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يهدذ  ذدزا احث دىل حتل ذب ادص اشبـدالجف اعية الاادمي راحذة شاعادمي ح ل الحدمي احظدالجثمي ، االدالسا ا راح دشر  احد               

تلاؼهالا رأطثالب قذرلهال حإللالسا ا راحلالقال  اعية الاامي اح  تقا هالا ركافامي قلدال  أرقدال  عشااهدال راحـدل اال  احد  ت ايههدالا       

رمجلدس احثاالحددال  االطدةدذاس ااظدت اعية ددالا     . ذا  احدد  أيدشل احث دىل لددا اي دهال   رهلدزا اح دشص ؿد  س اطددةثالحق حة قاد  ا ذد     

 .عشدًا( 941)االحلانميا حاىل ا غ حجم احلانمي 

أن االحثامي احل الحمي احظالجثمي  رك س رلا ينظاال  اري اشااميا رترتكض أا دالسذم اد    : ر ت ؿ س احذساطمي حلذة حةالججا لا أذ هال 

لاميا ريل  د ن ، ااشتثدمي ا رل ، ق دالن احنقدص ري ادق ق دالن احةجدالسة راحثندال ا ريقدام أادذاد           طنميا رتشتفع اانهم حظثمي ا ( 22-39)

ك دال تدث  أن حدذيهم لل  لدال  لظدثقمي ادا       . كثرية لنهم ، لنضل راحذ لؼرتك حةدفاض تكالحاف ا يشة احؼهشيمي ا ى كص راحدذ لدنهم  

احددشجاع ، قددذرلهم ذدد  طدده حمي اسبـدد ل ا ددى ا ددصا رريدد د  اجملة ددع االددالسات  قثددص قددذرلهم حتل درحددمي االددالسا ا ركددالن احظددث 

 .أػدالق لا  ينظاالتهم حفظهال ، درحمي االالسا ا حاىل احفكشة حذيهم أن احكظ  ااالدل ، االالسا  يةم اكص طه حمي ريظش

نظداالتهم  ركؼفس احذساطمي اا أن احل الحمي احظالجثمي ، االالسا  تة ةع الالقدال  اية الاادمي ق يدمي لدع ا ػددالق را طدش لدا ي        

حفظهالا ، ح  أن ذزه احلالقال  كلافمي لع ا ػدالق را طش احلشااميا ركلافمي يذًا لع اا اطن ا رتقلد  احل الحدمي احظدالجثمي لل دم     

أرقال  عشااهال راحل ص احشمسادمي ، صيدالسة ا ؿدذقال  احدزيا ذدم لدا  ينظداالتهم حفظدهالا ، حد  تل دذ حظدثمي كدثرية لدنهم حتل احثقدال  ،               

 . اانالصل
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لنذ حـ حق ا دى  االالسا  احلشاامي  صبة عؼهذ ي

 ، كالعددمي اجملددالع  ا  طددشيلمي اعطددةقالل حهلددمي تن  يددمي 

احشعالذامي راحشخال   انالجدق ا رقدذ أده ذدزا     ررحك حة عري

ا لش ر، ظدص ظدشر  حقدف احل الحدمي احفنادمي ااذسادمي حتل       

اطدددةقذالهال لدددا خدددالسل احذرحدددمي ح  عدددال  االحةااليدددال       

طالسن احلذيذ لا ازبهال  قذ ر .ة فميق الاال  احل ص ااد

اسبك لاددمي راشبالؿددمي حتل اطددةقذاس ذددزه احل الحددمي درن أن   

يظث  رحك دساطال  عل ادمي ادا لة  ثدال  طد ل احل دص     

أاذاد كثرية  حؼذممال أده حتل  اا رحشكمي درسان احل ص

لددا ذدددزه احل الحدددمي راـدددفمي خالؿدددمي ت دددك احددد  تدددشتث   

حظدداالل  ر ، ذددزا ا .ة راحنقددصحةجددالس مبجددالع  احثنددال  را 

ةداليش  تظهاال  اطةقذاس احل الحميا ع احنالغ الضاطة ص 

، تأػددريا  احل ددص طدد ا  احفشديددمي أر ازب الااددمي اهددذ    

اادالطش اح  يؼدك هال ت اعدذ أادذاد    تفكري ، شات درن اح

حتن ريد د  . كثرية لدا احلدالل   درن حاليدمي عل ادمي حتحداهم     

أاذاد كثرية لا احل الل اري احن اللا  ، درحمي االالسا  

طالقالتهم احفنامي راحثذحادمي ا دى احن د     اعطةفالدة لا درن 

 ىل قد راثئدال   اليؼكص تهذيذا ألناال راية الااد اا   ب ا 

 .ا ى االت  لشاع  احذرحمي رأيهضتهال االنامي

 ا ددى أن تشكددض احذساطددميزا لددا احلددشرسل هلددر 

أحدد ان راحةلددش  ا ددى  اأطددثالب ريدد د احل الحددمي احظددالجثمي

ركدالاهالا  احـل اال  احد  ت ايههدال لدا أيدص تظد يمي أ     

لددع صبة ددع  رطثالددمي احلالقددال  اعية الااددمي احدد  تقا هددال

رح ااددمي ا ػدد الل احدد    ااسطددالل رصبة ددع اعطددةقثاللا 

احقدددد اح  راحةؼددددشيلال     قفهددددال لددددا رلتقدددد س اهددددالا  

راحقددشاسا  احةن ا اددمي رااداسيددمي احدد  تددن م اطددةقذاس      

اطة الل لال ي يدذ اهدال    ركافامي احل الحمي لا خالسل احذرحمي

 .خالهلال لا مي ح نفالرلا ث شا  قالح حا

 

لدا ااؼدكال  احد  تد سل     احل الحدمي احظدالجثمي   تلذ 

 ن ذندالك أادذادا كدثرية لدا احل دالل       صبة ع االدالسا ا 

لكالحداًل لنة  داًل ،    رنذػبد ع درن حاليمي عل ادمي حتحداهما ر  

،   نلاؼددير ااحةقظددام اعية ددالا  راحقددالح ح  ح ل ددص 

قةـددالديمي لةق ثددمي ػددذيذة احثدد غ    ظددشر  اية الااددمي را 

ا ى اطةلذاد كاللص حثاع قد ة    ع  احل اللذ ر. راحقظ ة

لددا  رنذػبددع  مرحكددنه القالاددص أيددش لنددة م  ما  دده

 احؼددد صيؼدددرتيهال ا دددى أطدددع لن  دددمي رعقدددال حقددد اح    

خدالسل ػدثكمي احلالقدال       نلاؼي مك ال أحه اراحة ظاف

ةكددا را ددى رحددك  .ةظددالجذاعية الااددمي راعقةـددالديمي اح

 الادذدي  الك د  متثدص  اأحهدال أؿدث س  حل الحمي احظالجثمي ؿف ار

ا لا احل الحدمي يفد ل حاليدمي طد ل احل دص ا  ادمي       الرح اا

اعقةـدالد احد ط ا   ، حتحةاليادمي   راكدت ع تظهم اذرس ر

ط ل احل ص ح قاالس ، ذ اـ سة حشة اري لنلث مي يت ر

ن  دمي ررا  ا ثدش   اااهلاللؼدامي ادري    أراال ا الل احثالح يمي 

ثدص طبالحفدمي   ا رري دذال ، حذ راتق ةا ذرد ، ااحةاليامي

، االدالسا ا ك دال   ح ق اح  راحقشاسا  اان  دمي ح ل دص   

     .ثص اثئاًل ا ى أيهضة احذرحمي رلشاعقهال اادة فمية

 :رتظلى احذساطمي حإليالامي اا احةظالؤع  احةالحامي
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لدددددال طثالدددددمي اشبـدددددالجف اعية الاادددددمي     -1

 راحذة شاعامي ح ل الحمي اري احن اللامي ، االالسا ؟ 

لال أطثالب قذرس احل الحمي احظدالجثمي حتل صبة دع   -2

 االالسا ؟ رلال  ط  حالتهال؟

ذدددص تددد عش  اال  لدددال  احكالعادددمي حدددذه     -3

احل الحددمي احظددالجثمي اددا عددشق احل ددص ، االددالسا  قثددص     

 احقذرس حتحاهال؟

لدددال احـدددل اال  احددد  ت ايههدددال احل الحدددمي     -4

 .احظالجثمي لا أيص تظ يمي ركلاةهال ، االالسا ؟

ل ددص رااظددكا احدد   لددال طثالددمي ظددشر  اح -5

 تلاؼهال احل الحمي احظالجثمي ، درحمي االالسا ؟

لدددال طثالدددمي احلالقدددال  اعية الاادددمي احددد     -6

 تقا هال احل الحمي احظالجثمي لع اجملة ع االالسات ؟

كاف تقل  احل الحمي احظالجثمي أرقال  احفدشا   -7

 راحل ص احشمسامي؟

حتل أل لذه تشتث  احل الحمي احظالجثمي مب طنهال -8

 ا ؿ  ؟

ة ريا  احددد  ذبدددذً عشرقددداًل را  لدددال ااددد -9  

 دعحمي حتحـالجامي ، حتيالاال  ااث  ث ؟

   

 :يهذ  ذزا احث ىل حتل

دساطدددددددددمي اشبـدددددددددالجف احذة شاعادددددددددمي   -1

راعية الااددمي راعقةـددالديمي ح ل ددالل اددري احن دداللا  ،     

 .االالسا 

احةلددددددش  ا ددددددى أطددددددثالب قددددددذرلهم    -2 

 . رط  حالتهم

يلاؼدهال ذد ع    ااالن اح شر  احـلثمي اح   -3

 . احل الل رطثالمي احلالقال  اعية الاامي اح  يقا  حهال

 .  طثالمي احل ص احزل ةالسط حق -4

 

لدا ق دمي   : تنثع أذ امي دساطمي احل الحمي احظالجثمي أرع

احذساطددال  اددا ذددزه اح ددالذشة حتن ع حقددص احلدددذالهالا      

حتن تفدددالقم ذدددزه اح دددالذشة ، احظدددن ا  ا خدددرية : ثالحادددال

ص لـددذس خ ددش اية ددالا  رألدد  حقاقدد   يل ددهال تؼددك

 .ا ى اجملة ع راثئال ا ى لشاع  احذرحمي

 

ا ددى احددشام لددا أن تقددذيشا  حجددم احل الحددمي      

أحف  522حتل  352احظالجثمي ، االالسا  يرتارح لال ا  

لاليد  االلدص   3لدا اد    (  Golf News 28/8/07)االلدص  

احدزل   2227راعذا قثص ؿذرس احقالح ن اعذبالدل طنمي 

أتدالح هلددزه احل الحددمي تـدد ات أركددالاهال أر اا ددالدسةا حتع  

أن ااةةثددددع حذساطددددال  احل الحددددمي عاهددددال يالحدددد  حددددذسة    

احذساطدددال  اافدددشدة ح ل الحدددمي احظدددالجثمي االطدددةثنال  الدددض    

احةقالسيش احشمسامي رالدض احذساطدال  ادا احقد ة احلالل دمي      

اح  تؼري اـد سة ادري لثالػدشة حتل خ د سة تفؼد  ذدزه       

الرل حتػبدالص لدال رسد ، ذدزه احةقدالسيش     رطد   عبد  . اح الذشة

 :  راحذساطال  را  احـ مي كالآلت 
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،  ,(Justich & Betty, 2005)    ت ؿدص احثالحثدالن  

دساطددمي اددا  احل الحددمي احظددشيمي ، اح عيددال  ااة ددذة حتل     

 : احنةالجج اآلتامي

حتن صب  ن اذد احل الل اري احن اللا  احدزيا   -

لددصا ل ادد ن اال 22دخ دد ا اح عيددال  ااة ددذة يقددالسب   

رذ  أكثش لا كلف احلذد احشمس  احزل قذلدق لكةد    

 (.ل ا ن  9)ااحـال  احشمس  

حتن لة طدد  اددذد احل ددالل احن دداللا  احددزيا     -

أحددف  962ذدد   1992دخ دد ا اح عيددال  ااة ددذة لنددذ 

االلدص طدن يالا حكدا  دساطدال  ل ث قدال اهدال تؼدري حتل أن        

اذد احل الل احقالدل  حتل اح عيال  ااة ذة حالحادال استفدع   

 . حتل ثالثمي لالي  طن يال

حتن احل ددالل اددري احن دداللا  يؼدد   ن اددذدا      -

كثريا لا ااها ر اح ظالجف احذحاال ، طد ل احل دص تـدص    

 .ممال تؼ  ق ق ة احل ص احن اللامي% 8حتل ح اح  

 6حتل  4ت  ددد  احل الحدددمي احظدددالجثمي لدددال اددد      -

لالي  لنـ  ػ ص ، ط ل احل دص احظدشيمي كال حؼد مي    

رخالؿدددمي اشبذلاددمي لنهددالا حادددىل    اعقةـددالديمي احـدد رية  

تظدددة ص أركدددالن احل دددالل ادددري ااقدددا   حتقاللدددمي ػدددشاامي  

 .اطة الع اري حتحظالح 

، حبثهال اا احدشات متدالسغ ازبهدال  اا ظفدمي      -

ح ل الل ادري احن داللا  دبدالرصا  اذيدذة ، حد  قد اح        

اهلجددشةا رتظددةدذس رطددالجص لةلددذدة اقالرلددمي احلدد     

 .احظاالطامي ا اهال

رب احة فدد ن رااحرتحددسا طدده حمي اعتـددالل ادد -

راغبفالص تكالحاف احظفشا سعع لا قذسا  احل الل ادري  

احن دداللا  ، اسبـددد ل ا دددى احؼددد ص راحة اليدددص ا دددى  

 .ق اح  اهلجشة

  

أن ظه س احل الحمي (  2228االاؼا ا ) ر كؼف 

احظالجثمي كالن افلص اسباليمي حتل اطدةقذاس احل الحدمي ا ينثادمي    

احظددل ديميا  اأاددذاد كددثرية حددذرل صب ددع احةلددالرن رلنهددال

 :ررحك حألطثالب احةالحامي

اطدددةدذاس ا اجدددذ احدددنف  ، حتسطدددال  احثندددى    -

احة ةادددمي احالصلدددميا رضبالرحدددمي اعطدددةفالدة احقـددد ه لدددا  

 .اشبربا  ا ينثامي

حتتالحددددمي احفشؿددددمي احكالل ددددمي رتددددزحاص كالعددددمي    -

احـلالب ح   اطا عيةاالص ااشاحص احةل ا امي راكةظدالب  

اسة ػدد رحق اشبددربا  احل  اددمي احدد  دبل ددق قددالدسا ا ددى حتد 

 .انفظق

اقددرتان احن دد  اعقةـددالدل ح ق ددالا  احلددالس     -

راشبالق ا ي د ذدزه احل الحدمي اح ضيدشة ، صبدالل ااحؼدال       

 .راحةؼ اص ر احـاالحمي

ذب حس ذزه احل الحميا اح  لا اافدرتص أحدمي    -

تكدد ن ل قةددميا حتل ركددع داجددم الددذ أن اكة  ددس احثناددمي   

 . احة ةامي

ا دى   اعاة الد ػدثق احك د  ح ق دالن اشبدالق     -

احل الحدددمي اح اعدددذة ، أا ددد  حؼدددالطقا اظدددث  اغبفدددالص 

 .أي سذال لقالسحمي االحل الحمي اا اطنمي

ركالن لدا حةدالجج لشح دمي لدال الدذ اح فدشة اكة دالل        
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اندددال  احقالادددذة احة ةادددميا راعحةهدددال  لدددا تنفادددز اشب ددد  

احةن  يميا رتأذاص احؼثالب احظل دل رلنالعظةق حألينيب 

ة اشعدس  ، ط ل احل صا راالحةالح  ادشرص ظدالذشة يذيدذ   

 .االحل الحمي احظالجثمي

رلا اآلثالس احظ ثامي هلزه احل الحمي احةؼالس احظشقال  

  اكالعمي ؿ سذال رأػكالهلالا رتك يا اـدالاال  عحدرتا  

ازبشةميا راصديالد ظالذشة احةظ لا رتدشريج ااددذسا ا   

رتـددناع اشب ددد سا رحتداسة أركددالس ح دددذاالسةا رممالسطدددمي   

احنـدد  ر احةضريددشا رحتساددالك طدد ل احل ددصا راحلثددىل     

ا 6/1/2228يشيذة احشيدالص احا لادميا   ) قاةق مبـذا

 (.14442اذد 

أن قددد ة احل دددص  (  1993احكددد اسل ا ) راددد  

أحدددف ( 275)  1993اح اعدددذة ، ق دددش ا  دددس طدددنمي   

االلددصا لل  هددم يؼدد   ن رظددالجف دحاددال رذاللؼددامي ،    

ا حؼدد مي اعطددةهالكامي راشبذلاددمي احدد  يددذيشذال احق ددالن    

ذ مبلددذع  رأكددذ أن قدد ة احل دص اح اعددذة تةضايدد . اشبدالق 

أطددشن لددا ودد  قدد ة احل ددص اا اطنددمي راحلشااددميا رتؼددكص 

احل الحددمي احظددالجثمي يددض ا للةددربا لددا ذددزا احن دد  احظددشيع      

 :ح ل الحمي اح اعذةا ررحك حألطثالب اآلتامي

اغبفددالص احةك فددمي ااثالػدددشة حقدد ة احل دددص     -   

 .اآلطا يمي رخالؿمي اري احن اللامي لنهال

ة كلف حتيشا ا  اسب اليدمي ح ل الحدمي اح اعدذ    -   

 . لا قثص احذرل ااشط مي ر احذرل ااظةقذلمي

ت  اددمي احددذام اسبكدد ل  ي احدد  كددثرية لددا   -   

 .تكالحاف احل الحمي اح اعذة اح  يظةفاذ لنهال احق الن اشبالق 

 

ا ددى (  2228قاددالدة ػددشطمي دادد ا  ) رأكددذ  

ل قلهال اعحاكرترح  أن حتمجالح  احل الحمي احظالجثمي ا غ طنمي 

لددددالسة دادددد  أحددددف االلددددص ، حت 83أصيددددذ لددددا  2227

  8أحدف لةظد صا رأصيدذ لدا      72رحذذالا لدنهم قشاادمي   

أع  اقدد ا ، احددثالد اـدد سة اددري ػددشااميا  رأصيددذ لددا  

االلص تشكد ا احل دص حدذه احكفادصا رأصيدذ لدا        2222

راشكس قاالدة احؼشطمي . االلص ذشا ا لا كفا هم 822

الدددض ااحـدددال ا  ادددا ااهدددذدا  ا لنادددمي ممث دددمي ،   

اليال ااظددج مي كددذ أؿددنال   احةجددالرصا  احقالح حاددمي راحقلدد 

احقلاليال ااظج مي كدذ احلدالل     : احل الحمي احظالجثميا رلنهال

ا  ر 2225قلامي طدنمي   199حذه اري احكفاص را  س 

ا 2227طدددنمي  262ا  ر 2226قلدددامي  طدددنمي  255

قلدامي   18ك ال ا  س احقلاليال ااظج مي كذ خذس اانالصل 

   .     2227قلامي طنمي  16ا  ر 2226طنمي 

اددمي عددمن حجددم احل الحددمي   رحظدد  ا سقددالس احشمس 

أحددف االلددصا   268اانضحاددمي ، االددالسا  يقددذس ان دد    

لددا ادذد احظددكالن ااد اطن  احددزيا ا ددغ   % 32يؼدك  ن  

لدا  % 5أحدف حظد ميا ر   ( 825)  2227اذدذم طدنمي  

حتمجدددالح  احظدددكالنا ، اح قدددس احدددزل تؼدددري احةقدددالسيش    

لددا % 2اعقةـددالديمي حتل كددشرسة اددذس استفالاهددال اددا     

/ 11/ 12ا رطدددد ا  يشيددددذة احؼددددشل .) احظددددكالن

رهلددددزا احظددددث  ي قدددد    (.  12576ا اددددذد 2227

ااظدد رح ن احشمسادد ن االاظدد رحامي أحاالحددال ا ددى الددض     

ا طددش احدد  حددذيهال ا الحددمي لنضحاددمي أكثددش لددا اددذد أعددشاد   

 .       ا طشة
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أن (  2228احل د ؾ ا  )  دساطمي حةالجج اانس ر

           يلددددددالح ن لددددددا اددددددذد لددددددا ااؼددددددكال ااددددد اطن  

 2.3اعقةـددالديمي يث ددغ لة طدد  اددذدذال    ر اعية الااددمي

رتـددذس  لؼددك مي اددال    لؼددك مي انددذ كددص لدد اطاا   

االاؼمي ااشتثمي ا رل لا ذزه ااؼكال ا حتر تدث  أن لدال   

ذدددزه يلدددالح ن لدددا   أعدددشاد احلاندددمي لدددا % 71.2حظدددثةق 

احة س لؼك مي احل الحمي اح اعدذة ااشتثدمي   ااؼك ميا ، ح  

ااةل قددددمي  ا ت اهددددال ااؼددددكال % 52.2ق ثنظددددا احثالحاددددمي

حاىل االحثاةهدال لدا احل الحدمي    )راحفقش   احةظ لر االحث الحميا

 (.احظالجثمي

تؼدددالاق ( 1983احنجدددالس ا )رأظهدددش  دساطدددمي  

ا ركالن اعية الاامي ر اعقةـالديمي احـلثمي اح  تلاؼهال 

احل الحددمي ااهدداليشة ، لن قددمي اشب دداج ا ددى احددشام  لددا     

اخةالعالتهال احثقالعادمي ر احلشقادميا ر لدا مج دمي لدال ت ؿدص       

 :قحتحا

أن احةدددذع  ادددري اادددربلج ح ل دددص ااظدددة سد   -

ا االاكالعمي حتل ق مي االدشرص لدا احظدكاا    (اآلطا ل)

رطا شة احق الن اشبالق ا ادقا يلدص اح الحثادمي احل  دى     

لدددا اح اعدددذيا ي ايهددد ن ؿدددل امي ، اسبـددد ل ا دددى    

طكاا راالحةالح  متاض  حالحمي حتطكالن احل الل  االعصدحالس 

اح شعددمي   احؼددذيذا حاددىل يددرتارح اددذد ا ػدددالق ،     

ااظدة ه   صأػدالقا راغبفدال  8حتل  3اح احذة لال ا  

احـ   ، ااظالكا ازب الااميا راستفالن ااػبدالسا  احد    

 . تـص أحاالحال حتل أسقالس خاالحامي

احؼق  اح  : ؿنف احظكا حتل ثالثمي أح ان  -

يةقالمسهدددال احل دددالل ا ادددمي ربفددداض ااػبدددالسا راحظدددكا   

ذن احقذةدميا  ازب الا  رذ  اثالسة اا اا   قذةمي ، ااد 

ذجشذددال أؿدد الاهالا رلددذن احلددضاب احدد  ؿددنلس لددا    

 .احـفات ر اشبؼ  رتفةقش  دحى اشبذلال  احـ امي

أن ظددشر  ا ددص احل ددالل ربة ددف اددالخةال   -

ينظامي احلاللص ر لهنةدقا عهد  حدذه احل دالل اآلطدا ي       

اهلن د اؼكص خالق أطد أ اكدثري لنهدال حدذه ازب الادال       

 دالل ااهدشة أعلدص    احل الحامي ا خشها ك ال أحهدال حدذه احل  

لنهال حذه ا الل احثندال  راحد سؾ رخدذس ااندالصل را دالل      

راالاكددالعمي حتل رحددك عددمن طددشل    . ا طدد ال ر ا عددشان 

اطددةقذاس احل الحددمي ا طددا يمي اددري ااددالذشة اددرب احكفاددصا    

رخالؿمي اري احن اللادمي لنهدالا يل دهال ، ل قدع تفالركد       

 .كلاف رقالا مي حالطة الل ، ط ل احل ص

 اعددذة طددالاال  ا ددص قددذ   تل ددص احل الحددمي اح  -

رربة دف طدالاال  احل دص    . طالامي ، احاد س  12تـص حتل 

اددالخةال  احق ددالن رااظددة ه ااهدد ا رتظدد   ظددشر      

. احل ص حذه احل الل احاذري  اري ااهشة رأحـال  ااهدشة 

ألال االحنظثمي حألي س  عمن ري د احل الحمي اآلطا يمي ا دضاسة  

مي ، اشب دداج قددذ أريددذ ح اللددال حأليدد س طبالحفددال حألح  دد      

راحةؼشيلال ا حاىل تةقالكدى ذدزه احل الحدمي أيد سا أقدص      

 .اكثري لا اسبذ ا دحى حألي س ااقشسة سمساال

 

ينث د  اعاددرتا  لددا احثذايدمي أن احددرتاً احل  دد    

احن شل ح هجشة ع يقذس حنال حتطالسا قدالدسا ا دى اطدةالالب    
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دسيمي احةلقاذ ح الذشة اهلجشة اري احن اللامي حذرل اشب اج 

االددالسا ا رلددع رحددك حكةفدد  االاػددالسة حتل أن   رلنهددال 

اعرتاكال  احن الرل احن شيمي ح دهجشة ذد  ككدص احن دالرل     

احن شيمي ذبالرل دبشيذ رتثظدا  اح اقدعا حكنهدال ت دص ادري      

قالدسة ا ى ت ؿداف ذدزا اح اقدع ااشكد  ح  دالذشة ك دال       

عل ددى طددثاص ااثددالل حالرحددس  . . (Heisel, 1981) ينث دد 

احن ددش حتل اهلجددشة لددا   ااذسطددمي احكالطدداكامي ازبذيددذة   

احث ذان احفقرية ااكة مي االحظكالن  حتل احث ذان اح نامي ا دى  

أحهال حص لنالط  حكال طش، اهلجدشةا حكدا احلذيدذ لدا     

احؼ اذذ حالحاال تؼري حتل لضايال راا ب اهلجشةا رخالؿمي 

اهلجشة اري احن اللامي احد  أكد س لؼدك مي أكثدش كدشسا      

 .(Serageldin et al., 1981. )ا ى احث ذان اح نامي

رهلدددزا احظدددث  ةكدددا ااةثدددالس اان ددد س احثندددالج    

اح ظاف  حتطالسا لنالطثال حةفظري ظدالذشة احل الحدمي احظدالجثمي ،    

صبة ع االدالسا  ا ؿدفهال لؼدك مي اية الاادميا رخالؿدمي      

ذب ادص لريتدد ن ح ثنددال  اعية ددالا  راكةؼددالعق حالللاالسيددمي  

احلذيددذ لددا اح ظددالجف اعية الااددميا عهدد  ع يةفدد  لددع    

يلةدددربرن كدددص ا حؼددد مي راحلنالؿدددش   احددد ظافا  احدددزل  

اعية الاامي رظافامي االحنظثمي ح  جة دعا حتودال يدشه أن لدال     

جمل  اددال  للانددمي قددذ ع  (Functional)قددذ يكدد ن رظافاددال

جمل  اددددال  أخددددشه ( Dysfunctional) يكدددد ن رظافاددددال 

((Martindale,1967 .   ريدددددث  لريتددددد ن أن ا حؼددددد مي ر

 اعقدق  احلنالؿش احالرظافادمي تق دص لدا تكادف احنظد  أر ت     

رله ددال اخة فددس  . راالحةددالح  تـددثت لؼددك مي اية الااددمي   

احظاالقال  اعية الاامي اا ديمي حتل ظهد س ااؼدكال  عدمن    

لريتدد ن يددشه أن ااؼددك مي اعية الااددمي ذدد  اثددالسة اددا    

خشرل أر احةهالك اذد كثري لا أعشاد اجملة دع ح ق اادذ ر   

االاليري احثقالعامي ااةف  ا اهال؛ ممال ػبلص اجملة دع لهدذدا ،   

قشاسه رت اصحدددق اظدددث  ادددذس قذستدددق ا دددى تن دددام  اطدددة

ري كذ لريت ن أن اسبدص يك دا ،   . أركالاق اعية الاامي

دلددج أعددشاد اجملة ددع حكددص لددا ا ذددذا  ر اح طددالجصا      

رتفلاددص أيهددضة احنظدد  اعية ددالا  حةظددةلاذ رظافةهددال    

اح ثالامي حةى تنةه  حالحمي احةفكك راحالللاالسيمي حا الع  

ريقظدم  (. Merton,1971).اجملة ع ا ى ت اصحق راطةقشاسه

لؼددكال  : لريتدد ن ااؼددكال  اعية الااددمي حتل حدد ا 

احةفكددك اعية ددالا ا رت هددش حان ددال تفؼددص ا حؼدد مي    

احن  ريامي ا دذدة ، ل ايهدمي أحدذ ااة  ثدال  اح ظافادمي      

ح ن ددالس اعية ددالا  أر اللددهالا رلؼددكال  احظدد  ك     

اان ش ا رت هش حان ال ين ش  احفدشد ادا حظد  احقدام     

 اعية الااددمي احدد  حددذدتهال ازب الاددميا حاددىل     راالدداليري

) يفؼدددص ، احقادددالس ادددذرسه احددد ظاف  داخدددص ازب الادددمي   

 .(2222: قنالرل

حتن ظهددد س احل الحدددمي احظدددالجثمي ا ؿدددفهال لؼدددك مي     

اية الاامي حالاع لا احةؼالس أوال  ط  كامي ط ثامي ، اجملة ع 

اطدةقذاس رتؼد اص احل الحدمي احظدالجثمي حشخـدهال      )االالسات  

تةلددالسص لددع لددال ت كددذ ا اددق      ( اـدد سة اددري قالح حاددمي   

احلدد اا  احشمساددمي ر اعية الااددميا رحددالاع كددزحك لددا    

اددذس قددذسة ا حظددالل اعية الااددمي ا ددى تأديددمي رظالجفهددال   

ر ا اددق عدمن تؼددداف  . ا طالطدامي حلدث  ذددزه اح دالذشة   

أطددثالب احةؼددالس  ظددالذشة احل الحددمي احظددالجثمي رتفظددريذال قددذ    
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ةكددا أعددشاد اجملة ددع لددا حتدساك حجددم ااؼددك مي راآلثددالس   

 .السة اارتتثمي ا ى اطة شاسذالاحل

رةكا احن ش حتل احل الحمي احظالجثميا حظ  احن شيمي 

احثنالجاددمي اح ظافاددميا االاةثالسذددال تلكددع خ ددال رظافاددال ،   

احنظ  احلالس ح  جة ع ااشطصا حاىل يةج ى ذزا اشب ص 

، اجددددض احنظدددد  اددددا تدددد عري ااة  ثددددال  احلددددشرسيمي  

عطددةقشاسها رلددا ذددزه ااة  ثددال  لظددة ضلال  احلدداؽ    

راح القددال لددا قدد اح  اهلجددشة احدد  ركددلهال      . عددشاده 

 Lee )   : 1966)يشه ح     (Ravenstein,1885)ة ددساعنظ

أن اهلجشة تةم لا اانالط  اح دالسدة ح ظدكالن حتل ااندالط     

ازبالرامي ح ظكالنا حاىل تة اض اانالط  اح دالسدة االعةقالسذدال   

حتل لة  ثددال  اسباددالة احلددشرسيميا اان ددال تة اددض اانددالط       

امي اقذستهال ا ى ت عري عشق حاالة أعلدصا ك دال أن   ازبالر

االحثامي ااهاليشيا ية شك ن حتل لظدالعال  قـدرية رقشيثدمي    

ر، ذددزا احظدداالل . (Stahl, 1982)لددا لدد طنهم ا ؿدد  

 ميعمحددق ةكددا احن ددش حتل اهلجددشة لددا اجملة لددال  اآلطددا ي  

احفقددرية حتل اشب دداج احلشادد  احددزل ةددش مبشح ددمي حهدد ص     

لد  ر لن قد ا حكدا حترا ح شحدال     طشيلمي ا ى أحهال ألش طثا

حتل احل ددالل اددري ااهددشة احددزيا يؼددك  ن االحثاددمي احل الحددمي   

احظددالجثمي ةكددا ااةثددالس ذجددشتهم قظددشيمي رحاظددس طثالاددمي  

 . ح شا  ح  شر  احـلثمي ، ا ذاحهم

حتل اسبدذيىل    (Wadycki, 1975) ديكد  ررذد  را 

اا و رل طة عش ح دهجشة احدزل سكدض ا دى لدة ري  خدش       

أن اذد ااهاليشيا ادالدة  : العال  رذ اري اح شر  رااظ

ع يضيذ اا عشق احل ص ااة عشة ، احث ذ ااهاليش حتحادقا  

أل أن اهلجشة تة ذد اةد عش عدشق احل دص ا دض احن دش      

اددا ظددشر  ااهدداليشيا رلددذه قددشاهم أر الددذذم اددا   

ذددزا اح ددشح قددذ ع يكدد ن ؿدد ا ال     . ا لددالكا ازبالراددمي 

اددذاد االحنظددثمي ح  هدداليشيا حتل اشب دداج ا حاددىل تددأت  أ   

كثرية لنهم االح شل احقالح حامي ر ادري احقالح حادمي ذشرادال لدا     

ا ركدددالن اعقةـدددالديمي احـدددلثميا ر حدددذيهم لل  لدددال   

ر، . ضبددذردة اددا لددذه تدد عش عددشق احل ددص ، احظدد ل 

ذزا احظداالل سمبدال ظبدذ أن ا دالل احاالقدمي احثالدال  يث ثد ن        

اا أعلص اح ظالجف اح  تةنالطد  لدع لشاكدضذم ا دض     

ان دال ا دالل احاالقدمي احضسقدال  يكةفد ن      احن ش اا ااظدالعميا ا 

افددشق احل ددص احثظددا مي احدد  تةنالطدد  لددع لدد ذالتهم    

 .رلهالساتهم ااة اكلمي ، حذرد لظالعال  قـرية

أن لددة ري ( (Wadycki, 1975رأكددال  راديكدد   

حظدددد    Competing Migrationاهلجددددشة احةنالعظددددامي  

يؼري حتل أن ا  امي احةنالعع ا  ااهجشيا ا ى ( طة عش)

ااةالحمي ، لكالن لل  تث دغ رسرتهدال اندذلال     عشق احل ص

تقص ذزه احفشق اا ادذد ااهداليشياا رذدزا لدال يدذعع      

ااهجشيا ، اشب اجا رخالؿمي اري احن اللا  لدنهما حتل  

حتكددالعمي حتل رحددك عددمن ح شيددمي . ااددع قدد ة ا  ددهم سخاـددمي

طدددة عش ع تؼدددشح ح اادددمي عدددشق احل دددص ، االقةهدددال    

شق احل دص  خبـالجف ااهاليش حفظقا  حق حاظس كدص عد  

ااةالحددمي ذدد  حقاقددمي ، لةنددالرل كددص ااهدداليشياا ح ددشا      

. حللف اطدةلذادذم رخدرباتهم اا   ادمي هلدزه احفدشق     

رذزا ذ  حالل احل الحمي اادالحفمي اري اادالذشة ، االدالسا    

 .اح  تظة ص ، ا ا الل اا قةمي راأي س لندفلمي يذًا
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رخالؿمي احق ل حلةقذ أن ريهدمي ح دش لريتد ن ،    

  اعية الاامي لنالطثمي حفهدم اح دشر    تؼداف ااؼكال

اعية الااددمي احـددلثمي احدد  تؼددكص لـددذسا ح ددهجشة اددري 

احن اللاددميا حتر تددث  كاددف ةددالسغ اجملة ددع كدد  طال ا ددى  

ع جة ددع .  ا ػدددالق حاظدد ك ا طدد  كال اددري لقثدد ل    

ااسطددالل لددالسغ كدد  طال سذاثددمي ا ددى احل ددالل حلددذس      

ت عريه لـالدس احلاؽ هلدما ركدزاحك عحلدذاس احفدشق     

ذدد   لك ددال أن صبة ددع اعطددةقثال. ة ا شيقددمي لن  ددمياهلجددش

اآلخددش ةددالسغ كدد  طال كددثرية ا ددى ذدد ع  احل دداللا حتر 

يؼة   ن اأي س لندفلميا ريلاؼ ن ، ظدشر  ؿدلثمي   

. ا ريفةقددذرن أاظدد  اسبقدد ل  حهددم لددالحف ن احقدد اح   

رهلزا ةكا احةلاللص لع احل الحمي احظالجثمي ا ؿفهال لؼدك مي  

 .ص ر ااظةقثصاية الاامي االحنظثمي ح ث ذ ااشط

   

1

اطةدذاس ااظت اعية الا  االحلانمي ا ؿدفق أحدذ   

اانالذج احشجاظدامي احد  تظدةدذس ، احث د ً اح ؿدفاميا      

حاىل لكننال لا ذب اص رتفظري ا ركالن احشاذنمي ح ل الحدمي  

 .   اري احن اللامي ، صبة ع االالسا 

2

ادداللال  941ذدذال ادد ا ددغ أخددذ  اانددمي اشكدداق

لددا احل الحددمي احظددالجثمي ، احذرحددميا ريلددذ ذددزا احندد ن لددا    

احلانال  اري اعحة الحامي لنالطثال حذساطدال  راقدع احل الحدمي    

احظددالجثمي حك حهددال متثددص لهددذدا اية الااددال رألناددال جملة ددع       

 . االالسا 

 

3

لك حدمي   اطدةثالحمي  س اشاص ذزه احذساطمي ؿد   

االشبـدددالجف  ةل ددد   ا ا رل لنهدددال ي ادددذة أيدددضا   لدددا 

 اعية الااددددمي راحذة شاعاددددمي ح ل الحددددمي اددددري احن اللاددددميا  

 (Independent Variables)رػددك س ااددة ريا  ااظددةق مي  

راسبالحددددددمي  اراحل ددددددشا نعكددددددالزب)هلددددددزه احذساطددددددمي 

اادة ريا  ااةل قدمي   احثالح   رتنالرل ازبض ...(  اعية الااميا

االحل ددصا لددا حاددىل تلددذده راحة اللددق رطثالةددق راددذد    

ال خـدف يدض  ح ثاالحدال  ااةل قدمي االاظدكا      طالاالتقا ك 

راعستثددال  اددالا طا ا ؿدد   را طددشةا رم قاالطددق لددا 

خالل صيالستق ا طنق ا ؿ   أر اذد لشا  صيالسة أطشتق 

حددق ا رتنالرحددس اعطددةثالحمي لددذه تدد عش اال  لددال  اددا      

اجملة ددع االددالسات  قثددص احقددذرسا رت قلددالتهم اددا راقددع 

لدع اح اقدع احفل د ا     اسبالل ، االالسا  رلذه ت الاقهدال 

ك ددددال تنالرحددددس اعطددددةثالحمي أطددددثالب احقددددذرس حتل درحددددمي  

االددالسا ا راحلالقددال  اعية الااددمي ح ل الحددمي احظددالجثميا   

ركافامي قلال  أرقال  عدشااهم را  دهم احشمسادميا ك دال     

  . تنالرحس احـل اال  اح  ي ايه حهال ، درحمي االالسا 

4

ثددمي ح ةأكددذ لددا ؿددذل ا داة اشكددس ا ددى ثال   

ضبك دددد  لةدــدددد  ، ا ددددم اعية ددددالنا أخددددز   

ل   ظالتهم ال  اعاةثدالسا را  دس حظدثمي اعتفدالل اد       

ا رذدد  حظددثمي لشتفلددمي % 92ا ك دد  ا ددى اندد د ا داة 
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درن ػددكا راددزحك تكدد ن ا داة قددذ حققددس ػددشر     

 .   احـذل اح الذشل

ألددال لددا حاددىل ثثددال  ا داة عقددذ م اخةثددالس ا داة 

ا ى  ا حاىل ا  س قا ةق حفالأ للاللص كشحثالخ لا خالل

ا رادزاحك تكد ن ا داة    2.88لظة ه مجاع احفقشا  

 . قذ حققس ػشر  ااـذاقامي لا حاىل احـذل راحثثال 

 

 

احل الحمي احظالجثمي لفه س ضب د  راطدع ااةدالد احدشأل     

احلددالس ر احـدد العمي اشب اجاددمي ا ددى اطددةدذالق ك ددشاد   

. ، احث ددذان اح شاادددمي ح ل الحددمي احظددشيمي أر ادددري احؼددشاامي    

اادالحف  حق اح  ااقاللدمي   لفه س احل الحمي احظالجثمي ؼ صري

اةأػددريا  ح ضيددالسة راح ددشص لنهددال    راحل ددص كالحقددالدل  

حتل رممالسطددمي ا ا ددالل اهلاللؼددامي   ااحث ددىل اددا احل ددص 

كدددزحك تؼددد ص ر احددد  احلثددد س ا دددى ا دددص لنالطددد 

 لددا  ك ددال تؼدد ص أيلددال ااةظدد   .كفا ددهم لددا  اهلددالسا

يـل  ذبذيذذال لا رذم يؼك  ن حظثمي  اذرحميخالسل اح

ألدال ااقـد د االحل الحدمي احظدالجثمي ،     . قثص ازبهال  احشمسادمي 

ذددزا احث ددىل عهدد  احل الحددمي اددري ااددشخف هلددال االحل ددصا  

رحكنهال تل ص طبالحفمي ح ق اح  راحقشاسا  اان  دمي ح ل دص   

داخددص احذرحددميا راالحثددال لددال تقدد س اال ا ددالل احثالح يددمي ر     

 .   ؿلثمي ر لةق ثمياهلاللؼاميا رتلاؽ ظشر  

 

1

لدا  % 79.9أن ( 1)ت هش ااالحال  ازبدذرل سقدم   

اانددمي احذساطددمي ذددم لددا احددزك سا ، حدد  ا  ددس حظددثمي   

ا ك دال يدث  ازبدذرل أن حد اح  حـدف      %22.1ااحالً 

( 39-32)ا  لال ترتارح أا السذم %( 49.6)احلانمي 

-22)ادد   لدال  ذمتدرتارح أا دالس  % 44.1طدنميا رأن  

لدا أا دالس ااث د ث     % 93.7طنميا راالحةالح  عمن ( 29

 احفئال رتؼكص ذزه  اطنمي( 39-22)ا   لال ترتارح

احل شيمي احن   اح الح  ، أا الس احل الحمي احظالجثمي ، درحدمي  

ا %6.4االالسا  ااة دذةا ألدال احنظدثمي احثالقادمي راحثالح دمي      

ح فئددمي احل شيددمي % 5: عقددذ ت صاددس ا ددى احن دد  احةددالح   

( 59-52)ح فئمي احل شيمي % 2.7طنميا ( 42-49)

رذدزا يدذل   . طنمي( 22)تقص أا السذم اا % 2.6طنميا 

ا ى أن اا اللشة ، اهلجشة ادري احن اللادمي تقدص لدع تقدذس      

  . احظا

رعا ددال يةل دد  االسبالحددمي اعية الااددميا عددمن احددن     

هدم لددا ااةدضري ا حاددىل   أحاح الحد  ا دى أعددشاد احلاندمي    

حلددضاب عث  ددس حظددثةهم ا ألددال ا%62.9ا  ددس حظددثةهم 

ا را  ددس حظددثمي اح ددالل ادد  احل الحددمي احظددالجثمي    23.4%

ع % 6.1ا ، حدد  %2.4ا راحرتلددص %7.2ااذسرطددمي 

أن  ادا  احذساطدمي  كؼدفس ك دال  . اعية الااميتث  حالحةهم 

احل  دى ذدم لدا ينظداال  ادري اشاادمي را  دس         اح الحثامي

ا ، حدد  أن حظددثمي أعددشاد احلانددمي لددا    %85.7حظددثةهم 

عقدد ا ألددال احنظددثمي % 2.6لشااددمي قددذ ا  ددس ازبنظدداال  اح

 .ع م تث  ينظاالتهم% 13.7احثالقامي راحثالح مي 

راا ااظة يال  احةل ا اميا عقذ كؼفس احذساطمي 
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أن اددالحثاةهم لددا اددري ااددةل   ا را  ددس حظددثمي ا لاددمي   

درن احثددالح لا % 31.3ا االعكددالقمي حتل %29.5ااددنهم 

  س ا راحدذا %9.6ألال مح مي احثالح ل عقذ ا  س حظدثةهم  

%. 22.5ا رمح ددددمي احذسيددددمي ازبالللاددددمي  %7ااة طدددد  

رااندددس احذساطدددمي أن لل دددم احل الحدددمي احظدددالجثمي ، درحدددمي  

الدالسا  اددا طشيدد   ا حتل االدالسا  اطددة الاس احقددذرس 

ا راالاشتثددمي احثالحاددمي  %89.8رػددكو  ا لددال حظددثةق   ااقدد د

ا %9.5يدددددال   تأػدددددريا  احضيدددددالسة انظدددددثمي ا  دددددس 

ج س احذساطمي ا ، ح  ط%2.6راحةأػريا  ازب الاامي 

حالحمي راحذة عق  يال   اا طشي  احةظ ص رتؼدكص لدال   

 .عق  لا اانمي احذساطمي% 2.1حظثةق 

 

 

1

 %% 

 2.6 6 اشاامي 79.9 752 ركش

 85.7 826 اري اشاامي 22.1 189 أحثى

 13.7 129 اري لث  122 941 اجمل  ن

 122 941 اجمل  ن%

% 2.6 6 طنمي( 22)أقص لا 

 29.5 278 أل  44.1 414 طنمي    ( 29 – 22)

 31.3 295 أقص لا احثالح ل 49.6 467 طنمي( 39 – 32)

 9.6 92 ثالح ل 5.2  47 طنمي      (49 – 42)

 7.2 66 دا  س لة ط   2.7 7 طنمي( 59 – 52)

 22.5 212 ياللل  122 941 اجمل  ن

 122 941 اجمل  ن%

% 23.4 222 اضب

 2.1 1 احةظ ص 62.9 592 لةضرل

 9.5 89 ة صيالسةتأػري 7.2 68 ل   

 2.6 6 تأػريا  مجالاامي 2.4 4 أسلص

 89.8 845 اقذ ا ص 6.1 57 اري لث 

 122 941 اجمل  ن 122 941 اجمل  ن
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2

أن لل م احل الحدمي  ( 2)ت هش ااالحال  ازبذرل سقم 

تل دددص ال دددص راحدددذ  %( 96.3)احظدددالجثمي ، االدددالسا  

رحكدا  ا %(97.1)عق ا رذ  ، اح الح  ا دص لندة م   

يل  د ن ي لاداًل مبلدذل    % 47 أن حظالاال  ط ي ميا حادىل 

يل  دد ن ي لادداًل مبلددذل  % 41طددالامي عددأكثشا رأن  ( 12)

( 8)عق  يل   ن مبلذل % 12طالاميا رأن ( 9-11)

طالاال  عأقصا راّانس احذساطمي أن ث ىل احل الحدمي احظدالجثمي   

يل  د ن  % 27يل   ن ، ق الن احنقدصا رأن  %( 33.3)

يل   ن ، ق الن احثنال ا % 12.4، ق الن احةجالسةا رأن 

لا احل الحمي احظالجثمي تل ص % 72.7راالحةالح  عمن لال حظثةق 

، ق الاددددال  احنقددددص راحةجددددالسة راحثنددددال ا ألددددال ق ددددالن   

ا راحـددنالاال  %4.1اشبددذلال ا عال ددص اددق لددال حظددثةق   

ا ، حددد  %2.3ا راحضساادددمي %1.1راسبدددش  احاذريدددمي 

 .أا ثهال ذاللؼامي اأا الل لةفشقمي% 21.8يل ص لال حظثةق 

عقدذ تثدّاا    ال دص احاحؼدهشل لدا    همألال اا دخ 

أقددص  -521)رتارح دخ ددهم ادد  يددلددنهم % 34.1أن 

يددرتارح دخ ددهم ادد    % 34دسذددما ران ( 1222لددا 

دسذددما راالحةددالح  عددمن  ( 1522أقددص لددا   -1222)

يدرتارح دخ دهم   %( 68.1)ح اح  ث ث  احلانمي ااذسرطمي 

دسذددما ( 1522أقددص لددا  -521)ادد   لددال احؼددهشل

اقص  -1522)مي احزيا يرتارح دخ هم ا  را  س حظث

يث دددغ % 8.3ا ، حددد  %12.2دسذدددم  ( 2222لدددا 

قددصا را  ددس حظددثمي أدسذددم ع( 522)دخ ددهم احؼددهشل 

 .%13.5دسذدم عدأكثش   ( 2222)دخ دهم   رؿدص احدزيا  

عقدذ  اح ط  اسبظدالا  احلدالس حدذخ ل احل الحدمي احظدالجثمي       ألال

رذددزا ل ػددش يلددلهال   .دسذددم ػددهشيالً ( 1196.1) ا ددغ

اددا لددذة حتقدداللةهم ، درحددمي   ر .احفقددش ااددذقع ذبددس خدد   

%( 35.4)االدددالسا  عقدددذ تثدددّاا أن أكثدددش لدددا ث دددثهم   

( 34)ادد   لددال يقا دد ن ، االددالسا  لددا لددذة تددرتارح 

لدذة   زيقا د ن لند  %( 27)طن ا ا رأن أكثش لا احشادع  

طدددن ا ا راالحةدددالح  عدددمن   ( 6-5)اددد   لدددال تدددرتارح

  لنددز لددا احل الحددمي احظددالجثمي يقا دد ن ، االددالسا% 62.4

% 11.4طن ا ا ، ح  ( 6-3)ا   لال لذة ترتارح

  طدن ا ا را  دس حظدثمي ااقدا     ( 8-7)يقا  ن لنز 

ا ألال احدزيا تقدص   %8.3طن ا  ( 8)لنز عرتة تضيذ ا ى 

ا %17.9طن ا  عث  س حظثةهم ( 3)لذة حتقاللةهم اا 

( 2-1)ادد   لددال تددرتارح لددذة حتقدداللةهم % 17.3لددنهم 

قدداللةهم اددا طددنميا    تقددص لددذة حت % 2.6طددنميا ، حدد   

راؼددكص اددالس عقددذ ا ددغ للددذل طددن ا  حتقاللددمي احل الحددمي      

 .طنمي( 3.56)احظالجثمي ، االالسا  
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2

%%

 97.1 941 ا ص لنة م 96.3 926 ا ص راحذ

 2.9 27 ا ص اري لنة م 3.7 35 أكثش لا ا ص

 122 941 اجمل  ن 122 941 اجمل  ن

%%

 12.2 113 طالاال  عأقص( 8) 4.1 39 خذلال 

 41.2 386 طالامي( 11-9) 27.2 354 دبالسة

 47.2 442 طالامي عأكثش( 12) 2.3 3 صساامي

 122 941 اجمل  ن 1.1 12 حشعمي/ ؿنالامي

% 12.4 117 انال 

 8.3 78 دسذم عأقص( 522) 33.3 313 حقص

 34.1 321 (1222أقص لا  -521( 21.8 225 اري رحك

 34.2 322 (1522أقص لا  -1222) 122 941 اجمل  ن

 12.2 96 (2222أقص لا  -1522)%

 أقص لا طنمي
 4.5 42 (2522أقص لا  -2222) 2.6 6

 4.6 43 (3222أقص لا  -2522) 17.3 163 طنمي( 1-2)

 4.4 41 دسذم عأكثش( 3222) 35.4 333 طنمي( 3-4)

 122 941 اجمل  ن 27.2 254 طنمي( 5-6)

 11.4 127 طنمي( 7-8)

 8.3 78 طن ا ( 8) أكثش لا   

 122 941 اجمل  ن

 

3

% 89.6أن ( 3)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم    

% 12.4يلاؼدد ن لددع  خددشيا ، حفددع اانددضلا ، حدد  

تلداؽ للهدم   % 1.5 حتن ا حادىل لظةقصمبظكا  يقا  ن
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%( 75.9)أكثش لا ثالثدمي أسادالاهم    أن أطشذما ، ح 

احنظدثمي   ألالا حفظهال لع أػدالق لا ينظاالتهم يظكن ن

ع دددم تدددث  لدددا يؼدددالسكهم ، % 22.6احثالقادددمي راحثالح دددمي 

اددا اددذد ا ػدددالق احددزيا يؼددالسك حهم   ألددال. ااظددكا

%( 23.2)ااندددضلا عقدددذ تدددث  أن لدددال يقدددالسب احشادددع      

أػدالق عدأكثشا  ( 12) مبلذلك ن ، حفع اانضل رتيؼ

( 6-4) مبلدددددذل%( 32.5)رلدددددال يقدددددالسب احث دددددىل  

-7) مبلدذل  % 19.2 رلال يقالسب اشب دع أػدالقا 

اد    لدال  يؼالسكهم ، ااندضل % 15.8أػدالقا رأن ( 9

الةنلددد ا ادددا  % 11.3أػددددالقا ، حددد   ( 1-3)

رقذ ا غ اح ط  اسبظالا  حألػددالق  . رحك ااايالامي ا

عشدًاا رممال طث  يةلدت  ( 7.64)ااقا   ، حفع اانضل 

أحدددق رادددالحشام لدددا أن ااندددمي احذساطدددمي اقةـدددش  ا دددى   

  كؼف ا أحهدم يقا د ن لدع    ذ ع أن حتعااللاًلا ( 941)

ػدـددداًل ثالثدددمي أسادددالاهم لدددا   ( 6385)لدددال صب  ادددق  

ك ال تدث  طدالاقاًلا رأن ذد ع  صبدة ل       حفظهال ازبنظاال 

( 973165)يذعل ن اذل اطةئجالس ااظالكا مبال صب  اق 

دسذ اًل ػهشياًلا راالحةالح  يث غ للذل لدال يذعلدق احؼددف    

 . دسذم( 152.4)ح  ظكا   الاح احذ  ػهشي

 

 

3 

%

 89.6 843 حلم

 12.4 98 ع

 122 941 اجمل  ن

% 

 1.5 14 لع أطشت 

 75.9 714 أػدالق لا حفع ينظا 

 22.6 213 اري لث 

 122 941 اجمل  ن

%

 15.8 149 عشدًا( 1-3)

 32.5 287 عشدًا( 4-6)

 19.2 181 عشدًا( 7-9)

 23.2 218 أعشاد عأكثش( 12)

 11.3 126 اري لث 
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 122 941 اجمل  ن

4

لددا  % 48أن ( 4)ازبددذرل سقددم   ت هددش ااالحددال   

احل الحمي احظالجثمي ، االالسا  طث  رقاللس اضيالسة ل طنهدال  

قالل ا ادزحك   لا احل الل %49.1ا ؿ  ا رقذ تث  أن 

% 24.3اشة راحدذة عقد  طا دمي لدذة حتقداللةهما ، حد        

اضيدالسة لد طنهم   % 26.5 ك دال قدالس  قالل ا ادزحك لدشت ا   

 ن ، رذدم لدا احدزيا يقا د     الشا  عأكثش( 3)ا ؿ   

أن  كدزحك  ركؼدفس احذساطدمي  . ة ط ي دمي لذاالالسا  لنز 

لا احل الحمي احظدالجثمي تقدام أطدشذم للهدم ، درحدمي      % 1.5

االالسا ا ألال احزيا ع تقام للهدم أطدشذم عقدذ قاللدس     

رممددال طددث  .  االددالسا لددا أطددشذم اضيددالستهم ،  % 2.3

حدذيهم ؿد مي   %( 51.8)يةلت أن أكثش لا حـف احلانمي 

شذم رل طنهم ا ؿ  ا طد ا  ادا   راستثال  لثالػش اأط

 اقاالس ا طشة اضيالستهم سأ اطشي  صيالسة اا طا ا ؿ  

ألددال احنظددثمي . حتقاللددمي ا طددشة للهددم ، درحددمي االددالسا    سأ

عةقةـدددش ؿددد ةهم مبددد اطنهم  % 48.2احثالقادددمي راحثالح دددمي 

اطدددةدذاس رطدددالجص اعتـدددالل اسبذيثدددمي    ا دددىا ؿددد امي 

 (.حرتحس راهلالتفكالا)

 

4

%% 

 49.1 222 لشة 48.2 452 حلم

 24.3 112 لشتالن 52.2 489 ع

 26.5 122 لشا  عأكثش 3 122 941 اجمل  ن

 122 452 اجمل  ن %احنظثمي  احةكشاس ، االالسا  ري د ا طشة

 %احنظثمي  احةكشاس اذد لشا  صيالسة ا طشة 1.5 14 حلم

 81.2 17 لشة 98.5 927 ع

 19.2 4 لشت  122 941 اجمل  ن

 122 21 اجمل  ن %احنظثمي  احةكشاس قاالس ا طشة اضيالستك

 2.3 21 حلم

 97.7 926 ع 

 122 927 اجمل  ن
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5

أن ( 5)ت هددددش ااالحددددال  ازبددددذرل سقددددم     

لا احل الحدمي احظدالجثمي كدالن حدذيهال لل  لدال  ادا       % 97.2

  ا رقذ ت الا  حذيهم االالساطثالمي ا ا الل ااة عشة ، 

لددال ا راؼددكص  لددا ذددزه اال   % 62.5اؼددكص ك دد   

ألال اا احشرات  را يد سا  . لنهال% 38.8ت الا   ج يض

حدذيهم لل  لدال  ادا ا يد س ،     % 95.8عقذ تدث  أن  

ا ت دالا  لدا ذدزه اال  لدال      حتحاهالاالالسا  قثص صبائهم 

%. 44.4اؼكص ك  ا رت دالا  اؼدكص يضجد     % 55.1

ركزحك ت عش اال  لدال  لدا حالحادمي اشبدذلال  ااةد عشةا      

لل  لددال  لظددثقمي اددا اشبددذلال   حددذيهم% 94.9حاددىل 

 ا%14.7ااةد عشةا ت ددالا  لنهدال اؼددكص ك د  لددال حظددثةق    

ألددال اددا لنددالخ درحددمي    %. 84.3رت ددالا  اؼددكص يضجدد    

% 98االالسا ا عقدذ تد عش  اندق لل  لدال  ادال حظدثةق       

لددا ااث دد ث  قثددص صباددئهما ت ددالا  لنهددال اؼددكص ك دد     

رحةدى ادالدا    %. 78.9رت الا  اؼكص يضج  % 22.5

ة ددع االددالسات  ع تكددا مبنددأه اددا احل الحددمي   رتقالحاددذ اجمل

احظالجثمي قثص صبائهما عقذ ت عش  لل  لال  اا احلالدا  

لددا % 95.9راحةقالحاددذ ح  جة ددع االددالسات  اددال حظددثةق    

احل الحدمي احظددالجثمي قثددص صباددئهما ت ددالا  لنهددال اؼددكص ك دد   

 %.82.3ا رت الا  اؼكص يضج  22.5%

احل الحددمي احظددالجثمي ،   أنرممددال طددث  يةلددت   

سا  حذيهال لل  لال  لظثقمي اا اجملة ع االالسات ا االال

االداتددددق رتقالحاددددذها را ا ددددالل ااةدددد عشةا راحشراتدددد  

را يدد سا راشبددذلال  ااةدد عشةا راانددالخا رقددذ يكدد ن   

راالالس  لدا أاندال     را ؿذقال رحك اا طشي  ا قالسب 

 .ينظاالتهم احلالل   ، درحمي االالسا 

5

 

 

% %%% %

 2.7 38.8 62.5 2.8 97.2 طثالمي احل ص 35

 2.6 44.4 55.1 4.2 95.8 ا ي س 36

 1.2 84.3 14.7 5.1 94.9 اشبذلال  ااة اعشة 37
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 2.5 78.9 22.5 2.2 98.2 اح قع/ اانالخ 38

 1.7 82.3 18.8 4.1 95.9 االدا  رتقالحاذ اجملة ع االالسات  39

 احظددالجثمياقمي ح ل الحددمي الرانددال ع ا ددى اال  لددال  احظدد 

اا االدالسا ا عقدذ أؿدثت حدذيهال ت قلدال  قثدص صبائهدال        

أن ( 6)حإللددالسا ا حاددىل ت هددش ااالحددال  ازبددذرل سقددم   

ت قلس طه حمي احةلاللدص لدع ااد اطن ا ت دالا      % 87.2

%. 75.7ا راؼددكص يضجدد  %17.5لنهددال اؼددكص ك دد   

طددده حمي حتقاللدددمي االقدددال  لدددع  % 63.8ركدددزحك ت قدددع 

ص ا راؼدك %29.4اا اطن ا ت الا  لنهدال اؼدكص ك د     

لا احل الحمي احظدالجثمي  % 97.7ا ك ال ت قع %61.3يضج  

قثدص صبائهدال حإللدالسا  طده حمي حتقاللدمي احلالقدال  لدع أاندال          

راؼدكص  % 26.4ينظاالتهما رت الا  لنهال اؼكص ك د   

 أن ػبددددذرا ا ددددال  % 91.7رت قددددع  %. 71.4يضجدددد  

عقد   % 3.2اظه حميا ت الا  لا ذزا احة قع اؼكص ك   

اددأن % 91.8ا ركددزحك ت قددع %78.5راؼددكص يضجدد  

ا ااظدددشلر طدددهالكظددد  اادددالل ، االدددالسا  طددداك ن   

عقدد ا  % 2.7رت ددالا  لددا ذددزا احة قددع اؼددكص ك دد       

 %.77.5راؼكص يضج  

رممال طث  يةلت أن احل الحدمي احظدالجثمي قدذ ركدلس     

ررحك انال  ا ى اال  لدال    احنفظهال ت قلال  قثص صبائهال

اقمي حذيهالا رقذ يال   ذزه احة قلدال  لشتثدمي تنالصحاداًل    الاحظ

:  اةهال لا ريهدمي ح دشذم ا دى احن د  احةدالح      حظ  أذ

طه حمي حتقاللمي احلالقال  لع أانال  ينظاالتهما كظ  اادالل  

اظه حمي ريظدشا اسبـد ل ا دى ا دص اظده حميا طده حمي       

احةلاللص لع ااد اطن ا رلدا ثدم طده حمي حتقاللدمي االقدال        

 .لع اا اطن 

 

 

6

 

% 
% 

% 
% 

%
%

 6.8 75.7 17.5 3.2 9.6 87.2 طه حمي احةلاللص لع اا اطن  44

 9.2 61.3 29.4 3.5 32.7 63.8 طه حمي حتقاللمي االقال  لع اا اطن  41

 2.2 71.4 26.4 2.4 1.9 97.7 طه حمي حتقاللمي االقال  لع أانال  ينظا  42

 18.3 78.5 3.2 2.2 6.3 91.7 أن أيذ ا اًل اظه حمي 43
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 19.9 77.5 2.7 2.4 5.7 91.8 كظ  ااالل اظه حمي ريظش 44

6

لدا  % 17.2أن ( 7)ت هش ااالحال  ازبدذرل سقدم    

طده حمي  عقد ن اؼدذة ا دى أن    ااحل الحمي احظالجثمي ااث  ثمي ي 

اسبـددد ل ا دددى ا دددص كدددالن طدددثثاًل ، قدددذرلهم حذرحدددمي   

االدالسا  ااة دذةا ري اعد  أيلدداًل ا دى رحدك لدال حظددثةق       

ا راربدز  %4.1ا عا ال يلدالسص رحدك لدال حظدثةق     72.1%

أل أن طده حمي  %. 6.6ل قف ا اليذ لدا رحدك لدال حظدثةق     

 دددص ػدددكو س أحدددذ أطدددثالب احقدددذرس اسبـددد ل ا دددى ا

ألدال ادا ريد د أػددالق     %. 89.3حإللالسا  ادال حظدثةق   

لددددا ينظددددداالتهم ، االدددددالسا  كدددددذاعع ح قدددددذرس حتل  

ا %7.9االالسا ا عا اع  اؼدذة ا دى رحدك لدال حظدثةق      

ا ريلالسكددق %1ا عا ددال يلالسكددق %77.8ري اعدد  أيلدداًل 

ا راربدز ل قدف ا اليدذ لدا رحدك لدال حظدثةق        %2.7اؼذة 

أن ري د أػددالق لدا ينظداال  احل الحدمي     أل %. 12.6

 %.85.7احظالجثمي كالحس أحذ أطثالب قذرس لال حظثةق 

رعا ددددال يةل دددد  اددددأن لددددا أطددددثالب احقددددذرس حتل  

االالسا  ذ  أن اا اطن  االالساتا  يةـف ن االح اثدميا  

ا ري اعد  أيلداًل   %5.1عا اع  اؼذة ا ى رحك لال حظثةق 

ا %2.4ا عا دددال يلدددالسص رحدددك   %28.1ا دددى رحدددك  

ا راربز ل قدف ا اليدذ لدا رحدك     %2.3اؼذة  ريلالسكق

أل أن تدد عش اال  لددال  اددا طاثددمي    %. 66.1لددال حظددثةق  

ال حظددثةق لددقددذرس  أطددثالباادد اطا االددالسات  كددالن أحددذ   

راددا أن احكظدد  ااددالدل ، االددالسا  طددهص   %. 33.2

رلاّظش كأحذ أطثالب اجمل  ا عا اع  اؼذة ا ى رحك لال 

ا %32.1ا ري اعدد  ا ددى رحددك أيلدداًل    %15.2حظددثةق 

ا راربددز لددال %1ا ريلالسكددق اؼددذة %5.3عا ددال يلالسكددق 

أل أن احة قلال  . ل قف ا اليذ دباله رحك% 32.9حظثةق 

اأن احكظ  ااالدل ، االالسا  طهص رلاّظدش كدالن أحدذ    

 .لا احل الحمي احظالجثمي% 47.3قذرس لال حظثةق  أطثالب

 

7

% % % 
% 

% 

 2.63 4.22 2.2 4.1 6.6 72.1 17.2 طه حمي اسبـ ل ا ى ا ص 45

46 
دالق لدددا ينظدددا  ،   ريددد د أػددد 

 االالسا 
7.9 77.8 12.6 1.2 2.7 3.91 2.55 

ف ن االح اثمي 47  2.62 3.37 2.3 2.4 66.1 28.1 5.1 اا اطن ن االالساتا ن يـة
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 2.85 3.55 1.2 5.3 46.4 32.1 15.2 احكظ  ااالدل ، االالسا  طهص رلاّظش 48

 2.46 3.71 2.5 2.7 32.9 52.5 11.4 مجاع ا طثالب صبة لمي          

أن اح طددد  ( 8)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم    

يالاال  احل الحمي احظدالجثمي ا دى أطدثالب احقدذرس     اسبظالا  ا

حدذه احدزك س ادالعبشا      3.74 قدذ ا دغ   حذرحمي االدالسا  

اددالعبشا   3.63 ا ، حدد  ا ددغ2.47 للاددالسل لقددذاسه

حذه ااحدالًا رقدذ ا  دس قا دمي      2.39للاالسل لقذاسه 

(t )2.97 حتحـدددالجامي اندددذ لظدددة ه   رذددد  را  دعحدددمي

أطدثالب   ا ممال يث  ري د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،   2.21

ألدال  . تلد د ادة ري احند ن    قذرس احل الحدمي احظدالجثمي حإللدالسا    

لا ازبنظداال    احل الحمي احظالجثمي ايالاال  اح ط  اسبظالا 

ا ، 2.72ادالعبشا  للادالسل    4.42ا دغ   ا عقدذ احلشاامي

حدذه   2.43لقدذاسه   ادالعبشا  للادالسل   3.71ح  ا غ 

 3.89( t)ازبنظدداال  اددري احلشااددميا رقددذ ا  ددس قا ددمي     

ا ممددال 2.221رذدد  را  دعحددمي حتحـددالجامي انددذ لظددة ه 

أطدثالب قدذرس   يكؼف اا ري د عشرل داحمي حتحـالجااًل ، 

تلد د ادة ري ازبنظدامي     احل الحمي احظدالجثمي حتل درحدمي االدالسا    

 (.اشااميا اري اشاامي)

 رعا ال يةل   اةلذد احل ص حذه احل الحدمي احظدالجثميا  

احد    احل الحدمي احظدالجثمي   ايالاال عقذ ا غ اح ط  اسبظالا  

ادددالعبشا  للادددالسل   3.69تل دددص ال دددص راحدددذ عقددد    

 2.67اددالعبشا  للاددالسل   4.11 ا ، حدد  ا ددغ 2.43

حذه احزيا يل   ن ادأكثش لدا ا دصا رقدذ ا  دس قا دمي       

(t )5.26    رذددد  را  دعحدددمي حتحـدددالجامي اندددذ لظدددة ه

 الجااًل ،ا ممال يذل ا دى ريد د عدشرل داحدمي حتحـد     2.221

تلدد د حةلددذد   أطددثالب قددذرس احل الحددمي احظددالجثمي حإللددالسا   

ألدال ادا اعحة دالس    . (ا ص راحذا أكثش لا ا ص) احل ص

حددزيا يالاددال  ااالحل ددصا عقددذ ا ددغ اح طدد  اسبظددالا  ا   

ادددالعبشا  للادددالسل   3.72يل  ددد ن اأا دددالل لنة  دددمي   

ا 2.65ادالعبشا  للادالسل    4.15ا ، ح  ا غ 2.44

  را  دعحدمي حتحـدالجامي   رذد  5.28( t)رقذ ا  دس قا دمي   

ا ممال يذل ا ى ريد د عدشرل داحدمي    2.221انذ لظة ه 

تل د  أطثالب قذرس احل الحمي احظالجثمي حإللالسا  حتحـالجااًل ،

 . (اري لنة ما لنة م) اة ري احة الس احل ص

8 (Independent-Samples t-test)

t

 2.47 3.74 ركش
2.97 2.21 

 2.39 3.63 أحثى

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  ازبنظامي
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 2.72 4.42 اشاامي
3.89 2.221 

 2.43 3.71 اري اشاامي

8

  

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  احل صتلذد 

 2.43 3.69 ا ص راحذ
5.26 2.221 

 2.67 4.11 أكثش لا ا ص

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  اعحة الس االحل ص

 2.44 3.72 ا ص لنة م
5.28 2.221 

 2.65 4.15 ا ص اري لنة م

 

 

أن اح طددد  ( 9)االحدددال  ازبدددذرل سقدددم   ت هدددش ا

ادا أطدثالب احقدذرس     احل الحدمي احظدالجثمي   ايالادال   اسبظالا 

 متقدص أا ددالسذ  زياحدذه احد   حتل درحدمي االدالسا  قدذ ا ددغ   

ا را دغ  2.32االعبشا  للادالسل   3.43طنمي ( 22)اا 

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.46 ادددالعبشا  للادددالسل 3.68

احددزيا تددرتارح   ألددالطددنميا ( 29-22)أا ددالسذم ادد  

 طدد  احطددنميا عقددذ ا ددغ   ( 39-32)سذم ادد  أا ددال

ا 2.43اددالعبشا  للاددالسل  3.74ايالاددالتهم اسبظددالا  

حدددذه  2.57ادددالعبشا  للادددالسل لقدددذاسه   3.73را دددغ 

طنميا ، ح  ( 49-42)احزيا ترتارح أا السذم ا  

طدنمي  ( 52)ا غ اح ط  اسبظدالا  ح دزيا تث دغ أا دالسذم     

ا رقددذ 2.48اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه    4.13 عددأكثش

رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي اندذ      2.74( F) س قا مي ا 

ا لش احزل يكؼف ادا ريد د عدشرل     ا2.23لظة ه 

 أطثالب قذرس احل الحمي احظدالجثمي حإللدالسا    داحمي حتحـالجااًل ،

 .تل د اة ري احل ش

رعا ال يةل   االاظدة يال  احةل ا ادمي ح  ث د ث ا     

ا دى أطدثالب    ا لا  ايالاال عقذ ا غ اح ط  اسبظالا  

 3.66ا را دغ  2.32ادالعبشا  للادالسل    3.57 احقذرس

ااظة ه احةل ا   احزل يقص  ، 2.36االعبشا  للاالسل 

اددالعبشا  للاددالسل   4.22اددا احثالح يددميا ، حدد  ا ددغ    

ادددالعبشا   3.99ظدددة ه احثدددالح لا را دددغ   اا ، 2.51
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حددذه مح ددمي احددذا  س ااة طدد ا را ددغ     2.64للاددالسل 

رقدذ  ازبدالللا ا   حدذه  2.53االعبشا  للاالسل   3.76

انذ  حتحـالجاميرذ  را  دعحمي  27.48( F)ا  س قا مي 

ا ممال يدث  ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل      2.221لظة ه 

تل د ادة ري   أطثالب قذرس احل الحمي احظالجثمي حتل الالسا ، 

 .لظة ه احةل ام

ألددال اددا لددذة حتقاللددمي احل الحددمي احظددالجثميا عقددذ ا ددغ    

حزيا ع ةدض ا دى حتقداللةهم    يالاال  ااح ط  اسبظالا  ا

ادددالعبشا  للادددالسل   3.75 االدددالسا  طدددنمي راحدددذة   ،

 2.58اددالعبشا  للاددالسل   3.87ا ، حدد  ا ددغ  2.27

طنميا ألدال  ( 2-1)ا   حتقاللةهمحذه احزيا ترتارح لذة 

طدن ا ا عقدذ   ( 4-3)احزيا ترتارح لذة حتقاللةهم ا  

االعبشا  للاالسل  3.71 يالاالتهما غ اح ط  اسبظالا  ا

حدددذه  2.38ادددالعبشا  للادددالسل  3.61ا را دددغ 2.45

طددن ا ا را ددغ ( 6-5)تددرتارح حتقدداللةهم ادد    ااحددزي

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.36ادددالعبشا  للادددالسل  3.74

طددن ا ا ، حدد  ا ددغ اح طدد   ( 8-7)حتقدداللةهم ادد  

( 8)حددزيا تضيددذ لددذة حتقدداللةهم اددا  يالاددال  ااسبظددالا  ا

ا رقددذ ا  ددس 2.49اددالعبشا  للاددالسل  3.72طددن ا  

امي انذ لظة ه رذ  را  دعحمي حتحـالج 6.37( F)قا مي 

 ا ممال يذل ا دى ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،     2.221

إللدددالسا  تلددد د ادددذة حاحل الحدددمي احظدددالجثمي  أطدددثالب قدددذرس

 .ةهمحتقالل

9 (One-Way ANOVA)

F 

 2.32 3.43 طنمي( 22)أقص لا 

2.74 2.23 

 2.46 3.68 طنمي( 22-29)

 2.43 3.74 طنمي( 32-39)

 2.57 3.73 طنمي( 42-49)

 2.48 4.13 طنمي عأكثش( 52)

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ااظة ه احةل ا  

 2.32 3.57 أل 

27.48 2.221 

 2.36 3.66 أقص لا احثالح ل

 2.51 4.22 ثالح ل

 2.64 3.99 دا  س لة ط  

 2.53 3.76 ياللل 

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  لذة ااقاللمي ، درحمي االالسا 

 2.221 6.37 2.27 3.75 أقص لا طنمي
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 2.58 3.87 طنمي( 1-2)

 2.45 3.71 طنمي( 3-4)

 2.38 3.61 طنمي( 5-6)

 2.36 3.74 طنمي( 7-8)

 2.49 3.72 طن ا ( 8)أكثش لا 

 

7

لا % 94.3أن ( 12)ت هش ااالحال  ازبذرل سقم 

االقددال  أعددشاد احلانددمي اال ػدددالق اادد اطن  كددلافمي      

لة طددد ميا ، % 2.8كدددلافميا رأن % 1.8ن أيدددذًاا ر

ق يدددمي يدددذًاا أل أن % 2.6مي ر عقددد  ق يددد% 2.5حددد  

لددا احلالقددال  لددع ا ػدددالق اادد اطن  ذدد    % 96.1

ركزحك اسبالل االحنظثمي ح لالقمي لدع ا طدش   . االقمي كلافمي

ذدد  االقددال  كددلافمي يددذًاا  % 96.7اا اطنددميا حاددىل 

لة طددددد ميا رأن % 1.3االقددددمي كدددددلافميا  % 2.9رأن 

ا أل أن %2.3االقمي ق يدميا راالقدمي ق يدمي يدذًا     % 2.9

لالقددال  لددع ا طددش اا اطنددمي ذدد  االقددمي  لددا اح% 97.6

 . كلافمي

ألددال اددا االقددمي احل الحددمي احظددالجثمي اأػدددالق لددا   

ية ةلد ن الالقدال  ق يدمي    % 22ينظداةهما عقدذ تدث  أن    

% 69.6يددذًا لددع أػدددالق لددا ينظدداالتهما ركددزحك  

ا ركددلافمي %7.3الالقددال  ق يددميا راالقددال  لة طدد مي 

لا % 91.6ا أل أن %2.7عق ا ركلافمي يذًا % 2.3

 قال  لع أػدالق لا ينظاالتهم ذ  االقمي ق يميا  احلال

رعا ددال يةل دد  الالقددمي احل الحددمي احظددالجثمي ،     

% 89.3االالسا  لع ازبنظداال  احلشاادميا عقدذ تدث  أن     

لا احلالقال  لع ا ػدالق لا ازبنظاال  احلشاادمي ذد    

ارلة طد مي  %3.7االقمي كلافمي يذًاا راالقمي كدلافمي  

ا أل أن عق % 2.6ا رق يمي يذًا %1.2ا رق يمي 5.2%

لدددا احلالقدددال  لدددع ا ػددددالق لدددا ازبنظددداال  % 93

ركددزحك اسبددالل لددع ا طددش  . احلشااددمي ذدد  االقددمي كددلافمي

ا %2.9كدلافمي يدذًاا ركدلافمي    % 95.2احلشااميا عمن 

ا %2.3ا رق يدمي يدذًا   %2.1ا رق يمي %1.5رلة ط مي 

مي قا د لا احلالقال  لدع ا طدش احلشاادمي اا   % 98.1أل أن 

 .، االالسا  ذ  االقمي كلافمي

ألال لا حالحادمي ا ػددالق لدا ازبنظداال       

اري احلشااميا عقذ كؼفس احذساطمي أحهال أق ه لا احلالقمي 

 اال ػدالق احلشبا رتةـف اذسيمي لة طد ميا حادىل  

ا %3.7ا رق يدمي  %45.3االقدمي لة طد مي انظدثمي     تك ن

كدددلافمي انظدددثمي   تكددد ن ا ، حددد %2.6رق يدددمي يدددذًا  

رعا دال يةل د  اال طدش    %. 29.2ا ركلافمي يذًا 21.1%

ازبنظدداال  اددري احلشااددميا عهدد  كددلافمي يددذًا انظددثمي    لددا

ا رق يددمي %5ا رلة طدد مي %29.6ا ركددلافمي 64.2%

لدددددا % 93.8ا أل أن %2.5ا رق يدددددمي يدددددذًا  2.6%

احلالقدددمي لدددع ا طدددش لدددا ازبنظددداال  ادددري احلشاادددمي ذددد  

 .االقال  كلافمي
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رممال طث  يةلت أن االقمي احل الحمي احظالجثمي  

را طش لا ، االالسا  ذ  االقمي ق يمي لع ا ػدالق 

ا رذد  لة طد مي لدع ا ػددالق لدا      حفظدهال  ينظاالتهم

ينظاال  اري اشااميا ركدلافمي لدع ا ػددالق را طدش     

 . اا اطنمي رازبنظاال  احلشاامي

 

 

 

 

 

14

% % % 
% 

% 

 2.52 1.11 94.3 1.8 2.8 2.5 2.6 أػدالق ل اطن  22

 2.43 1.27 96.7 2.9 1.3 2.9 2.3 أطش ل اطنمي 23

 2.62 4.12 2.7 2.3 7.3 69.6 22.2 أػدالق لا ينظاةك 24

 2.96 3.22 9.6 8.9 59.8 13.7 8.2 ةكأطش لا ينظا 25

 2.64 1.22 89.3 3.7 5.2 1.2 2.6 أػدالق لا ينظاال  اشاامي 26

 2.38 1.28 95.2 2.9 1.5 2.1 2.3 أطش لا ينظاال  اشاامي 27

 2.94 2.25 29.2 21.1 45.3 3.7 2.6 أػدالق لا ينظاال  اري اشاامي 28

 2.67 1.44 64.2 29.6 5.2 2.6 2.5 أطش لا ينظاال  اري اشاامي 29

 2.31 1.91 59.9 8.7 16.2 11.3 4.1 مجاع احفئال  صبة لمي

 

أن اح طددد  ( 11)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم 

ادري  اسبظالا  ح لالقال  اعية الاامي اؼكص االس ح ل الحدمي  

حدذه احدزك س ادالعبشا  للادالسل      1.92قذ ا دغ   احن اللامي

اددالعبشا  للاددالسل  1.86ا ، حدد  ا ددغ 2.32لقددذاسه 

( t)حدددذه ااحدددالًا رقدددذ ا  دددس قا دددمي   2.29لقدددذاسه 

ا 2.21رذ  را  دعحمي حتحـالجامي انذ لظدة ه   2.48

ممدددال يدددث  ريددد د عدددشرل داحدددمي حتحـدددالجااًل ، احلالقدددال     

ن احددزك س لددا حتاعية الااددمي تلدد د اددة ري احندد نا حاددىل  

 تضيدذ ا دال  ية ةلد ن الالقدال  اية الاادمي     احل الحمي احظدالجثمي 

قدددال  ك دددال ا دددغ اح طددد  اسبظدددالا  ح لال. حدددذه ااحدددالً
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لدا ازبنظداال  احلشاادمي     اري احن اللادمي اعية الاامي ح ل الحمي 

 1.92ا ، حدد  ا ددغ  2.54اددالعبشا  للاددالسل   3.15

حدذه ازبنظداال  ادري احلشاادميا      2.29االعبشا  للادالسل  

رذ  را  دعحدمي حتحـدالجامي    12.37( t)رقذ ا  س قا مي 

ا ممددال يكؼددف اددا ريدد د عددشرل 2.221انددذ لظددة ه 

اعية الاادددمي تلددد د ادددة ري داحدددمي حتحـدددالجااًل ، احلالقدددال  

ن احل الحدمي احظدالجثمي   حتا حاىل (اشااميا اري اشاامي)ازبنظامي 

لا ازبنظاال  احلشاامي ية ةل ن الالقال  اية الاامي أقد ه  

 .ال حذه ازبنظاال  اري احلشااميمم

رعا ال يةل   اةلذد احل ص حذه احل الحدمي احظدالجثميا   

اعية الااددمي انددذ  عقددذ ا ددغ اح طدد  اسبظددالا  ح لالقددال   

ادددالعبشا   1.92ال دددص راحدددذ عقددد     نل  ددداحدددزيا ي

ادالعبشا  للادالسل    2.26ا ، حد  ا دغ   2.28للاالسل 

حذه احزيا يل   ن اأكثش لا ا صا رقذ ا  دس   2.57

رذ  را  دعحمي حتحـالجامي اندذ لظدة ه    6.86( t)قا مي 

ا ممال يذل ا دى ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،      2.221

زل احلالقدال  اعية الاادمي تلد د حةلدذد احل دصاا لش احدد     

يكؼف أن احل الحمي احظدالجثمي احد  تل دص ادأكثش لدا ا دص       

حذيهال االقال  اية الاامي أكثش لدا احدزيا يل  د ن ال دص     

ألال اا اعحة الس االحل دصا عقدذ ا دغ اح طد      . راحذ عق 

االعبشا   1.92اسبظالا  ح زيا يل   ن اأا الل لنة  مي 

ادالعبشا  للادالسل    2.21ا ، حد  ا دغ   2.29للاالسل 

رذدد  را  دعحددمي  5.13 (t)مي ا رقددذ ا  ددس قا دد2.62

ا ممدال يدذل ا دى ريد د     2.221حتحـالجامي اندذ لظدة ه   

عشرل داحمي حتحـالجااًل ، احلالقال  اعية الاامي تل د ادة ري  

عش ان احل الحدمي احظدالجثمي احد  ع يةد     حتاحة الس احل صا حاىل 

حذيهال ا دص لندة م تقدام االقدال  خدالسل ح دالل احل دص        

يل د رحدك   عش هلم ا ص لنة ما رقذاأكثش لا احزيا ية 

عش هلددال ا ددص لنددة م احتل أن احل الحددمي احظددالجثمي احدد  ع يةدد 

تظلى اقاللمي االقال  لع اا اطن  حةدة كا لدا كد الن    

 .، احل ص لا خالل االقالتهال اعية الاامي اعطة شاس

        

11 (Independent-Samples t-test)

t

 2.32 1.92 ركش
2.48 2.21 

 2.27 1.86 أحثى

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  ازبنظامي

 2.54 3.15 اشاامي
12.37 2.221 

 2.29 1.92 اري اشاامي

 لظة ه احذعحمي tقا مي   االسلاععبشا  اال اح ط  اسبظالا  تلذد احل ص
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 2.28 1.92 ا ص راحذ
6.86 2.221 

 2.57 2.26 أكثش لا ا ص

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  اعحة الس االحل ص

 2.29 1.92 ا ص لنة م
5.13 2.221 

 2.62 2.21 ا ص اري لنة م

أن اح طدد  ( 12)ت هددش ااالحددال  ازبددذرل سقددم     

ظددالا  ح لالقددال  اعية الااددمي حددذه احل الحددمي احظددالجثمي    اسب

 1.89طددنمي قددذ ا ددغ  ( 22)اددا  متقددص أا ددالسذ زيااحدد

االعبشا  للاالسل  1.92ا را غ 2.28االعبشا  للاالسل 

( 29-22)حذه احزيا تدرتارح أا دالسذم اد      2.85

( 39-32)احددزيا تددرتارح أا ددالسذم ادد     ألددالطددنميا 

 2.54طدددنميا عقدددذ ا دددغ اح طددد  اسبظدددالا  حلالقالتهدددال    

االعبشا  للاالسل  2.22ا را غ 2.32االعبشا  للاالسل 

حدددذه احدددزيا تدددرتارح أا دددالسذم اددد      2.33لقدددذاسه 

طدددنميا ، حددد  ا دددغ اح طددد  اسبظدددالا     ( 42-49)

لددال  عددأكثشطددنمي ( 52)حلالقددال  احددزيا تث ددغ أا ددالسذم   

ا رقددذ 2.46اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه   2.17للذحددق 

اندذ   رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي    9.52( F)ا  س قا مي 

ا لش احزل يكؼف اا ري د عدشرل  . 2.221لظة ه 

داحدددمي حتحـدددالجااًل ، احلالقدددال  اعية الاادددمي تلددد د ادددة ري  

اددري ن احلالقددال  اعية الااددمي ح ل الحددمي  حتاحل ددشا حاددىل  

 .، االالسا  ااة ذة تضداد ك  ال تقذس احل ش احن اللامي

رعا ال يةل د  االاظدة يال  احةل ا ادمي ح  ث د ث ا     

الا  ح لالقددال  اعية الااددمي انددذ عقددذ ا ددغ اح طدد  اسبظدد

 1.86ا را دغ  2.19ادالعبشا  للادالسل    1.83ا لا  

حدذه ااظدة ه احدزل يقدص ادا       2.24االعبشا  للادالسل  

 2.43اددالعبشا  للاددالسل  1.96احثالح يددميا ، حدد  ا ددغ 

اددالعبشا   2.21حددذه لظددة ه احثددالح لا ، حدد  ا ددغ   

حددذه مح ددمي احددذا  س ااة طدد ا را ددغ     2.45للاددالسل 

حددذه ازبددالللا ا رقددذ  2.37شا  للاددالسل اددالعب 2.23

انذ  حتحـالجاميرذ  را  دعحمي  16.43( F)ا  س قا مي 

ا ممال يدث  ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل      2.221لظة ه 

، احلالقال  اعية الاادمي تلد د ادة ري لظدة ه احةل داما      

حاددىل تددضداد احلالقددال  اعية الااددمي االستفددالن ااظددة ه      

 .اري احن اللامياحةل ا   ح ل الحمي 

ألال اا لدذة حتقاللدمي احل الحدمي احظدالجثميا عقدذ       

ا ددغ اح طدد  اسبظددالا  حلالقددال  احددزيا ع ةددض ا ددى     

 1.79حتقددداللةهم ، االدددالسا  طدددنمي راحدددذة لدددال للذحدددق 

ادالعبشا    1.83ا ، حد  ا دغ   2.16االعبشا  للاالسل 

ادد   حتقدداللةهمحددذه احددزيا تددرتارح لددذة   2.42للاددالسل 

  طددنميا ألددال احددزيا تددرتارح لددذة حتقدداللةهم ادد    ( 1-2)

طن ا ا عقذ ا غ اح ط  اسبظالا  حلالقالتهم ( 3-4)

ادالعبشا    2.29ا را غ 2.32االعبشا  للاالسل  1.91

-5)تدرتارح حتقداللةهم اد      احذه احزي 2.25للاالسل 

حذه  2.26االعبشا  للاالسل  2.17طن ا ا را غ ( 6
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طدن ا ا ، حد    ( 8-7)احزيا ترتارح حتقداللةهم اد    

( 8)ة حتقداللةهم ادا   ا غ اح ط  اسبظالا  ح زيا تضيدذ لدذ  

ا رقذ 2.26االعبشا  للاالسل  2.26طن ا  لال للذحق 

رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي اندذ      7.21( F)ا  س قا مي 

ا ممددال يددذل ا ددى ريدد د عددشرل داحددمي     2.221لظددة ه 

 أعدشاد  حتحـالجااًل ، احلالقال  اعية الاامي تل د ادذة حتقاللدمي  

  ددال اصداد  طددن ا  عكاحل الحددمي احظددالجثمي ، االددالسا ا  

 .اعية الاامي هماالقالتت طلس  هالعا ةهمحتقالل

 

 

 

12 (One-Way ANOVA)

F 

 2.28 1.89 طنمي( 22)أقص لا 

9.52 2.221 

 2.85 1.92 طنمي( 22-29)

 2.32 2.54 طنمي( 32-39)

 2.33 2.22 طنمي( 42-49)

 2.46 2.17 طنمي عأكثش( 52)

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ااظة ه احةل ا  

 2.19 1.83 أل 

16.43 2.221 

 2.24 1.86 أقص لا احثالح ل

 2.43 1.96 ثالح ل

 2.45 2.21 دا  س لة ط  

 2.37 2.23 ياللل 

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  لذة ااقاللمي ، درحمي االالسا 

 2.16 1.79 أقص لا طنمي

7.21 2.221 

 2.42 1.83 طنمي( 1-2)

 2.32 1.91 طنمي( 3-4)

 2.25 2.29 طنمي( 5-6)

 2.26 2.17 طنمي( 7-8)

 2.34 2.26 طن ا ( 8)أكثش لا 
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8

لا % 65.4أن ( 13)ت هش ااالحال  ازبذرل سقم 

 همااث دد ث  االحثددال  لددال يقلدد ن أرقددال  عددشااهم را  دد  

احشمسامي ، صيالسة ا ؿذقال  احدزيا ذدم أؿداًل لدا حفدع      

ك ددال أظهددش  احذساطددمي طددالاقاًلا ركددزحك      اينظدداالتهم

داج ددداًل يقلددد حهال ، صيدددالسة ا ؿدددذقال ا ، حددد  % 5.4

حاالحدداًل يقلدد حهال ، صيددالسة ا ؿددذقال ا ، حدد  أ% 23.3

%. 2.4ا رأادذًا  %3.5ػكو س حدالدسا  لدال يق لد ن ادزحك     

داج اًل ية ؼد ن ، ا طد ال   % 2.9ركؼفس احذساطمي أن 

االحثداًل لدال يق لد ن    % 19.3حقلال  أرقال  عشااهما رأن 

ا %62.4اددزحكا اان ددال يقدد س اددزحك أحاالحدداًل لددال حظددثةق   

 %.8.1ا رأاذًا %11.4رحالدسًا 

% 2.1رعا ددال يةل دد  االحددزذالب ح  قددالذ ا عددمن    

ا رأحاالحددداًل %6عقددد  يق لددد ن ادددزحك داج ددداًلا راالحثددداًل    

ركؼددفس %. 22.3ا رأاددذًا %32.8ا رحددالدسًا 42.8%

لددا ااث دد ث  داج دداًل يثقدد ن ،   % 6.4احذساطددمي اددا أن 

لندددالصهلم ، أرقدددال  احفدددشا  راحل دددص احشمسادددميا رأن     

% 49.3االحثددداًل لدددال يثقددد ن ، لندددالصهلما رأن    % 24.1

حالدسًا لال يثق ن % 19.2أحاالحاًل يثق ن ، اانالصلا ، ح  

% 1احشمسادميا رأن   هم، اانالصل أرقدال  عدشااهم را  د   

 .ع يثق ن أاذًا ، اانالصل

 

 

13

% % % % % 

 2.74 3.68 2.4 3.5 23.3 65.4 5.4 صيالسة ا ؿذقال  31

 2.81 2.94 8.1 11.4 62.4 19.3 2.9 احة ؼ  ، ا ط ال 32

 2.89 2.31 22.3 32.8 42.8 6.2 2.1 احزذالب حتل ااقالذ  33

 2.84 3.16 1.2 19.2 49.3 24.1 6.4 احثقال  ، ااظكا 34

 2.42 3.22 8.5 16.2 43.5 28.7 3.2 مجاع احثن د

 

احل الحددمي احظددالجثمي اددا قلددال  رقددس     ايالاددال  اسبظددالا أن اح طددد  ( 14)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم 
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حددذه احددزك س  3.22 قددذ ا ددغ احفددشا  راحل ددص احشمساددمي

 3.21ا ، حدد  ا ددغ 2.41 لقددذاسهاددالعبشا  للاددالسل 

حددذه ااحددالًا رقددذ    2.32اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه   

ا ممددال 2.73رلظددة ه دعحةهددال   2.34( t)ا  ددس قا ددمي  

حقلال  رقس احفشا  ري د عشرل داحمي حتحـالجااًل  اذس يث 

را دددغ اح طددد   .تلددد د ادددة ري احنددد ن راحل دددص احشمسادددمي

ايالادددال   2.43ادددالعبشا  للادددالسل   3.33اسبظدددالا  

لددا ازبنظدداال  احلشااددميا ، حدد  ا ددغ     الحددمي احظددالجثمي احل 

حددذه ازبنظدداال  اددري    2.39 اددالعبشا  للاددالسل  3.22

رذد  را  دعحدمي    2.17(  t)احلشااميا رقدذ ا  دس قا دمي    

ا ممدال يكؼدف ادا ريد د     2.25حتحـالجامي انذ لظدة ه  

كافاددمي قلددال  احل الحددمي احظددالجثمي    عددشرل داحددمي حتحـددالجااًل ،   

اددة ري ازبنظددامي  تلدد د  رقددال  احفددشا  راحل ددص احشمساددمي 

 (.اشااميا اري اشاامي)

رعا ال يةل   اةلذد احل ص حذه احل الحدمي احظدالجثميا   

حقلدال  رقدس احفدشا  راحل دص     عقذ ا غ اح طد  اسبظدالا    

 3.22ال ص راحذ عق    نل  احشمسامي االحنظثمي ح زيا ي

ادالعبشا    2.93 ا ، حد  ا دغ  2.39االعبشا  للاالسل 

ا ا دصا  حدذه احدزيا يل  د ن ادأكثش لد      2.46للادالسل  

ا 2.21رلظدة ه دعحةهدال    1.27( t)رقذ ا  دس قا دمي   

كافادمي  ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،     اذس ممال يذل ا ى 

 قلال  احل الحمي احظالجثمي  رقدال  احفدشا  راحل دص احشمسادمي    

ألال ادا اعحة دالس االحل دصا عقدذ ا دغ       .تل د حةلذد احل ص

حدددزيا يل  ددد ن اأا دددالل  يالادددال  ااح طددد  اسبظدددالا  ا

ا ، حدد  ا ددغ 2.39عبشا  للاددالسل اددال 3.22لنة  ددمي 

حدددزيا يل  ددد ن حدددذه ا 2.43ادددالعبشا  للادددالسل  3.2

 2.26 (t)لنة  دددميا رقدددذ ا  دددس قا دددمي   ادددري اأا دددالل

ريدد د  اددذس ا ممددال يددذل ا ددى2.79لظددة ه دعحةهددال ر

كافاددمي قلددال  احل الحددمي احظددالجثمي     عددشرل داحددمي حتحـددالجااًل ،  

تلدد د اددة ري احة ددالس    رقددال  احفددشا  راحل ددص احشمساددمي  

 . صاحل 

      14 (Independent-Samples t-test)

t

 2.41 3.22 ركش
2.34 2.73 

 2.32 3.21 أحثى

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  ازبنظامي

 2.43 3.33 اشاامي
2.17 2.25 

 2.39 3.22 اري اشاامي
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 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  تلذد احل ص

 2.39 3.22 ا ص راحذ
1.27 2.21 

 2.46 2.93 أكثش لا ا ص

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  اعحة الس االحل ص

 2.39 3.22 ا ص لنة م
2.26 2.79 

 2.43 3.22 ا ص اري لنة م

أن اح طددد  ( 15)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم 

احل الحددمي احظددالجثمي اددا قلددال  رقددس     ايالاددال اسبظددالا  

( 22)اا  متقص أا السذ ح زيا احفشا  راحل ص احشمسامي

ا را ددغ 2.32اددالعبشا  للاددالسل   2.91طددنمي قددذ ا ددغ   

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.41ادددالعبشا  للادددالسل  3.22

احددزيا تددرتارح   ألددالطددنميا ( 29-22)أا ددالسذم ادد  

 طدد  احطددنميا عقددذ ا ددغ   ( 39-32)أا ددالسذم ادد   

ا 2.37اددالعبشا  للاددالسل  3.22 ايالاددالتهماسبظددالا  

حدددذه   2.49ادددالعبشا  للادددالسل لقدددذاسه  2.88را دددغ 

طنميا ، ح  ( 49-42)احزيا ترتارح أا السذم ا  

حددزيا تث ددغ أا ددالسذم  يالاددال  اا ددغ اح طدد  اسبظددالا  ا 

ادددالعبشا  للادددالسل لقدددذاسه   2.57 عدددأكثشطدددنمي ( 52)

رذد  را  دعحدمي    3.31( F)ا رقذ ا  دس قا دمي   2.34

ا لددش احددزل يكؼددف  ا2.221حتحـدالجامي انددذ لظددة ه  

كافاددمي قلددال  رقددس  اددا ريدد د عددشرل داحددمي حتحـددالجااًل ،

،  احفدددشا  راحل دددص احشمسادددمي حدددذه احل الحدددمي احظدددالجثمي     

 .اة ري احل شتل د  االالسا  ااة ذة

رعا ال يةل   االاظدة يال  احةل ا ادمي ح  ث د ث ا     

 2.97 ا لدددا  ايالادددال عقدددذ ا دددغ اح طددد  اسبظدددالا  

االعبشا  للاالسل  2.96ا را غ 2.39االعبشا  للاالسل 

حذه ااظة ه احةل ا   احزل يقص ادا احثالح يدميا    2.37

حدددذه  2.46ادددالعبشا  للادددالسل   2.97، حددد  ا دددغ  

 2.43االعبشا  للادالسل   3.11لظة ه احثالح لا را غ 

اددالعبشا   3.16حددذه مح ددمي احددذا  س ااة طدد ا را ددغ   

( F)حدذه ازبدالللا ا رقدذ ا  دس قا دمي       2.35للاالسل 

انددددذ لظددددة ه  حتحـددددالجاميرذدددد  را  دعحددددمي  11.19

كافادمي  ا ممال يث  ري د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،    2.221

قلددال  رقدددس احفدددشا  راحل ددص احشمسادددمي حدددذه احل الحدددمي   

 .اة ري لظة ه احةل ام تل د احظالجثمي

ألددال اددا لددذة حتقاللددمي احل الحددمي احظددالجثميا عقددذ ا ددغ    

حزيا ع ةدض ا دى حتقداللةهم    يالاال  ااح ط  اسبظالا  ا

ادددالعبشا  للادددالسل   2.87، االدددالسا  طدددنمي راحدددذة   

 2.52اددالعبشا  للاددالسل   2.98ا ، حدد  ا ددغ  2.49

طنميا ألدال  ( 2-1)ا   حتقاللةهمحذه احزيا ترتارح لذة 
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طدن ا ا عقدذ   ( 4-3)ح لذة حتقاللةهم ا  احزيا ترتار

االعبشا  للاالسل  3.22 يالاالتهما غ اح ط  اسبظالا  ا

حدددذه  2.34ادددالعبشا  للادددالسل  3.26ا را دددغ 2.38

طددن ا ا را ددغ ( 6-5)تددرتارح حتقدداللةهم ادد    ااحددزي

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.32ادددالعبشا  للادددالسل  3.24

طددن ا ا ، حدد  ا ددغ اح طدد   ( 8-7)حتقدداللةهم ادد  

( 8)حددزيا تضيددذ لددذة حتقدداللةهم اددا  يالاددال  ا  ااسبظددالا

ا رقددذ ا  ددس 2.44اددالعبشا  للاددالسل  2.88طددن ا  

رذ  را  دعحمي حتحـالجامي انذ لظة ه  3.21( F)قا مي 

 ا ممددال يددذل ا ددى ريدد د عددشرل داحددمي حتحـددالجااًل ،  2.21

كافامي قلال  رقس احفشا  راحل ص احشمسامي حدذه احل الحدمي   

 .سا االال ،  ةهمتل د اذة حتقالل احظالجثمي

 

 

 

 

 

15 (One-Way ANOVA)

F 

 2.32 2.91 طنمي( 22)أقص لا 

3.31 2.221 

 2.41 3.22 طنمي( 22-29)

 2.37 3.22 طنمي( 32-39)

 2.49 2.88 طنمي( 42-49)

 2.34 2.57 طنمي عأكثش( 52)

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ااظة ه احةل ا  

 2.39 2.97 أل 

11.19 2.221 

 2.37 2.96 أقص لا احثالح ل

 2.46 2.97 ثالح ل

 2.43 3.11 دا  س لة ط  

 2.35 3.16 ياللل 

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ذة ااقاللمي ، درحمي االالسا ل

 2.49 2.87 أقص لا طنمي

 2.52 2.98 طنمي( 1-2) 2.21 3.21

 2.38 3.22 طنمي( 3-4)
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 2.34 3.26 طنمي( 5-6)

 2.32 3.24 طنمي( 7-8)

 2.44 2.88 طن ا ( 8)أكثش لا 

9

لا % 88.3أن ( 16)ت هش ااالحال  ازبذرل سقم 

اذسيددمي كددثرية   ت ايددق ؿددل اال  لالحاددمي  احل الحددمي احظددالجثمي

ي ايهددد ن أيلددداًل لثدددص ذدددزه    % 9.4يدددذًاا ركدددزحك  

ي ايه حهددال % 2.1احـددل اال  اذسيددمي كددثريةا ، حدد    

ا ركددزحك %2.1اذسيددمي لة طدد ميا راذسيددمي كددلافمي    

لددا % 97.7أل أن %. 2.1ثمي اذسيددمي كددلافمي يددذًا انظدد

 .احل الحمي احظالجثمي ت ايق ؿل اال  لالحامي

لدا احل الحدمي   % 22.3ؿل اال  احل دصا عدمن    ألال

احظالجثمي ت ايق ؿدل اال  ، احل دص اذسيدمي كدثرية يدذًاا      

ي ايه ن أيلداًل لثدص ذدزه احـدل اال      % 49.2ركزحك 

ي ايه حهددددال اذسيددددمي % 7.5اذسيددددمي كددددثريةا ، حدددد  

ا ركددزحك اذسيددمي %11.9لة طد ميا راذسيددمي كدلافمي   

لدددا احل الحدددمي % 61.5أل أن %. 9كدددلافمي يدددذًا انظدددثمي 

 .احظالجثمي ت ايق ؿل اال  ، احل ص

% 22.2رعا ددال يةل دد  اـددل اال  ااقاللددميا عددمن  

لا احل الحمي احظدالجثمي ت ايدق ؿدل اال  ، ااقاللدمي اذسيدمي      

ي ايه ن أيلداًل لثدص ذدزه    % 41.2كثرية يذًاا ركزحك 

ي ايه حهددال % 8.1احـددل اال  اذسيددمي كددثريةا ، حدد    

ا ركددزحك %9.6اذسيددمي لة طدد ميا راذسيددمي كددلافمي    

لدا  % 63.4أل أن %. 18.9اذسيمي كلافمي يذًا انظدثمي  

 .احل الحمي احظالجثمي ت ايق ؿل اال  ، ااقاللمي

% 35.5رادددا احـدددل اال  ، ااظدددكاا عدددمن    

ي ايهدد ن ؿددل اال  ، ااظددكا اذسيددمي كددثرية يددذًاا      

 ي ايه ن أيلداًل لثدص ذدزه احـدل اال     % 46.9ركزحك 

ي ايه حهددددال اذسيددددمي % 5.5اذسيددددمي كددددثريةا ، حدددد  

ا ركدددزحك اذسيدددمي  %5لة طددد ميا راذسيدددمي كدددلافمي   

لددا احل الحددمي % 82.4أل أن %. 7.1كددلافمي يددذًا انظددثمي 

 .احظالجثمي ي ايه ن ؿل اال  ، ااظكا

ا عدمن  االعارتابرعا ال يةل   اـل اال  احؼل س 

لدددا احل الحدددمي احظدددالجثمي ت ايدددق ؿدددل امي احؼدددل س     % 14

% 65.7يددددمي كددددثرية يددددذًاا ركددددزحك اذس اددددالعارتاب

اذسيددمي كددثريةا ،  اددالعارتاباحؼددل س  ي ايهدد ن أيلدداًل

ي ايه حددق اذسيدددمي لة طدد ميا راذسيدددمي   % 12.1حدد   

ا ركددزحك اذسيددمي كددلافمي يددذًا انظددثمي     %1.8كددلافمي 

 االددالسةلددا احل الحددمي احظددالجثمي ،  % 79.7أل أن %. 8.4

 .اذسيمي كثرية ركثرية يذا  االعارتابيؼلشرن 

16

% 
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% % % % 

 2.43 4.86 2.1 2.1 2.1 9.4 88.3 ؿل اال  لالحامي 49

 2.78 3.64 9.2 11.9 7.5 49.2 22.3 ؿل اال  ، احل ص 52

 2.69 3.38 18.9 9.6 8.1 41.2 22.2 ؿل اال  ، ااقاللمي 51

 2.81 3.99 7.1 5.2 5.5 46.9 35.5 ؿل اال  ، ااظكا 52

 2.65 3.75 8.4 1.8 12.1 65.7 14.2 احؼل س االعارتاب 53

 2.71 3.92 8.7 5.7 6.7 42.5 36.5 مجاع احـل اال 

أن اح طددد  ( 17)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم 

  ا دغ  احل الحدمي احظدالجثمي   ح ـل اال  احد  ت ايههدال   اسبظالا 

ا 2.72 ادالعبشا  للادالسل لقدذاسه    3.86 حذه احدزك س 

 2.53اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه    4.16، حدد  ا ددغ  

رذدد  را   5.38( t)حددذه ااحددالًا رقددذ ا  ددس قا ددمي 

ال يدث  ريد د   ا ممد 2.221دعحمي حتحـالجامي اندذ لظدة ه   

احل الحدمي   احـل اال  اح  ت ايههال عشرل داحمي حتحـالجااًل ،

ً ن احتتل د اة ري احن نا حاىل  احظالجثمي ، االالسا   احدال

ك ددال ا ددغ  .احشيددالللددا  يدد ايها ؿددل اال  اذسيددمي أكددرب

لا ازبنظداال    يالاال  احل الحمي احظالجثمياح ط  اسبظالا  ا

 ا ، حدد  ا ددغ2.54اددالعبشا  للاددالسل  2.73احلشااددمي 

حددذه ازبنظدداال  اددري    2.68 اددالعبشا  للاددالسل  3.94

رذدد  را  دعحددمي  4.32( t)احلشااددميا رقددذ ا  ددس قا ددمي 

ا ممال يكؼف اا ريد د  2.221حتحـالجامي انذ لظة ه 

احل الحدمي   احـل اال  اح  ت ايههال عشرل داحمي حتحـالجااًل ،

اشاادميا اددري  )تلد د ادة ري ازبنظدامي     احظدالجثمي ، االدالسا   

ت ايدددق  احلشاادددمي   ال  ادددريازبنظدددا  نحتا حادددىل  (اشاادددمي

  .لا ازبنظاال  احلشاامي ؿل اال  أكرب

 رعا ال يةل   اةلدذد احل دص حدذه احل الحدمي احظدالجثمي     

احدد    احل الحددمي احظددالجثمي ايالاددال اح طدد  اسبظددالا   ا ددغ

ادددالعبشا  للادددالسل   3.92تل دددص ال دددص راحدددذ عقددد    

 2.86اددالعبشا  للاددالسل   3.83 ا ، حدد  ا ددغ 2.73

صا رقدذ ا  دس قا دمي    حذه احزيا يل   ن ادأكثش لدا ا د   

(t )2.76    رذددد  را  دعحدددمي حتحـدددالجامي اندددذ لظدددة ه

ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل     اذس ا ممال يذل ا ى 2.43

تلد د حةلدذد   احل الحمي احظالجثمي  احـل اال  اح  ت ايههال، 

ألددال اددا اعحة ددالس االحل ددصا عقددذ ا ددغ اح طدد      . احل ددص

حدددزيا يل  ددد ن اأا دددالل لنة  دددمي  يالادددال  ااسبظدددالا  ا

 3.72ا ، حدد  ا ددغ  2.86للاددالسل  اددالعبشا  3.93

 1.54( t)ا رقددذ ا  ددس قا ددمي 2.12اددالعبشا  للاددالسل 

ريدد د  اددذس ا ممددال يددذل ا ددى2.12رلظددة ه دعحةهددال 

احل الحدمي   احـل اال  اح  ت ايههال عشرل داحمي حتحـالجااًل ،
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 . تل د اة ري احة الس احل ص  احظالجثمي

     17 (Independent-Samples t-test)

t

 2.72 3.86 ركش
5.38 2.221 

 2.53 4.16 أحثى

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  ازبنظامي

 2.54 2.73 اشاامي
4.32 2.221 

 2.68 3.94 اري اشاامي

17

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  تلذد احل ص

 2.73 3.92 ا ص راحذ
2.76 2.43 

 2.86 3.83 أكثش لا ا ص

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  اعحة الس االحل ص

 2.68 3.93 لنة ما ص 
1.54 2.12 

 2.1 3.72 ا ص اري لنة م

 

أن اح طدد  ( 18)ت هددش ااالحددال  ازبددذرل سقددم     

احل الحدمي احظدالجثمي    أعشاد  ي ايههال ح ـل اال  اح اسبظالا  

 4.24طددنمي قددذ ا ددغ  ( 22)اددا  متقددص أا ددالسذ زيااحدد

اددددالعبشا    3.86ا را ددددغ 2.63اددددالعبشا  للاددددالسل  

أا دددالسذم اددد    حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.71للادددالسل 

احددزيا تددرتارح أا ددالسذم ادد     ألددالطددنميا ( 22-29)

 طددددد  اسبظدددددالا  احطددددنميا عقدددددذ ا دددددغ  ( 32-39)

ا را دددغ 2.85ادددالعبشا  للادددالسل   3.71  ايالادددالتهم

حدددذه احدددزيا  2.55اددالعبشا  للادددالسل لقددذاسه    3.53

طدنميا ، حد  ا دغ    ( 49-42)ترتارح أا السذم اد   
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( 52)م حدزيا تث دغ أا دالسذ   يالادال  ا اح ط  اسبظالا  ا

ا 2.92اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه    3.29عددأكثش طددنمي 

رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي     8.56( F)رقذ ا  س قا دمي  

ا لش احزل يكؼدف ادا ريد د     ا2.221انذ لظة ه 

احل الحدمي   ت ايههال احـل اال  اح  عشرل داحمي حتحـالجااًل ،

  اصدادعك  دال  ، االالسا  تلد د ادة ري احل دشا     احظالجثمي

 .فلس دسيمي احـل اال  اح  ت ايههماغب احفئمي احل شيمي

الاظددددة يال  احةل ا اددددمي   ارعا ددددال يةل دددد    

ح ـدل اال  احد     ح  ث  ث ا عقذ ا غ اح ط  اسبظدالا  

ا 2.52ادددالعبشا  للادددالسل   4.12ن  ا لادددي ايههدددال 

حددذه ااظددة ه   2.59اددالعبشا  للاددالسل   3.99را ددغ 

 3.86احةل ا   احدزل يقدص ادا احثالح يدميا ، حد  ا دغ       

ظدة ه احثدالح لا را دغ    ااحدذه   2.71السل االعبشا  للا

حددذه مح ددمي احددذا  س    2.93اددالعبشا  للاددالسل   3.54

حدذه   2.99ادالعبشا  للادالسل     3.49ااة ط ا را دغ  

رذدد  را   21.29( F)ازبددالللا ا رقددذ ا  ددس قا ددمي  

ا ممدال يدث  ريد د    2.221اندذ لظدة ه    حتحـالجاميدعحمي 

 الحدمي  احل ت ايههال احـل اال  اح عشرل داحمي حتحـالجااًل ، 

 عك  ددال استفددع  تلدد د اددة ري لظددة ه احةل دداما      احظددالجثمي

اغبفلددس دسيددمي احـددل اال  احدد     ااظددة ه احةل ا دد   

 .، درحمي االالسا  ت ايههال احل الحمي احظالجثمي

ألددال اددا لددذة حتقاللددمي احل الحددمي احظددالجثمي ا عقددذ ا ددغ   

حزيا ع ةدض ا دى حتقداللةهم    يالاال  ااح ط  اسبظالا  ا

ادددالعبشا  للادددالسل   4.21 ، االدددالسا  طدددنمي راحدددذة  

 2.82اددالعبشا  للاددالسل   3.96ا ، حدد  ا ددغ  2.91

طنميا ألدال  ( 2-1)ا   حتقاللةهمحذه احزيا ترتارح لذة 

طدن ا ا عقدذ   ( 4-3)احزيا ترتارح لذة حتقاللةهم ا  

االعبشا  للاالسل  3.95 يالاالتهما غ اح ط  اسبظالا  ا

حدددذه  2.58ادددالعبشا  للادددالسل  3.92ا را دددغ 2.69

طددن ا ا را ددغ ( 6-5)ةهم ادد  تددرتارح حتقددالل ااحددزي

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.57ادددالعبشا  للادددالسل  3.74

طددن ا ا ، حدد  ا ددغ اح طدد   ( 8-7)حتقدداللةهم ادد  

( 8)حددزيا تضيددذ لددذة حتقدداللةهم اددا  يالاددال  ااسبظددالا  ا

ا رقددذ ا  ددس 2.82اددالعبشا  للاددالسل  3.51 طددن ا 

رذ  را  دعحمي حتحـالجامي انذ لظة ه  6.36( F)قا مي 

 ل ا دى ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،     ا ممال يذ2.221

اددذة  تلدد د احل الحددمي احظددالجثمي  ت ايههددال احـددل اال  احدد  

ك  دددال اصداد  طدددن ا  حتقاللدددمي ع ، االدددالسا ا ةهدددالحتقالل

اغبفلس دسيدمي احـدل اال    احل الحمي احظالجثمي ، االالسا  

 .اح  ت ايههال

 

18 (One-Way ANOVA)

F 

 2.63 4.24 طنمي( 22)أقص لا 

8.56 2.221 
 2.71 3.86 طنمي( 22-29)

 2.85 3.71 طنمي( 32-39)

 2.55 3.53 طنمي( 42-49)
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 2.92 3.29 طنمي عأكثش( 52)

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ااظة ه احةل ا  

 2.52 4.12 أل 

21.29 2.221 

 2.59 3.99 أقص لا احثالح ل

 2.68 3.87 ثالح ل

 2.93 3.54 دا  س لة ط  

 2.99 3.49 ياللل 

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االسلاال اععبشا  اح ط  اسبظالا  لذة ااقاللمي ، درحمي االالسا 

 2.91 4.21 أقص لا طنمي

6.36 2.221 

 2.82 3.96 طنمي( 1-2)

 2.69 3.95 طنمي( 3-4)

 2.58 3.92 طنمي( 5-6)

 2.57 3.74 طنمي( 7-8)

 2.82 3.51 طن ا ( 8)أكثش لا 

14

ل حتا احقلداليال ح ةلدش    لد  ًاتنالرحس احذساطدمي ادذد  

قنالاددال  احل الحددمي احظددالجثمي  عب ذددالا حاددىل ي هددش ازبددذرل 

لددا ااث دد ث  ي اعقدد ن اؼددذة   % 88.5أن ( 19)سقددم 

الددض اادد اطن  يةدداليشرن اةأػددريا  احل ددصا  ا ددى أن 

ا عا دال يلالسكددق  %4ري اعد  أيلدداًل ا دى رحددك لدال حظددثةق    

ا أل %6.7ا راربز ل قف ا اليذ لال حظثةق %2.7اؼذة 

ي اعق ن ا دى أن الدض ااد اطن  يةداليشرن     % 92.5أن 

 .اةأػريا  احل ص

رعا ددال يةل دد  ا يدد د عددالجض ، طدد ل احل ددص      

عا اع  اؼذة ا ى رحك لال حظدثةق   ا    اها ااث  ث ا

ا %7.3ا ري اعدد  أيلدداًل ا ددى رحددك لددال حظددثةق  82.7%

ا راربددز ل قددف ا اليددذ لددال   %3.3عا ددال يلالسكددق اؼددذة  

لا ااث  ث  ي اعق ن ا دى  % 92ا أل أن %6.7حظثةق 

 .أحق ي يذ عالجض ، ط ل احل ص ا    اهنهم

رعا ال يةل   اؼدل س ااث د ث  اقاداللهم اأا دالل      

عا اعدد  اؼددذة ا ددى  ذاللؼددامي رثالح يددمي ، طدد ل احل ددصا

ا ري اعدد  أيلددداًل ا ددى رحدددك لددال حظدددثةق    %13.3رحددك  

ا ريلالسكدق اؼدذة   %9.5ا عا ال يلدالسص رحدك   54.9%

ا أل أن %12.5 اليذ لدال حظدثةق   ا راربز ل قف ا9.8%

لددا ااث دد ث  ي اعقدد ن ا ددى أحهددم يق لدد ن      % 68.2

 .اأا الل ذاللؼامي رثالح يمي ، ط ل احل ص

ألدال اددا قنالاددمي ااث د ث  اددأن ريدد دذم طبددالحف    

ا %2.5عا اعد  اؼدذة ا دى رحددك     ح قد اح  را ح  دميا  

ا عا دال يلدالسص   %1.3ري اع  أيلاًل ا ى رحك لال حظثةق 

ا راربدز ل قدف   %92.5كق اؼدذة  ا ريلالس%6.1رحك 

لددا احل الحددمي  % 96.6ا أل أن %1.6ا اليددذ لددال حظددثةق   

 اًلاحظددالجثمي ع يلةددربرن ريدد دذم ، درحددمي االددالسا  طبالحفدد

رعا دال يةل دد  اقنالادمي ااث د ث  اددأن    . ح قد اح  را ح  دمي  

عا اع   ري دذم ةّثص اثئاًل ا ى لشاع  احذرحمي اادة فميا
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لداًل ا دى رحدك لددال    ا ري اعدد  أي%2.2اؼدذة ا دى رحدك    

ا ريلالسكددق %5.7ا عا ددال يلددالسص رحددك  %2.1حظددثةق 

ا %1.2ا راربز ل قف ا اليدذ لدال حظدثةق    %92.8اؼذة 

لا احل الحمي احظالجثمي ع يلةربرن ري دذم % 98.5أل أن 

 .اثئاًل ا ى لشاع  احذرحمي اادة فمي

رعا ال يةل د  ادأن ااد ذال  احل  ادمي ع تةنالطد        

 اع  اؼذة ا ى رحك لدال  عا را ا الل اح  يق ل ن اهالا

ا ري اعددد  أيلددداًل ا دددى رحدددك لدددال حظدددثةق   %2.4حظدددثةق 

ا ريلالسكددق اؼددذة  %5.6ا عا ددال يلددالسص رحددك  2.3%

ا أل أن %1.2ا راربز ل قف ا اليذ لدال حظدثةق   92.5%

ل ذالتهم احل  ادمي   أنلا ااث  ث  ع يلةربرن % 98.1

رعا ال يةل   اأن  .ع تةنالط  را ا الل اح  يق ل ن اهال

 اال  اح  تنف ا اهال احةؼدشيلال  اشبالؿدمي االحل دص    احلق

ا %2.4عا اع  اؼذة ا ى رحك لدال حظدثةق    اري ؿالسلميا

ا عا دال يلدالسص   %2.4ري اع  أيلاًل ا ى رحك لال حظثةق 

ا راربددز ل قددف  %93.2ا ريلالسكددق اؼددذة  %4رحددك 

لددا ااث دد ث  % 97.2ا أل أن %1.9ا اليدذ لددال حظددثةق  

هددال احةؼددشيلال   يلةددربرن أن احلق اددال  احدد  تددنف ا ا   

 .اشبالؿمي االحل ص ذ  اق اال  ؿالسلمي

 

ألدددال ادددا لالحقدددمي ا يهدددضة احؼدددشطامي ح ل الحدددمي  

ا ى أن ا يهضة احؼشطامي % 2.4عا اع  اؼذة  اح اعذةا

ا ري اع  أيلاًل ا دى رحدك لدال حظدثةق     تالحقهم االطة شاس

ا ريلالسكددق اؼددذة  %3.3ا عا ددال يلددالسص رحددك  1.2%

ا أل أن %1.1ا راربددز ل قددف ا اليددذ لددال حظددثةق    94%

لددا احل الحدددمي احظددالجثمي ع ي اعقددد ن ا ددى أحهدددم    % 97.3

رعا دددال يةل ددد   .ا لنادددمين لدددا قثدددص ا يهدددضة  لالحقددد

ا دددى ل اكثدددمي احةااليددددال     الدددذس احقددددذسة  ذماؼدددل س 

عا اعد  اؼدذة ا دى رحدك لدال       رلة  ثال  طد ل احل دصا  

ا ري اعددد  أيلددداًل ا دددى رحدددك لدددال حظدددثةق   %2.3حظدددثةق 

كددق اؼددذة  ا ريلالس%5.7ا عا ددال يلددالسص رحددك  2.3%

ا أل أن %2.7ا راربددز ل قددف ا اليددذ لددال حظددثةق   91%

ع ي اعقد ن ا دى أحهدم ادري      احظالجثميلا احل الحمي % 96.7

 .قالدسيا ا ى ل اكثمي احةااليال  رلة  ثال  ط ل احل ص

لددالدا  رتقالحاددذ  ح اطة ظددالن اادد اطن  اددا  ألددال

ا %13.6عا اعدد  اؼددذة ا ددى رحددك    ااحل الحددمي احظددالجثمي 

ا عا دال يلدالسص رحدك    %76.2ري اع  أيلاًل ا دى رحدك   

ا راربز ل قف ا اليذ لال %2.4ا ريلالسكق اؼذة 2.2%

لددددا احل الحددددمي احظددددالجثمي % 92.1ا أل أن %9.6حظددددثةق 

 اًلي اعق ن ا ى أن ادالداتهم رتقالحادذذم تالقد  اطة ظدالح    

رعا دال يةل د  اةلدالطف ااد اطن  لدع       .لا قثص ااد اطن  

عا اعدد  اؼددذة ا ددى رحددك لددال حظددثةق   ا احظددالجث احل ددالل 

ا عا ال %76ا ري اع  أيلاًل ا ى رحك لال حظثةق 12.9%

ا راربدز  %2.4ا ريلالسكدق اؼدذة   %2.3يلالسص رحدك  

لددا % 88.9ا أل أن %12.4ل قددف ا اليددذ لددال حظددثةق  

 .احل الحمي احظالجثمي ي  ظ ن تلالطف اا اطن  للهم

 

19
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% % % 
% 

% 

54 
الددددددض اادددددد اطن  يةدددددداليشرن  

 اةأػريا  احل ص
88.5 4.2 6.7 2.2 2.7 4.79 2.62 

55 
ي يدددذ عدددالجض ، طددد ل احل دددص  

 ا    اهن 
82.7 7.3 6.7 2.2 3.3 4.66 2.87 

56 
أق س اأا دالل ذاللؼدامي رثالح يدمي ،    

 ط ل احل ص
13.3 54.9 12.5 9.5 9.8 3.53 2.94 

57 
ريدددددد دل طبددددددالحف ح قدددددد اح   

 را ح  مي
2.5 1.3 1.6 6.1 92.5 1.15 2.55 

58 
ريدد دل ةّثددص اثئدداًل ا ددى لشاعدد   

 احذرحمي اادة فمي
2.2 2.1 1.2 5.7 92.8 1.29 2.37 

19

% % % 
% 

% 

59 
لددددد ذ   احل  ددددد  ع يةنالطددددد   

 را ا الل اح  أق س اهال
2.4 2.3 1.2 5.6 92.5 1.12 2.43 

62 

احلق اددددال  احدددد  تددددنف ا اهددددال 

احةؼددشيلال  اشبالؿددمي االحل ددص اددري 

 ؿالسلمي

2.4 2.4 1.9 4.2 93.2 1.11 2.46 

61 
ا يهدددددضة احؼدددددشطامي تالحقندددددال   

 االطة شاس 
2.4 1.2 1.1 3.3 94.2 1.11 2.49 

62 

اػلش اأح  اري قالدس ا ى ل اكثمي 

احةااليددددال  رلة  ثددددال  طدددد ل  

 احل ص

2.3 2.3 2.7 5.7 91.2 1.11 2.48 

63 
االداتندددددددال رتقالحادددددددذحال تالقددددددد   

 اطة ظالن اا اطن 
13.6 76.2 9.6 2.2 2.4 4.22 2.52 

 2.53 4.21 2.4 2.3 12.4 76.2 12.9 أيذ تلالطفاًل لل  لا اا اطن  64
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 2.26 2.51 51.7 3.7 5.1 22.2 19.4 مجاع احقلاليال صبة لمي

 

أن اح طددد  ( 22)ت هدددش ااالحدددال  ازبدددذرل سقدددم 

اددا الددض احقلدداليال  يالاددال  احل الحددمي احظددالجثمياسبظددالا  ا

حددذه احددزك س  2.52 قددذ ا ددغااةل قددمي االحل الحددمي احظددالجثمي  

 2.62ا ، حدد  ا ددغ 2.24 اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه

حددذه ااحددالًا رقددذ    2.31اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه   

رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي اندذ      4.25( t)ا  س قا دمي  

ا ممال يدث  ريد د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل      2.221لظة ه 

ك دال ا دغ   . تلد د ادة ري احند ن    حتيالاال  احل الحدمي احظدالجثمي   ،

لا ازبنظداال    يالاال  احل الحمي احظالجثميا  ااح ط  اسبظال

ا ، حدد  ا ددغ 2.56اددالعبشا  للاددالسل  2.31احلشااددمي 

حددذه ازبنظدداال  اددري    2.24 اددالعبشا  للاددالسل  2.51

 دعحةهدال  لظدة ه ر 1.93( t)احلشااميا رقدذ ا  دس قا دمي    

ري د عشرل داحمي حتحـالجااًل اذس ا ممال يكؼف اا 2.19

تلدد د  لدداليالاحل الحددمي احظددالجثمي ا ددى الددض احق  حتيالاددال  ،

 (.اشااميا اري اشاامي)اة ري ازبنظامي 

رعا ال يةل   اةلذد احل ص حذه احل الحمي احظدالجثمي ا  

احد     ايالاال  احل الحمي احظالجثميعقذ ا غ اح ط  اسبظالا  

ادددالعبشا  للادددالسل   2.52تل دددص ال دددص راحدددذ عقددد    

 2.59اددالعبشا  للاددالسل   2.48 ا ، حدد  ا ددغ 2.23

قدذ ا  دس قا دمي    حذه احزيا يل   ن ادأكثش لدا ا دصا ر   

(t )2.83 اذس ممال يذل ا ى ا2.41 دعحةهال لظة هر 

 احل الحدمي احظدالجثمي   حتيالادال  ري د عدشرل داحدمي حتحـدالجااًل ،    

ألال اا اعحة دالس  . تل د حةلذد احل ص ا ى الض احقلاليال

حددزيا يالاددال  ااالحل ددصا عقددذ ا ددغ اح طدد  اسبظددالا  ا   

ادددالعبشا  للادددالسل   2.51يل  ددد ن اأا دددالل لنة  دددمي   

ا 2.65ادالعبشا  للادالسل    2.62ا غ  ا ، ح 2.24

رذد  را  دعحدمي حتحـدالجامي     2.12( t)رقذ ا  دس قا دمي   

ا ممدال يدذل ا دى ريد د عدشرل داحدمي       2.25انذ لظة ه 

 ا ى الدض احقلداليال   احل الحمي احظالجثمي حتيالاال  حتحـالجااًل ،

 . تل د اة ري احة الس احل ص

 

24 (Independent-Samples t-test)

t

 2.24 2.52 ركش
4.25 2.221 

 2.31 2.62 أحثى

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  ازبنظامي
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 2.56 2.31 اشاامي
1.93 2.19 

 2.24 2.51 اري اشاامي

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا   صتلذد احل

 2.23 2.52 ا ص راحذ
2.83 2.41 

 2.59 2.48 أكثش لا ا ص

 لظة ه احذعحمي tقا مي   اععبشا  االاالسل اح ط  اسبظالا  اعحة الس االحل ص

 2.24 2.51 ا ص لنة م
2.12 2.25 

 2.65 2.62 ا ص اري لنة م

  

أن اح طددد  ( 21)ازبدددذرل سقدددم  ت هدددش ااالحدددال 

تقددص  زيااحل الحددمي احظددالجثمي  احدد ايالاددال  أعددشاد  اسبظددالا  

قدذ ا دغ    ا دى الدض احقلداليال    طدنمي ( 22)ادا   مأا السذ

االعبشا    2.55ا را غ 2.37االعبشا  للاالسل  2.74

حدددذه احدددزيا تدددرتارح أا دددالسذم اددد     2.28للادددالسل 

احددزيا تددرتارح أا ددالسذم ادد     ألددالطددنميا ( 22-29)

 طددددد  اسبظدددددالا  احميا عقدددددذ ا دددددغ طددددن ( 32-39)

ا را ددددغ 2.23ادددالعبشا  للادددالسل    2.49 ايالادددالتهم 

حدددذه احدددزيا  2.47اددالعبشا  للادددالسل لقددذاسه    2.53

طدنميا ، حد  ا دغ    ( 49-42)ترتارح أا السذم اد   

عدأكثش  طنمي ( 52)اح ط  اسبظالا  ح زيا تث غ أا السذم 

ا رقددذ ا  ددس  2.26اددالعبشا  للاددالسل لقددذاسه   2.34

ذ  را  دعحمي حتحـالجامي انذ لظة ه ر 4.67( F)قا مي 

ا لش احدزل يكؼدف ادا ريد د عدشرل داحدمي        ا2.221

 حتيالاال  احل الحمي احظالجثمي  ا ى الض احقلداليال  حتحـالجااًل ،

 .تل د اة ري احل ش

رعا ال يةل د  االاظدة يال  احةل ا ادمي ح  ث د ث ا     

 2.52ا لدددا   ايالادددال عقدددذ ا دددغ اح طددد  اسبظدددالا  

االعبشا  للاالسل  2.54ا را غ 2.16االعبشا  للاالسل 

حزل يقص اا احثالح يدميا ،  اااظة ه احةل ا    ، 2.24

لظددة ه  ، 2.36اددالعبشا  للاددالسل   2.52حدد  ا ددغ  

حددذه  2.37اددالعبشا  للاددالسل  2.49احثددالح لا را ددغ 

ادالعبشا  للادالسل    2.52مح مي احذا  س ااة ط ا را غ 

 1.12( F)حددذه ازبددالللا ا رقددذ ا  ددس قا ددمي    2.31

 ا ممال يدث  2.35انذ لظة ه  حتحـالجاميحمي رذ  را  دع

حتيالاددال  احل الحددمي  ريدد د عددشرل داحددمي حتحـددالجااًل ،    اددذس

 .امياحةل ا  يالتهمتل د اظة  احظالجثمي ا ى الض احقلاليال

ألددال اددا لددذة حتقاللددمي احل الحددمي احظددالجثميا عقددذ ا ددغ    
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حزيا ع ةدض ا دى حتقداللةهم    يالاال  ااح ط  اسبظالا  ا

للادددالسل  ادددالعبشا  2.54 ، االدددالسا  طدددنمي راحدددذة  

 2.36اددالعبشا  للاددالسل   2.55ا ، حدد  ا ددغ  2.17

طنميا ألدال  ( 2-1)ا   حتقاللةهمحذه احزيا ترتارح لذة 

طدن ا ا عقدذ   ( 4-3)احزيا ترتارح لذة حتقاللةهم ا  

االعبشا  للاالسل  2.53 يالاالتهما غ اح ط  اسبظالا  ا

حدددذه  2.22ادددالعبشا  للادددالسل  2.52ا را دددغ 2.26

طددن ا ا را ددغ ( 6-5) تددرتارح حتقدداللةهم ادد   ااحددزي

حدددذه احدددزيا تدددرتارح  2.17ادددالعبشا  للادددالسل  2.49

طددن ا ا ، حدد  ا ددغ اح طدد   ( 8-7)حتقدداللةهم ادد  

( 8)حددزيا تضيددذ لددذة حتقدداللةهم اددا  يالاددال  ااسبظددالا  ا

ا رقددذ ا  ددس 2.69اددالعبشا  للاددالسل  2.47طددن ا  

ا ممددال يددذل  2.13 دعحةهددال  لظددة هر 1.69( F)قا ددمي 

حتيالاال  احل الحمي  حتحـالجااًل ،ري د عشرل داحمي  اذس ا ى

، درحدمي   ةهمتلد د ادذة حتقدالل    احظالجثمي ا ى الدض احقلداليال  

 .االالسا 

 

 

 

 

 

 

 

 21 (One-Way ANOVA)

F 

 2.37 2.74 طنمي( 22)لا أقص 

4.67 2.221 

 2.28 2.55 طنمي( 22-29)

 2.23 2.49 طنمي( 32-39)

 2.47 2.53 طنمي( 42-49)

 2.26 2.34 طنمي عأكثش( 52)

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  ااظة ه احةل ا  

 2.16 2.52 أل 

1.12 2.35 

 2.24 2.54 أقص لا احثالح ل

 2.36 2.52 ثالح ل

 2.37 2.49 دا  س لة ط  

 2.31 2.52 ياللل 

 لظة ه احذعحمي Fقا مي   االاالسل اععبشا  اح ط  اسبظالا  لذة ااقاللمي ، درحمي االالسا 
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 2.17 2.54 أقص لا طنمي

1.69 2.13 

 2.36 2.55 طنمي( 1-2)

 2.26 2.53 طنمي( 3-4)

 2.22 2.52 طنمي( 5-6)

 2.17 2.49 طنمي( 7-8)

 2.69 2.47 طن ا ( 8)أكثش لا 

 

تث  لا خالل حةالجج احذساطمي أن ااذخص احن شل 

حةفظري ظالذشة احل الحمي احظالجثمي ا ؿفهال لؼك مي اية الاادمي  

كالن لنالطثال حإلاالس اةلقاذا  ذزه ااؼك ميا حادىل لكنندال   

حظددد ثامي لدددا تظددد ا  احلددد   ا دددى طبة دددف ي احثهدددال ا   

را دددى خدددال  لدددال رذثدددس حتحادددق   .  رظشرعهدددال احـدددلثمي 

احن شيال  احكالطاكامي ، تفظريذال ح هجشة اـد سة االلدمي   

ا ددى أحهددال ظددالذشة حتػبالااددمي ذبقدد  ت اصحددال ادد  احلددشص ر     

اح  دد  ، طدد ل احل ددص االحنظددثمي ح ث ددذ ااشطددص راحث ددذ    

ااشطص حتحاقا كؼفس حةدالجج احذساطدمي أن احل الحدمي احظدالجثمي     

ثمي ح ث دذ ااشطدص حتحادق أكثدش لدا احث دذ       ت دص لؼدك مي االحنظد   

 :                ااشطص ك ال يةث  ، اانالقؼمي اآلتامي

رحقدددذ كؼدددفس احثاالحدددال  ا رحادددمي أن ذدددزه     -

احذساطمي أاشص  خـدالجف احل الحدمي احظدالجثمي ، االدالسا      

االاةثالسذال ا الحدمي ػدالامي ادري اشاادميا رألادمي ادري لدالذشةا        

لق د ا ص لا قثدص  ريةم اطةقذاس اح الحثامي احل  ى لنهال ا

احق ددالن اشبددالق ثددم يددةم احةد دد  انهددال حة ةددص ل اقددع      

تفالركامي كدلافمي ، طد ل احل دصا لث دهال ، رحدك لثدص       

رتةفد  ذدزه احنةاجدميا    . ااةظ    راهلالسا  لا كفالجهدم 

 (Justich & Betty, 1981، احنق مي ا خريةا لدع  دساطدمي   

احدد  أكددذ  أن ااظددةدذل  ، حبددثهم اددا احددشاتا ،  (

ح عيدددال  ااة دددذةا ي جددد رن حتل اطدددة الل  احل الحدددمي   ا

 . احظالجثمي االحة اليص ا ى احقالح ن رطبالحفمي ق اح  اهلجشة

ذبددس كدد   اح قددس ، احث ددىل اددا تظدد يمي   -

ح كدددلاةهم ادددري احقالح حادددمي ي ةدددضس احل دددالل احظدددالجث ن      

االعكةفال  ال ص راحذ ر اعحة الس عاق حاةجنث ا اح قد ن ،  

ك ددال يقث دد ن خددالل ذددزه   يددذ عددشل احشقالاددمي ر احةفةدداؽا 

ااشح مي اؼشر  ا ص قالطامي يذا ط ا  لا حادىل ح اادمي   

احل ددص رظشرعددق احظددائمي أس لددا ق ددمي ا يددش رطدد ل يدد س   

احكددد اسلا )ر دبدددذس ااػدددالسة حتل أن دساطدددمي  . احل دددص

أكذ  ا دى كدلف حتيدشا ا  اسب اليدمي سبقد ل      (1993

احل الل احن داللا ا طد ا  لدا قثدص ا دذاحهم أر لدا قثدص        

ظددةقث مي هلددما حالذاددك اددا كددلف اسب اليددمي      احث ددذان اا

 . سبق ل احل الل احظالجث 

أصيذ )ألال عا ال لف طالاال  احل ص اح  ي مي  -

) رظشر  احل دص احـدلثمي  ( طالامي ا ص ، احا س 12لا 

احل ددص ذبددس ااػددشا  ااثالػددش درن ت قددف ، اانددالصل ر 

ا ددالل ، 8) راعصدحددالس ، احظددكا (  احدد سؾ راحنقددص 
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ال ت ؿ س حتحاق احذساطدمي يةفد  لدع    عمن ل( اح شعمي اح احذة

ر اانددس احذساطدمي أن طددث   (. 1983احنجدالسا  ) دساطدمي  

اعصدحالس ، احظدكا قدذ ع يكد ن اح دشص لندق ربفداض       

تك فدمي ااػبدالس عقدد ا حكندق رطدا مي حضيددالدة قدذسة احلاللددص      

ا ددى احةكاددف لددع اح ددشر  ازبذيددذة راكةؼددال  عددشق   

مي احل صا ريظش احلاؽ امقاللةدق لدع طدثلمي ا دالل أر  الحاد     

 . لا حفع ينظاةقا رتالسة لا حفع لذينةق أر قشيةق

أكددذ  احذساطددمي أن االحثاددمي احل ددالل احظددالجث   -

( عق  يقا د ن لدع أطدشذم   % 1.5) يلاؼ ن حاالة اضرامي

ر قددذ تكدد ن  . لددنهم لةضريدد ن % 62لددع أن أصيددذ لددا  

احشاثددمي ، احةدد عري داعلددال ح قثدد ل اهددزا احددن   لددا اسباددالة  

اللدص االطدةقذاس أطدشتق    حكا احقالح ن كدزحك ع يظد ت ح ل  

 .   دسذم ػهشيال 5222لال ع يـص لشتثق 

ت ؿ س احذساطمي حتل أن اال  لال  اح  انى  -

ا اهدال احل دالل ت قلدالتهم قثدص صبادئهم حتل احث دذ االدداف       

كددالن اللددهال ل الاقددال ح  اقددع ك اددال لثددص طثالددمي احل ددص       

را يدد سا راللددهال اآلخددش ل ددالا  ح  اقددع يضجاددال لثددص   

رذدزا يلد  أن   . ااندالخا راحلدالدا   اشبذلال  ااةد عشةا ر 

اال  لال  اح  كالحس حب صتهم ع تكا ك هال ؿد ا ميا  

عالح كدددالع  احل الحادددمي ااد حدددمي تدددشرل ح اددد د حاظدددس     

ألال احة قلال  اح  سمسهال احل الل اح القدال لدا   . ؿ ا مي

اال  لال  اح  رؿ س حتحاهم عكالحدس االحادميا حكنهدال ع    

احل دددالل تة دددالا  لدددع اح اقدددع حتع يضجادددالا عقدددذ اادددرت  

مب ايهمي الض احـل اال  ، احةلاللدصا رحتػبدالد احل دصا    

رةكدا تفظدري ذدزه احـدل اال  مبدة ريا       . ركظ  اادالل 

ؿ ش احظاا رلظة ه احةل ام ااةذح ا رحذاثمي ااقاللدمي  

احدددد  ذبدددد ل درن متكدددد  احل ددددالل لددددا دبددددالرص ذددددزه   

 . احـل اال 

كؼفس احذساطمي ، تـناف احل الل احظدالجث    -

دخ دددد ا االددددالسا  القدددد د ا ددددص  لددددنهم % 92حتل أن 

قالح حاميا ا ى خال  لال رسد ، حتحـالجاال  ػدشطمي داد    

أحدف االلدص    83أحف االلص لا اد    72اح  أكذ  أن 

 .           دخ  ا االالسا  لةظ   

احل ددالل   اانددس احذساطددمي االحنظددثمي عدبالذددال  -  

%  9666اري احن اللا  عبد  الدض احقلداليال احن اللادمي أن     

م طبددددالحف  ح قدددد اح  را ح  ددددميا  ع يلةددددربرن أحفظدددده

لنهم ع يلةربرن أحنفظدهم اثئدال ا دى لشاعد      %  9865ر

يلةربرن احلق اال  اح  تنف ا اهدال  %  9762احذرحميا ر

تؼددشيلال  احل ددص ؿددالسلميا حكددا احؼددشطمي ع تالحقهددم   

حتن ادددذس اقةندددالن ذددد ع  احل دددالل ادددأن صبدددشد  . االطدددة شاس

ك مي ري دذم ، االالسا  اـد سة ادري قالح حادمي يلدذ لؼد     

يق دحددال حتل تـددنافهم كدد ا ااهددذدا  ا لناددمي جملة ددع      

احةظدد لا ) االددالسا ا رذددزا يةفدد  لددع اآلثددالس احظدد ثامي  

احد  سؿدذتهال دساطدمي    ( حتخل ...احنـ ا احةضريشا احظدشقمي 

 .احل دد ؾ راالاؼددا رػددشطمي دادد  اددا احل الحددمي احظددالجثمي  

رةكا احق ل أن لل م حةالجج احذساطدمي تةفد  لدع ضبةد ه     

ي كدذ أن اجملة دع ةدالسغ كد  طال     لذخص لريتد ن احدزل   

حاظد ك ا طد  كال   ( احل دالل ادري احن داللا    ) ا ى ا عشاد 

اري لقث ل؛ عالجملة ع ااهاليش لنق ع ي عش هلدم لة  ثدال    

احلدداؽ رعددشق اهلجددشة احن اللاددميا رالددض احنددالغ ،     



172

اجملة ع ااهاليش حتحاق يظة ص أركالاهم احـدلثمي عاؼد  هم   

 . طالاال  ط ي مي اأي س لندفلمي

 

ت ؿدد س احذساطددمي حتل اددذة حةددالجج رذدد  ا ددى      

 :احن   احةالح 

االحنظدثمي ح دـددالجف اعية الااددمي كؼددفس   -1

لدددا %( 79.9)احذساطدددمي أن االحثادددمي احل الحدددمي احظدددالجثمي    

لدددا ينظددداال  ادددري اشاادددمي ا   %( 85.7)احدددزك سا ر 

( 39-22)لدددنهم اددد   %( 93.7)رتدددرتارح أا دددالس  

ا %(29.5)طدددنميا رتشتفدددع  حظدددثمي ا لادددمي اادددنهم حتل    

قددذس حإللددالسا  اددا طشيدد  اقددذ %( 89.8)  هددم رلل

 .ا ص

االحنظثمي ح شر  احل دص رااظدكا تدث  أن     -2

لا احل الل احظدالجث  يل  د ن ال دص راحدذا ر     % 96.3

لنة   ن ، احل صا رحكنهم يل   ن طدالاال   % 97.1

( 12)لدددنهم يل  ددد ن ي لاددداًل % 47ط ي دددميا حادددىل حتن 

 دص ،  طالامي عأكثشا ك ال تث  أن ث ىل احل الحمي احظالجثمي تل

يل  د ن  %( 27)ق الن احنقصا ، ح  أن أكثش لا احشاع 

ا %12.4، ق ددالن احةجددالسةا ري اددق ق ددالن احثنددال  انظددثمي  

دسذددم  1196.1را ددغ لة طدد  احددذخص لددا ا  ددهم    

لددا احل الحددمي % 89.6ك ددال كؼددفس احذساطددمي أن  . ػددهشيال

احظالجثمي يلاؼ ن لع  خشيا ، لنضل راحدذا حادىل تدث     

يا يلاؼدد ن ، اانددضل أن لة طدد  اددذد ا ػدددالق احددز 

أعددشادا أكثددش لددا ثالثددمي أساددالاهم لددا       7.64اح احددذ 

ينظدداالتهم حفظددهالا رتظددهم كثددشة اددذد ا ػدددالق ،   

حفددع اانددضل ، ربفدداض ااث ددغ اارتتدد  ا ددى احؼدددف   

اح احذ لا أيدشة ااندضلا حادىل ا دغ لة طد  لدال يذعلدق        

دسذ دداًل  152.4احؼدددف اح احددذ لددنهم أيددشة ح  نددضل 

 .ػهشياًل

عستثدددددال  احل دددددالل احظدددددالجث   االحنظدددددثمي  -3

لنهم طدث   % 48مب اطنهم ا ؿ امي كؼفس احذساطمي أن 

تقام أطدشذم  % 1.5هلم أن صاسرا ل طنهم ا ؿ  ا ر 

قاللددس أطدشذم اضيددالستهم  % 2.3للهدم ، االدالسا ا ر   

 .، االالسا 

االحنظددثمي حةدد عش اال  لددال  حددذه احل الحددمي      -4

اللا احظالجثمي  اا االالسا ا رلذه ت الاقهال لع راقع اسب

: كؼفس احذساطمي اا ت عش ذزه اال  لال  اا كدص لدا  

طثالمي احل صا را ي سا راشبذلال  ااة عشةا راانالخا 

ر قدذ ت الاقدس ذدزه    . راالدا  رتقالحاذ اجملة ع االدالسات  

رقدددذ ركدددلس . اال  لددال  لدددع اح اقددع ك ادددال أر يضجاددال   

احل الحددمي احظددالجثمي حنفظددهال ت قلددال  انددال ع ا ددى اال  لددال    

ة دددع االدددالسات ا حادددىل متث دددس ذدددزه احظدددالاقمي ادددا اجمل

طدده حمي احةلاللددص لددع اادد اطن ا طدده حمي   : احة قلددال  ،

حتقاللمي االقال  لع اا اطن ا طه حمي حتقاللدمي االقدال  لدع    

أانال  ينظاالتهما أن ػبدذرا ا داًل اظده حميا رأن كظد      

 .ااالل يةم اظه حمي ريظش

كؼدددفس احذساطدددمي ادددا أطدددثالب قدددذرس      -5

ذ يدال   لشتثدمي تنالصحادال    رقد . احل الحمي احظالجثمي حتل االالسا 

 : لا ريهمي ح شذم حظ  أذ اةهال ا ى احن   احةالح 
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 .  طه حمي اسبـ ل ا ى ا ص ( أ

ريددددد د أػددددددالق لدددددا ينظددددداالتهم ،    ( ب

 .االالسا 

 .  احكظ  ااالدل ، االالسا  طهص رلاّظش ( ل

 .اا اطن ن االالساتا ن يةـف ن االح اثمي ( د

ألددال اددا قددذسة احل الحددمي احظددالجثمي ا ددى انددال   -6

االقدددال  اية الاادددمي لدددع اجملة دددع عةدددث  أن االقدددالتهم    

تقةـدددش ا دددى ا ػددددالق اا دددالث   هلدددم ، ازبنظدددامي    

االحذسيددمي ا رلا ركددزحك ا ددى ا طددش اا الث ددمي هلددم ، 

ازبنظدددامي  االحذسيدددمي احثالحادددميا رقدددذ يدددال   احلالقدددال      

اعية الااددمي لددع ا ػدددالق احلددشب را طددش احلشاادددمي      

ااددد اطن   كددلافميا ، حددد  كالحدددس كدددلافمي يدددذًا لدددع 

 .رأطشذم

االحنظدددثمي حكافادددمي قلدددال  احل الحدددمي احظدددالجثمي   -7

 رقال  احفشا  راحل ص عقذ يدال   لشتثدمي تشتاثدال تنالصحادال     

 :لا ريهمي ح ش احل الل ا ى احن   احةالح 

احددزيا ذددم ، اح الحدد  لددا  صيددالسة ا ؿددذقال  ( أ  

 . ينظاالتهم حفظهال

 .احثقال  ، ااظكا ( ب  

 . ااؼ  ، ا ط ال(  ل 

 .احزذالب حتل ااقالذ  ( د             

احـل اال  اح  ت ايههال احل الحدمي احظدالجثمي    -8

 .، االالسا 

ت ايددق احل الحددمي احظددالجثمي ، االددالسا  ؿددل اال     

اددذةا رقددذ يددال   ذددزه احـددل اال  لشتثددمي تنالصحادداًل لددا   

 :ريهمي ح شذم ا ى احن   احةالح 

 .          ؿل اال  لالحامي(    أ   

 .اااظك ؿل اال  ، ( ب            

 .      احؼل س االعارتاب ( ل 

 .ؿل اال  ، احل ص ( د 

 .ؿل اال  ، ااقاللمي ( ذد 

 

راقدع احث الحدمي ، صبة دع     

االالسا ا احؼالسقمي ا لنؼ سا  يالللمي احؼدالسقمي  

 .(س 2227.  )

مي ، صبة ع ااؼكال  اعية الاا."   

 36ا صب مي احل  س اعية الااميا صب دذ  " االالسا 

 (س 2228. ) ايالللمي احك يس  4احلذد 

" ظشر  ا ص رللاؼمي احل الل ا يالح  

، حدددالدس عشيدددالح ا احل الحدددمي ا ينثادددمي ، أق دددالس  

اشب ددددددددداجا لشكدددددددددض دساطدددددددددال  اح حدددددددددذة 

 .( س 1983)احلشااميا

اؼددكال  ط طددا ح يامي ا 

اعية الااددددددددمي رأصلددددددددمي ا ددددددددم اعية ددددددددالن  

االالؿدددشااحقالذشة داس قثدددال  ح  ثالادددمي راحنؼدددشا    

 .( س 2222)

 

تن امي ح لاالن أس كاالن احةن اميا " 
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 اددددرير ا لشكددددض دساطددددال  اح حددددذة احلشااددددمي   

 . (س1993)

يشيدذة احشيدالص احا لادميا     

 14442ا اذد 6/1/2228

اادذد  2227/ 11/ 12 

12576 

 2228. 
 www.dubaipolice.gov.ae/dp/e_services.jsp 
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Abstracts.The aim of this research is to analyse the demographic characteristics of the unlicensed labour force in the UAE society. The 

research attempts to determine the main causes of the immigration of such a labour force and also to analyse its living conditions in the UAE, 
its social relationships with others, how its leisure time and vacations are spent, and the difficulties it encounters. For this purpose we have 

designed a questionnaire that covers the main points that the research investigates. 

For data collecting we used the social survey method, and the size of the sample is 941unlicensed workers. The main findings of the study 
are that most workers are males, illiterate, and from non-Arab nationalities. Their ages range between 20 and 39.They are employed mainly 

in the transportation, commerce and construction sectors, and they live mostly in shared and overcrowded accommodation in order to reduce 

the cost of rent. The study also shows that most unlicensed workers had some information concerning the UAE society before coming, and 
what tempted them the most was the availability of jobs, and the existing facilities that they could share with their co-patriots in order to 

make easy earnings. 

Another finding of the study is that unlicensed workers are able to make good social relationships with individuals and families from their 
own nationalities, but have weak relations with Arab workers, and even weaker relations with UAE citizens. Most of them spend their leisure 

time during week-ends and vacations visiting their co-patriot friends, while some of them remain at home.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176

 

 

 

 

 

 


