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 َحٕ انًراْقٍٛ األبُبء احجبِ عهٗ األسر٘ انخفكك أرر

 ٙاالنكخرَٔ اإلرْبة
 

  
 بسر٘ عًر يحًذ أفُبٌ                                انحهبٙ أحًذ صبنح اَخصبر          

 لانًُس ٔإدارة انًسكٍ يسبعذ أسخبر                            انًُسل ٔإدارة انًسكٍ يسبعذ أسخبر        

  انخطبٛقٛت ٔانفٌُٕ انخصبيٛى كهٛت                                 انخطبٛقٛت ٔانفٌُٕ انخصبيٛى كهٛت          

       انًًهكت انعربٛت انسعٕدٚت                                          انًًهكت انعربٛت انسعٕدٚت             
                                                                    

 

 انخالصت
ّ ٣ٞؽٚ ٣ؾؼِٚ ٓٔج ثألعشر أكشثد ػ٠ِ ثألعش١ ثُضلٌي ٣ؤعش  صو٤ٚ ثُض٢ ثُظشٝف ص٤ٜتز ػ٠ِ ٣غجػذٙ ُْٝ دٚ ٗؾأ ثُز١ ثُٔؾضٔغ ث٠ُ ثُِٞ
ّ ٣قٍٞ ٓٔج ثألعش١ ثُضلٌي ٖٓ ى ٖٓ ٗٞع ٣ظٜش ٝصؾؼِٚ ثُو٤ْ ُضِي ثُِٞ  ٓؾضٔؼٚ ك٢ ػ٤ِٚ فٓضؼجس ٛٞ ُٔج ثُٔ٘جك٢ ثُغوجك٢ ثُغِٞ

 ُٜؾٔجس ػشمز أفذـ ثُز١ ثُؼجُْ ٣خ٤ق ٛجؽغج ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح ٝأفذـ . ٝعوجكضٚ ثُٔؾضٔغ ػٖ ثُشمج ُؼذّ كؼَ ًشد
 ثُقذ٣غز ثُضو٤٘ز ألٕ,  ٣ّٞ ًَ دٔشٝس صضلجهْ ثُٔخجهش ٝٛزٙ,  ثُؼجُْ ك٢ ٌٓجٕ أ١ ٖٓ ثُضخش٣ذ٢ ٗؾجهْٜ ٣ٔجسعٕٞ ثُِز٣ٖ ثإلسٛجد٤٤ٖ

 ٝثُٔ٘ظٔجس ثألكشثد ػ٠ِ ؽغ٤ٔز أمشثسث  أفذعش ثُض٢ ثالٌُضش٤ٗٝز ثإلسٛجد٤ز ثُؼ٤ِٔجس ٖٓ ثُ٘جط فٔج٣ز ػ٠ِ رهجدس ؿ٤ش ٝفذٛج
 . ٝثُذٍٝ

 

 :ث٢ُثُذقظ  ٣ٜٝذف
  .ثالٌُضش٢ٗٝ ثالسٛجح ٗقٞ ثُٔشثٛو٤ٖ ثألد٘جء ٝثصؾجٙ ثألعش١ ثُضلٌي د٤ٖ ثُؼالهز ػٖ ثٌُؾق -1
  . ثألعش١ ثُضلٌي غضٟٞٝٓ ثُذ٣ٔٞؿشثك٤ز ثُؼٞثَٓ دؼل د٤ٖ ثُؼالهز صٞم٤ـ -2
  .ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح ٗقٞ ثُٔشثٛو٤ٖ ثألد٘جء ٝثصؾجٙ ثُذ٣ٔٞؿشثك٤ز ثُؼٞثَٓ دؼل د٤ٖ ثُؼالهز صٞم٤ـ -3
 . ثُلتز ٛزٙ د٤ٖ ثٗضؾجسث أٗٞثػٚ ٝأًغش ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح ٗقٞ ثُٔشثٛو٤ٖ ثألد٘جء ثصؾجٙ ٓذٟ ػٖ ثٌُؾق -4

 

 ٝصٞفَ ثُذقظ ث٢ُ:
 . ثُذسثعز ُٔضـ٤شثس صذؼج ثألعش١ ثُضلٌي ك٢ ثُؼ٤٘ز أكشثد دسؽجس ٓضٞعو د٤ٖ زإفقجة٤ دالُز رثس كشٝم ٝؽٞد -1
 ُٔضـ٤شثس صذؼج ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح ٗقٞ ثالصؾجٙ ك٢ ثُؼ٤٘ز أكشثد دسؽجس ٓضٞعو د٤ٖ إفقجة٤ز دالُز رثس كشٝم ٝؽٞد -2

 . ثُذسثعز
 ثإلسٛجح ٗقٞ ثُٔشثٛو٤ٖ ثألد٘جء ؾجٙثص ثعضذ٤جٕ ٝٓقجٝس ثألعش١ ثُضلٌي ثعضذ٤جٕ ٓقجٝس د٤ٖ ثسصذجه٤ز ػالهز ٝؽٞد -3

 . ثالٌُضش٢ٗٝ
 .ثألعش١ ثُضلٌي ػ٠ِ ثُٔؤعشر ثُؼٞثَٓ ٓؾجسًز ٗغذز ثخضالف -4
٣ز ثُ٘غذ٤ز ثألٝصثٕ ثخضالف -5  . ثألعش١ ثُضلٌي ٓقجٝس ألُٝٞ
 . ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح ٗقٞ ثُٔشثٛو٤ٖ ثألد٘جء ثصؾجٙ ٓقجٝس ألًغش ثُ٘غذ٤ز ثألٝصثٕ ثخضالف -6

 

ف  :دــ ثُذقظ  ٠ٝٝأ
َ ثُضٝثػ دأ٤ٔٛز ثألعشر ٝثُيشم ثُقق٤قز ُقَ ثُخالكجس د٤ْٜ٘ دٕٝ صذخَ ٖٓ ثألهشثف  -1 ٖ هذ ثُذ٣ مشٝسر صغو٤ق ثُٞ

 ثُخجسؽ٤ز .
 ثإلسٛجحصٌغ٤ق ثُذٝسثس ٝثُ٘ذٝثس ثُٜٔضٔز دضٞػ٤ز كتز ثُٔشثٛو٤ٖ ٝهشم ثُضقج٣َ ػ٤ِْٜ ٝثخشثهْٜ ك٢ ٓؾضٔغ  -2

 ٤٘ٓز ف٤جُْٜ .ثأل ثإلؽشثءثسٝثُيشم ثُغ٤ِٔز ُِضذ٤ِؾ ػْٜ٘ ٝثصخجر 
فظش ٓٞثهغ ثالٗضشٗش  ٝفغجدجس  ثُضٞثفَ  ٓؾُٜٞز ث٣ُٜٞز ٝصٌغ٤ق ثُشهجدز ثأل٤٘ٓز ػ٤ِٜج ٝصؾذ٣ذ ثُؼوٞدجس ف٤جُٜج  -3

 ٝػذّ ثُضٜجٕٝ ك٤ٜج .
صأ٤ُق ًضخ ٝهقـ صض٘جٍٝ سٝث٣جس ألفذثط ٝثهؼ٤ز ٝؽخق٤جس فو٤و٤ز ٖٓ خالٍ ٓج ٓشس دٚ ثٌُِٔٔز ٖٓ أفذثط  -4

 ٤ٚ .ُشؽش ػٖ ثُ٘ظجّ ك٢ ثُذُٝز ألخز ثُؼذشر دٔج آُش ثٓأعج٣ٝز ٖٓ كتز خ إسٛجد٤ز
 ٝثُضِلض٤ٗٞ٣ز ثُض٢ صٞمـ فو٤وز ٛزٙ ثُلتجس ٝأمشثسٛج ػ٠ِ ثُلشد ٗلغٚ ٝٓؾضٔؼٚ ٝد٣٘ٚ . ثإلرثػ٤زصٌغ٤ق ثُذشثٓؼ  -5
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The Impact of Family Decomposition on the 
Trend of Teenage Children towards Electronic 

Terrorism 
 
 

ABSTRACT 
Family disintegration affects family members, which makes it to blame the society in which they 
grew up and did not help them create the conditions that protect them from family disintegration, 
which turns the blame on those values and makes it appear a kind of cultural behavior contrary to 
what is common in society as a reaction to dissatisfaction with society and its culture.  Electronic 
terrorism has become an obsession that frightens the world, which is vulnerable to attacks by 
terrorists who engage in subversive activity from anywhere in the world. These dangers are 
exacerbated every day, because modern technology alone cannot protect people from electronic 
terrorist operations that have caused serious damage to individuals, organizations and nations. 

 

The research aims to: 
1 - Detect the relationship between family disintegration and the trend of teenage children 
towards electronic terrorism. 
2- To clarify the relationship between some demographic factors and the level of family 
disintegration. 
3- To clarify the relationship between some demographic factors and the attitudes of teenage 
children towards electronic terrorism. 
4. To determine the extent to which teenage children are directed towards electronic terrorism 
and the most widespread among this group 

 

The research reached: 
1- There are statistically significant differences between the average scores of the sample in 
family disintegration according to the study variables. 
2 - There are differences of statistical significance between the average scores of the sample in 
the trend towards electronic terrorism according to the variables of the study. 
3 - There is a correlation between the axes of the questionnaire of family disintegration and the 
themes of the questionnaire of the trend of teenage children towards electronic terrorism. 
4 - different percentage of participation factors affecting family disintegration. 
5 - Different weights of the priority of the axes of family disintegration. 
6. The relative weights of the most important axes of the trend of teenage children towards 
electronic terrorism. 

 

I recommend searching for: 
1- The necessity of educating parents before marriage about the importance of the family and the 
correct ways to resolve their differences without interference from external parties. 
2 - Intensifying the sessions and seminars interested in raising the awareness of adolescents and 
ways to circumvent them and their involvement in the society of terrorism and the proper ways to 
report on them and take security measures against them. 
3. Blocking Internet sites and anonymous communication accounts, intensifying security 
controls, tightening penalties and not being lenient. 
4 - The writing of books and stories dealing with stories of real events and real characters through 
the Kingdom of the tragic events of terrorism from a class that went out of order in the state to 
take the lesson of what has come to him. 
5- Intensifying the radio and television programs that illustrate the reality of these groups and 
their harm to the individual himself, his society and his religion. 
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 وذٓز :ٔثُ
 

صؼضذش ثألعشر ثُٔؤعغز ثأل٠ُٝ ٝثألعجع٤ز ٖٓ د٤ٖ ثُٔؤعغجس ثالؽضٔجػ٤ز ثُٔضؼذدر ثُٔغتُٞز ػٖ ثػذثد ثُلشد ُِذخٍٞ     

ق٤جر ث٣ؾجدج ك٢ ثُق٤جر ثالؽضٔجػ٤ز ٤ٌُٕٞ ػ٘قش فجُـ ٝكؼجٍ ك٢ ٓؾضٔؼٚ ، ٢ٛٝ ٗويز ثُذذء ثُٔؤعشر ك٢ ًَ ٓشثفَ ثُ

        ّ (.2015ٝعِذج )خ٤َِ ،
                                                                      

ًٔج صوّٞ ثألعشر دذٝس ٛجّ ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٘ؾتز ثالؽضٔجػ٤ز ٝؿشط سٝؿ ثالٗضٔجء ٝفخ ثُٞهٖ ٝثُذؼذ ػٖ ثالٗقشثف     

ك٢ ثػذثد ثُلشد ٗلغ٤ج ٝؽغ٤ٔج ٝثؽضٔجػ٤ج دٞثعيز صـز٣ضٚ دجألعظ ثُغ٤ِٔز  ٝثُؾش٣ٔز , ٝػ٤ِٚ كجٕ أْٛ ٓغت٤ُٞجصٜج صضؾغذ

ّ( ,  ٝمذو عًِٞٚ ًٝلٚ ػٖ ثألػٔجٍ ثُض٢ ال ٣وذِٜج ثُٔؾضٔغ ٝصؾؾ٤ؼٚ 2007ُِق٤جر ٝثُؼَٔ ك٢ ثُٔؾضٔغ  )دٖ هشِٓز ,

ّ( ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ذذأ ك٢ 2006, ػ٠ِ ٓج ٣شمجٙ ثُٔؾضٔغ  ٓ٘ٚ فض٠ ٣ٌٕٞ ٓضٞثكوج ٓغ ثُغوجكز ثُض٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜج .)ثُٔجُي ٝٗٞكَ

ثالٗضٔجء ث٠ُ د٤تضٚ ثألٝعغ ٝث٠ُ ٓؾضٔؼٚ ٝٝه٘ٚ ٖٓ خالٍ ثُضشثدو د٤ٖ ٓج ثًضغذٚ ك٢ أعشصٚ ٝثٌُٔٞٗجس ثُٔؾضٔؼ٤ز 

٣ُٜٞضٚ ثُذ٤٘٣ز ٝثُغوجك٤ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ثُٔشصذيز دٞه٘ٚ عْ ٣ذذأ ك٢ ثُض٤ٌق ثُغِظ ٝثُغَٜ ٓغ ٓغت٤ُٞجصٚ ثُٞه٤٘ز ف٤ظ 

   .ّ(2007ٝثالٗقشثف )هشِٓز, ٣ٌٕٞ دؼ٤ذث ػٖ ثُضيشف
                                                                                             

ثدٛج ، كشأْٜٓ  ك٢   فٔج٣ز ٝسٛج  ذ، ٝ الؽضٔجػ٢ثُضيذ٤غ ثُٔؾضٔغ  ك٢ ػ٤ِٔز ث٣غضخذٓٚ ؿ عالٟ هُٞزُي صؼضذش  أ    

دثس ُؼجٝثُو٤ْ ثصٌضغخ ك٤ٜج ثدٛج ، ٝكشس  أك٤ٜج  ؽخق٤جصضٌٕٞ  ُض٢  ٗٞثر ثُث سٛج دجػضذج، الؽضٔجػ٤زثك ثألٓشثٖٓ 

ٝػ ُِخشء  ُلشفز ُألد٘جث٣ؼي٢  ثألعش١ ُضلٌي إٔ ثف٤ظ عذش ػ٤ًِٔج ، ٤ُٚء إالٗضٔجٝثُٞىٖ ثفخ ر، ُٝق٤ٔذثُضوج٤ُذ ٝث

 (.       2011.)ع٤ِٔجٕ ,ُو٣ْٞ ثُٔؾضٔؼ٢ ى ثُغِٞثػ٠ِ ف ُٝٔأُٞثػ٠ِ 
           

أ١ خَِ أٝ صلٌي ٣قذط ك٢ ثألعشر ٣٘ؾأ ػ٘ٚ ٓؾٌالس ألكشثدٛج خقٞفج ثألد٘جء ك٤٘ضؼ ُذٟ أكشثدٛج ؽؼٞس دؼذّ ك    

ثألٓجٕ ثالؽضٔجػ٢ ٝمؼق ثُوذسر ُذٟ ثُلشد ػ٠ِ ٓٞثؽٜز ثُٔؾٌالس ٝصؾؼِٚ ٣ذقظ ػٖ أ٣غش ثُيشم ُقَ ٓؾٌالصٚ 

 ( .     2015ّدٕٝ ثُ٘ظش ث٠ُ ؽشػ٤ز ثُٞع٤ِز ثُٔغضخذٓز ُِٞفٍٞ ُِٜذف )خ٤َِ,
  

ًٔج ٣ؤعش ثُضلٌي ثألعش١ ػ٠ِ أكشثد ثألعشر ٓٔج ٣ؾؼِٚ ٣ٞؽٚ ثُِّٞ ث٠ُ ثُٔؾضٔغ ثُز١ ٗؾأ دٚ ُْٝ ٣غجػذٙ ػ٠ِ ص٤ٜتز     

ثُظشٝف ثُض٢ صو٤ٚ ٖٓ ثُضلٌي ثألعش١ ٓٔج ٣قٍٞ ثُِّٞ ُضِي ثُو٤ْ ٝصؾؼِٚ ٣ظٜش ٗٞع ٖٓ ثُغِٞى ثُغوجك٢ ثُٔ٘جك٢ ُٔج ٛٞ 

 ّ( 2015كؼَ ُؼذّ ثُشمج ػٖ ثُٔؾضٔغ ٝعوجكضٚ )خ٤َِ, ٓضؼجسف ػ٤ِٚ ك٢ ٓؾضٔؼٚ ًشد 
 

ٝصؼذ ٓشفِز ثُؾذجح ٝثفذر ٖٓ أْٛ ٓشثفَ ثُؼٔش ك٢ ف٤جر ثالٗغجٕ الع٤ٔج ٝأٜٗج ٓشفِز ثٗضوج٤ُز صثخشر دجٌُغ٤ش ٖٓ     

ق٤ز ٓوٞٓجس ثُؾخق٤ز ثالٗغج٤ٗز دؾ٤ٔغ ؽٞثٗذٜج ثُشة٤غ٤ز ثُشٝف٤ز ٝثُؼو٤ِز ٝثُؾغ٤ٔز . ٢ٛٝ ٓشفِز صذذأ ك٤ٜج ؽخ

ثالٗغجٕ دجُضذِٞس ٝثُ٘نٞػ ٝثُضيٞس ٖٓ خالٍ ٓج صٌضغذٚ ٖٓ ٜٓجسثس ٝٓؼجسف ٝأكٌجس ٝعوجكجس ديش٣وز ٓذجؽشر أٝ 

 ّ(.     2008ؿ٤ش ٓذجؽشر  .)أدٞ ػشثد,
                                               

ً ك٢ ٓشفِز ثُٔشثٛوز  ألٜٗج ثُٔشفِـز ثُقشؽـز أٝ ٓ     شفِـز ثالصٓـجس ٝثُٔؾجًَ ٝرُي دغذخ ٣ٝظٜش ثُوِن ٝثمقج

هذ٤ؼز ثُضـ٤شثس ثُ٘ٔجة٤ز ك٢ ؽٞثٗخ ثُؾخـق٤ز ثُٔخضِلـز ًٔـج ثٕ ثُـؾجح ثُٔشثٛن ٣ٞثؽٚ دضقذ٣جس ثُٔيجُخ ثالعجع٤ز 

ثُِٔقز ثُض٢ صؾؼِٚ ٣ضؼشك ُنـٞه ٗلغ٤ز ٝٓـٖ ٛـزٙ ثُٔيجُخ صقو٤ن ػالهز ٗجمؾز ٓغ ثُشكجم ٝصقو٤ن ٣ٞٛضٚ ٝص٤ٔ٘ز 

ثُض٢ صضؼِن دٔغضوذِٚ ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُز١ ٣ؼذ ٖٓ  ش ثُخِو٤ز ٝثُقجؽـز ُِٔشًض ثالؽضٔجػ٢ ٝثصخجر ثُوشثسثس   ثُو٤ْ ٝثُٔؼج٤٣

ً دنـٞه ٖٓ هذَ ثُٔق٤ي٤ٖ دٚ ) ٓشع٢ ،   ّ(        2002ثُٜٔـجّ ثُشة٤ـغ٤ز ُِٔشثٛن ٝثُز١ ٣ؾؼِٚ ٓٞثؽٜج
                                                                 

ٖٓ خالٍ ٓج عذن ٣ضنـ إٔ ُألعشر دٝس ًذ٤ش ك٢ صؼض٣ض ثألٖٓ ثُلٌش١ ثُز١ ٣ضيِخ دسؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُٞػ٢     

ٝثعضؾؼجس ثُٔغت٤ُٞز ًٔج صضٔغَ أ٤ٔٛز ثألعشر ك٢ ٝهج٣ز ثألد٘جء ٖٓ أؽٌجٍ ثالٗقشثف ثُلٌش١ ٝصٞك٤ش ثُٔ٘جػز ثُلٌش٣ز 

ّ( ك٢ٜ أعجط فالؿ ثُلشد ٝدجُضج٢ُ 2018كٌش٣ز .)أفٔذ,ُذ٣ْٜ ٓ٘ز هلُٞضْٜ ٤ُ٘ؾتٞث هجدس٣ٖ ػ٠ِ ٓٞثؽٜز أ١ صقذ٣جس 

فالؿ ثُٔؾضٔغ ٖٝٓ أدشص أعذجح ثالٗقشثف ثُلٌش١ ٛٞ ثُضلٌي ثألعش١ , ٝثٕ صو٣ٞز ثألعشر ٝصٞع٤وٜج ُألٝثفش 

ثالؽضٔجػ٤ز ثألٓش ثُز١ ٣وَِ ٖٓ كشؿ ثٗقشثف ثُؾذجح كٌش٣ج ٝٛزث ٓج هشسصٚ ثُٔجدر ثُؼجؽشر ٖٓ ثُ٘ظجّ ثألعجع٢ ُِقٌْ 

ؽجء ك٤ٔج ٗقٚ " صقشؿ ثُذُٝز ػ٠ِ صٞع٤ن أٝثفش ثألعشر ٝثُقلجً ػ٠ِ ه٤ٜٔج ثُؼشد٤ز ٝثالعال٤ٓز ٝسػج٣ز ؽ٤ٔغ  كوذ

 ّ(.      2018أكشثدٛج ٝصٞك٤ش ثُظشٝف ثُٔ٘جعذز ُض٤ٔ٘ز ٌِٓجصْٜ ٝهذسثصْٜ  )ثُٞٛذ٢,
                                                                           

ّ( إٔ ثُؾجٗخ ثُ٘لغ٢ ثُ٘جؽب ػٖ ثُنؼق ثُذ٢٘٣ ٝثُلشثؽ ثُشٝف٢ ٝثخضالٍ ثُو٤ْ 2006ٝهذ أًذس دسثعز )ثُغذ٤ؼ٢ ,    

ٝثُوِن ثُز١ ٣ؼج٢ٗ ٓ٘ٚ ثُؾذجح ٝؿ٤جح كشؿ ثُق٤جر ثٌُش٣ٔز صُٞذ ثُؾؼٞس دجٌُشث٤ٛز صؾجٙ ثُٔؾضٔغ ثُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ ثُلشد 
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غ٤ز ٓؾضٔؼز صؤد١ ث٠ُ خِن كشد هجدَ ُالٗقشثف ك٢ ٓشثصغ ثُؾش٣ٔز ٝصُٞذ ثُشؿذز ك٢ ثالٗضوجّ ٓ٘ٚ ٛزٙ ثُذٝثكغ ثُ٘ل

 .    إسٛجد٤زٝصٌٕٞ ُذ٣ٚ ثالعضؼذثدثس ثُ٘لغ٤ز ُِو٤جّ دأ١ ػ٤ِٔز 
          

ثُِز٣ٖ ٣ٔجسعٕٞ  ثإلسٛجد٤٤ٖثالٌُضش٢ٗٝ ٛجؽغج ٣خ٤ق ثُؼجُْ ثُز١ أفذـ ػشمز ُٜؾٔجس  ثإلسٛجح أفذـف٤ظ     

٢ ثُؼجُْ , ٝٛزٙ ثُٔخجهش صضلجهْ دٔشٝس ًَ ٣ّٞ , ألٕ ثُضو٤٘ز ثُقذ٣غز ٝفذٛج ؿ٤ش هجدسر ٗؾجهْٜ ثُضخش٣ذ٢ ٖٓ أ١ ٌٓجٕ ك

ثالٌُضش٤ٗٝز ثُض٢ أفذعش  أمشثسث ؽغ٤ٔز ػ٠ِ ثألكشثد ٝثُٔ٘ظٔجس ٝثُذٍٝ  ثإلسٛجد٤زػ٠ِ فٔج٣ز ثُ٘جط ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس 

 ّ(      2014)ػي٤ز ,
                                             

ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ عُٜٞز ثعضخذثّ ٛزث ثُغالؿ ٓغ ؽذر أعشٙ ٝمشسٙ , ك٤وّٞ ٓغضخذٓٚ دؼِٔٚ  ثإلسٛجح٣ٌٖٔ خيش ٝ    

ك٢ خيشٙ ٝأمشثسٙ ال ٣ؼشف ثُقذٝد ٝال ٤ٔ٣ض د٤ٖ ثألؽخجؿ أٝ  ٝثإلسٛجحٝٛٞ ك٢ ٓ٘ضُٚ أٝ ٌٓضذٚ ,  ثإلسٛجد٢

ٌ٘ذٞص٤ز ُِضؼذتز ٝثُضؾ٤٘ذ دق٤ظ ٣ؾزدٕٞ ػجٓز ّ(  ف٤ظ ٣ضْ  ثعضخذثّ ثُؾذٌز ثُؼ2014ثُٔؤعغجس أٝ ثألٗظٔز  .)ػي٤ز,

أٗقجس ٝدجُضج٢ُ ثُقلجً ػ٠ِ  إ٣ؾجدثُ٘جط  رٝٝث ثُٔغض٣ٞجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔقذٝدر دؾؼجسثس ػجهل٤ز ٝفٔجع٤ز ٖٓ أؽَ 

 ٝإػيجءث٠ُ ثُضخي٤و ُِؼ٤ِٔجس ٝص٘غ٤وٜج  ٝثُض٣َٞٔ ُٜج ػذش ثالٗضشٗش  ، ٝ ٗؾش ثألكٌجس  دجإلمجكزثُذوجء ٝثالعضٔشثس٣ز 

ُضؼ٤ِٔجس ٝصو٤٘جس ثُضخش٣خ ٝثُضذ٤ٓش ، ٝٗؾش ثُغّٔٞ ك٢ ػوٍٞ ثُؾذجح ٝ ثعضـالٍ ٝمؼْٜ ثالؽضٔجػ٢ ٝثُغوجك٢ ث

ٝثُؼجهل٢ ،ألٕ ثُؾذجح ٣ؼضذشٕٝ ثُٔٞثهغ ثالٌُضش٤ٗٝز ٓالر ٝٓغجفز خجسؽز ػٖ ثُغ٤يشر  ٝػٖ ثُشهجدز عٞثء ثألد٣ٞز أٝ 

أٝعجه ثُؾذجح ٝثعضٔجُضْٜ الكضوجسْٛ ُِخذشر ٝؽِْٜٜ دجُقوجةن  ث٠ُ ثإلسٛجد٤٤ٖثُذ٤ُٝز ، ٝ ٛٞ ثألٓش  ثُز١ ٣غَٜ ٝفٍٞ 

 ّ( .   2011ثُض٢ صٌْٜٔ٘ ٖٓ صٔق٤ـ ٝثًضؾجف ثألالػ٤خ ٝ ثألًجر٣خ ٝثُغّٔٞ  ثُض٢ ٣شٝؽٜج ثالسٛجد٤ٕٞ . ) خجُذ ,
                                                                           

ّ( إٔ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٢ صِؼخ دٝس ٛجّ ك٢ ثُٔؾضٔؼجس ٝٗض٤ؾز ُزُي كوذ 2016ج٣ذ ) ٝهذ صٞفِش دسثعز ك   

ٖٓ خالٍ ثُ٘ضجةؼ إٔ ثُلتز ثألًغش ثعضخذثٓج ُٜج  أصنـصؼضٔذ ػ٤ِٜج ك٢ ٗؾش أكٌجسٛج ف٤ظ  ثإلسٛجد٤زأفذقش ثُض٘ظ٤ٔجس 

ـ ص٘ظ٤ْ دثػؼ ٗض٤ؾز ُذٝثكغ ٓخضِلز عٞثءث ْٛ كتز ثُؾذجح ٓٔج عجػذ ػ٠ِ ثٗنٔجّ ثُؼذ٣ذ ْٜٓ٘ ُٜزٙ ثُض٘ظ٤ٔجس ٝدجألخ

 ًجٗش ٓجد٣ز أٝ ٗلغ٤ز أٝ ٓؼ٣ٞ٘ز أٝ ث٣ذُٝٞؽ٤ز أٝ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُذٝثكغ ثُٔخضِلز .   

ٓغَ ثُؼٞثَٓ ثُ٘لغ٤ز  ثإلسٛجد٢ّ( إٔ دؼل ثُؼٞثَٓ  صقلض ػ٠ِ ثُغِٞى 2008ًٔج أٝمقش دسثعز ثُخٞثُذر )     

ؾ٘ظ ٝثُخقجةـ ثُؼن٣ٞز ك٢ ثُٞسثعز ٝثُؼٞثَٓ ثُيذ٤ؼ٤ز ك٢ ثُٔ٘جك ٝثُؾخق٤ز ٝػالهضٜج دجُخقجةـ ثُ٘ٞػ٤ز ٓغَ ثُ

ٝثُؼٞثَٓ ثُغوجك٤ز ًجُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝثُؼٞثَٓ ثالهضقجد٣ز ٝخجفز ثٗخلجك ٓغضٟٞ ثُذخَ ُْ صوضقش ؽشثةٜٔج 

 .ػ٠ِ ثألٓٞثٍ دَ ثٓضذس ث٠ُ ثألػشثك  ثإلسٛجد٤ز
 

 ٓؾٌِز ثُذقظ :

٤ز هقٟٞ ك٢ د٘جء ؽخق٤ضْٜ ٝٓغت٤ُٞز ثألعشر ك٢ رُي ٓغت٤ُٞز ؽجِٓز دٌَ ٓج ثُض٘ؾتز ثألعش٣ز ُألد٘جء ُٜج أٛٔ إٕ    

ٗلٞط ثألد٘جء ٝصو٣ْٞ ثػٞؽجؽْٜ ػٖ هش٣ن ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ٝثألعج٤ُخ ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ ص٘ؾتضْٜ ص٘ؾتز  دئفالؿ٣ضقَ 

٤ٗز دذٝس ًذ٤ش ك٢ ف٤ظ صقظ٠ ثُؾذٌجس ثالٌُضشٝ، ثالٌُضش٢ٗٝ  ثإلسٛجحسدج٤ٗز ٝفٔج٣ضْٜ ٖٓ عذَ ثالٗقشثف ٝ خجفز 

ثُضأع٤ش ػ٠ِ ًَ كتجس ثُٔؾضٔغ ٝ صظٜش أ٤ٔٛضٜج ك٢ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٢ ثُض٢ صؼذ ٖٓ أًغش ثُٔٞثهغ ثُض٢ 

 ٣غضخذٜٓج هذوز ًذ٤شر ٖٓ كتجس ثُٔؾضٔغ ٝخجفز ثُؾذجح ٗظشث الٗضؾجس ثالٗضشٗش دقٞسر ًذ٤شر ك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذٍٝ .  
                                        

ٖٝٓ ٛ٘ج ٗؾأس كٌشر ثُذقظ ثُض٢ صغجْٛ ك٢ ٓؼشكز أعش ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓج ٣ضشصخ ػ٤ِٚ ٖٓ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ     

ٝصضقذد ثُٔؾٌِز ك٢ ، ثالٌُضش٢ٗٝ ثُز١ صؤعش خيٞسصٚ ػ٠ِ أٖٓ ٝثعضوشثس ثُٔؾضٔغ ٝصيٞسٙ ٜٝٗنضٚ  ثإلسٛجحٗقٞ 

 ثُضج٢ُ :    
                                                                                 

إٔ ثُذسثعز صذٝس فٍٞ كتز ؿج٣ز ك٢ ثأل٤ٔٛز ٖٓ كتجس ثُٔؾضٔغ أال ٢ٛٝ كتز ثُٔشثٛو٤ٖ ٝرُي ُٔج ُٜج ٖٓ   -1

 أ٤ٔٛز دجُـز ػ٠ِ ثألعشر خجفز ٝػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ٝصوذٓٚ .

صغضٜذف ص٤ٔ٘ز ٝػ٢ ثألعش ثُغؼٞد٣ز  ٣زإسؽجدصق٤ْٔ دشثٓؼ  إٌٓج٤ٗزثالعضلجدر ٖٓ ٗضجةؼ ٛزٙ ثُذسثعز ك٢  -2

ثالٌُضش٢ٗٝ ػ٠ِ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٝثُٔؾجسًز ثُلؼجُز ك٢ فَ ثُٔؾجًَ ثُض٢ صضؼشك ُٜج ثألعشر  ثإلسٛجحدخيٞسر 

 ٝثُٔغجٛٔز ك٢ فِٜج.                                                                                  

ك٢ ٓؾجٍ ثُضخقـ ف٤ظ ُْ صضؼشك أ١ ٖٓ ثُذسثعجس ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثٌُٔضذز  إمجكزصؼضذش ٛزٙ ثُذسثعز  -3

 ثالٌُضش٢ٗٝ .   ثإلسٛجحثُؼشد٤ز ُذثسعز أعش ثُضلٌي ثألعش١ ػ٠ِ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ 
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ثُِز٣ٖ   ٣ٔجسعٕٞ  ثإلسٛجد٤٤ٖثالٌُضش٢ٗٝ ٛجؽغج ٣خ٤ق ثُؼجُْ ثُز١ أفذـ ػشمز ُٜؾٔجس  ثإلسٛجحأفذـ  -4

ثُضخش٣ذ٢ ٖٓ أ١ ٌٓجٕ ك٢ ثُؼجُْ , ٝٛزٙ ثُٔخجهش صضلجهْ دٔشٝس ًَ ٣ّٞ , ألٕ ثُضو٤٘ز ثُقذ٣غز ٝفذٛج ؿ٤ش هجدسر ٗؾجهْٜ 

 ثالٌُضش٤ٗٝز ثُض٢ صٌٕٞ أمشثسث ؽغ٤ٔز ػ٠ِ ثألكشثد ٝخجفز ثُٔشثٛو٤ٖ .   ثإلسٛجد٤زػ٠ِ فٔج٣ز ثُ٘جط ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس 
 

 
 

 : أٛذثف ثُذقظ

ثالٌُضش٢ٗٝ  ثإلسٛجحضؼشف ػ٠ِ أعش ثُضلٌي ثألعش١ ػ٠ِ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ صٜذف ثُذسثعز ثُقج٤ُز ث٠ُ ثُ    

          ٝرُي ٖٓ خالٍ ثألٛذثف ثُلشػ٤ز ثُضج٤ُز :

  ثٌُؾق ػٖ ثُؼالهز د٤ٖ ثُضلٌي ثألعش١ ٝثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ ثالسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ.  -1

  ٓغضٟٞ ثُضلٌي ثألعش١ .صٞم٤ـ ثُؼالهز د٤ٖ دؼل ثُؼٞثَٓ ثُذ٣ٔٞؿشثك٤ز ٝ -2

  ثالٌُضش٢ٗٝ. ثإلسٛجحصٞم٤ـ ثُؼالهز د٤ٖ دؼل ثُؼٞثَٓ ثُذ٣ٔٞؿشثك٤ز ٝثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -3

 ثٗضؾجسث د٤ٖ ٛزٙ ثُلتز . أٗٞثػٚثالٌُضش٢ٗٝ ٝأًغش  ثإلسٛجحثٌُؾق ػٖ ٓذٟ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -4
 

 أ٤ٔٛـز ثُذقـظ :

ٔضشصذز ػ٠ِ ثُضلٌي ثألعش١ ٖٝٓ أخيشٛج ثٗقشثف كتز ثُؾذجح  ٝثُٜٔٔز ُٔغضوذَ صٞػ٤ز ثُٞثُذ٣ٖ دجُٔخجهش ثُ -1

 ثُٔؾضٔغ ٗقٞ ثإلسٛجح دأٗٞثػٚ .

إدشثص دٝس ثُٔؤعغجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ خالٍ مشٝسر إدخجٍ ٓلّٜٞ ثإلسٛجح مٖٔ ثُٔ٘جٛؼ ثُذسثع٤ز ٝصٞم٤ـ  -2

 ثُؼوٞدجس ثُٔضخزر ف٤جٍ رُي .

دٜزث ثُٔؾجٍ ، ف٤ظ صِو٢ ثُنٞء ػ٠ِ أفذ ثُظٞثٛش ثُٜجٓز ٢ٛٝ صؼضذش ثُذسثعز إمجكز ُألدقجط ثُؼشد٤ز  -3

 ثإلسٛجح ثإلٌُضش٢ٗٝ .
 

  ٓقيِقجس ثُذقظ :

 :ثُضلٌي ثألعش١ ـ 

فجُز ٖٓ ثالخضالف ثُذثخ٢ِ ٝثُخجسؽ٢ ثُ٘جؽْ ػٖ ٝؽٞد ٗوـ ك٢ ثؽذجػجس ثألعشر ألكشثدٛج ٓغ ٝؽٞد أٗٔجه    -

٣ٝؼذ ث٤ٜٗجسث ُِٞفذر ثألعش٣ز ٝصقَِ أٝ صٔضم ٗغ٤ؼ ثألدٝثس  ع٤ًِٞز عِذ٤ز ٗجصؾز ػٖ خالكجس د٤ٖ أكشثد ثألعشر

ثالؽضٔجػ٤ز ٝرُي ػ٘ذٓج ٣خلن كشد أٝ أًغش ٖٓ أكشثدٛج ك٢ ثُو٤جّ دجُذٝس ثُٔ٘جه دٚ ػ٠ِ ٗقٞ ع٤ِْ , أٝ سكل ثُضؼجٕٝ 

 .( 2003،  ػذذ ثُق٤ٔذ)د٤ٖ أكشثد ثألعشر ٝع٤جدر ػ٤ِٔجس ثُض٘جكظ ٝثُقشثع د٤ٖ أكشثدٛج 
 

 :ثإلسٛجح ـ 

ًِٔز ثإلسٛجح صؾ٤ش ث٠ُ أ١ ٗؾجه رٝ ٓؼج٢ٗ صقَٔ ثُؼ٘ق ٝثُضش٣ٝغ ٝثٍُٜٞ ٣ٝشصذو ٛزث ثُ٘ؾجه دأٛذثف ع٤جع٤ز    - 

 ّ(    2013)ٗذ٤َ ,
 

 : كشٝك ثُذقظ

د٤ٖ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤شثس ثُذسثعز  إفقجة٤زصٞؽذ كشٝم رثس دالُز  -1

. 

ثالٌُضش٢ٗٝ صذؼج  ثإلسٛجحد٤ٖ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثالصؾجٙ ٗقٞ  قجة٤زإفصٞؽذ كشٝم رثس دالُز  -2

 ُٔضـ٤شثس ثُذسثعز .

صٞؽذ ػالهز ثسصذجه٤ز د٤ٖ ٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -3

 ثالٌُضش٢ٗٝ . ثإلسٛجح

 عش١.صخضِق ٗغذز ٓؾجسًز ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ػ٠ِ ثُضلٌي ثأل -4

 صخضِق ثألٝصثٕ ثُ٘غذ٤ز أل٣ُٞٝز ٓقجٝس ثُضلٌي ثألعش١ . -5

 ثالٌُضش٢ٗٝ . ثإلسٛجحصخضِق ثألٝصثٕ ثُ٘غذ٤ز ألًغش ٓقجٝس ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -6
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صضذغ ٛزٙ ثُذسثعز ثُٜٔ٘ؼ ثُٞفل٢ ثُضق٢ِ٤ِ ٝٛٞ ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ دسثعز ثُٞثهغ ٣ٜٝضْ دٞفق :  ٜٓ٘ـؼ ثُذقـظ

٤وج ٝصق٤ِِٜج ٝصلغ٤شٛج , ٝثعضخالؿ ثُضؼ٤ِٔجس ٝثالعض٘ذجهجس ٜٓ٘ج ٣ٝؼذش ػٜ٘ج صؼذ٤شث ٤ًل٤ج أٝ ٤ًٔج , ثُظجٛشر ٝفلج ده

كجُضؼذ٤ش ث٤ٌُل٢ ٣قق ثُظجٛشر ٣ٝٞمـ خقجةقٜج , أٓج ثُضؼذ٤ش ث٢ٌُٔ ك٤ؼي٤٘ج ٝفلج سه٤ٔج ٣ٞمـ ٓوذثس ٛزٙ 

 ّ(2006شٕٝ ,ثُظجٛشر أٝ فؾٜٔج ٝدسؽجس ثسصذجهٜج ٓغ ثُظٞثٛش ثُٔخضِلز .)ػذ٤ذثس ٝآخ
 

 فذٝد ثُذقظ :
 

د٘جء ػ٠ِ ٓؾٌِز ثُذسثعز ٝأٛذثكٜج كوذ هذوش ثُذسثعز ث٤ُٔذث٤ٗز ػ٠ِ أعش عؼٞد٣ز ك٢ ًَ ٖٓ  ثُقذٝد ثٌُٔج٤ٗز :-أ

 ٓذ٣٘ز ٌٓز , ؽذر , ٝثُيجةق .
 

) ٢ٛ ثُلضشر ثُض٢ صْ ك٤ٜج صٞص٣غ ثالعضذ٤جٕ ػ٠ِ ثألعش ٓٞمٞع ثُذسثعز ٢ٛٝ ٖٓ ثُلضشر  ثُقذٝد ثُضٓج٤ٗز :-ح

 ٛـ ( .30/12/1439ٛـ ( ث٠ُ ) 1/12/1439
 

ٓؾضٔغ ثُذسثعز ٣ٔغَ ؽ٤ٔغ ٓلشدثس ثُظجٛشر ثُض٢ صذسعٜج ثُذجفغز ٝهذ صقذد ٓؾضٔغ ثُذسثعز دجألعش :  ػ٤٘ـز ثُذقـظ

( أعشر ٖٓ ٓغض٣ٞجس ثؽضٔجػ٤ز  200ثُغؼٞد٣ز ك٢ ًَ ٓذ٣٘ز ٌٓز , ٝؽذر , ٝثُيجةق ٝهذ ًجٗش ػ٤٘ز ػؾٞثة٤ز هٞثٜٓج ) 

 .ز ٝعوجك٤ز ٓخضِلز , ٝهذ هذن ػ٤ِْٜ ثالعضذ٤جٕ ثُٔؼذ ُـشك ثُذسثعز ٝثهضقجد٣
 

 أدٝثس ثُذقـظ : 

 أٝال : ثعضٔجسر ثُذ٤جٗجس ثُؼجٓز ُألعش ثُغؼٞد٣ز :

ثؽضِٔش ثالعضٔجسر ػ٠ِ ثُٔضـ٤شثس ثُذ٣ٔٞؿشثك٤ز ٝثُض٢ صغجػذ ػ٠ِ أػيجء ٝفق ده٤ن ُؼ٤٘ز ثُذقظ ، ٝصنٔ٘ش     

 ، ثُذخَ ثُؾٜش١ ُألعشر" . ثُؼٔش،  ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ٣ٖ،  ز ثُغوجك٤زثُخِل٤،  ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز"
 

 : ثُضلٌي ثألعش١ عج٤ٗج : ثعضذ٤جٕ 
 

( ث٠ُ 14ػ٠ِ ثُؼذجسثس ٖٓ )  ٝأؽضَٔثُٜذف ٓ٘ٚ ٓؼشكز ٓوذثس ثُضلٌي ثألعش١ ك٢ ثألعش ثُغؼٞد٣ز ػ٤٘ز ثُذقظ     

 ٖ ٝٛٔج : ف٘لش صقش دؼذ٣ٖ سة٤غ٤٤ ،( ػذجسر  18( دٞثهغ ) 31)
 

 ( ػذجسثس ؽ٤ٔؼٜج ٓٞؽذز . 7( دٞثهغ )  20 -14ػ٠ِ ثُؼذجسثس  ) ٝأؽضَٔدؼذ ثُضٞثكن : -1

 ( ػذجسر , ؽ٤ٔؼٜج عجُذز .  11( دٞثهغ  )  31-21ػ٠ِ ثُؼذجسثس ) ٝأؽضَٔدؼذ ثُضلٌي : -2
 

 ثالٌُضش٢ٗٝ :  عضذ٤جٕ ثإلسٛجح: ث عجُغج

 ٝأؽضَٔ، ثالٌُضش٢ٗٝ ٝأًغش ٓؾجالصٚ ؽزدج ُِٔشثٛو٤ٖ  ثإلسٛجحٛو٤ٖ ٗقٞ ثُٜذف ٓ٘ٚ ٓؼشكز ٓذٟ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشث    

 ( ٝصٔغَ أسدؼز أدؼجد :  50 -32ػ٠ِ ثُؼذجسثس ) 
 

 ( ٜٓ٘ج ػذجسثس ٓٞؽذز ٝػذجسص٤ٖ عجُذز . 3( ػذجسثس ) 5ثُلٌش١  )  ثإلسٛجحص٘جٍٝ  ثُذؼذ ثألٍٝ :-

 ٤ؼٜج ٓٞؽذز .( ػذجسثس ؽٔ 5ثُغ٤جع٢ )  ثإلسٛجحثُذؼذ ثُغج٢ٗ : ص٘جٍٝ  -

 ( ػذجسثس عجُذز .  3( ٜٓ٘ج  ٓٞؽذز ٝ )  2( ػذجسثس )  5ثُؼوجةذ١ )  ثإلسٛجحص٘جٍٝ  ثُذؼذ ثُغجُظ :-

 . ( ٜٓ٘ج عجُذز ٝػذجسر ٝثفذر ٓٞؽذز 3( ػذجسثس )  4ثالٌُضش٢ٗٝ )  ثإلسٛجحثُذؼذ ثُشثدغ : ص٘جٍٝ -
 

ثد ثُؼ٤٘ز دئدذثء آسثةْٜ ػ٠ِ ٓضقَ عالع٢ ثألدؼجد ، ٝهذ صْ صق٤ْٔ ثألدٝثس ٝكن صذسػ ٤ٌُشس ، دق٤ظ ٣وّٞ أكش     

( 3 – 2 – 1ال أٝثكن( ػ٠ِ إٔ صؼي٢ ثعضؾجدجصْٜ ) –أٝثكن ث٠ُ فذ ٓج  –ٝرُي دجخض٤جس أفذ ثُذذثةَ )أٝثكن دؾذر 

 ( ُِؼذجسثس ثُغجُذز .1 – 2 – 3ُِؼذجسثس ثُٔٞؽذز ، ٝ)
 

 اإلطبر انُظر٘ :
 

 : ثُضلٌي ثألعش١
 

عش٣ز ؽضء ال ٣ضؾضأ ٖٓ ثُض٘ؾتز ثالؽضٔجػ٤ز ك٢ٜ ػذجسر ػٖ ص٤ٜتز ثُلشد ػ٠ِ أدثء ثًُٞجةق ثُٔيِٞدز صؼذ ثُض٘ؾتز ثأل    

ٓ٘ٚ ٝثُضضٝد دجُٜٔجسثس ٝثٌُلجءثس ثُض٢ صؾؼِٚ هجدسث ػ٠ِ خذٓز ثُٔؾضٔغ ٝثًضغجح ث٥سثء ٝثُٔؼضوذثس ٝثُو٤ْ ثُض٢ صٞؽٚ 

 (2015ٕ ,عًِٞٚ ٝصلجػالصٚ دٔج ٣٘غؾْ ٓغ صٞؽٜجس ٝأٛذثف ثُٔؾضٔغ ) ف٘ج
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ٝٗظشث ُأل٤ٔٛز ثُذجُـز ُألعشر ك٢ ف٤جر ثُلشد ٝثُٔؾضٔغ كوذ فشؿ ثإلعالّ ػ٠ِ د٘جء ثألعشر ٝثُقلجً ػ٤ِٜج ٖٓ     

ثُضقذع ٝثال٤ٜٗجس ٝػ٠ِ إٔ صٌٕٞ ثُشٝثدو د٤ٖ أكشثد ثألعشر هجةٔز ػ٠ِ ثُٔٞدر ٝثالفضشثّ ٝثُضلجْٛ ٖٓ خالٍ ثُضشد٤ز 

ثألعش١ ك٢ ثُؼقش ثُقذ٣ظ هذ صؼشك ُِؼذ٣ذ ٖٓ ثُضـ٤شثس ثُض٢ ؿ٤شس ًغ٤شث ٖٓ ٝثُضٞؽ٤ٚ ثألخاله٢ , إال إٔ ث٤ٌُجٕ 

 (   2010ٓالٓقٚ ٝأعشس ػ٠ِ ف٣ٞ٤ز ثًُٞجةق ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ثُض٢ صوّٞ دٜج ثألعشر . ) ثُٔقش١ ٝآخشٕٝ , 
 

ف٣ٞ٤ز ُِٔؾضٔؼجس ٗظجّ ثؽضٔجػ٢ أعجع٢ ُٚ أ٤ٔٛز ؽٞٛش٣ز ك٢ د٘جء ثُٔؾضٔغ ٝ ٣ؤد١ ًٝجةق مشٝس٣ز ٝٝثألعشر     

ف٘جٕ كجألعشر دٌَ أدؼجدٛج ًٝٝجةلٜج صغؼ٠ ث٠ُ خِن كشد ٓغؤٍٝ ػٖ ٗلغٚ ٝٓقجكٌ ُو٤ْ ٝعوجكز ٓؾضٔؼٚ  ثإلٗغج٤ٗز

(2015)   . 
                                                              

أعجط ٛزٙ ثألعشر ثُضٝؽجٕ ثٌُٔٞٗجٕ ٖٓ  ًٔج صؼشف دأٜٗج ثُٔؾٔٞػز ثُقـ٤شر ٝثٌُٔٞٗز ٖٓ ثُضٝؽ٤ٖ ٝثألد٘جء ,    

سؽَ ٝ ثٓشأر , ٝٛٔج ثُِزثٕ ٣وٞٓجٕ دجُذٝس ثألعجط ٝثُلؼجٍ ك٢ ثُض٣ٌٖٞ ٝثُض٘ظ٤ْ ٝثُشهجدز ٖٓ ثُذذث٣ز ث٠ُ ثُٜ٘ج٣ز ) أفٔذ 

 ,2018      ) 
                                                            

أخيش ثُٔؾجًَ ثُض٢ صٞثؽٚ ثألعشر فج٤ُج , ف٤ظ صؼٞد ث٠ُ كؾَ ثُؼالهجس ثألعش٣ز  صؼذ ٓؾٌِز ثُضلٌي ثألعش١ ٖٓٝ    

ٝثٗقالُٜج ٣ٝذذٝ رُي ٝثمقج ك٢ ثميشثح ثُؼالهز د٤ٖ ثُضٝؽ٤ٖ ٝثخضالف عوجكز ٝ كٌش ٤ٍٓٝٞ ًَ ٜٓ٘ٔج ػ٠ِ ث٥خش , 

ٔجػ٢ ثُٔؼجػ ٝثُز١ ٣ؾٜذ كؾٞر ٝصذج٣ٖ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ د٤ٜ٘ٔج ٝأفذـ ثُضلٌي ٖٓ ثُؼالٓجس ثُذجسصر ك٢ ثُٞثهغ ثالؽض

د٤ٖ ثُو٤ْ ثإلعال٤ٓز ٝثُنٞثدو ثُؾشػ٤ز ٝٓج أسثدٙ هللا صؼج٠ُ ُؾٞ ثألعشر ٝد٤ٖ ٝثهؼٜج ثُشثٖٛ ثُز١ ٣ؾٜذ أٓغِز ًغ٤شر 

ػ٠ِ صقذع ثألعش ٝؿ٤جح ؽٞ ثُٔٞدر ٝثُشفٔز ٝثُذفء ثالؽضٔجػ٢ ٣ٝظٜش ثُضلٌي ثألعش١ ك٢ ثميشثح ثُؼالهز د٤ٖ 

 . ( 2015ذخ أٝ ٥خش ٝػذّ كْٜ ثألدٝثس ٝفشثػٜج ًزُي . ) ف٘جٕ  ثُٞثُذ٣ٖ ٝثألد٘جء ُغ
  

 . ثُٔلّٜٞ ثُِـ١ٞ : ثُضلٌي ك٢ ثُِـز ٓؼ٘جٙ ثُنؼق ٝثالميشثح-أ

  ثُٔلّٜٞ ثالفيالف٢ :-ح

ٛٞ ٛؾش ثألعشر ٣ٝوقذ دٚ ه٤جّ أفذ ثُضٝؽ٤ٖ دويغ أعذجح ثُؼؾشر ٓغ ث٥خش ٝثُضخ٢ِ ػٖ  ثُٔقيِـ ثألٍٝ :

 , ٝهذ ٣ٌٕٞ ٛزث ثُٜؾش دغذخ عٞء ثُضلجْٛ أٝ أعذجح أخشٟ ًغ٤شر .     ثُضضثٓجصٚ ثُؼجة٤ِز
                

ٛٞ ثالٗقالٍ ثألعش١ ٣ٝوقذ دٚ ثصؾجٙ ثُضلجػَ د٤ٖ ثُٞفذثس ثُض٢ صضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثألعشر مذ  ثُٔقيِـ ثُغج٢ٗ :

 –ٝثُض٢ الدذ ُٜج ٖٓ ثُو٤جّ دٜج  –ثُٔغض٣ٞجس ثالؽضٔجػ٤ز ثُٔوذُٞز , دق٤ظ ٣قٍٞ رُي د٤ٖ ثألعشر ٝد٤ٖ صقو٤ن ًٝجةلٜج 

 (       2010ُضٞك٤ش ثالعضوشثس ٝثُضٌجَٓ د٤ٖ أكشثدٛج . ) ثُٔقش١ ٝآخشٕٝ ,
 

صؼذ ٓؾٌِز ثُضلٌي ثألعش١ ٖٓ أخيش ثُٔؾجًَ ثُض٢ صٞثؽٚ ثألعشر فج٤ُج , ف٤ظ صؼٞد ث٠ُ كؾَ ثُؼالهجس ثألعش٣ز     

ضٝؽ٤ٖ ٝثخضالف عوجكز ٝ كٌش ٤ٍٓٝٞ ًَ ٜٓ٘ٔج ػ٠ِ ث٥خش , ٝثٗقالُٜج ٣ٝذذٝ رُي ٝثمقج ك٢ ثميشثح ثُؼالهز د٤ٖ ثُ

ٝصذج٣ٖ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ د٤ٜ٘ٔج ٝأفذـ ثُضلٌي ٖٓ ثُؼالٓجس ثُذجسصر ك٢ ثُٞثهغ ثالؽضٔجػ٢ ثُٔؼجػ ٝثُز١ ٣ؾٜذ كؾٞر 

ذ أٓغِز ًغ٤شر د٤ٖ ثُو٤ْ ثالعال٤ٓز ٝثُنٞثدو ثُؾشػ٤ز ٝٓج أسثدٙ هللا صؼج٠ُ ُؾٞ ثألعشر ٝد٤ٖ ٝثهؼٜج ثُشثٖٛ ثُز١ ٣ؾٜ

ػ٠ِ صقذع ثألعش ٝؿ٤جح ؽٞ ثُٔٞدر ٝثُشفٔز ٝثُذفء ثالؽضٔجػ٢ ٣ٝظٜش ثُضلٌي ثالعش١ ك٢ ثميشثح ثُؼالهز د٤ٖ 

 (                                                                 2015ثُٞثُذ٣ٖ ٝثألد٘جء ُغذخ أٝ ٥خش ٝػذّ كْٜ ثألدٝثس ٝفشثػٜج ًزُي . ) ف٘جٕ  
                                                                          

َ ثُضلٌي ثألعش١ :  ػٞثٓ

َ ثالهضقجد٣ز :   أٝال : ثُؼٞثٓ
 

ػجدر ث٠ُ ثٗخلجك ثُو٤ْ دثخَ ثألعشر ٝدجُضج٢ُ ٣ؾؼش أكشثدٛج دؼذّ ثالسصذجه ٣ؤد١ ثٗخلجك ثُٔغضٟٞ ثالهضقجد١     

ٗقشثف ًٔج ٣ؤد١ ث٠ُ ػذّ ٝؽٞد ثُٞالء ُألعشر ُؼؾضٛج ػٖ ثؽذجع فجؽجس أكشثدٛج دجُو٤ْ ك٤غَٜ ثعضٜٞثةٚ ث٠ُ ثال

 ّ(   2011ثُٔجد٣ز ٓٔج ٣ؤد١ ث٠ُ ثُضٔشد ػ٠ِ عِيز ثُٞثُذ٣ٖ ٣ٜٝٔذ ُالٗقشثف .)أدٞ ع٤ٌ٘ز  ٝآخشٕٝ ,
                                                                                                        

َ ػجهل٤ز ٝٗلغ٤ز :  عج٤ٗج : ػٞثٓ
 

 صضٔغَ ك٢ كضٞس ثُؼالهز ثُؼجهل٤ز د٤ٖ ثُضٝؽ٤ٖ ٝٛزث ٖٓ أخيش أٗٞثع ثُضلٌي ثُضٝثؽ٢ عْ ثألعش١ .          
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َ عوجك٤ز : عجُغج  : ػٞثٓ
 

٤ْ ثالؽضٔجػ٤ز ثُٔخضِلز ػ٘ذٓج ٣٘ض٢ٔ أهشثف ثُضٝثػ ث٠ُ أفٍٞ عوجك٤ز ٓضذج٣٘ز ٣ٝخنؼجٕ ُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُٔؼج٤٣ش ٝثُو    

كجٕ ٛزث ثُضذج٣ٖ ٝثالخضالف ٣ؤد٣جٕ ٌُغ٤ش ٖٓ ثُقشثػجس ٝثُضٞصشثس دثخَ ثألعشر ثُٞثفذر ُضذج٣ٖ ثالصؾجٛجس ٝثُغوجكجس 

 ّ(    2013ٝثالصؾجٛجس .)خ٤شر ,
                                                       

َ ثالؽضٔجػ٤ز ٝثألخاله٤ز :  سثدؼج  : ثُؼٞثٓ

                                                                                    صضٔشًض فٍٞ ثألعج٤ُخ ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُؼالهجس ٝثألٗٔجه ٝثُو٤ْ ٝثُٔقجٝس ثُضشد٣ٞز ثُض٢ ٣ٌٖٔ صٞؽ٤ٜٜج ٖٝٓ أٜٛٔج :                     

 خش .                                                  ػذّ ثُؾؼٞس دجألٓجٕ ٝثُئأ٤ٗ٘ز دؾجٗخ ثُيشف ث٥-1

 ثخضالف أٝؽٚ ثُ٘ظش ك٢ ػ٤ِٔز ثُض٘ؾتز ثالؽضٔجػ٤ز .                                                      -2

    فشثع ثألدٝثس د٤ٖ ثُضٝؽ٤ٖ ٝص٣جدر ثُنـٞه ثُ٘لغ٤ز ألفذٛٔج.                                       -3

 ثُخِو٤ز ٝثُخ٤جٗز ثُضٝؽ٤ز ألفذٛٔج ٝأعشٙ ػ٠ِ ثُ٘غن ثألعش١ ًِٚ .   ثالٗقشثكجس-4
                           

 : ػٞثَٓ ػو٤ِز :                                                                                        خجٓغج
 

٣ٌٕٞ عذخ ك٢ ثخضالف ثُضٞهؼجس د٤ٖ ًَ ٜٓ٘ٔج صؾجٙ ث٥خش.)أدٞ ع٤ٌ٘ز  ٓغضٟٞ ثُضل٤ٌش ٝثخضالكٚ د٤ٖ ثُضٝؽ٤ٖ    

 ّ(    2011ٝآخشٕٝ ,
                                                                                

سصٜج ػ٠ِ ٓٞثؽٜز جألعشر ؽٔجػز ثؽضٔجػ٤ز صغْٜ ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُؾش٣ٔز , ٝدوذس ٓج صٌٕٞ ثُؼ٘ج٣ز دجألعشر صٌٕٞ هذك    

 ثألػذجء ثُض٢ صضقِٜٔج ك٢ عذ٤َ صشد٤ز أد٘جةٜج ٝفٔج٣ضْٜ ٖٓ ثالٗقشثف , ٝثفالؿ ثػٞؽجؽْٜ .       
                                      

ًٔج إٔ دٝس ثألعشر ك٢ صٞػ٤ز أد٘جةٜج ال ٣ٌٖٔ ثٌٗجسٙ ك٢ د٘جء أخاله٤جصْٜ ٝصٞؽ٤ٚ ع٤ًِٞجصْٜ صٞؽ٤ٜج ٣ضلن ٓغ ٓذجدا     

ثُٔؾضٔغ ٝصقَٔ ثُٔغت٤ُٞز ٝصذؼجصٜج , ٝرُي ٖٓ ٓشفِز ثُض٘ؾتز ث٠ُ ٓشفِز ثُ٘نؼ كجُشؽُٞز , ٌَُٝ ٓشفِز ع٤٘ز 

خقجةقٜج ٝٓالٓقٜج ثُضشد٣ٞز ثُخجفز , كجُٔ٘ضٍ ٛٞ ثُٔؤعغز ثأل٠ُٝ ثُض٢ ٣ضِو٠ ك٤ٜج ثُقذط ػ٠ِ ٣ذ سح ثألعشر 

د ٝثُضلجْٛ ٝثُغوز ٝثُٔقذز ٝثُضوذ٣ش ٝثُضٞثصٕ د٤ٖ ثُضو٤٤ذ ػِٞٓٚ ٝٓؼجسكٚ ثأل٤ُٝز , ٝثُيلَ ثُز١ ٣شد٠ ك٢ ؽٞ ٣غٞدٙ ثُٞ

 (   2011ٝثُضقشس ٣قذـ ٖٓ ثألفقجء ٝثألع٣ٞجء . ) ع٤ِٔجٕ ,
       

 : ثإلسٛجح
                                                                              

ُلٌ سٛذز ٖٓ سٛذٚ ٝسٛذج ٝسٛذز , ٝأسٛخ كالٗج أ١ كضػٚ ك٢ ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُخٞف ٝثُشػخ ٝهذ ؽجء  ثإلسٛجح    

 ّ(      1999ٝخٞكٚ )ثُؼٔٞػ,
                                                     

ّ( دأٗٚ  ثعضخذثّ أٝ صٜذ٣ذ دؼ٘ق ؿ٤ش ٓؾشٝع ُخِن فجُز ٖٓ ثُخٞف ٝثُشػخ دوقذ 1996ػشكٚ ػذذ ثُ٘جفش )ٝ    

أٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألكشثد أٝ فض٠ ثُٔؾضٔغ دأعشٙ , ٝفٞال ث٠ُ ٛذف ٓؼ٤ٖ ٣ٝغؼ٠ ثُلجػَ ثُضأع٤ش أٝ ثُغ٤يشر ػ٠ِ كشد 

    . ث٠ُ صقو٤وٚ
                               

 : ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجح
 

 ثإلسٛجحدؾ٤ٔغ أؽٌجُٚ ٝؽض٠ ف٘ٞكٚ ٖٓ دٝثكغ ٓضؼذدر , ٣ٝغضٜذف ؿج٣جس ٓؼ٤٘ز , ٣ٝض٤ٔض  ثإلسٛجح٣٘يِن     

دجُيش٣وز ثُؼقش٣ز ثُٔضٔغِز ك٢ ثعضخذثّ ثُٔٞثسد ثُٔؼِٞٓجص٤ز ٝثُٞعجةَ  ثإلسٛجحؿ٤شٙ ٖٓ أٗٞثع ثالٌُضش٢ٗٝ ػٖ 

 ّ(     2018ثالٌُضش٤ٗٝز ثُض٢ ؽِذضٜج فنجسر ثُضو٤٘ز ك٢ ػقش ثُٔؼِٞٓجس .) أفٔذ ,
 

ٝؽذٌجس ثالصقجٍ  ٝٗظشث السصذجه ثُٔؾضٔؼجس ثُؼج٤ُٔز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج د٘ظْ ٓؼِٞٓجس صو٤٘ز ػٖ هش٣ن ثألهٔجس ثُق٘جػ٤ز    

, كوجٓش دض٤ًٞق هجهضٜج ُالعضلجدر ٖٓ صِي  ثإلسٛجد٤زُِؾٔجػجس ٝثُٔ٘ظٔجس  ثإلؽشث٤ٓزثُذ٤ُٝز كوذ صثدس ثُخيٞسر 

 ٝأؿشثمٜج ثُـ٤ش ٓؾشٝػز .    ثإلؽشث٤ٓزػ٤ِٔجصٜج  إصٔجّثُضو٤٘ز ٝثعضـالُٜج ك٢ 
           

عضؾؼجس ثُٔغت٤ُٞز , ٝد٘جء ه٘جػز ًجِٓز دأ٤ٔٛز ثألعشر ك٢ ٝدٝس ثألعشر ثُضشد١ٞ ٣ضيِخ دسؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُٞػ٢ ٝث    

ٝهج٣ز ثألد٘جء ٖٓ أؽٌجٍ ثالٗقشثف ثُلٌش١ ٝصٞك٤ش ثُٔ٘جػز ثُلٌش٣ز ُذ٣ْٜ ٓ٘ز هلُٞضْٜ ٤ُ٘ؾتٞث هجدس٣ٖ ػ٠ِ ٓٞثؽٜز أ١ 

الٍ ٜٓ٘ؼ صقذ٣جس كٌش٣ز ًضِي ثُض٢ ٣ضؼشمٕٞ ُٜج ك٢ ػقش ثالٗلضجؿ ثُؼج٢ُٔ ػ٠ِ ًجكز ثُغوجكجس ٝثُضٞؽٜجس , ٖٓ خ

   . (2018كٌش١ ٣شصٌض ػ٠ِ عٞثدش ؽش٣ؼض٘ج ٖٓ ثُؼو٤ذر ٝثألخالم . ) أفٔذ , 
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صؼذ ثألعشر ثُٔؤعغز ثالؽضٔجػ٤ز ثُض٢ صؼ٢٘ دجُضٔجعي ثالؽضٔجػ٢ ٌُٜٞٗج ٓقذسث ُض٣ٌٖٞ ثُؾخق٤ز ٝثالٗضٔجء ٝ    

 ٢ صشد٤ز ثُ٘جؽتز.  ٝثُٞه٤٘ز ٝثُض٤ٌق ٓغ ثُٔؾضٔغ ٖٓ خالٍ ثُذٝس ثُز١ صوّٞ دٚ ك ثإلٗغج٤ٗزٝث٣ُٜٞز 
                                                                                                       

ثُٔغتٍٞ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝص٣ٌٖٞ ثُذ٤تز   ثإلٗغجٕكجُٞهٖ دٌجكز أسًجٗٚ ٝٓؤعغجصٚ ٝدشثٓؾٚ ثُٔ٘قذز ٗقٞ ص٣ٌٖٞ     

ثدضذأ عش٣جٕ ٗلظ ٛزٙ ثُشٝؿ ٝٗلظ ٛزٙ ثُضٞؽ٤ٜجس ٗقٞ  إرث إال٠ ٓشث٤ٓٚ ثُٔ٘ؾٞدر ثُٔالةٔز ُشه٢ ثُٔٞثه٤ٖ٘ ُٖ ٣قَ ثُ

 ثألٛذثف رثصٜج ٖٓ دثخَ ثألعشر . كذٝسٛج ٛٞ ثألعجط ثُز١ صوّٞ ػ٠ِ سًجةضٙ دشثٓؼ ٓؤعغجس ثُٔؾضٔغ ثُٔذ٢ٗ .
                           

 َ  ثالٌُضش٢ٗٝ : ثإلسٛجحٝعجة

 ثُذش٣ذ ثالٌُضش٢ٗٝ : -1

ٞ خذٓز صغٔـ دضذجدٍ ثُشعجةَ ٝثُٔؼِٞٓجس ٓغ ث٥خش٣ٖ ػذش ؽذٌز ُِٔؼِٞٓجس , ٝصؼذ ٛزٙ ثُخذٓز ٖٓ أدشص ٛ    

ثُخذٓجس ثُض٢ صوذٜٓج ؽذٌز ثالٗضشٗش , ٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ إٔ ثُذش٣ذ ثالٌُضش٢ٗٝ ٖٓ أًغش ثُٞعجةَ ثعضخذثٓج ك٢ ٓخضِق 

أٗٚ ٣ؼذ ٖٓ أػظْ ثُٞعجةَ  إالثُشعجةَ  إل٣قجٍز ثُويجػجس , ٝخجفز هيجع ثألػٔجٍ ٌُٞٗٚ أًغش عُٜٞز ٝأٓ٘ج ٝعشػ

         . ثالٌُضش٢ٗٝ ثإلسٛجحثُٔغضخذٓز  ك٢ 
                                                                             

 ٓٞثهغ ػ٠ِ ثالٗضشٗش :  إٗؾجء -2

جس ثُؼج٤ُٔز ثالٗضشٗش ُ٘ؾش أكٌجسْٛ ٝثُذػٞر ث٠ُ ٝصق٤ْٔ ٓٞثهغ ُْٜ ػ٠ِ ؽذٌز ثُٔؼِٞٓ دئٗؾجء ثإلسٛجد٣ٖ٤٤وّٞ     

 . ثإلسٛجد٤زٓذجدةْٜ , دَ صؼ٤ِْ ثُيشم ٝثُٞعجةَ ثُض٢ صغجػذ ػ٠ِ ثُو٤جّ دجُؼ٤ِٔجس 
                                         

 ثخضشثم ثُٔٞثهغ : -3

ٞص ثُخجفز دذشثٓؼ ؽذٌز ثالٗضشٗش أٝ ػ٤ِٔز ثالخضشثم ثالٌُضش٢ٗٝ صضْ ػٖ هش٣ن صغش٣خ ثُذ٤جٗجس ثُشة٤غ٤ز ٝثُشٓ    

٢ٛٝ ػ٤ِٔز صضْ ٖٓ أ١ ٌٓجٕ ك٢ ثُؼجُْ دٕٝ ثُقجؽز ث٠ُ ٝؽٞد ؽخـ ثُٔخضشم ك٢ ، ػٖ هش٣ن ٗؾش ثُل٤شٝعجس 

، ٣ٝغضي٤غ هشثف٘ز ثُقجعخ ث٢ُ٥ ٖٓ ثُضٞفَ ث٠ُ ثُٔؼِٞٓجس ثُغش٣ز ٝثُؾخق٤ز ثُذُٝز ثُض٢ ثخضشهش ك٤ٜج ثُٔٞثهغ 

 (  2018ؼِٞٓجس دغُٜٞز .) ثُٜجؽ٢ٔ ,ٝثخضشثم ثُخقٞف٤ز ٝعش٣ز ثُٔ
                                                                                  

 أدٝثس ثُذقظ : ٝعذجس فذم
 

ٕ ثُضلٌي ثألعش١  : ثعضذ٤ج
 

ٕ ػ٠ِ ه٤جط ٓج ٝمغ ُو٤جعٚ . : فذم ثالعضذ٤جٕ  ٣وقذ دٚ هذسر ثالعضذ٤ج
 

ٕ :ثُقذم دجعضخذثّ ثالصغجم ثُ َ ٓقٞس ٝثُذسؽز ث٤ٌُِز ُالعضذ٤ج ٖ ثُذسؽز ث٤ٌُِز ٌُ  ذثخ٢ِ د٤

صْ فغجح ثُقذم دجعضخذثّ ثالصغجم ثُذثخ٢ِ ٝرُي دقغجح ٓؼجَٓ ثالسصذجه )ٓؼجَٓ ثسصذجه  د٤شعٕٞ( د٤ٖ ثُذسؽز     

 ٣ٞمـ رُي :ث٤ٌُِز ٌَُ ٓقٞس )ثُضٞثكن ، ثُضلٌي( ٝثُذسؽز ث٤ٌُِز ُالعضذ٤جٕ )ثُضلٌي ثألعش١( ، ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ 

 
 

 انخفكك األسر٘ ( قٛى يعبيالث االرحببط بٍٛ درجت كم يحٕر ٔدرجت اسخبٛب1ٌجذٔل )

 ثُذالُز ثالسصذجه 

 0.01 0.823 : ثُضٞثكن ثُٔقٞس ثألٍٝ

 0.01 0.937 ثُٔقٞس ثُغج٢ٗ : ثُضلٌي
     

ثدٜج ٖٓ ثُٞثفذ ثُقق٤ـ ٓٔج ٣ذٍ ( الهضش ٣0.01ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ إٔ ٓؼجٓالس ثالسصذجه ًِٜج دثُز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )      

 ػ٠ِ فذم ٝصؾجٗظ ٓقجٝس ثالعضذ٤جٕ .         
 

 ثُغذجس :
، ٝثصغجهٚ  ٝثهشثدٙ ك٤ٔج  ، ٝػذّ ص٘جهنٚ ٓغ ٗلغٚ دهز ثالخضذجس ك٢ ثُو٤جط ٝثُٔالفظز ٣reabilityوقذ دجُغذجس      

ػ٠ِ ثُٔو٤جط ثُض٢ صؾ٤ش إ٠ُ ثألدثء ٣ضٝدٗج دٚ ٖٓ ٓؼِٞٓجس ػٖ عِٞى ثُٔلقٞؿ ، ٝٛٞ ثُ٘غذز د٤ٖ صذج٣ٖ ثُذسؽز 

 ثُلؼ٢ِ ُِٔلقٞؿ ، ٝ صْ فغجح ثُغذجس ػٖ هش٣ن :
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 Alpha Cronbachٓؼجَٓ ثُلج ًشٝٗذجك      -1

    Split-halfهش٣وز ثُضؾضةز ثُ٘قل٤ز   -2

 Guttmanؽ٤ٞصٔجٕ    -3
 

 انخفكك األسر٘ ( قٛى يعبيم انزببث نًحبٔر اسخبٛب2ٌجذٔل )

 ؽ٤ٞصٔجٕ ضؾضةز ثُ٘قل٤زثُ ٓؼجَٓ ثُلج ثُٔقجٝس

 0.762 0.802 – 0.731 0.773 : ثُضٞثكن ثُٔقٞس ثألٍٝ

 0.903 0.946 – 0.873 0.915 ثُٔقٞس ثُغج٢ٗ : ثُضلٌي

 0.806 0.842 – 0.779 0.818 عذجس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعش١ ًٌَ
 

ز ثُ٘قل٤ز ، ؽ٤ٞصٔجٕ دثُز ػ٘ذ ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ؽ٤ٔغ ه٤ْ ٓؼجٓالس ثُغذجس : ٓؼجَٓ ثُلج ، ثُضؾضة    

 ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ عذجس ثالعضذ٤جٕ .  0.01ٓغضٟٞ 
 

ٞ ثإلسٛجح : ٕ ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗق  ثعضذ٤ج
 

: ٕ َ ٓقٞس ٝثُذسؽز ث٤ٌُِز ُالعضذ٤ج ٖ ثُذسؽز ث٤ٌُِز ٌُ  ثُقذم دجعضخذثّ ثالصغجم ثُذثخ٢ِ د٤

سصذجه )ٓؼجَٓ ثسصذجه  د٤شعٕٞ( د٤ٖ ثُذسؽز صْ فغجح ثُقذم دجعضخذثّ ثالصغجم ثُذثخ٢ِ ٝرُي دقغجح ٓؼجَٓ ثال    

، ثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ( ٝثُذسؽز ث٤ٌُِز  ، ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١ ، ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢ ث٤ٌُِز ٌَُ ٓقٞس )ثإلسٛجح ثُلٌش١

 ُالعضذ٤جٕ )ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح( ، ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
 

 احجبِ األبُبء َحٕ اإلرْبة حٕر ٔدرجت اسخبٛبٌ( قٛى يعبيالث االرحببط بٍٛ درجت كم ي3جذٔل )

 ثُذالُز ثالسصذجه 

 0.01 0.861 : ثإلسٛجح ثُلٌش١ ثُٔقٞس ثألٍٝ

 0.01 0.754 ثُٔقٞس ثُغج٢ٗ : ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢

 0.01 0.942 ثُٔقٞس ثُغجُظ : ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١

 0.01 0.792 ثُٔقٞس ثُشثدغ : ثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ
     

( الهضشثدٜج ٖٓ ثُٞثفذ ثُقق٤ـ ٓٔج ٣ذٍ  0.01ٖٓ ثُؾذٍٝ إٔ ٓؼجٓالس ثالسصذجه ًِٜج دثُز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ٣ضنـ      

 ػ٠ِ فذم ٝصؾجٗظ ٓقجٝس ثالعضذ٤جٕ .         
 

 ثُغذجس :
، ٝثصغجهٚ  ٝثهشثدٙ ك٤ٔج  ، ٝػذّ ص٘جهنٚ ٓغ ٗلغٚ دهز ثالخضذجس ك٢ ثُو٤جط ٝثُٔالفظز ٣reabilityوقذ دجُغذجس      

دٗج دٚ ٖٓ ٓؼِٞٓجس ػٖ عِٞى ثُٔلقٞؿ ، ٝٛٞ ثُ٘غذز د٤ٖ صذج٣ٖ ثُذسؽز ػ٠ِ ثُٔو٤جط ثُض٢ صؾ٤ش إ٠ُ ثألدثء ٣ضٝ

 ثُلؼ٢ِ ُِٔلقٞؿ ، ٝ صْ فغجح ثُغذجس ػٖ هش٣ن :

 Alpha Cronbachٓؼجَٓ ثُلج ًشٝٗذجك      -1

    Split-halfهش٣وز ثُضؾضةز ثُ٘قل٤ز   -2

 Guttmanؽ٤ٞصٔجٕ    -3
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 احجبِ األبُبء َحٕ اإلرْبة ( قٛى يعبيم انزببث نًحبٔر اسخبٛب4ٌجذٔل )

 ؽ٤ٞصٔجٕ ثُضؾضةز ثُ٘قل٤ز ٓؼجَٓ ثُلج ثُٔقجٝس

 0.914 0.952 – 0.888 0.928 : ثإلسٛجح ثُلٌش١ ثُٔقٞس ثألٍٝ

 0.880 0.921 – 0.856 0.891 ثُٔقٞس ثُغج٢ٗ : ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢

 0.731 0.776 – 0.702 0.743 ثُٔقٞس ثُغجُظ : ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١

 0.891 0.938 – 0.866 0.902 ثُٔقٞس ثُشثدغ : ثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ

 0.842 0.882 – 0.816 0.854 عذجس ثعضذ٤جٕ ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح ًٌَ
 

ػ٘ذ  ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ؽ٤ٔغ ه٤ْ ٓؼجٓالس ثُغذجس : ٓؼجَٓ ثُلج ، ثُضؾضةز ثُ٘قل٤ز ، ؽ٤ٞصٔجٕ دثُز    

 ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ عذجس ثالعضذ٤جٕ .  0.01ٓغضٟٞ 
 

 :ٝفق ػ٤٘ز ثُذقظ : ثعضٔجسر ثُذ٤جٗجس ثُؼجٓز ُألعشر 
 

 7( ث٠ُ )  1( ٝثألؽٌجٍ ثُذ٤ج٤ٗز ٖٓ )  11( ث٠ُ )  5ك٤ٔج ٢ِ٣ ٝفق ؽجَٓ ُؼ٤٘ز ثُذقظ ٓٞمقز ك٢ ؽذثٍٝ ٖٓ )      

 ( ٝرُي ٖٓ ف٤ظ  : 
 

 : ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز -1

 ( صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز1( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )5ُؾذٍٝ )٣ٞمـ ث     
 

 ( حٕزٚع أفراد عُٛت انبحذ حبعب نًخغٛر انحبنت االجخًبعٛت5جذٔل )

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز

 %78 156 ٓضضٝػ

 %14 28 ٓيِن

 %8 16 أسَٓ

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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الحالة االجتماعٌة

 
 ( ٣ٞمـ صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز1ؽٌَ )

 

ٖٓ  28 د٤٘ٔج،  %78د٘غذز  ٓضضٝؽ٤ٖٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  156( إٔ 1( ٝؽٌَ د٤ج٢ٗ )٣5ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

 . %8د٘غذز  أسثَٖٓٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  16 ، د٤٘ٔج %14د٘غذز  ٓيِو٤ٖأكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ 
 

 ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز : -2

 ( صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز2( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣6ٞمـ ثُؾذٍٝ )     
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 ( حٕزٚع أفراد عُٛت انبحذ حبعب نًخغٛر انخهفٛت انزقبفٛت6جذٔل )

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز

 %67 134 فنش٣ز

 %33 66 هذ٤ِز

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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الخلفٌة الثقافٌة

 
 ( ٣ٞمـ صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز2ؽٌَ )

 

 66 د٤٘ٔج،  %67د٘غذز  ضْٜ فنش٣زٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ خِل٤ 134( إٔ 2( ٝؽٌَ د٤ج٢ٗ )٣6ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

 . %33د٘غذز  ضْٜ هذ٤ِزٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ خِل٤
 

ٟ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ٣ٖثُٔغ -3  : ضٞ

 ( صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ3ٖ٣( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣7ٞمـ ثُؾذٍٝ )  
 

 حٕزٚع أفراد عُٛت انبحذ حبعبً نًخغٛر انًسخٕٖ انخعهًٛٙ نهٕانذٍٚ  (7جذٔل )

 ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ٣ٖ
 ثألّ ثألح

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ثُ٘غذز% ثُؼذد

 %24.5 49 %19 38 ثُؾٜجدر ثُغج٣ٞٗز كأهَ

 %27 54 %28.5 57 ددِّٞ

 %44 88 %45.6 93 ثُؾٜجدر ثُؾجٓؼ٤ز

 %4.5 9 %6 12 ٓجؽغض٤ش ،  دًضٞسثٙ

 %100 200 %100 200 ثُٔؾٔٞع



 

 
159 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ماج تٌر      تورا ال  ا   الجام ٌة بلو ال  ا   الثا وٌة ف قل

19%

28.50%

45.60%

6%

24.50%
27%

44%

4.50%

ا  

ا  

 
 ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ٣ٖ( ٣ٞمـ صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼجً ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ3ؽٌَ )

 

،  %45.6أح دؼ٤٘ز ثُذقظ فجف٤ِٖ ػ٢ِ ثُؾٜجدر ثُؾجٓؼ٤ز د٘غذز  93( إٔ 3( ٝؽٌَ د٤ج٢ٗ )٣7ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ثُغج٣ٞٗز أح فجف٤ِٖ ػ٠ِ ثُؾٜجدر  38، عْ ٣أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثُغجُغز  %28.5د٘غذز  ددِّٞأح فجف٤ِٖ ػ٠ِ  ٤ِ٣57ْٜ 

، ًٔج ٣ضنـ إٔ أػ٠ِ ٗغذز ك٢  %6د٘غذز  "ثُذًضٞسثٙ ، ثُٔجؽغض٤ش"٢ِ فجف٤ِٖ ػ أح 12، ٝأخ٤شث  %19د٘غذز  كأهَ

 ددُِّٞٔغضٟٞ ثُضؼ٤ِْ ثُؾجٓؼ٢ ، ٤ِ٣ْٜ ثألٜٓجس ثُقجفالس ػ٠ِ  %44ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألٜٓجس دؼ٤٘ز ثُذقظ دِـش 

ثألٜٓجس  ، ٝأخ٤شث %24.5د٘غذز  ثُغج٣ٞٗز كأهَ، عْ ٣أص٢ دؼذْٛ ثألٜٓجس ثُقجفالس ػ٠ِ ثُؾٜجدر  %27د٘غذز 

 . %4.5د٘غذز  "ثُذًضٞسثٙ ثُٔجؽغض٤ش ،"ثُقجفالس ػ٢ِ 
 

 ثُؼٔش :  -4

 ( صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼٔش 4( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣8ٞمـ ثُؾذٍٝ )      
 

 ( حٕزٚع أفراد عُٛت انبحذ حبعب نًخغٛر انعًر8جذٔل )

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ثُؼٔش

 %30.5 61 ع٘ز  35أهَ ٖٓ 

 %48 96 ع٘ز 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ 

 %21.5 43 ع٘ز كأًغش 45ٖٓ 

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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 ( ٣ٞمـ صٞص٣غ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼٔش4ؽٌَ )
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ز ع٘ 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35أػٔجسْٛ ٖٓ  صشثٝفشٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  96( إٔ 4( ٝؽٌَ )٣8ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

، ٝأخ٤شث ًجٕ ػذد  %30.5ع٘ز د٘غذز  35ٖٓ أهَ أػٔجسْٛ  ًجٗشٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  61، ٤ِ٣ْٜ  %48د٘غذز 

 . %21.5د٘غذز  "43" ع٘ز كأًغش 45ًجٗش أػٔجسْٛ ٖٓ  ثُِز٣ٖأكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ 
 

 :  ذخَ ثُؾٜش١ثُ -5

 قظ ٝكوج ُلتجس ثُذخَ ثُٔخضِلزػ٤٘ز ثُذ أكشثد( صٞص٣غ 5( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣9ٞمـ ثُؾذٍٝ )      
 

 عُٛت انبحذ ٔفقب نفئبث انذخم انًخخهفت أفراد( حٕزٚع 9جذٔل )

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ثُذخَ ثُؾٜش١ 

 %7 14 لاير 4000ثهَ ٖٓ 

 %13 26 لاير 8000لاير إ٠ُ ثهَ ٖٓ  4000ٖٓ 

 %19.5 39 لاير 12000لاير إ٠ُ ثهَ ٖٓ  8000ٖٓ 

 %26 52 لاير  16000لاير إ٠ُ ثهَ ٖٓ  12000ٖٓ 

 %34.5 69 لاير كأًغش 16000ٖٓ 

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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 ػ٤٘ز ثُذقظ ٝكوج ُلتجس ثُذخَ ثُٔخضِلز أكشثد( ٣ٞمـ صٞص٣غ 5ؽٌَ )

 

ػ٤٘ز ثُذقظ ًجٕ ك٢ ثُلتز )ٖٓ  ألكشثد( إٔ أًذش كتجس ثُذخَ ثُؾٜش١ 5( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ )٣9ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

لاير إ٠ُ ثهَ  8000لاير( ، ص٤ِٜج ثُلتز )ٖٓ  16000لاير إ٠ُ ثهَ ٖٓ  12000لاير كأًغش( ، ص٤ِٜج ثُلتز )ٖٓ  16000

ر١ٝ ثُؼ٤٘ز  أكشثد، ٣ٝأص٢ دؼذ رُي %( 19.5،  %26،  %34.5لاير( ، كوذ دِـش ٗغذضْٜ ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ) 12000ٖٓ 

ر١ٝ ثُذخَ )ثهَ ٖٓ ثُؼ٤٘ز  أكشثد، ٝأخ٤شث  %13لاير( ف٤ظ دِـش ٗغذضْٜ  ٠ُ8000 ثهَ ٖٓ لاير إ 4000ثُذخَ )ٖٓ 

 . %7لاير( ف٤ظ دِـش ٗغذضْٜ  4000
 

 َٛ صؾ٤ذ ثألعشر أٝ أفذ أكشثدٛج  ثُضقذط دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز :  -6

 قذط دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز( َٛ صؾ٤ذ ثألعشر أٝ أفذ أكشثدٛج  ثُض6( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣10ٞمـ ثُؾذٍٝ )      
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 ( ْم حجٛذ األسرة أٔ أحذ أفرادْب  انخحذد ببنهغت اإلَجهٛسٚت11جذٔل )

 َٛ صؾ٤ذ ثألعشر أٝ أفذ أكشثدٛج  

 ثُضقذط دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز
 ثُ٘غذز% ثُؼذد

 %52.5 105 ٗؼْ 

 %32 64 ه٤ِال

 %15.5 31 ال

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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 ( ٣ٞمـ َٛ صؾ٤ذ ثألعشر أٝ أفذ أكشثدٛج  ثُضقذط دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز6ؽٌَ )

 

 64، ٤ِ٣ْٜ  %52.5ثإلٗؾ٤ِض٣ز د٘غذز ٣ؾ٤ذٕٝ ٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  105( إٔ 6( ٝؽٌَ )٣10ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ال ٣ؾ٤ذٕٝ  ثُِز٣ٖ ، ٝأخ٤شث ًجٕ ػذد أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ %32د٘غذز  ه٤ِالثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣ؾ٤ذٕٝ ٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ 

 . %15.5د٘غذز  "31"ثإلٗؾ٤ِض٣ز 

 
 

 ٓج ٢ٛ ٓؾالس ثعضخذثٓٚ ثالٗضشٗش :  -7

 ( ٓؾالس ثعضخذثّ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ ُالٗضشٗش7( ٝثُؾٌَ ثُذ٤ج٢ٗ سهْ )٣11ٞمـ ثُؾذٍٝ )      
 

 ( يجالث اسخخذاو أفراد عُٛت انبحذ نالَخرَج11جذٔل )

 ثُ٘غذز% ثُؼذد ذقظ ُالٗضشٗشٓج ٢ٛ ٓؾالس ثعضخذثّ أكشثد ػ٤٘ز ثُ

 %18 36 عوجك٤ز

 %15 30 صشك٤ٜ٤ز

 %24 48 صؼ٤ٔ٤ِز

 %9.5 19 أػٔجٍ خجفز

 %33.5 67 ٓٞثهغ صٞثفَ

 %100 200 ثُٔؾٔٞع
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 ( ٣ٞمـ ٓؾالس ثعضخذثّ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ ُالٗضشٗش7ؽٌَ )

 

ضٞثفَ ثُٓٞثهغ ًجٗٞث ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش ك٢ ٖ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ ٓ 67( إٔ 7( ٝؽٌَ )٣11ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

،  %24ضؼ٤ٔ٤ِز د٘غذز ثُ ًجٗٞث ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش ك٢ ثُٔؾجالسٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  48، ٤ِ٣ْٜ  %33.5د٘غذز 

ٖٓ أكشثد  ٤ِ٣30ْٜ  ، %18غوجك٤ز د٘غذز ثُ ًجٗٞث ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش ك٢ ثُٔؾجالسٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  ٤ِ٣36ْٜ 

ًجٗٞث ٖٓ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ  19 ٝأخ٤شث،  %15ضشك٤ٜ٤ز د٘غذز ثُ ًجٗٞث ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش ك٢ ثُٔؾجالسػ٤٘ز ثُذقظ 

 . %9.5أػٔجٍ خجفز د٘غذز ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش ك٢ 
 

 ٗضجةؼ ثُذقظ :
 

        : ثُلشك ثألٍٝ

 ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤شثس ثُذسثعز صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز    
 

فغجح صق٤َِ ثُضذج٣ٖ ُذسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صيذ٤ن ثخضذجس "س" ، ُِٝٝضقون ٖٓ ٛزث ثُلشك صْ     

 ٝثُؾذثٍٝ ثُضج٤ُز صٞمـ رُي :
 

 ت االجخًبعٛت( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ انخفكك األسر٘ حبعب نًخغٛر انحبن12جذٔل )    

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1756.548 3513.097 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 43.644

 197 40.248 7928.764 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  11441.861 ثُٔؾٔٞع
        

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )43.644)( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش ٣12ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثُذالُز 

 صْ صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
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 شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة ( اخخببر13جذٔل )

 ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز
 ٓضضٝػ 

 = ّ30.888 

 ٓيِن 

 = ّ51.236 

 أسَٓ 

 = ّ42.397 

   - ٓضضٝػ

  - **20.348 ٓيِن

 - **8.839 **11.509 أسَٓ
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 ( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز8ؽٌَ )

 

"ثألسثَٓ ، ًٝال ٖٓ  ثُٔيِو٤ٖ( ٝؽٞد كشٝم ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ د٤ٖ 8( ٝؽٌَ )٣13ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

"ٖ  ثألسثَُٓقجُـ  ٝثُٔضضٝؽ٤ٖ ثألسثَٓ( ، ًٔج صٞؽذ كشٝم د٤ٖ 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔيِو٤ُٖقجُـ  ثُٔضضٝؽ٤

( ، 42.397دٔضٞعو ) ثألسث٤ِ٣َْٜٓ  ( ،51.236) ثُٔيِو٤ٖ( ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز )

، عْ ُذ٣ْٜ أًغش  ف٤ظ ًجٕ ثُضلٌي ثألعش١ ثُٔيِو٤ٖ( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 30.888دٔضٞعو ) ثُٔضضٝؽ٤ٖٝأخ٤شث 

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُٔضضٝؽ٤ٖك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ  ثألسثَٓ
 

 ألسر٘ حبعب نًخغٛر انخهفٛت انزقبفٛت( انفرٔق فٙ يخٕسط درجبث أفراد انعُٛت انخفكك ا14جذٔل )

 ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز
ثُٔضٞعو 

 ثُقغجد٢

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جس١
 ثُؼ٤٘ز

دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) س (

 134 2.881 25.517 فنش٣ز
198 13.328 

 0.01دثٍ ػ٘ذ 

 66 4.066 40.186 هذ٤ِز ُقجُـ ثُوذ٤ِز
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الخلفٌة الثقافٌة

 
 صذؼج ُٔضـ٤ش ثُخِل٤ز ثُغوجك٤زثُضلٌي ثألعش١ ٝم ك٢ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ( ثُلش9ؽٌَ )

 

( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز 13.328( إٔ ه٤ٔز ) س ( ًجٗش )9( ٝؽٌَ )٣14ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )    

( 40.186)ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُوذ٤ِز  أكشثد ثُؼ٤٘ز، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُوذ٤ِز ( ُقجُـ 0.01)

أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ( ، ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ 25.517)أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُقنش٣ز ، د٤٘ٔج دِؾ ٓضٞعو دسؽز 

 أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُقنش٣ز .ٖٓ ُذ٣ْٜ أًغش  ًجٕ ثُضلٌي ثألعش١ثُوذ٤ِز 
 

ٖ انخعهًٛٙ( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انع15ٛجذٔل )    نألة ُت فٙ انخفكك األسر٘ حبعب نًخغٛر انًسخٕ

ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

 ُألح
 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس

دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1698.605 3397.209 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 31.856

 197 53.322 10504.375 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  13901.584 ثُٔؾٔٞع
        

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )31.856( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣15ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ  ُألح ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ

 ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي : ثُذالُز صْ صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة16جذٔل )

 ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألح
 ٓ٘خلل 

 = ّ46.335 

 ٓضٞعو 

 = ّ34.345 

 ػج٢ُ 

 = ّ32.021 

   - ٓ٘خلل

  - **11.990 ٓضٞعو

 - *2.324 **14.314 ػج٢ُ
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الم توى الت لٌمً لأل 

 
 ُألحز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ( كشٝم دسؽجس ثُؼ10٘٤ؽٌَ )

 

 ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء( ٝؽٞد كشٝم ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ د٤ٖ 10( ٝؽٌَ )٣16ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

ك٢ ثُٔغضٟٞ  ثألدجءُقجُـ  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٝثألدجءك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألدجءًٝال ٖٓ 

 ٝثألدجءك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألدجءصٞؽذ كشٝم د٤ٖ  د٤٘ٔج( ، 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خللُضؼ٢ٔ٤ِ ث

( ، ف٤ظ دِؾ 0.05ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثألدجءُقجُـ  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

دٔضٞعو ثُٔضٞعو ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء( ، ٤ِ٣ْٜ 46.335) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجءٓضٞعو دسؽز 

ك٢  ثألدجء( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 32.021دٔضٞعو ) ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء( ، ٝأخ٤شث 34.345)

ك٢  ثُٔضٞعوك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء، عْ ُذ٣ْٜ أًغش  ف٤ظ ًجٕ ثُضلٌي ثألعش١ ثُٔ٘خللثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجءثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ 

 
 

ٖ انخعه17ًٙٛجذٔل )     نألو ( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ انخفكك األسر٘ حبعب نًخغٛر انًسخٕ

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألّ
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ذالُزثُ ه٤ٔز ) ف(

 2 1808.449 3616.898 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 59.409

 197 30.441 5996.792 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  9613.690 ثُٔؾٔٞع
        

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )59.409( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣17ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ  ُألّ ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد

 ثُذالُز صْ صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة18جذٔل )

 ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألّ
 ٓ٘خلل 

 = ّ50.189 

 ٓضٞعو 

 = ّ37.769 

 ػج٢ُ 

 = ّ22.315 

   - ٓ٘خلل

  - **12.420 ٓضٞعو

 - **15.454 **27.874 ػج٢ُ
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الم توى الت لٌمً لأل 

 
 ُألّ( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 11ؽٌَ )

 

ٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ك٢ ثُ ثألٜٓجس( ٝؽٞد كشٝم ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ د٤ٖ 11( ٝؽٌَ )٣18ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

 ثألٜٓجسُقجُـ  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٝثألٜٓجسك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألٜٓجسًٝال ٖٓ  ثُٔ٘خلل

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجس( ، ًٔج صٞؽذ كشٝم د٤ٖ 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز  ثألٜٓجسُقجُـ  ج٢ُثُؼك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٝثألٜٓجسثُٔضٞعو 

ك٢ ثُٔغضٟٞ  ثألٜٓجس( ، ٤ِ٣ْٜ 50.189) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجس( ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز 0.01)

ك٤أص٢ ك٢  ( ،22.315دٔضٞعو ) ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجس( ، ٝأخ٤شث 37.769دٔضٞعو )ثُٔضٞعو ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

ك٢  ثألٜٓجس، عْ ُذ٣ْٜ أًغش  ف٤ظ ًجٕ ثُضلٌي ثألعش١ ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ  ثُٔضٞعوثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 
 

 

 حبعب نًخغٛر انعًر انخفكك األسر٘ذرجبث أفراد انعُٛت فٙ ( ححهٛم انخببٍٚ ن19جذٔل )              

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُؼٔش
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1735.080 3470.160 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 66.008

 197 26.286 5178.333 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  8648.493 ثُٔؾٔٞع
    

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )66.008( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )19ٍ )٣ضنـ ٖٓ ؽذٝ     

ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼٔش ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثُذالُز صْ صيذ٤ن 

 ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
 

 اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة (21جذٔل )

 ثُؼٔش
 ع٘ز 35أهَ ٖٓ 

 = ّ44.057 

ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ 

 ع٘ز 45

 = ّ35.558 

 ع٘ز كأًغش 45ٖٓ 

 = ّ27.103 

   - ع٘ز  35أهَ ٖٓ 

  - **8.499 ع٘ز 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ 

 - **8.455 **16.954 ع٘ز كأًغش 45ٖٓ 
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 ( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼٔش12)ؽٌَ 

 

 ع٘ز 35ٖٓ أهَ ( ٝؽٞد كشٝم ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ د٤ٖ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ 12( ٝؽٌَ )٣20ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ثُغٖ ُقجُـ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ " ع٘ز كأًغش 45ٖٓ  ، ع٘ز 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ "أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ًٝال ٖٓ 

 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35صٞؽذ كشٝم د٤ٖ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ  ًٔج( ، 0.01ع٘ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) 35ٖٓ أهَ 

ع٘ز ػ٘ذ  45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ع٘ز كأًغش ُقجُـ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ  45ع٘ز ٝأكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ 

( ، ٤ِ٣ْٜ أكشثد 44.057ع٘ز ) 35ٖٓ أهَ ز ر١ٝ ثُغٖ ( ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز أكشثد ثُؼ0.01٘٤ٓغضٟٞ دالُز )

ع٘ز  45( ، ٝأخ٤شث أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ 35.558ع٘ز دٔضٞعو ) 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ 

ع٘ز ف٤ظ ًجٕ ثُضلٌي  35ٖٓ أهَ ( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ 27.103كأًغش دٔضٞعو )

ع٘ز ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ  45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35، عْ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ ْ أًغش ُذ٣ٜ ثألعش١

  . ع٘ز كأًغش ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر 45ثُغٖ ٖٓ 
          

 ( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ انخفكك األسر٘ حبعب نًخغٛر انذخم انشٓر21٘جذٔل )         

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ؾٜش١ ثُذخَ ثُ
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1646.036 3292.073 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 38.668

 197 42.568 8385.923 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  11677.996 ثُٔؾٔٞع
   

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) ( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج38.668( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣21ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُذخَ ثُؾٜش١ ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثُذالُز صْ 

  :صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي

 
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة22جذٔل )

 ثُذخَ ثُؾٜش١ 
 ٓ٘خلل

 = ّ35.986 

 ٓضٞعو

 = ّ21.225 

 ٓشصلغ 

 = ّ19.036 

   - ٓ٘خلل

  - **14.761 ٓضٞعو

 - *2.189 **16.950 ٓشصلغ 
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 ( كشٝم دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ صذؼج ُٔضـ٤ش ثُذخَ ثُؾٜش١ 13ؽٌَ )

 

ر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زشٝم ك٢ ثُضلٌي ثألعش١ د٤ٖ ( ٝؽٞد ك13( ٝؽٌَ )٣22ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

ر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زُقجُـ  ٝثُٔشصلغ ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زًٝال ٖٓ  ثُٔ٘خلل

 ٘زٝأكشثد ثُؼ٤ ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زصٞؽذ كشٝم د٤ٖ  د٤٘ٔج( ، 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خلل

( ، ف٤ظ دِؾ 0.05ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زُقجُـ  ثُٔشصلغر١ٝ ثُذخَ دجألعش 

 ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘ز( ، ٤ِ٣ْٜ 35.986) ثُٔ٘خللر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زٓضٞعو دسؽز 

( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 19.036دٔضٞعو ) ثُٔشصلغ١ ثُذخَ رٝ أكشثد ثُؼ٤٘ز دجألعش( ، ٝأخ٤شث 21.225دٔضٞعو )

ر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘ز، عْ ُذ٣ْٜ أًغش  ف٤ظ ًجٕ ثُضلٌي ثألعش١ ثُٔ٘خللر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘ز

 ثُٔشصلغ .ر١ٝ ثُذخَ دجألعش  أكشثد ثُؼ٤٘زك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، ٝأخ٤شث  ثُٔضٞعو
 

        : ثُغج٢ٗثُلشك 

 صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤شثس ثُذسثعزثالصٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢     
 

صؾجٙ ٗقٞ ثالفغجح صق٤َِ ثُضذج٣ٖ ُذسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ صيذ٤ن ثخضذجس "س" ، ُِٝٝضقون ٖٓ ٛزث ثُلشك صْ     

 ثإلسٛجح ٝثُؾذثٍٝ ثُضج٤ُز صٞمـ رُي :
 

 حجبِ َحٕ اإلرْبة حبعب نًخغٛر انحبنت االجخًبعٛتاال( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ 23ٔل )جذ 

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1674.147 3348.295 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 45.467

 197 36.822 7253.843 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  10602.138 ثُٔؾٔٞع
        

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )45.467( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣23ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثالػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ 

 صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي : ثُذالُز صْ
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 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة24جذٔل )

 ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤ز
 ٓضضٝػ 

 = ّ28.167 

 ٓيِن 

 = ّ52.283 

 أسَٓ 

 = ّ44.337 

   - ٓضضٝػ

  - **24.116 ٓيِن

 - **7.946 **16.170 أسَٓ
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 صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُقجُز ثالؽضٔجػ٤زثال( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ 14ؽٌَ )

 

"ثألسثَٓ ، ًٝال ٖٓ  ثُٔيِو٤ٖصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح د٤ٖ ثال( ٝؽٞد كشٝم ك٢ 14( ٝؽٌَ )٣24ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

"ٖ  ثألسثَُٓقجُـ  ٝثُٔضضٝؽ٤ٖ ثألسثَٓد٤ٖ ( ، ًٔج صٞؽذ كشٝم 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔيِو٤ُٖقجُـ  ثُٔضضٝؽ٤

( ، 44.337دٔضٞعو ) ثألسثَٓ( ، ٤ِ٣ْٜ 52.283) ثُٔيِو٤ٖ( ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز )

ٗقٞ ثإلسٛجح  ثصؾجٙ أد٘جةْٜف٤ظ ًجٕ  ثُٔيِو٤ٖ( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 28.167دٔضٞعو ) ثُٔضضٝؽ٤ٖٝأخ٤شث 

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُٔضضٝؽ٤ٖثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ ك٢  ثألسثَٓ، عْ أًغش 
 

 حجبِ َحٕ اإلرْبة حبعب نًخغٛر انخهفٛت انزقبفٛتاال( انفرٔق فٙ يخٕسط درجبث أفراد انعُٛت 25جذٔل )

 ثُخِل٤ز ثُغوجك٤ز
ثُٔضٞعو 

 ثُقغجد٢

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جس١
 ثُؼ٤٘ز

دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) س (

 134 2.359 37.291 فنش٣ز
198 15.309 

 0.01دثٍ ػ٘ذ 

 66 4.182 55.508 هذ٤ِز ُقجُـ ثُوذ٤ِز
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 صذؼج ُٔضـ٤ش ثُخِل٤ز ثُغوجك٤زصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح ( ثُلشٝم ك٢ ٓضٞعو دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ثال15ؽٌَ )

 

( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز 15.309( إٔ ه٤ٔز ) س ( ًجٗش )15( ٝؽٌَ )٣25ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )    

( 55.508)أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُوذ٤ِز ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُوذ٤ِز ( ُقجُـ 0.01)

 أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز( ، ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ 37.291)أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُقنش٣ز ، د٤٘ٔج دِؾ ٓضٞعو دسؽز 

 أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُخِل٤ز ثُقنش٣ز. ٖٓ  أًغشٗقٞ ثإلسٛجح  ثصؾجٙ أد٘جةًْٜجٕ ثُوذ٤ِز 
 

 

 نألة حجبِ َحٕ اإلرْبة حبعب نًخغٛر انًسخٕٖ انخعهًٛٙاال( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ 26جذٔل )

ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

 ُألح
 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس

دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ف( ه٤ٔز )

 2 1711.372 3422.744 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 56.886

 197 30.084 5926.556 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  9349.300 ثُٔؾٔٞع
        

  

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )56.886( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣26ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )   

، ُٝٔؼشكز  ُألح صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِثالس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽج

 ثصؾجٙ ثُذالُز صْ صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
 

 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة27جذٔل )

 ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألح
 ٓ٘خلل 

 = ّ48.229 

 ٓضٞعو 

 ّ =36.341 

 ػج٢ُ 

 = ّ23.319 

   - ٓ٘خلل

  - **11.888 ٓضٞعو

 - **13.022 **24.910 ػج٢ُ
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 ُألحصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثال( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ 16ؽٌَ )

 

    

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجءٞ ثإلسٛجح د٤ٖ صؾجٙ ٗقثال( ٝؽٞد كشٝم ك٢ 16( ٝؽٌَ )٣27ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )  

ك٢  ثألدجءُقجُـ  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٝثألدجءك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألدجءًٝال ٖٓ  ثُٔ٘خلل

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألدجء( ، ًٔج صٞؽذ كشٝم د٤ٖ 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خللثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

( ، ف٤ظ 0.01ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثألدجءُقجُـ  ثُؼج٢ُثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ك٢ ٝثألدجء

ثُٔضٞعو ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء( ، ٤ِ٣ْٜ 48.229) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجءدِؾ ٓضٞعو دسؽز 

( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 23.319دٔضٞعو ) ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء( ، ٝأخ٤شث 36.341دٔضٞعو )

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء، عْ أًغش ٗقٞ ثإلسٛجح  ثصؾجٙ أد٘جةْٜف٤ظ ًجٕ  ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجء

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألدجءك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ  ثُٔضٞعو
 

 

 ّنأل حجبِ َحٕ اإلرْبة حبعب نًخغٛر انًسخٕٖ انخعهًٛٙاالببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ ( ححهٛم انخ28جذٔل )

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألّ
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1662.044 3324.088 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 26.458

 197 62.818 12375.192 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  15699.280 ثُٔؾٔٞع
        

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )26.458( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣28ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

، ُٝٔؼشكز  ُألّ صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِثالػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ 

 ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :ثصؾجٙ ثُذالُز صْ صيذ
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة29جذٔل )

 ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألّ
 ٓ٘خلل 

 = ّ37.732 

 ٓضٞعو 

 = ّ25.306 

 ػج٢ُ 

 = ّ23.111 

   - ٓ٘خلل

  - **12.426 ٓضٞعو

 - *2.195 **14.621 ػج٢ُ
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 ُألّصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثال( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ 17ؽٌَ )

 

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح د٤ٖ ثال( ٝؽٞد كشٝم ك٢ 17( ٝؽٌَ )٣29ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

 ثألٜٓجسُقجُـ  ثُؼج٢ُثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ك٢  ٝثألٜٓجسك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو  ثألٜٓجسًٝال ٖٓ  ثُٔ٘خلل

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسصٞؽذ كشٝم د٤ٖ  د٤٘ٔج( ، 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

ك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔضٞعو ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز  ثألٜٓجسُقجُـ  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ٝثألٜٓجسثُٔضٞعو 

ك٢ ثُٔغضٟٞ  ثألٜٓجس( ، ٤ِ٣ْٜ 37.732) ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسؾ ٓضٞعو دسؽز ( ، ف٤ظ د0.05ِ)

( ، ك٤أص٢ ك٢ 23.111دٔضٞعو ) ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجس( ، ٝأخ٤شث 25.306دٔضٞعو )ثُٔضٞعو ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

ك٢  ثألٜٓجس، عْ أًغش ٗقٞ ثإلسٛجح  ٘جةْٜثصؾجٙ أدف٤ظ ًجٕ  ثُٔ٘خللك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 

 .ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثُؼج٢ُك٢ ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  ثألٜٓجسك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ  ثُٔضٞعوثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 
 

 

 حبعب نًخغٛر انعًرحجبِ َحٕ اإلرْبة ( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ اال31جذٔل )           

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٔشدؼجسٓؾٔٞع ثُ ثُؼٔش
دسؽجس 

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1719.241 3438.482 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 35.524

 197 48.396 9534.032 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  12972.514 ثُٔؾٔٞع
    

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )35.524( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣30ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼٔش ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثُذالُز صْ ثالػ٠ِ ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ 

 صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة31جذٔل )

 ثُؼٔش
 ع٘ز 35أهَ ٖٓ 

 = ّ53.367 

ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ 

 ع٘ز 45

 = ّ32.185 

 ع٘ز كأًغش 45ٖٓ 

 = ّ30.050 

   - ع٘ز  35أهَ ٖٓ 

  - **21.182 ع٘ز 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ 

 - *2.135 **23.317 ع٘ز كأًغش 45ٖٓ 
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 ٔشصؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُؼثال( كشٝم دسؽجس ثُؼ٤٘ز ك٢ 18ؽٌَ )

 

 35ٖٓ أهَ صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح د٤ٖ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ثال( ٝؽٞد كشٝم ك٢ 18( ٝؽٌَ )٣31ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

ُقجُـ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ " ع٘ز كأًغش 45ٖٓ  ، ع٘ز 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ٖٓ "أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ًٝال ٖٓ  ع٘ز

ع٘ز ألهَ ٖٓ  35صٞؽذ كشٝم د٤ٖ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ  د٤٘ٔج( ، 0.01ع٘ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) 35ٖٓ أهَ ثُغٖ 

ع٘ز ػ٘ذ  45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ع٘ز كأًغش ُقجُـ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ  45ع٘ز ٝأكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ  45

 ( ، ٤ِ٣ْٜ أكشثد53.367ع٘ز ) 35ٖٓ أهَ ( ، ف٤ظ دِؾ ٓضٞعو دسؽز أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ 0.05ٓغضٟٞ دالُز )

ع٘ز  45( ، ٝأخ٤شث أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ 32.185ع٘ز دٔضٞعو ) 45ع٘ز ألهَ ٖٓ  35ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ 

 ثصؾجٙ أد٘جةْٜع٘ز ف٤ظ ًجٕ  35ٖٓ أهَ ( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ 30.050كأًغش دٔضٞعو )

ع٘ز ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ، عْ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ  45٘ز ألهَ ٖٓ ع 35، عْ أكشثد ثُؼ٤٘ز ر١ٝ ثُغٖ ٖٓ أًغش ٗقٞ ثإلسٛجح 

  . ع٘ز كأًغش ك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر 45ثُغٖ ٖٓ 
          

 حجبِ َحٕ اإلرْبة حبعب نًخغٛر انذخم انشٓر٘اال( ححهٛم انخببٍٚ نذرجبث أفراد انعُٛت فٙ 32جذٔل )     

 ٓضٞعو ثُٔشدؼجس ٓؾٔٞع ثُٔشدؼجس ثُذخَ ثُؾٜش١ 
جس دسؽ

 ثُقش٣ز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

 2 1658.028 3316.057 د٤ٖ ثُٔؾٔٞػجس
 دثٍ 0.01 41.404

 197 40.045 7888.917 دثخَ ثُٔؾٔٞػجس

   199  11204.974 ثُٔؾٔٞع
   

( ، ٓٔج ٣ذٍ 0.01( ٠ٛٝ ه٤ٔز دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )41.404( إٕ ه٤ٔز ) ف( ًجٗش )٣32ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )    

صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُذخَ ثُؾٜش١ ، ُٝٔؼشكز ثصؾجٙ ثالٝم د٤ٖ دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ ػ٠ِ ٝؽٞد كش

  :ثُذالُز صْ صيذ٤ن ثخضذجس ؽ٤ل٤ٚ ُِٔوجسٗجس ثُٔضؼذدر ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي

 
 

 ( اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَبث انًخعذدة33جذٔل )

 ثُذخَ ثُؾٜش١ 
 ٓ٘خلل

 = ّ54.293 

 ٓضٞعو

 = ّ39.748 

 ٓشصلغ 

 = ّ23.318 

   - ٓ٘خلل

  - **14.545 ٓضٞعو

 - **16.430 **30.975 ٓشصلغ 
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 صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجح صذؼج ُٔضـ٤ش ثُذخَ ثُؾٜش١ ثال( كشٝم دسؽجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ 19ؽٌَ )

 

ًٝال  ثُٔ٘خللر١ٝ ثُذخَ ثألعش ح د٤ٖ صؾجٙ ٗقٞ ثإلسٛجثال( ٝؽٞد كشٝم ك٢ 19( ٝؽٌَ )٣33ضنـ ٖٓ ؽذٍٝ )     

صٞؽذ  ًٔج( ، 0.01ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز ) ثُٔ٘خللر١ٝ ثُذخَ ثألعش ُقجُـ  ٝثُٔشصلغ ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ ثألعش ٖٓ 

ػ٘ذ ٓغضٟٞ  ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ ثألعش ُقجُـ  ثُٔشصلغر١ٝ ثُذخَ ٝثألعش  ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ دجألعش كشٝم د٤ٖ 

 ثُٔضٞعور١ٝ ثُذخَ ثألعش ( ، ٤ِ٣ْٜ 54.293) ثُٔ٘خللر١ٝ ثُذخَ ثألعش ٓضٞعو دسؽز  ( ، ف٤ظ دِؾ0.01دالُز )

ر١ٝ ثألعش ( ، ك٤أص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثأل٠ُٝ 23.318دٔضٞعو ) ثُٔشصلغر١ٝ ثُذخَ  ثألعش( ، ٝأخ٤شث 39.748دٔضٞعو )

ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ،  ٞعوثُٔضر١ٝ ثُذخَ ثألعش ، عْ أًغش ٗقٞ ثإلسٛجح  ثصؾجٙ أد٘جةْٜف٤ظ ًجٕ  ثُٔ٘خللثُذخَ 

 ثُٔشصلغ .ر١ٝ ثُذخَ ثألعش ٝأخ٤شث 
 

      : ثُغجُظثُلشك 

 صٞؽذ ػالهز ثسصذجه٤ز د٤ٖ ٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح    
 

١ ٝٓقرجٝس ثعرضذ٤جٕ ثصؾرجٙ ُِٝضقون ٖٓ فقز ٛزث ثُلشك صْ ػَٔ ٓقلٞكز ثسصذجه د٤ٖ ٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعرش   

 ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ ه٤ْ ٓؼجٓالس ثالسصذجه :
 

 

 ( يصفٕفت االرحببط بٍٛ يحبٔر اسخبٛبٌ انخفكك األسر٘ ٔيحبٔر اسخبٛبٌ احجبِ األبُبء َحٕ اإلرْبة34جذٔل )

 
ثإلسٛجح 

 ثُلٌش١

ثإلسٛجح 

 ثُغ٤جع٢

ثإلسٛجح 

 ثُؼوجةذ١

ثإلسٛجح 

 ثالٌُضش٢ٗٝ

صؾجٙ ث

ثألد٘جء ٗقٞ 

ثإلسٛجح 

ًٌَ 

 **0.841 -  **0.759 -  *0.635 - **0.772 -  **0.912 -  ثُضٞثكن

 **0.889 *0.640 **0.908 **0.826 *0.612 ثُضلٌي

 **0.791 **0.839 **0.706 **0.863 **0.749 ثُضلٌي ثألعش١ ًٌَ
               

ٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓقجٝس ثعضذ٤جٕ دؼل د٤ٖ  غ٢ػٌ( ٝؽٞد ػالهز ثسصذجه ٣34ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )    

 ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجحهَ ثُضٞثكن ًِٔج صثد كٌِٔج ،  0.05،  0.01ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح ػ٘ذ ٓغضٟٞ دالُز 

ػالهز  ذصٞؽ " ، د٤٘ٔجثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ ، ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١ ، ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢ ، ثإلسٛجح ثُلٌش١دٔقجٝسٙ "

ٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓقجٝس ثعضذ٤جٕ ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح ػ٘ذ ٓغضٟٞ دؼل د٤ٖ  هشد١ثسصذجه 
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ثإلسٛجح  ، ثإلسٛجح ثُلٌش١دٔقجٝسٙ " ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجحصثد ثُضلٌي ًِٔج صثد كٌِٔج ،  0.05،  0.01دالُز 

 " .ش٢ٗٝثإلسٛجح ثالٌُض ، ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١ ، ثُغ٤جع٢
 

 ثُشثدغ :ثُلشك 

 ثُضلٌي ثألعش١صخضِق ٗغذز ٓؾجسًز ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ػ٢ِ       
 

ُِٝضقون ٖٓ ٛزث ثُلشك صْ فغجح ثأل٤ٔٛز ثُ٘غذ٤ز دجعضخذثّ ٓؼجَٓ ثالٗقذثس )ثُخيٞر ثُٔضذسؽز إ٠ُ ثألٓجّ(      

 ُِؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ػ٢ِ ثُضلٌي ثألعش١ ٝثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ رُي :

 
 

 ( األًْٛت انُسبٛت ببسخخذاو يعبيم االَحذار )انخطٕة انًخذرجت إنٗ األيبو(35جذٔل )

 نهعٕايم انًؤررة عهٙ انخفكك األسر٘ 

ش ثُضجدغ
ثُٔضـ٤

 ١
ش
ع

أل
ي ث

ثُضلٌ
 ثُٔضـ٤ش ثُٔغضوَ 

ٓؼجَٓ 

 ثالسصذجه

ٗغذز 

 ثُٔؾجسًز
 ثُذالُز ه٤ٔز ) ف(

ٓؼجَٓ 

 ثالٗقذثس
 ثُذالُز ه٤ٔز ) س(

 0.01 9.777 0.414 0.01 95.583 0.773 0.879 ثُٔغض١ٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألح

 0.01 8.183 0.313 0.01 66.962 0.705 0.840 ثُؼٔش

 0.01 7.326 0.249 0.01 53.669 0.657 0.811 ثُٔغض١ٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُألّ

 0.01 6.777 0.205 0.01 45.925 0.621 0.788 ثُذخَ ثُؾٜش١ 
 

ًررجٕ ٓرٖر أًغررش ثُؼٞثٓررَ ثُٔررؤعشر ػِرر٢ ثُضلٌرري "ثُٔر٘خلل"  ٔرر٢ ُررألحثُٔغررض١ٞ ثُضؼ٣٤ِضنـر ٓرٖر ثُؾررذٍٝ ثُغررجدن إٕ     

٤ش"  ثُؼٔرش% ، ٤ِ٣ررٚ 77.3ثألعرش١ د٘غررذز   ثُٔغررض١ٞ ثُضؼ٤ِٔرر٢ ُررألّ% ، ٣ٝرأص٢ كرر٢ ثُٔشصذررز ثُغجُغرز 70.5د٘غررذز "ثُقرـر

 .% 62.1د٘غذز "ٓ٘خلل" % ، ٝأخ٤شث ك٢ ثُٔشصذز ثُشثدؼز ثُذخَ ثُؾٜش١ 65.7د٘غذز "ثُٔ٘خلل" 
 

 ظ :ثُخجٓثُلشك 

 صخضِق ثألٝصثٕ ثُ٘غذ٤ز أل٣ُٞٝز ٓقجٝس ثُضلٌي ثألعش١   
 

 ُِٝضقون ٖٓ ٛزث ثُلشك صْ إػذثد ؽذٍٝ ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ ثُضج٢ُ :     
 

 

 ( انٕزٌ انُسبٙ ألٔنٕٚت يحبٔر انخفكك األسر36٘جذٔل )

 ثُضشص٤خ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز% ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ ثُضلٌي ثألعش١

 ثألٍٝ %55.1 255 ثُضٞثكن

 ثُغج٢ٗ  %44.9 208 ثُضلٌي

  %100 463 ثُٔؾٔٞع
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 ( ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ أل٣ُٞٝز ٓقجٝس ثُضلٌي ثألعش20١ؽٌَ )    
 

% ، ٤ِ٣ٚ ك٢ 55.1( إٔ أ٣ُٞٝز ٓقجٝس ثُضلٌي ثألعش١ ًجٕ ثُضٞثكن د٘غذز 20( ٝثُؾٌَ )٣36ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )    

 .% 44.9ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ثُضلٌي د٘غذز 
 

 ثُغجدط :ثُلشك 

 ٓقجٝس ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجحألًغش صخضِق ثألٝصثٕ ثُ٘غذ٤ز    
 

 ُِٝضقون ٖٓ ٛزث ثُلشك صْ إػذثد ؽذٍٝ ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ ثُضج٢ُ :     
 

 يحبٔر احجبِ األبُبء َحٕ اإلرْبةألكزر ( انٕزٌ انُسبٙ 37جذٔل )

 ثُضشص٤خ ُٔت٣ٞز%ثُ٘غذز ث ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح

 ثُغجُظ %23.6 226 ثإلسٛجح ثُلٌش١

 ثُشثدغ %22.4 214 ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢

 ثألٍٝ %27.9 267 ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١

 ثُغج٢ٗ  %26 249 ثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ

  %100 956 ثُٔؾٔٞع
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 قٞ ثإلسٛجحٓقجٝس ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗألًغش ( ثُٞصٕ ثُ٘غذ٢ 21ؽٌَ )    
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ٓقجٝس ثصؾجٙ ثألد٘جء ٗقٞ ثإلسٛجح ًجٕ ثإلسٛجح ثُؼوجةذ١ د٘غذز  أًغش( إٔ 21( ٝثُؾٌَ )٣37ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )    

% ، ٣ٝأص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثُغجُغز ثإلسٛجح ثُلٌش١ د٘غذز 26، ٤ِ٣ٚ ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ثإلسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ د٘غذز  27.9%

 . %22.4ثإلسٛجح ثُغ٤جع٢ د٘غذز  ، ٣ٝأص٢ ك٢ ثُٔشصذز ثُشثدؼز 23.6%
 

 ٖٝٓ ثُ٘ضجةؼ ثُغجدوز ٣ضنـ :

إٔ ثُضلٌي ثألعش١ ٣ٌٕٞ  ُذٟ ثألعشر ثُٔ٘لقِز  أًذش عْ ثألسثَٓ ٤ِ٣ْٜ ثُٔضضٝؽ٤ٖ ٣ٝلن ٓغ ثُ٘ض٤ؾز دسثعز دٖ  -1

ُضلجْٛ د٤ٖ ف٤ظ صٞفِش ث٠ُ  إٔ ثُخَِ ٝثالميشثح ثُز١ ٣غٞد ثُؼالهجس د٤ٖ أكشثد ثألعشر ٝػذّ ث، ّ(  2007هشِٓز )

 ثُٞثُذ٣ٖ ٣ٌٕٞ ٗض٤ؾز ُؾِْٜٜ دجألعج٤ُخ ثُضشد٣ٞز ثُغ٤ِٔز أٝ ؿ٤جح أفذ ثُٞثُذ٣ٖ أٝ ًالٛٔج  .

ثُضلٌي ثألعش١ ٝٓغضٟٞ ثُضؼ٤ِْ كٌِٔج ثسصلغ ٓغضٟٞ صؼ٤ِْ ثُٞثُذ٣ٖ ثٗخلل ثُضلٌي ثألعش١  صٞؽذ ػالهز ػٌغ٤ز د٤ٖ -2

ثُض٢ صؤًذ إٔ ثُؼٞثَٓ ثُغوجك٤ز ٢ٛ ثألًغش صأع٤شث ػ٠ِ ثُضلٌي ( 2012ُذ٣ْٜ .ٝٛزث ٓج ٣ضلن ٓغ دسثعز ) ؽِذ٢ ٝ آخشٕٝ ,

 ثألعش١ .

 ٛ٘جى ػالهز ػٌغ٤ز د٤ٖ ثُضلٌي ثألعش١ ٝػٔش ثُٞثُذ٣ٖ كٌِٔج ثٗخلل ػٔش ثُٞثُذ٣ٖ صثد ثُضلٌي  ثألعش١ .-3

 ألعش١ ك٤ٜج.صٞؽذ ػالهز ػٌغ٤ز د٤ٖ ثُذخَ ثُؾٜش١ ُألعشر ٝثُضلٌي ثألعش١ كٌِٔج ثسصلغ دخَ ثألعشر هَ ثُضلٌي ث-4

ثالٌُضش٢ٗٝ دأٗٞثػٚ عْ ثألسثَٓ ٝك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ثإلسٛجحإٔ أد٘جء ثألعش ثُٔ٘لقِز ْٛ ثألًغش ثصؾجٛج ٗقٞ  -5

 ثُٔضضٝؽ٤ٖ .

 ثالٌُضش٢ٗٝ دأٗٞثػٚ . ثإلسٛجحأٗٚ ًِٔج ثٗخلل ثُٔغضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُِٞثُذ٣ٖ ثصؾٚ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -6

 ثالٌُضش٢ٗٝ . ثإلسٛجحُذ٣ٖ صثد ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ أٗٚ ًِٔج ثٗخلل ػٔش ثُٞث -7

ّ( 2007ٝٛزث ٓج ٣ضلن ٓغ دسثعز دٖ هشِٓز ) ثإلسٛجحثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  ثألد٘جءأٗٚ ًِٔج ثسصلغ دخَ ثألعشر هَ ثصؾجٙ  -8

 ؼ١ٞ٘ ُألعشر.ٛٞ ثُضقذع ثُٔجد١ ٝثُٔ ثإلسٛجحف٤ظ أًذس إٔ أْٛ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صقذ ٖٓ دٝس ثألعشر ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ 

  ثإلسٛجحثالٌُضش٢ٗٝ دٔقجٝسٙ "  ثإلسٛجحأٗٚ ًِٔج صثد ثُضلٌي ثألعش١ ًِٔج صثد ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -9

ّ( 2012)دجفؾضس,ثالٌُضش٢ٗٝ " ٝٛزث ٓج ٣ضلن ٓغ دسثعز  ثإلسٛجحثُؼوجةذ١ ,  ثإلسٛجحثُغ٤جع٢ ,  ثإلسٛجحثُلٌش١ , 

عش١ ثُٔ٘جعخ، ٝثُؼذٍ د٤ٖ ثألٝالد، ٝثُٔغجٝثر د٤ْٜ٘ ك٢ ثُٔؼجِٓز، ٝٓغجػذر ثُض٢ صٞفِش ث٠ُ إٔ صٞك٤ش ثُٔ٘جك ثأل

ثألٝالد ػ٠ِ ُفغٖ ثخض٤جس ثألفذهجء ٝثُؾِغجء، ٝٓقجفذز  ثُُٞذ، ٝٓشثهذضٚ، ٝٓشثهذز عًِٞٚ ،ٝإدؼجدٙ ػٖ ثُ٘ضثػجس 

جُز ثُؾش٣شر، ٝثُؼَٔ ػ٠ِ إصثُز ثُقٞثؽض ثُٔؼ٤وز ُِضلجْٛ د٤ٖ ثألٝالد ٝآدجةْٜ ،ٝٓؾجٝسصْٜ ، ٝثٌُؾق ػٖ ثُوذسثس ثُلؼَّ

 ثُض٢ ٣ٔضٌِٜج  ثإلدٖ ، ٝٓغجػذصٚ ػ٠ِ ص٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ثعضـالٍ هذسثصٚ ًِٜج صوَِ ثصؾجْٜٛ ٗقٞ ثإلسٛجح .

إٔ ٖٓ أًغش ثُؼٞثَٓ صأع٤شث ػ٠ِ ثُضلٌي ثألعش١ ثٗخلجك ٓغضٟٞ صؼ٤ِْ ثألح عْ ثٗخلجك ػٔش ثُٞثُذ٣ٖ عْ  -10

 ٓغضٟٞ ثُذخَ ُألعشر .ثٗخلجك  ٝأخ٤شثثٗخلجك ٓغضٟٞ صؼ٤ِْ ثألّ 

 ثإلسٛجحثالٌُضش٢ٗٝ عْ ثُلٌش١ ٝأخ٤شث  ثإلسٛجحثُؼوجةذ١ ٛٞ ثألًغش عْ  ثإلسٛجحإٔ ثصؾجٙ ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ٗقٞ  -11

إٔ ٖٓ صؼشمٞث ُٔ٘ظٔجس ٝؽٔجػجس ص٘ؾش أكٌجس   أصنـٛـ ( ف٤ظ 1431ثُغ٤جع٢ ٝٛٞ ال ٣ضلن ٓغ دسثعز ه٤غ٢) 

شمٞث ُوجػذر كٌش٣ز ُذ٣ْٜ ٤ٍٓٞ ٝثعضؼذثد ُالٗخشثه ك٢ ثألػٔجٍ ثُضذ٤ٓش٣ز ٝٓذجدا ٓضيشكز ْٛ ثألػ٠ِ عْ ٖٓ صؼ

ٝك٢ ثُٔشصذز ثألخ٤شر  ٖٓ صؼشمٞث ُِضٜذ٣ذ  ثإلسٛجد٤زٝثُضخش٣ذ٤ز ٤ِ٣ْٜ  ٖٓ صْ ثعضـالٍ دش٣ذْٛ ثالٌُضش٢ٗٝ ُذظ ثألكٌجس 

َ أؽخجؿ ٓؾ٤ُٜٖٞ ػ٠ِ ٖٓ هذَ ٓ٘ظٔجس عش٣ز ُِو٤جّ دأكؼجٍ ٓؼ٤٘ز ٝ إٔ ثُـجُذ٤ز صؼشمٞث ُيِخ ثُضذشع ٖٓ هذ

 ثالٗضشٗش .
 

 صٞف٤جس ثُذقظ :

مشٝسر صغو٤ق ثُٞثُذ٣ٖ هذَ ثُضٝثػ دأ٤ٔٛز ثألعشر ٝثُيشم ثُقق٤قز ُقَ ثُخالكجس د٤ْٜ٘ دٕٝ صذخَ ٖٓ  -1

 ثألهشثف ثُخجسؽ٤ز .

صٌغ٤ق ثُذٝسثس ٝثُ٘ذٝثس ثُٜٔضٔز دضٞػ٤ز كتز ثُٔشثٛو٤ٖ ٝهشم ثُضقج٣َ ػ٤ِْٜ ٝثخشثهْٜ ك٢ ٓؾضٔغ  -2

 ثُيشم ثُغ٤ِٔز ُِضذ٤ِؾ ػْٜ٘ ٝثصخجر ثإلؽشثءثس ثأل٤٘ٓز ف٤جُْٜ .ثإلسٛجح ٝ

فظش ٓٞثهغ ثالٗضشٗش  ٝفغجدجس  ثُضٞثفَ  ٓؾُٜٞز ث٣ُٜٞز ٝصٌغ٤ق ثُشهجدز ثأل٤٘ٓز ػ٤ِٜج ٝصؾذ٣ذ ثُؼوٞدجس  -3

 ف٤جُٜج ٝػذّ ثُضٜجٕٝ ك٤ٜج .
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س دٚ ثٌُِٔٔز ٖٓ صأ٤ُق ًضخ ٝهقـ صض٘جٍٝ سٝث٣جس ألفذثط ٝثهؼ٤ز ٝؽخق٤جس فو٤و٤ز ٖٓ خالٍ ٓج ٓش -4

 أفذثط إسٛجد٤ز ٓأعج٣ٝز ٖٓ كتز خشؽش ػٖ ثُ٘ظجّ ك٢ ثُذُٝز ألخز ثُؼذشر دٔج آُش ث٤ُٚ .

صٌغ٤ق ثُذشثٓؼ ثإلرثػ٤ز ٝثُضِلض٤ٗٞ٣ز ثُض٢ صٞمـ فو٤وز ٛزٙ ثُلتجس ٝأمشثسٛج ػ٠ِ ثُلشد ٗلغٚ ٝٓؾضٔؼٚ  -5

 ٝد٣٘ٚ .
 

 

 

 انًراجع

ّ( :" ثُؼالهجس ٝثُٔؾٌالس ثألعش٣ز , دثس ثُلٌش , 2011)أدٞ ع٤ٌ٘ز ,ٗجد٣ج فغٖ  ٝخنش ,ٓ٘جٍ ػذذ ثُشفٖٔ , -1

 ثُيذؼز ثأل٠ُٝ .

ّ( : " ثُضشك٤ٚ ٝثُضش٣ٝـ ك٢ ف٤جر ثُؾذجح ثُٔغِْ ثُٔلّٜٞ ٝ ثُضيذ٤ن "  , ؽجٓؼز 2008أدٞ ػشثد, فجُـ دٖ ػ٢ِ ,) -2

 ثُِٔي خجُذ ,ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

ك٢ صؼض٣ض ه٤ْ ثالٗضٔجء ثُٞه٢٘ ٝثألٖٓ ثُلٌش١ " ٝسهز  (:" دٝس ثألعشر 2018أفٔذ , ػٔجد ػٔش خِق هللا )  -3

ػَٔ ٓوذٓز ك٢ ثُٔؤصٔش ثُؼ٢ِٔ ُِقغذز دؼ٘ٞثٕ ثٗضٔجء ٝه٢٘ ٝأٖٓ كٌش١ , ثُٔؼٜذ ثُؼج٢ُ ُألٓش دجُٔؼشٝف ٝث٢ُٜ٘ ػٖ 

 ثٌُٔ٘ش , ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ .    

ٔجػ٤ز ُإلسٛجح " دقظ ٓوذّ ك٢ ّ( : "ثُذٝثكغ ثالهضقجد٣ز ٝثالؽض2008ثُخٞثُذر ,ٓقٔٞد ٝد٢٘ كجسط ,ٓقٔٞد,)  -4

 ٓؤصٔش ثإلسٛجح ك٢ ثُؼقش ثُشه٢ٔ , ؽجٓؼز ثُقغ٤ٖ دٖ هالٍ , ثألسدٕ .

ّ( : " ثُضذثد٤ش ثُٞهجة٤ز مذ ثإلسٛجح ٝصيذ٤وجصٜج ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز 2006ثُغذ٤ؼ٢, عِٔجٕ ٓقٔذ فٔذ ,) -5

 ؼٞد٣ز .ثُغؼٞد٣ز " , ؽجٓؼز ٗج٣ق ثُؼشد٤ز ُِؼِّٞ ثأل٤٘ٓز , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغ

ّ( : "ثإلسٛجح ٖٓ ٓ٘ظٞس ثُؾذجح ثُؾجٓؼ٢ 2016ثُؼشح , أعٔجء سدق٢ ٝثُقٔجد١ , ٛؾجّ ٝثُشٝثؽذر ,ػالء ) -6

 ثألسد٢ٗ ثألعذجح ٝثُذٝثكغ ٝث٥عجس "دقظ ٓ٘ؾٞس ؽجٓؼز ثُذِوجء ثُضيذ٤و٤ز ثألسدٕ , ػؾِٕٞ , ٤ًِز ػؾِٕٞ ثُؾجٓؼ٤ز.

إلسٛجح " أًجد٤ٔ٣ز ٗج٣ق ُِؼِّٞ ثأل٤٘ٓز , ٓشًض ( :"أعذجح ثٗضؾجس ًجٛشر ث1999ثُؼٔٞػ , أفٔذ كالؿ ) -7

 ثُذسثعجس ٝثألدقجط , ثُش٣جك , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

ّ( : "ثُؼالهجس ثألعش٣ز " , دثس ثُضٛشثء ,ثُش٣جك 2006ثُٔجُي ,فقز د٘ش فجُـ ٝ ٗٞكَ ,سد٤غ ٓقٔٞد ) -8

  ,ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

دس ,أعٔجء ٓقٔذ ٝػذذ ثُشفٖٔ ,ٗغٔز سٓنجٕ ٝؽقجصٚ ,٣جع٤ٖٔ ٓقٔذ ثُٔقش١ , أعٔجء سمج خ٤َِ ٝ ػذذ ثُوج -9

( : " ثُضلٌي ثألعش١ ٝصأع٤شٙ ػ٠ِ ثُغوز دجُ٘لظ ُيالح ثُؾجٓؼجس " , دقظ دٌجُٞس٣ٞط , هغْ ثإلفقجء ,٤ًِز 2010,)

 ثالهضقجد ٝثُؼِّٞ ثُغ٤جع٤ز , ؽجٓؼز ثُوجٛشر .

تز ثألعش٣ز ك٢ صؼض٣ض ه٤ْ ثالٗضٔجء ثُٞه٢٘ ٝثألٖٓ ( :" دٝس ثُض٘ؾ2018ثُٞٛذ٢ , كٜذ دٖ ٓقٔذ دٖ كشفجٕ ) -10

ٛـ , 5/1439/ 29- 27ثُلٌش١ " دقظ ٓؾجسى مٖٔ ثُٔؤصٔش ثُؼ٢ِٔ ُِقغذز ثٗضٔجء ٝه٢٘ ٝأٖٓ كٌش١ ك٢ ثُلضشر 

 ثُٔؼٜذ ثُؼج٢ُ ُألٓش دجُٔؼشٝف ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ثٌُٔ٘ش , ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ ,ٌٓز ثٌُٔشٓز , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

ّ( : " دٝس ثألعشر ثُٔغِٔز ك٢ صقق٤ٖ أد٘جةٜج مذ ثإلسٛجح ٝثُضيشف 2012,خجُذ دٖ فجُـ ٓقٔذ )دج فؾضس  -11

 ٖٓ ٓ٘ظٞس ثُضشد٤ز ثإلعال٤ٓز " , ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

( : " دٝس ٓؤعغجس ثُٔؾضٔغ ثُٔذ٢ٗ ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ 2007دٖ هشِٓز , ػٔش دٖ فضثّ دٖ ٗجفش دٖ ػٔش ) -12

ح " سعجُز ٓجؽغض٤ش , هغْ ثُؼذثُز ثالؽضٔجػ٤ز , ؽجٓؼز ٗج٣ق ثُؼشد٤ز ُِؼِّٞ ثأل٤٘ٓز , ثُش٣جك , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثالسٛج

 ثُغؼٞد٣ز .

 ّ( : " ثإلسٛجح ثُذ٤٘جٕ ثُوج٢ٗٞٗ ُِؾش٣ٔز " دثس ثُٔيذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز , ثالعٌ٘ذس٣ز .2004فغج٤ٖٗ ,ػيجهللا ) -13

" ثُؼالهجس ثألعش٣ز " ,ٌٓضذز ثال٤ًَِ ,ثُيجةق , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز  ّ( :2015خ٤َِ ,ػضر ػذذ ثُ٘ذ٢ إدشث٤ْٛ ,) -14

 ثُغؼٞد٣ز .

ّ( : " ثُضلٌي ثألعش١ ٝأعشٙ ػ٠ِ ثٗقشثف ثُيلَ " دقظ ٓوذّ ك٢ ثُِٔضو٠ ثُٞه٢٘ 2013خ٤شر , دـذثد١ , ) -15

غج٤ٗز ٝثالؽضٔجػ٤ز , ثُغج٢ٗ فٍٞ : ثالصقجٍ ٝؽٞدر ثُق٤جر ك٢ ثألعشر , ؽجٓؼز هجفذ١ ٓشدجؿ ٝسهِز , ٤ًِز ثُؼِّٞ ثإلٗ

 هغْ ثُؼِّٞ ثالؽضٔجػ٤ز .
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( :" ثُضيشف ٝثإلسٛجح ٖٓ ٓ٘ظٞس ػِْ ثالؽضٔجع " , دثس ثُٔؼشكز ثُؾجٓؼ٤ز  1997سؽٞثٕ , فغٖ ػذذ ثُق٤ٔذ ) -16

 , ثإلعٌ٘ذس٣ز , ٓقش .

( : " دٝس ٓؤعغجس ثُٔؾضٔغ ثُٔذ٢ٗ ك٢ ٓ٘غ ثُؾش٣ٔز " ,ٓشًض  2011ع٤ِٔجٕ , أفٔذ إدشث٤ْٛ ٓقيل٠ , )  -17

 ػالّ ثأل٢٘ٓ .ثإل

ؽِذ٢ , ٝكجء كؤثد ٝص٣ذثٕ , ثُغ٤ذ ػذذ ثُوجدس ٝ فغٖ , ٤ُٔجء ٓقٔذ ثالٓذجد٢ ٝ فغٖ , ٗؾالء ٓقٔذ ٓ٘ؾٞد )  -18

( :"ػالهز ثُضلٌي ثألعش١ دوذسر ثألد٘جء ثُٔشثٛو٤ٖ ػ٠ِ ثصخجر ثُوشثس دسثعز ٤ٓذث٤ٗز دٔقجكظز ثُو٤ِٞدز " ,٤ًِز 2012

 ثُضشد٤ز ثُ٘ٞػ٤ز دجُٔ٘قٞسر .

 ( : " دسثعجس ثألعشر ٝثالصؾجٛجس ثُٔؼجفشر " , ثُوجٛشر , ؽجٓؼز ه٘جر ثُغ٣ٞظ .٤ٔ2003ذ , أفٔذ ٣ق٢ )ػذذ ثُق -19

 (  :"ثُ٘ظجّ ثُغ٤جع٢ ثإلسٛجد٢ ثإلعشثة٢ِ٤ " دسثعز ٓوجسٗز ,ٌٓضذز ٓذد٢ُٞ , ثُوجٛشر.1996ػذذ ثُ٘جفش , فش٣ض ) -20

" ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٓلٜٞٓٚ , أدٝثصٚ , أعج٤ُذٚ  ّ( :2006ػذ٤ذثس , رٝهجٕ ٝػذذ ثُقن , ًج٣ذ ٝػذط , ػذذ ثُشفٖٔ ) -21

 " ثُيذؼز ثُغج٤ٗز , دثس أعجٓز ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ , ؽذر .

ّ( : " ثُِٔضو٠ ثُؼ٢ِٔ ثُؾشثةْ ثُٔغضقذعز ك٢ ًَ ثُٔضـ٤شثس ٝثُضقٞالس ثاله٤ٔ٤ِز 2014ػي٤ز ,أ٣غش ٓقٔذ ,) -22

ةْ ثُٔغضقذعز ثالسٛجح ثالٌُضش٢ٗٝ ٝهشم ٝثُذ٤ُٝز" , ٝسهز ػ٤ِٔز دؼ٘ٞثٕ "دٝس ث٤ُ٥جس ثُقذ٣غز ُِقذ ٖٓ ثُؾشث

 ٓٞثؽٜضٚ ", , ػٔجٕ , ثألسدٕ .

( :" دٝس ٝعجةَ ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٢ ك٢ صؾ٤٘ذ أػنجء ثُض٘ظ٤ٔجس 2016كج٣ذ , ٗٞسث د٘ذثس١ ػذذ ثُق٤ٔذ )  -23

 ثالسٛجد٤ز دسثعز فجُز دثػؼ " , ثُٔشًض ثُذ٣ٔٞهشثه٢ ثُؼشد٢ .

ٞثس ثُضشد١ٞ ك٢ ٝهج٣ز ثُؾذجح ٖٓ ثالسٛجح ثُلٌش١ " , ؽجٓؼز أّ ّ( : " دٝس ثُق2006كِٔذجٕ ,ٛالٍ فغ٤ٖ ,) -24

 ثُوشٟ ,ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز .

ٛـ ( :"دؼل ؽشثةْ ثالٗضشٗش ثُٔٞؽٜز مذ ٓغضخذ٢ٓ ثالٗضشٗش" ,ؽجٓؼز 1431ه٤غ٢, ٗٞثٍ د٘ش ػ٢ِ ٓقٔذ ,)  -25

 ثالٓجّ ٓقٔذ دٖ عؼٞد ثالعال٤ٓز , ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز.

ّ( : " أصٓز ث٣ُٜٞز ك٢ ثُٔشثٛوز ٝثُقجؽز ُالسؽجد ثُ٘لغ٢ " , ٌٓضذز ثُٜ٘نز ثُٔقش٣ز 2002,) ٓشع٢,أدٞ دٌش -26

 ,ثُوجٛشر .
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