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االلكحسوًٌ وجداػَبجه العلبَة ػلي ظلوك  مدهبىآ

 الركَة شزص ٌ اّهعحؼولهي  فطاب اّ

 (مدزاظة هَداًَة فٌ هدٌٍة بغدامد)
 

 

 

 
 

 الولخص
 

 ؽجٓيةر ٫ أ ٝثسكٜي٢ ٤ُطيش ٓؾير  ٓيٖ ٓخيجؽر فو٤و٤يز  ٣خل٠ ػ٠ِ صل٤ٌرٗج ُٔج كي٢ ٝضيجةَ ثُضٞثطيَ ث٫ؽضٔيجػ٢ ٫

ؾياثح ٗدضذ٤ٜ٘يج دج ؽليجٍف٤جر ُٜج دَ ٢ٛ صذظ ٗٞػج ٖٓ ثُق٤جر ثُٔشٞٛز دٔج صقِٔٚ ٖٓ ه٤ْ ٝٓليج٤ْٛ ٝضي٤ًِٞجس ٣ويّٞ ث٧

ٝخطيٞ ر ٛياٙ  أ٤ٔٛيز, ٝٓيٖ ٛ٘يج ث  ً٘يج ث ًغ٤يررأٓيٞ ؿ٤خ ٝثثُضش٣ٞن ثُض٢ صوةّ ك٤ٜيج رُضشة٣ة ٗقٞٛج ٗظرث ُؼٞثَٓ ث

 إُِي٠ كؼ٘ج  ٝٛاث ٓج ٠ِ دؾ٤َ ضَٜ ث٫ٗو٤ج  ٝثُضذؼ٤ز ُٜج.ٗذثُٔؾضٔغ ,ف٤ظ ٣ٌٖٔ ثٕ  أًٝجٗش ػ٠ِ ثُلر  أثُٞضجةَ ضٞثء 

   ثضز ٛاث ثُذقظ.

 ثُٔلرؽ  ُِؼٞثَٓ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج  ضضؼٔجٍذٜج ث٫جس ثُطِذ٤ز ثُض٢ ٣طذثُضؼرف ػ٠ِ ثُضةثػ٤ إ٣٠ُِٜةف ثُذقظ 

ج ّٓ  ثُة ثضز ًجٗش ٓج ٢ِ٣.. إ٤ُٜجثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطِش  أْٛ أ

ٕ  %(  ٖٓ ثُؼ٤٘ز 70) أؽجح (1  ْٜ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ ػسُز ثؽضٔجػ٤زأد٘جة دؤ

 ْٜ.د٘جةهة ثعر ػ٠ِ ثُقجُز ثُ٘لط٤ز ٧ شٗثُٔلرؽ  ٬ُٗضر ضضؼٔجٍثٕ ث٫ إ٠ُِٝث أشج %(  56ثٕ ) (2

 ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣شؼرٕٝ دجَُِٔ ٝثُؼؾر ػ٘ة ثٗوطجع ث٫ٗضرٗش. %(56ثٕ )  (3

ٕ  %(  ٖٓ ثُؼ٤٘ز 52) أشج  (4  ٣طضط٤ؼٕٞ ث٫ضضـ٘جء ػٖ ٓٞثهغ ثُضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢. ْٜ ٫أد٘جة دؤ

ج ّٓ  ثُضٞط٤جس ثُض٢ ؽجءس دٜج ثُة ثضز ... أ

 ؽليجٍُضرد٣ٞيز دٔيج ٤ٜ٣يب ٨ُدٜةف صؼ٤ِْ ثُضل٤ٌير ٝثٕ ٣ٌيٕٞ ٛياث ٓقيٞ  ثُؼ٤ِٔيز ثٝث٫فةثط  ؽلجٍصٞؽ٤ٚ ٤ٍٓٞ ث٧ (1

 ثٓض٬ى ٗجط٤ز ٓلجص٤ـ ثُٔؼركز  ٕٝ ثؽٜج  ثُؼوَ دشب ؿ٤ر ٝظ٤ل٢.

ثُضٞؽ٤يٚ  ػيٖ ؽر٣ين ؽليجٍثُؼَٔ ػ٠ِ صط٣ٞر درثٓؼ صٞػ٣ٞز ٝث شج ٣ز فٍٞ ٛاٙ ثُٞض٤ِز ٝثعرٛج ػ٠ِ صرد٤يز ث٧ (2

ؼركز ٝثُخذرر فٍٞ ٔصس٣ٝةٙ دجُُضقة٣ة ه٤ٔز ٛاث ث٫دضٌج  دٔج ٣ض٘جضخ ٝصش٤ٌَ شخظ٤ز ض٤ِٔز ُِطلَ ٝ ؽلجٍثُط٤ِْ ٨ُ

 ثضضؼٔجٍ ثُقجضٞح ٝشذٌز ث٫ٗضرٗش. أ٤ٔٛز
 

 
.ثُا٤ًز ث٧ؽٜسر, ث٧ؽلجٍ ضِٞى, ث٫ٌُضر٢ٗٝ ث٩ ٓجٕ الكلوبت الواحبظَة:  
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Electronic Addiction and its Negative 

Effects on the Behavior of Children who 

Use Smart Devices   

(A Field Study In Baghdad) 
 

 

ABSTRACT 
It is not absent on our thinking that the social media means have real risks .They are 

not mere lifeless solid devices but it transmit a kind of deformed life with all it carries 

of values , morals and behaviors that the children adopts through intensive attraction  

as a result of desire and fascination in which many things introduced in it .From that 

point we aware the importance and the risk of these means either it was on the 

individual or on the society where we have a problem  in coming of easy obedient 

generation and submission .That what motivate us to study this subject. This research 

aims to learn the negative effects that are caused by abundant use of technology 

elements. The most important results this study reaches were the following : 

1- (70%) subjects response that their children live in social separation . 

2- (56%) subjects indicate that the excessive use of internet influenced the 

psychological situation of their children . 

3- (56%)of the subjects feels boring and annoyance when the internet breakoff . 

4- (52%)of the sample subjects mentioned that their children can't let social media 

web sites. 

The recommendations   of this research 

1- Direct the children and juveniles trends in the aim to learn thinking and this matter 

shall be the axis of education process in which the children have the knowledge keys 

without exhausting the mind with nonfunctional things. 

2- Work on developing awareness and guidance programs about these means and its 

effects on the children education by the right guidance for children to determine the 

value of this invention in which it suits and form the good personality of the child and 

provide him with knowledge and experience about the importance of use computer 

and Internet  . 
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 قدهةه  
ٔية ػِي٠ ضٝهيجس ٣ؼٝكي٢ ًيَ ث٧ ٗطيجٕث٩ أطيذـ.ٝث كي٢ ثُؼظير ثُقية٣ظ صيؤع٤رهيٞر ٝ أًغيرٝضيجةَ ث٫صظيجٍ  شأطذق

 ٕٝ ٛيياٙ ٓييٖ ٕ ٣ظييؼخ صظييٞ  ثُؼييجُْ ث٥ أٗ ييٚ  فضيي٠  ثُٔؼِٞٓييجس, ػِيي٠ ُِقظييٍٞ ٝضييجةَ ث٫صظييجٍ ًٔظيية   ةيي٤ص

ٕ   ؛ثُٞضييجةَ  ػٔييجٍُؼظيير٣ز ٝضيي٤طرس ػِيي٠ ٓوج٤ُيية ث٧كيي٢ ثُق٤ييجر ث ٓييٞ دسٓييجّ ث٧ أٓطييٌشُٞؽ٤ييج ثُقة٣غييز ٞثُضٌ٘ ٧

٣ٝويق   ٝثؽيج ٝثُٜيةف ثُيا١ ٣ذضـ٤يٚ ثُؾ٤ٔيغ, ًغير٧ثٝٛياث ؽؼِٜيج ثُطيِؼز  ٝثُٔ٘ضؾجس ٝث٫ضضٌشجكجس ٝؽ٤ٔيغ ثُؼِيّٞ.

صذيج ٍ ثُٔؼركيز خجطيز  أٝٞٓيجس ك٢ ثُٔؼِأًجٗش ث٫ٌُضر٤ٗٝز ضٞثء  ثُضةكن ثٌُذ٤ر ُِذرثٓؼ ٝثُٔٞثهغ أٓجّثٌُغ٤ر فجةرث 

٣ؼةٛج ثُؼجُْ ث٫شة خطرث ػ٠ِ ثُ٘شب ٝثٕ ًجٗش دقة ذثصٜيج ٝضيجةَ ُضطي٤َٜ ٝطيٍٞ  إِذْ  ؛ٛاث ثُؼجُْ ؽلجٍٍٞ ث٧ٓغ  خ

 ثُٔؼِٞٓز دجهظ٠ ضرػز. 
 

 اّوَّ لاصل ا

 ػٌبصس الدزاظة وهكوًبجزب :اّوَّ الوبعد 
 هشكلة البعد أوالً:

ٚ ٓٔيج ثضيضؼٔجُ أضيجءس ضيرغ ث٧ثٕ ٣٘لضقٞث ػِي٠ ثُؼيجُْ  ٕٝ ه٤يٞ  ٬ُٝضيق ثٕ دؼي ؽلجٍثصجؿ ٫ثٗضرٗش ثُلرطز ٨ُ

ٕ  ثُلرطز ُِةخٍٞ ػ٠ِ ٓٞثهغ ؿ٤ر ٫ةوز ٓغَ) ٓٞثهغ ثُؼ٘ق,ٝثُٔٞثهغ ث٫دجف٤ز( ٝؿ٤رٛج ٓيٖ ثُٔٞثهيغ  أصجؿ ٓٞثهيغ  كيئ

ٓؾيضٔؼْٜ  أٓيٞ ْٛ ٝؤٓٞ ٝصل٤ٌرْٛ ٝصٞػ٤ضْٜ دصقط٤ٖ ضًِْٜٞ  إ٠ُِ كرث ث٫صظجٍ ض٤ق ذٝ فة٣ٖ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ٞؽٚ ث٧

ٓ٘قركيز ٝؿ٤ير ضي٤ِٔز ٓيٖ ثُيٞػ٢, ٝصٔغيَ ٓٞثهيغ ثُضٞثطيَ ث٫ؽضٔيجػ٢  ٝ ث  دؤشيٌجٍ ٝث٣ضيؤعرثٕ  إُِي٠صؤ ١ دٜيْ  أٝ

ٝصيؤعر  كيرث ر ثٛضٔجّ ثُٔؾضٔغ ُٔج ُٜج ٖٓ كؼج٤ُز ثؽضٔجػ٤ز ٝثٗضشج ث ٝثضؼج ك٢ٜ صؤعر ػِي٠ ػويٍٞ ث٧عج إؽٞٛر٣ج ك٢ 

ج ٝؽيٞ  ظيٞثٛر ضيِذ٤ز ٜٝٓ٘يج ك٢ ثصؾجٛجصْٜ ٝصل٤ٌرْٛ , ٝك٢ ٓؾضٔؼ٘ج ثُٔؼجطر ثُا١ صجعر دجُغٞ ر ثُضٌِ٘ٞؽ٤ز ٫فظ٘ي

دشيٌَ ِٓقيٞظ  ؽليجٍُِٜٞثصيق ثُا٤ًيز ٝث٫ٗضرٗيش ثُضي٢ ثعيرس ػِي٠ ضيِٞى ث٧ ؽليجٍث٧ ثضيضؼٔجٍٝؽٞ  ظيجٛرر ًغيرر 

  ثضيز ٛياٙ  إُِي٠ٓٔيج  كؼ٘يج  ,ٝث٫ؽضٔجػ٤يز ٝثُظيق٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِيز ًٝجٗش ُٜج صةثػ٤جصٜج ثُطيِذ٤ز ػِي٠ ثُ٘يٞثف٢ ثُ٘لطي٤ز

 .ٜجأضذجدثُظجٛرر ُضشخ٤ظٜج ٝٓؼركز 

 البعد : أهوَة :ذبًَب

ثُة ثضز ك٢ ًٜٞٗج صقجٍٝ ثٌُشق ػٖ ثُةٝ  ثُا١ صوّٞ دٚ ٝضجةَ ث٫صظجٍ كي٢ صشي٤ٌَ ثُذ٘يجء ثُٔؼركي٢  أ٤ٔٛزصضؾطة 

كجهيج ٝثضيؼز دي٤ٖ عيٞ ر ث٫صظيج٫س ثُضي٢ كضقيش   أ٤ٔٛيزثُطِخ, ٝٓيةٟ كجػ٤ِيز ٝ أٝ ٣ؾجحدج٩أًجٗش ٢ ضٞثء   ثًٝث٩

ٝخظٞطج  كرث ك٢ ف٤جر ث٧ ضؤع٤ررر , ٝداُي زث  ثُضلجػَ ٝثُثُؼجُْ هر٣ز طـ٤ ـأطذْ ثُٔطجكجس ٝثُذشر كوج دش د٤ٜ٘

 ر ث٫ؽضٔجػ٤.٢ـث دٔظج   ثُضصؤع٤ر أًغرثُا٣ٖ ْٛ  ؽلجٍكتز ثُشذجح ٝث٧

   ٣ٜةف ثُذقظ إ٠ُِ...، البعد أهداف ذبلرب:
 .ثُٔلرؽ ُِؼُٞٔز ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ضضؼٔجٍثُضؼرف ػ٠ِ ثُضةثػ٤جس ثُطِذ٤ز ثُض٢ ٣طذذٜج ث٫ (1

 ؽٜيسرْٜ ٖٓ خ٬ٍ ٓج٣طضخةٕٓٞ ٣ٝضجدؼٕٞ ػ٠ِ ث٧أؽلجُك٢ ٓضجدؼز ٝٓرثهذز ض٤ًِٞجس  رضرثُضؼرف ػ٠ِ  ٝ  ث٧ (2

 ثُا٤ًز.

 ُِٜٞثصق ثُا٤ًز ٝث٫ٗضرٗش. ؽلجٍث٧ ثضضؼٔجٍٝػغ ثُقٍِٞ ٝثُٔوضرفجس ثُض٢ صقة ٖٓ  (3

 هصبالت البعد :زابؼب

 :ص٢قة٣ةٛج  ٝصٞػ٤قٜج ٢ٛٝ ًج٤٥ز ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُذجفظ صأضجضٓؾج٫س  خا ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ع٬طأ

ث٤ُٔةث٤ٗيز , ٝهية صؼئٖ ثُا٣ٖ ضيضؾر١ ػِي٤ْٜ ثُة ثضيز  كرث ٣ٝوظة دٚ صقة٣ة ػ٤٘ز ثُذقظ ٝث٧  الوصب  البشسً: (1

٤ُجءثُٔؾجٍ ثُذشر١ ػ٤٘ز ٖٓ   ٝ  .ؽلجٍث٧ أٓٞ  أ

جٕ   ثضيض٘ج ٓة٣٘يز ك٤ٜيج ثُة ثضيز ٝهية ًيجٕ ٌٓي أ ؽر٣يشظة دٚ صقة٣ة ثُٔ٘طوز ثُؾـرثك٤ز ثُض٢ ٣ٝو الوصب  الوكبًٌ: (2

 ٫ ٌٓج٤ٗج.جٓؾ  دـةث 

 .30/9/2020ج٣ز ـُٝ 1/3/2020ثُة ثضز ٝهة ثٓضةس ٖٓ  ؽرثءثُس٤٘ٓز ٩ ٔةر٢ٛٝ ثُ الوصب  الصهبًٌ: (3
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 الوبعد الربًٌ

 جعدٍد الوابهَن والوصطلعبت الؼلوَة 

 
جصؼرف ثُٔلج٤ْٛ  إ٤ُٜيجضي٢ صرٓيس د٘جءثس ٓ٘طو٤ز ٝصؾر٣ةثس ٢ٛٝ هة صٌٕٞ هر٣ذز ٖٓ ثُٞهيجةغ ثُ دؤٜٗ 

(1)
٫دية ُ٘يج ٓيٖ  إِذْ  

 صقة٣ة ثُٔلج٤ْٛ ثُٔشجػز ك٢ ثُذقظ ٤ُضط٠٘ ُِوج ا ٓؼركز ٓؼج٤ٜٗج . ٖٝٓ ٛاٙ ثُٔلج٤ْٛ..

خير ٝٗوظية ء  شي٢ أ١ إ ٓيجٕث٫ٗضرٗش ٓغيَ  إ ٓجٕٛٞ ثػضٔج  ػ٠ِ ش٤ب ٓج ٝػةّ ثُوة ر ػ٠ِ صرًٚ ,ٝ :مدهبىآ (1

ٚ شيذز ثُضيجّ ٝثُشيؼٞ  دج٫شيض٤جم ثُيةثةْ ُيٚ دق٤يظ ٣ظيذـ شيـِٚ ٛياٙ ثُشيذٌز ٝث٫ػضٔيج  ػ٤ِي ثضيضؼٔجٍدٚ ث٫كيرثؽ كي٢ 

ٚ ك٤ظذـ داُي ثض٤رث ٝػذةث ُٜاٙ ثُٞض٤ِز.أٓجٓثُشجؿَ ُِطلَ ٝثُٔرثٛن ٛٞثُؾِٞش 
(2)

  

٣طيضخةّ ك٤يٚ ثُشيخض ثُٔيةٖٓ   ٓيجٕث٩ أٗيٞثعػِي٠ ث٫ٗضرٗيش ٗٞػيج ؽة٣يةث ٓيٖ   ٓج٣ٕؼة ث٩ االلكحسوًٌ: مدهبىآ (2

, ٚ ٣ضؼييج ع ٓييغ ف٤جصييٚ ث٤ٓٞ٤ُييز ٝٓييغ ثُٞثؽذييجس ٝثُٞظييجةق ثُضيي٢ ػ٤ِييٚ ثُو٤ييجّ دٜييج ث٫ٗضرٗييش دشييٌَ ٣يي٢ٓٞ ٝٓلييرؽ ديي

ػ٘يية ثُٔييةٖٓ ٓييٖ ثُؼجةِييز  أٛيي٣ْٝؾؼييَ ث٫ٗضرٗييش ٝػجُٔييٚ  .ػِيي٠ ف٤ييجر ثُٔييةٖٓ  ضيي٤طرر ًجِٓييز  ٓييج٣ٕٝطيي٤طر ٛيياث ث٩

ٝث٫طةهجء ٝثُؼَٔ , ٓٔج ٣ؤعر ضِذج ػ٤ِٚ ٣ٝخِن ٗٞػج ٖٓ ثُضٞصر ٝثُوِن
(3)

. 

 ٓيج ؿجُذيج أٝػؼ٣ٞز ٓؼ٤٘ز,  أٝ   ثُلؼَ ُـرع ٓؼ٤ٖ  أٝٞى دجٗٚ ٓظة ث ٣ط٠ٔ دٚ ثُلؼَ ٣ؼرف ثُطِ -:العلوك (3

٢ ؽٞػ٤يج ٝؿ٤ير ؽيٞػ٢, ٓٔيج ٣يؤعر كي٢ ثُطيِٞى دشيٌَ ٓذجشير كي إٌٔٝٞ ٝثػ٤ج ثٝؿ٤ير ٝثع ًٔج ثٕ ٣ض ,٣رصذؾ دجُذ٤تز

س ثُ٘ييجش كي٢ ػ٬هيجدؼيغ ثُٔشيي٬ٌس ث٫ؽضٔجػ٤يز ٗشيٞء  إُِي٠ةٖ ثُقي٢ ٓٔيج ٣ييؤعر ثُؼيجُْ ثُخيج ؽ٢ ثُيا١ ٣قيي٤ؾ دجٌُيج

دذؼؼْٜ ٝفةٝط ثعر ٗلط٢ ػ٠ِ ثُلر  ٝػ٠ِ ٓق٤طٚ ٣ٌٝيٕٞ ثعير ثُطيِٞى دٔغجديز صـا٣يز  ثؽؼيز صؾؼيَ ثُلير  ٓية ًج 

ُطًِٞٚ
(4)

  

ج٣ؼرف ػِٔجء ثُ٘لص ٓرفِز ثُطلُٞز  الطال: (4 ثُٔرٛوز فض٠ ثُرثدؼيز ػشير  إ٠ُِثُٔرفِز ثُض٢ صٔضة ٖٓ ث٫ُٞ ر  دؤٜٗ 

ٖٓ ثُؼٔر
(5)

 

ثٕ ثُطلُٞيز ٛي٢ ثُٔرفِيز  إ٠ُِ)٣ٝش٤ر ٝد٬  ٝ ثُطٖ(  ثُؼجُْ أشج  إَِذث ؛ك٢ صؼر٣ق ٛاٙ ثُٔرفِز  ٝهة ثخضِق ثُؼِٔجء

ج, ٖٓ ث٫ُٞ ر ٝفض٠ ضٖ ثُغجُغز ػشر ثُض٢ صذةأ ّٓ ث ػِي٠ ثٕ ثُطلُٞيز صذيةث أًيةثُؼجُٔجٕ ) ٝدرس ٝث٤ُسثد٤ظ شيجٍ( كوية  أ

ضٖ ثُغجٓ٘ز ػشر إ٠ُِدؼة ٓرفِز ثُرػجػز ٝصطضٔر ك٢ ٗظرٛٔج  أ١ٖٓ ثُطٖ ثُغج٤ٗز 
(6)

ٖٝٓ ثٌُٔٔيٖ ثٕ ٗؾية ٌُِٔيز   

...ث٥ص٤زثُطلَ صقة٣ةثس ػةر ؽذوج ُِٔؼج٤٣ر 
(7)

   

 ضٖ ثُذِٞؽ -ثُٔؼج٤٣ر ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز  ( أ

  ثضز ٝهٞث٤ٖٗ ثُؼَٔ.صشر٣ؼجس ثُة -ثُرض٤ٔز ٝثُشرػ٤ز  ثُٔؼج٤٣ر  ( ح

 ثُؼج ثس ٝثُضوج٤ُة ) ثُقجُز ثُٔضٔغِز ك٢ ثُٞفةر ثُٔ٘س٤ُز(. ( س
 

جػير صسثٓ٘يج ٓيغ ثُضطيٞ ثس ٝثُٔضطٞ ر ثُض٢ ظٜرس ك٢ ثُٞهش ثُقصق ثُ٘وجُز ثُقة٣غز ث٢ ثُٜٞٛ الركَة: شزص اّ (5

ٓغِيير ٗظييجّ )ثٗة ٣ٝيية( ٝٗظييجّ ) ث٣٫لييٕٞ(  ثُا٤ًييز ػِيي٠ ثٗظٔييز ٓضطييٞ ر ؽٜييسرث٧ ٝصقضيي١ٞ ،ثُضيي٢ فييةعش كيي٢ ثُؼييجُْ

( ٝؿ٤رٛيج كٜي٢ ٫صوضظير ٝؿ٤رٛج. ٝٛ٘جى ثُؼة٣ة ٖٓ ثُشرًجس ثُض٢ ثٗضؾش ثُؼة٣ة ٖٓ ثُٜٞثصيق ثُا٤ًيز ًشيرًز )ثديَ

                                                           
(1)

 .96,ص 2012فجكع , ٖٓ ث٤ُٔغُٞٞؽ٤ج إ٠ُِ ثُؼِْ,  ث  ٌٝٓضذز ثُذظجةر,د٤رٝس.ٗجٛةر ػذة ثٌُر٣ْ  
(2)

 .111.ص2011( ؽجٓؼز دـةث  .19 . ثَٓ ًجظْ فٔة, ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُ٘لط٤ز , ثُؼة  ) 
(3)
 https :// mawdooz.com. 

(4)
The Behaviors  of High –performers .WWW./ulckbase.com, 1/1/2011  

(5)
٢ٓ٬, ثُٔؼؾْ ثُٔٞضٞػ٢ ك٢ ػِْ ثُ٘لص, صرؽٔز ٝؽ٤ٚ ضؼة, ٓ٘شٞ ثس ٝزث ر ثُغوجكز ثُطٞ ٣ز ,  ٓشن, ٗٞ ض٤ٖ ض  

 .1560,ص2001ضٞ ٣ج . 
(6)

, د٤رٝس,  ُذ٘جٕ, 1 .كجػَ ثٌُؼذ٢,ثُطلَ د٤ٖ ثُضرد٤ز ٝثُغوجكز ,   ثضجس صرد٣ٞز ك٢ عوجكز ث٧ؽلجٍ,  ث  ثُوج ا .ؽ 

 .31,ص2011
(7)

أػٔجٍ ٗةٝر ) ضٞء ٓؼجِٓز ث٧ؽلجٍ ٝثضضـ٬ُْٜ ػذر ثُٔشرٝع( ,ثًج ٤ٔ٣ز ٗج٣ق ُِؼِّٞ, ٓرًس   .فجصْ دجدٌر ك٬ ١, ٖٓ 

 .54,,ص 2001, ثُر٣جع . 1ثُذقٞط ٝثُة ثضجس .ؽ
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ٝصق٤ٔيَ ثُضطذ٤ويجس ٝصؼٔيَ ػِي٠ فجضيز  ٝث٫ضضوذجٍ ًٔج ك٢ ثُٜٞثصق ثُا٤ًز دَ صوّٞ دؼ٤ِٔيجس ثُضظيلـ ث٩ ضجٍػ٠ِ 

ثُِٔص
(1)

.  
 

 الربًٌ اصلال

 الركَة شزص لْ فطاب اّ اظحؼوب الوخبفطس الٌبجصة ػي 
 جضوي هرا الوبعد ػد  هعبوز زئَعة وهٌ..

 

 أجٌ:ٍ فطس الصعَة والطبَة وجشول هبالوخب :اّوَّ الوعوز 
ضييِذ٢ ػِي٠ ثُيياثًرر, ٝهيية ٣ؾؼييَ دؼيغ ٝظييجةق ثُييةٓجؽ خجِٓييز   صييؤع٤رثٌُٞٓذ٤يٞصر ُييٚ  أٓييجّؽ٣ِٞييز  ٔيية ثُؾِيٞش ُ (1

 ؽٜج  ثُةٓجؽإ كؼ٬ ػٖ الودىخجطز ثُاثًرر ؽ٣ِٞز 

ٝث٫ؽٜييج   ٝ ثّ ثُةٓجؿ٤ييز ٝثُظييةثعػة٣ييةر ٝخط٤ييرر ًجُطييرؽجٕ ٝث٧ ؤٓرثعُٞؽ٤ييز دييٞثُضٌ٘ ؽٜييسرهيية صضطييذخ ث٧ (2

 ًطٕٞ(.ٝثُضؼخ ٝٓرع ثُرػجظ) دج 

صؼرػييج ُِخطيير ثُؼيي٤ٖ ٝصشيي٘ؼ  ٛييجأًغرٝ ، هيية صشييٌَ خطييرث ػِيي٠ ثُذشييرر ٝثُٔييع ٝثٌُِيي٠ ٝث٫ػؼييجء ثُض٘جضيي٤ِز (3

 أٓيجّكؼي٬ ػيٖ ثٝؽيجع ثٌُضلي٤ٖ ُِؾِيٞش ؿ٤ير ثُٔير٣ـ ٝثُط٣ٞيَ  ٝثُيا١ ٣ضرثكين ٓيغ ثٗق٘يجء ثُيرثشػؼ٬س ثُؼ٘ين 

 ثٌُٞٓذ٤ٞصر. أؽٜسر

 ٝثُٔضذج٣٘ز ٓيٖ ث٫ػيجءر ًٔيج كي٢ ثُرضيّٞ ثُٔضقرًيز  زدطذخ ثُٔطض٣ٞجس ثُؼج٤ُ ث٤ُٓٞغ ثُٔضوطغ ًشق ثُؼِٔجء ثٕ (4

ثُٔطضٔر  ضضؼٔجٍا  ثُؼِٔجء ٖٓ ث٫.ٝفؽلجٍٝط ٗٞدجس ٖٓ ثُظرع ُةٟ ث٣٧ضطذخ ك٢ فة ُؼجحثُٔٞؽٞ ر ك٢ ٛاٙ ث٧

ث٧ذ ع٫طجدز دٔرع ث صؼجظ ٫فضٔجٍ ث صذجؽٚ دج ؽلجٍثٌُٔذ٤ٞصر ث٫ٛضسثز٣ز ٖٓ هذَ ث٧ ُؼجحٝثُٔضسث٣ة ٨ُ
(2)

. 

 

 الوخبفطس االشحوبػَة وجحضوي هب ٍلٌ.. :الوعوز الربًٌ
 ً واالشحوبػٌظساالًحسًث بدٍل ػي الحابػل اّ (1

ًٔيج ٛيٞ ثُقيجٍ  د٘يجءُْ ٣ؼة ث٧ إِذْ  ؛ٝثُٔؾضٔغ رضرث٧ أكرث ث٫ٗضرٗش دة٬٣ ػٖ ثُضلجػَ ث٫ؽضٔجػ٢ ثُٔذجشر د٤ٖ  أطذـ

شوجةْٜ ك٢ فَ ٓشجًِْٜ ٝٓ٘جهشز هؼج٣جْٛ ,كوة ثٗقلغ ٓؼةٍ ضجػجس ثُؾِٞش دي٤ٖ أٝ دجةْٜ  إ٠ُِك٢ ثُطجدن ٣ِؾؤٕٝ 

جضيٞح ؽٜيجز ثُق أٓيجّثُٔ٘طوز ثُٞثؽةر ٝثُقي٢ ثُٞثفية, ديَ ثضيضؼ٤غ ػيٖ ذُيي دجُضطئر  أد٘جءثُٞثفةر ٝ رضرث٧ أد٘جء

ٍٞ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ثُا١ هة ٣ؤضص دٌَ صج٤ًة ُ٘ٞع ؽة٣ة ٖٓ ث٫ط ث٧ٓر٤ز ٝضجةَ ثُضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢, دوٝ

ه٤ْ ؽة٣ةر ٫صض٘٘جضخ ٓغ ه٤ٔ٘ج ٝػج ثص٘ج ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُؼر٣وز.
(3)

 

 االًؼصا  (1
٣ٖ ديَ ٝػيٖ ثُذ٤تيز ث٥خيرٝػيٖ  أٗلطيْٜػيٖ  ؽليجٍ,٣شٜة ثٗلظيجٍ ث٧ ؤًغرك أًغرُٞؽ٤ج ٞدجُضٌ٘ ؽلج٣ٍس ث  ثصظجٍ ث٧

ثُطذ٤ؼ٤يز ٝدجُضييج٢ُ ٣س٣يية شييؼٞ ْٛ دجُٞفييةر  ػرػيز ُِذؼيية ػييٖ ثُٔشييج ًز ث٫ؽضٔجػ٤ييز أًغييرثُٔق٤طيز ًِٜييج ٣ٌٝٞٗييٕٞ 

 ٝث٫ًضتجح.

 ضؼف شخصَة الطال (2

%( ٖٓ ث٫طَ ثُيا١ ٣ؾيخ 65ثُة ثضجس ثٕ ثُٜٔج ثس ث٫ؽضٔجػ٤ز صؼؼق ٝصظجح دجُضرثؽغ دٔج ٣وج ح ) أعذضشُوة 

ػِي٠ ثُ٘وي٤غ ٓيٖ ذُيي  أؽلجٍػشر ض٘ٞثس( ٝخ٘جى  إ٠ُِثٕ صٌٕٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٓرفِز ثُطلُٞز )ٖٓ ضٖ  خٔص ض٘ٞثس 

٣ظييجدٕٞ دجُخؾييَ ٝث٫ٗطٞثة٤ييز ؽييرثء ػييةّ ٗٔييٞ ثُٜٔييج ثس ث٫ؽضٔجػ٤ييز ُيية٣ْٜ ًجُضٞثطييَ ث٫ؽضٔييجػ٢ ثُؾطيية١ ٓغييَ 

ثُٔظيجكقز دج٤ُية ٝثُضٞثطيَ ث٫ؽضٔيجػ٢ ث٣٫قيجة٢ ٓغيَ ث٫دضطيجٓز ٝؿ٤رٛيج ٓيج ٣قرٓيٚ ٓيٖ ص٤ٔ٘يز  أٝثُقة٣ظ ثُٔذجشر 

ًجٓ٘ز ُة٣ٚ. أ خرٟؽجهجس 
(4)

 
 

                                                           
(1)
 Google @smart fon.com. 

(2)
 krajalonoto, Eric,Aprimer in social Mediam Aswash LAB, cite paper ,USA,2008 

(3)
-76.ص2012, ػٔجٕ.1ُة٢ٔ٤ُ , ٓةخَ إ٠ُِ ٝضجةَ ث٩ػ٬ّ ثُؾة٣ة,  ث  ثُٔط٤رر ُِ٘شر ٝثُضٞز٣غ, ؽػذة ثُرزثم ٓقٔة ث 

77. 
(4)

 .98-93, ص2014., ثُوجٛرر,  1ض٘جء ٓقٔة ض٤ِٔجٕ,ض٤ٌُٞٞؽ٤ز ث٫صظجٍ ث٩ٗطج٢ٗ ٜٝٓج ثصٚ, ػجُْ ثٌُضخ,ؽ 
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 فقداى الزوٍة (3

ٝٓؼِٞٓيجس ٝٓيؤعرثس طيٞص٤ز  أُؼجحؽسة٤ج ك٢ ثُشجشجس دٔج صذظ ٖٓ  أ٤ًِٝج  ؽلجٍجش ث٧ٗـٔٝٛٞ ٓج٣قظَ دطذخ ث

 .ؽلج٤ٍز ٝػ٤ِٔز ضٞف صضرى ثعرٛج ثُلؼجٍ ك٢ ث٧أخ٬هٌَُ ٝثفة ٓٔج ذًر ٝضجةَ  إِذْ ٝٓشجٛة ٤ِٓتز دجُقرًز , 

 ٌلخاقاالًعداز اّ (4

ٝفض٠  ؽلجٍثُض٢ ٣ٌٖٔ ثٕ صقظَ ٓغ ث٧ ٣ض٤ـ كضـ ث٫كن ػ٠ِ طلخجس ث٫ٗضرٗش ش٬ٌ ًذ٤رث ٖٓ صخط٢ ث٫فرثؽجس

 ٓج ٣ٌٖٔ ثٕ صٞثؽيٚ دٜيج ثُؼيجة٬س أخطرٝٛٞ ٖٓ  كرث جشر د٤ٖ ٧ثؽجس ٣ٌٖٔ صلج ٣ٜج ك٢ ثُِوجء ثُٔذثٌُذج  , ٢ٛٝ ثفر

ٗضرٗييش ٝصخطيي٢ فييٞثؽس ث٫ ثضييضؼٔجٍٔرثٛوييجس ٝهيية ثصْٜ ػِيي٠ ثُٔييرثٛو٤ٖ ٝثُ أٓييجّٝثٌُٔٞٗييجس ث٫ؽضٔجػ٤ييز ًجكييز 

ثضييضؼٔجٍ ثُشييذٌجس ث٫ؽضٔجػ٤ييز ُِضؼييرف ػِيي٠ ثًذيير ػيية  ٌٓٔييٖ ٓييٖ ث٫طييةهجء  إُِيي٠ دٌييَ صج٤ًييةث٫فييرثػ ٣ييؤ ١ 

 ؿذيجصْٜ دشيٌَ شيجف ٤ٓيُْٜٞ ث٤ٓٝيُٜٖٞ ٝث٣ؼيج ثشيذجع ٌثُضخلي٢ ٝ ثء ثُؾٜيجز صٌٔيْٜ٘ ٓيٖ ثضضٝثُظة٣وجس ٝضيُٜٞز 

ػة٣ةر. إشٌج٤ُجس إ٠ُِٓؼج٤٣ر ثؽضٔجػ٤ز ٓٔج ٣ؤ ١  أ٤ٝز أخ٬هؾ ٞثدٓ٘لضـ  ٕٝ ػ
(1)

 

 الوخبفطس الٌاعَة: الوعوز الربلد
ٛاث ثُضٞثطَ ثُيا١ ٓيٖ شيجٗٚ ثٕ ٣س٣ية  ,٣ٖث٥خرش٢ء ٗقذٚ ٝٛٞ صٞثطِ٘ج ٓغ  أًغرث٬ُٔفع ثٕ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج هة هضِش 

ٓؼج٣شيز  إٛٔيجٍ٘ٔيج ٣يؤ ١ ٤شؼٞ  ثُطلَ ديج٫ٖٓ ٝث٫ٓيجٕ , ٝثُضٌي٣ٖٞ ثُطي٤ِْ ُِطليَ ٣ؾؼِيٚ ٣ق٤يج كي٢ ضيؼج ر ٝٛيةٝء د

ُٓرثفَ ثُ٘ٔٞ   ٝ ٣يؤعر كويؾ ػِي٠  ُٞؽ٤يج ٫ٞثُٔليرؽ ُِضٌ٘ رضيرث٧ جضيضؼٔجٍِين ٝٓؼيطرح, كصٌي٣ٖٞ ؽليَ ه إُِي٤٠يز ث٧

ُٓرثفَ ثُض٣ٌٖٞ   ٝ  دجُطِخ ػ٠ِ طقضٚ ثُ٘لط٤ز ٝثُط٤ًِٞز . أ٣ؼج  ٢ ُِطلَ دَ ٣ؤعر ث٧

٫ٝض٤ٔج كي٢ ث٫ٗضٔيجء  ؽلجٍُٞؽ٤ج ثُؾطة٣ز ٝثُ٘لط٤ز ػ٠ِ ث٧ٞعر ثُضٌ٘ثُٔؾضٔؼجس صشؼر دوِن ٓضسث٣ة فٍٞ أش أطذقٝ

ٓييٖ ؿ٤ييرْٛ ُِشييؼٞ  دج٫ًضتييجح دطييذخ ٛيياٙ ثُضو٤٘ييجس  أًغييرٓؼرػييٕٞ  ؽلييجٍكج٧ ثُ٘ظييجّ ث٫ؽضٔييجػ٢,ٝثُضٞثطييَ كيي٢ 

٣ٖ ٝصخِن ُة٣ْٜ شؼٞ  دجُذؼة ٝثُؾلجءث٥خرٝٝضجةِٜج ثُض٢ صؼسُْٜ ػٖ ثُق٤جر ثُقو٤و٤ز ٝثُضٞثطَ ثُلؼ٢ِ ٓغ 
(2)

. 

 الوخبفطس العلوكَة :الوعوز السابغ
ثٗضشييج  ٓؾٔٞػييز ٓييٖ ثُٔٞثهييغ ثُٔؼج ٣ييز  ػييٖ ؽر٣يينٝشخظيي٤ضٚ  ُطلييَ ٝ ث ضييِذ٤ج كيي٢ صل٤ٌيير ث ث٫ٗضرٗييش ؤ ١هيية ٣يي

ػِي٠  أ٣ؼج  ٤ز ثُض٢ صؤعر ٓشجٛةصٜج ٤ُص كوؾ ػ٠ِ ٗٔٞ كٌر ثُطلَ دَ خ٬هُِٔؼضوةثس ٝث٫ ٣جٕ ًٝاُي ثُٔٞثهغ ؿ٤ر ث٧

ز ٝذُيي دطيذخ ٓٔج ضي ؽليجٍطيجْٛ ث٫ٗضرٗيش كي٢ ز٣يج ر ثُؼةٝث٤ٗيز كي٢ ضيِٞى ث٣٧ٖ . ٣ث٥خرض٤ًِٞجصٚ ٝصظركجصٚ ٓغ 

٤جس ثُطلَأخ٬هثُؼ٤٘لز ثُض٢ صرٝػ ُِؼ٘ق ًٝٔج صؤعر ك٢ ضِٞى ٝ ُؼجحث٧
(3)

. 
 

 

 الربًٌالوبعد 

 َب االلكحسوًَة بَي الواقغ والخ لؼبةاّ 
ج صؾضٔغ ك٢ ثػضرثكٜج ػ٠ِ ثُرؿْ ٖٓ ثخض٬ف ثُغوجكجس ك٢  ٍٝ ثُؼج ٕ  ُْ ث٫ أٜٗ  ثُٔشج ًز  ثُِؼخ ٣شٌَ ثفة ثُؼٞثَٓ دؤ

كظٜيرس  ٢ٔ٘٣ٝ ثُؼة٣ة ٖٓ هجد٤ِيجصْٜ, ,كٜٞ ٣طْٜ دشٌَ ًذ٤رٖٓ صطٞ  ثُٔؼركز ُة٣ْٜ ؽلج٨ٍُ ػ٤زك٢ ثُض٘شتز ث٫ؽضٔج

٣ٌٝيٕٞ ُة٣يٚ ٛيةف ٝثػيـ  ٗطيج٣ٌٕٕٞ ثُٞف٤ة ثُا١ ٣ويّٞ ديٚ ث٩ثُ٘شجؽ ثُا١ ٣ٌج   أٗٚ   ٗظر٣جس ًغ٤رر صلطرٙ ٫ٝض٤ٔج 

, ٝثُيذؼغ ٗطيجٕػٖ ثُقجؽيز ػ٘ية ث٩ٓقة  ٖٓ ٝ ثء ذُي, ٝثُذؼغ هيجٍ ثٕ ثُِؼيخ ٝضي٤ِز ُضظير٣ق ثُطجهيز  ثُسثةيةر

ٙ ثُ٘شيجؽ ثُؼيرٝ ١  ُضية ٣خ ٝصٜيا٣خ ثُـرثةيس ٓغيَ ) ثُوضيجٍ ٝثُؼيةثٝر( ة  ؼي٣ثُِؼيخ ٓيٖ ثُسث٣ٝيز ثُطذ٤ؼ٤يز  إُِي٠ٗظر 

كيي٢ صج ٣خييٚ  ٗطييجٕٟ ثُييذؼغ ثُغجُييظ ثٕ ثُِؼييخ صِخيي٤ض ٌُييَ ٓييجٓر دييٚ ث٩أٝص٤ٔ٘ييز  ٝثكييغ ثُضؼييجٕٝ ٝثُٔشييج ًز. ٝ 

خ ػذيج ر ػيٖ ٝضي٤ِز ُضؾة٣ية , ٝ ثٟ كر٣ين  ثديغ ٓيٖ ثُؼِٔيجء ثٕ ثُِؼي ٗطيجٕث٩  رثٕ ثُِؼخ ٣ٔغَ فؼيج أ١, ثُط٣َٞ

.ٝث٩ؽٜج ؼة ثُضؼخ ثُ٘شجؽ د
(4)

   

                                                           
(1)

 .100ض٘جء ٓقٔة ض٤ِٔجٕ,ثُٔظة  ثُطجدن,ص 
(2)

 .77-75, ص2001. 1قجكظط٬ٓز, ػِْ ثُ٘لص ث٫ؽضٔجػ٢ ,  ث  ث٤ُجزٝ ١ ُِ٘شر , ػٔجٕ , ؽض٤ٔغ ثدٞ ٓل٢ِ , ػذة ثُ 

 
(3)
 world report   violence and Health , world Health organization  Geneva, 2002,p39-41. 

(4)
٢ِٔ ُِطلُٞز ٝثُض٤ٔ٘ز , ثُؼة  ػ٬ء ثُة٣ٖ ً٘لج٢ٗ , ثُِؼخ ًجضِٞح ك٢ ث٫ شج  ثُ٘لط٢ , ٓؾِز خطٞر, ثُوجٛرر ,ثُٔؾِص ثُؼ 

 .20, ص2001( 12)
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 ُؼييجحدظييٞ ر ٓضٞثز٣ييز ٓييغ صطييٞ  ثُٔؾضٔؼييجس ٝثٗضوِييش ٓييٖ طييٞ ٛج ثُذطيي٤طز ثُٔضٔغِييز دج٧ ُؼييجحُويية صطييٞ س ث٧

ٌٞٓذ٤يٞصر ٤ُطيش ٗؾجفيج ُث أُؼيجحثٕ  ذ٤يٞصر(.ثٌُٞٓ أُؼيجحثػوة طٞ ٛج ٝٛي٢ ) إ٠ُِثُة٠ٓ  أُؼجحٞ ه٤ز ُٝثُخشذ٤ز ٝث

جصؾج ٣ج كوؾ دَ  ٤ُيجءٝثٕ ثٌُغ٤ر ٓيٖ  صٔغَ ظجٛرر ٓؾضٔؼ٤ز, أٜٗ   ٝ صٔغيَ  ُؼيجحٝثُٔيرد٤ٖ ٣ؼضويةٕٝ ثٕ ٛياٙ ث٧ ٓيٞ ث٧ أ

 أٗ يٚ   ػِي٠ ٗلطيٚ,ُْ  ثخيَ كؼيجء ثٌُضرٝٗي٢ ٓ٘ـِين ك٢ٜ صؼسُْٜ ػٖ ثُؼج ْٜ ثُٔة ض٤ز,دٞثؽذجص ؽلجٍه٤جّ ث٧ أٓجّػجةوج 

 دؼغ ٜٓ٘ج... ػة٣ةر ٗاًر أضذجح إ٠ُِ ُؼجحاٙ ث٧غَ ٗٞػج ؽة٣ةث ٖٓ ثُٔخة ثس ٣ٝرؽغ ثُضؼِن د٣ٜٔ

 .ُؼجحثُةهز ثُؼج٤ُز ك٢ ط٘جػز ٛاٙ ث٧ (1

 ٝػٞؿ ثُظٞ ر دشٌَ هر٣خ ؽةث ٖٓ ثُٞثهغ. (2

 ثُضقة١ ثُٔٞؽٞ  ك٢ ثُِؼذز.  (3

 ثُٔٞض٤و٠ ثُظجخذز,ث٫طٞثس ثُـر٣ذز ٝثُةه٤وز ٝثُٞثػقز. (4

 ثدز ٓغَ) فرح ثُ٘ؾّٞ, هضجٍ ثُشٞث ع , ًؤش ثُؼجُْ ,ضذجم ث٫دطجٍ ( ٝؿ٤رٛج.ثُؾا ُؼجحثضٔجء ث٧ (5

ٝثُٔطِطيي٬س   كي٬ّدؼؼيٜج ٓؼييرٝف كي٢ ثُطي٤٘ٔج ٝثُضِلس٣يٕٞ )ًؤدطيجٍ ث٧ ُؼيجحٝؽيٞ  شخظي٤جس ؽاثديز كي٢ ث٧ (6

 ( ث٧ؽ٘ذ٤ز

 . ُؼجح ٝؿ ثُٔـجٓرر ثُٔٞؽٞ ر ك٢ دؼغ ث٧ (7

رر فُٜٞج.ثُٔغ٤ ٝث٩ػ٬ٗجس ُؼجحطٞ  ثُةػج٣ز ثُٔـر٣ز ٨ُ (8
(1)

 

 ثٌُٞٓذ٤ٞصر٣ز ُة٣ٜج خظجةض  ة٤طز ٢ٛٝ... ُؼجحثٕ ث٧ إ٠ُِ أُؼجح)ثٌُرش ًرث كٞ  ( ٝٛٞ ٓظْٔ أشج ٝهة 

ج أ١ثُضٔغ٤َ:  (1  صٔغَ ثُقو٤وز ػٖ ؽر٣ن ٗظجّ ش٢ٌِ ٓـِن. أٜٗ 

ج أ١ثُضلجػَ:  (2  صر  ػ٠ِ ث٬ُػخ ٝصضلجػَ ٓؼٚ. أٜٗ 

ج ثُ٘سثع: ثُِؼذز ٣ؾخ ثٕ صلضرع ٗسثػج, (3 ّٓ د٤ٖ ث٬ُػذ٤ٖ ثٗلطْٜ ٜٝٓٔضٜج ٢ٛ ٓ٘غ ث٬ُػيخ  أٝٝد٤ٖ ث٬ُػخ د٤ٜ٘ج  أ

 ثُٜةف. إ٠ُِدج٣ز ؽر٣وز ٖٓ ثُٞطٍٞ 

زثٕ ث٬ُػخ ث٤ٖٓ ٖٓ ث٫فةثط ك٢ ثُِؼذ أ١ث٫ٓجٕ:  (4
(2)

 . 

شيذٚ فو٤و٤يز ُٝضقية١  شي ك٤ٚ ثٕ  هز ثُظٞ ر ٝهردٜج ٖٓ ثُٞثهيغ ٓيٖ خي٬ٍ خِين ثؽيٞثء ٝخِل٤يجس ٝٓٞثهيغ ٫ ٝٓٔج

٣ؾؼَ ث٬ُػخ ٣ضلجػَ دشٌَ ًذ٤ر ٓغ ثُِؼخ ٣ٝؼؼٚ ك٢ ٓٞػغ ثُٔ٘جكشز ٓيٖ خي٬ٍ صوية٣ْ ثُيردـ  ثُٔٞؽٞ  ك٢ ثُِؼذز

 ػذيرٓيٖ ثُضويةّ ٝصٞهؼيٚ كي٢ ثُلشيَ ٓرفِز فرؽز صٔ٘يغ ث٬ُػيخ  إ٠ُِثٕ صظَ  إ٠ُِك٢ ثُذةث٣ز ٝصة ؽٜج ك٢ ثُظؼٞدز 

ٓرثصيخ  إُِي٠ثٕ ٣ظيَ  إ٠ُِٝٓرثس دةث٣ز ثُِؼخ ٢ٌُ ٣ٌر  ثُٔقجُٝز ٓرثس  إ٠ُِٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼوذجس ثُٔخضِلز ٝصؼ٤ةٙ 

ثٌُغ٤ير ٓيٖ ث٫فيةثط ٝطيـج  ثُطيٖ ٫ٜٗيج هر٣ذيز  إ٤ُٜيجٛاٙ ثُٔٞثطلجس ٝثُخظجةض صؾاح  ؽر٣نٖ ػذٕ إ ٓضوةٓز,

جٓؼْٜ ًٔج  ُياُي  ثُرضّٞ ثُٔضقرًز ٖٓ ف٤ظ دؼغ ثؽٞثةٜج ٝهظظٜج ٝشخظ٤جصٜج, ؤك٬ّد دآخر أٝصرصذؾ دشٌَ  أٜٗ 

س أًيةدطيرػز. ف٤يظ  ٣ٝضؼِٜٔٞٗج ُؼجحٖٓ ؿ٤رٛج ٖٓ ث٧ أًغرؼِْٜ ٣ضؼِوٕٞ دٜج ؿرثء دجُ٘طذز ُْٜ ٝصؾصٌٕٞ ػٞثَٓ إ

كجػ٤ِيز .ًٔيج  أًغير( . ثٕ ث٬ُػخ ٣ةخَ ثُؼذيز دشيٌَ ثػٔين ٝدظيٞ ر (VERONIKA KAHRMADYثُذجفغز 

َٜ ٝذُي ٫ْٜٗ ٣لٜٕٔٞ ثُِؼذز دظٞ ر ثض  ع ٖٓ ثُذجُـ٤ٖأضرثٌُٞٓذ٤ٞصر  أُؼجح٣ضؼِٕٔٞ  ؽلجٍثًضشلش ثُذجفغز ثٕ ث٧

ٖٓ ثٌُذج  ٝثْٜٗ ٣٫خجكٕٞ ٖٓ ثُٞهٞع ك٢ ثخطجء ثع٘جء ثُِؼخ ًٝاُي ثفطجضْٜ ثُؼيجؽل٢ ثصؾيجٙ ثُِؼذيز ث٫كؼيَ ٝٛياث 

ػـ ضذخ صؼِْٜٔ ثكؼَ ٖٓ ثُذجُـ٤ٖ ٣ٞ 
(3)

طر ض٤ؼ ٧ٗٚ    دآخر أٝدشٌَ  ض٤ضؤعر ُؼجح. ٝث٬ُػخ ثُا١ ٣ٔج ش ٛاٙ ث٧

ثُٔٞؽٞ  ك٤ٜج ٠ِ ثُٜٔج ر ثٌُجك٤ز ُِ٘ؾجؿ ٝثُضـِخ ػ٠ِ ثُضقة١ ٓٔج ضضٜج ُٔةر ز٤٘ٓز ٤ُطش دجُوظ٤رر ُِقظٍٞ ػ إ٠ُِ

٣ٌٔيٖ ػِيي٠  ُؼييجحٝثُخطير ثُلؼِيي٢ كي٢ صويية٣رٗج ُٜياٙ ث٧ ٝثشيذجع ثُلؼيٍٞ ٝثُرؿذييز ديجُلٞز ٝثُضطيي٤ِز ٝهؼيجء ثُٞهييش.

ٕ   ؛ثُوؼجء ػ٠ِ صوج٤ُة  ثُِؼخ ثُؾٔجػ٢ ثُضلجػ٢ِ ْ  صضطِخ ٓٔج ضز  ٜٓيج ثس كؼ٤ِيز ٝ ٫ ُؼجحٛاٙ ث٧ ٧ ص٘ٔي٢  ٫ ٓيٖ عي

ؽٔجػز ًي٢ ٣ِؼيخ ديَ  إ٠ُِٜٓج ثس كؼ٤ِز ٝكر ٣ز ٫ٜٗج ٓذ٤٘ز ػ٠ِ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ؽجٛسر ٝضِٜز ثُضشـ٤َ ٣٫ٝقضجػ ثُطلَ 

                                                           
(1)

, 1998( 12طج م ثُقٔج٢ٓ , ثُٞضجةؾ ثُٔضؼة ر, ٓؾِز ث٫ذثػجس ثُؼرد٤ز ,صٞٗص, ثصقج  ثذثػجس ثُةٍٝ ثُؼرد٤ز, ثُؼة  )  

 .72ص
( 2 )

 Internet .www.JIEPERL UNL . dk/JESPERJUNL :(aclash between games and 

marrativ)2001 ث٫كضرثػ٤ز( )ثٌُٔضذز  
(3)
 Internet .www CRLCOS.COM/ VERONIKA KAHR MADY :development of video games 

and its impact on socially and psychologically .November,1999. 
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ث٫ٗيسٝثء ٝف٤يةث ًي٢ ٣ِؼيخ إ٠ُِثُؼٌص هة ٣ةكغ 
(1)

ثُوضج٤ُيز ثٕ  ُؼيجحثُؼ٤٘ليز ٝخظٞطيج ث٧ ُؼيجح. ٝث٬ُٔفيع ػِي٠ ث٧

دقرًيجس ٓخضِليز ٝخط٤يرر ٓيغ ٔج ثٕ ُيٚ ث٫ٌٓج٤ٗيز ػِي٠ ثُو٤يجّ ٝثُؼة  ,ً ضِقزث٬ُػخ ٣قظَ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٧

صؼو٤ةث ٖٓ ثؽَ ثُٔس٣ية ٓيٖ ثُضطي٤ِز كؼي٬ ػيٖ ثُؼ٘يق ٝٓشيجٛة ثُضية٤ٓر  أًغرظجس ثُظرثع ك٢ ثُِؼذز دشٌَ صوة٣ْ ُق

 ضز ثٌُٞٓذ٤ٞصر صوةّ كرطز ُضؼِْ ٝٓٔج أُؼجح٣ٝوٍٞ ثُةًضٞ  )ثٗة ضٖ( ثٕ  ٙ عج ٝثهؼ٤ز ٝ أًغرٝثُةٓجء صؾؼَ ثُِؼذز 

ثُوظي٤ر ٣س٣ية ثُؼةٝث٤ٗيز ػ٘ية ث٫شيخجص  ث٧ٓيةػ٠ِ  ُؼجح.٣ٝؼ٤ق ثٕ ٓٔج ضز ٛاٙ ث٧ثُقٍِٞ ثُؼ٤٘لز ك٢ ثُ٘سثػجس 

جثُؼةٝث٤ٗز ك٢ ثُٔوةٓز , كٌج ٣ؼغ ث٧ ٧ٗٚ    ّٓ ٕ  كوة صٌيٕٞ  ثة٤ٔيز  ث٧ٓةثُذؼ٤ةر  عج ث٥ أ ث٬ُػيخ ٣يضؼِْ ٣ٝٔيج ش في٬٤  ٧

 أشيج ز ٬ُضضؼٔجٍ ػ٘يةٓج ٣قي٤ٖ ٝهيش ثُ٘يسثع ثُقو٤وي٢ ػِي٠ ث ع ثُٞثهيغ . ُٝلأ   أًغرُٜج ػ٬هز دجُؼةٝثٕ ٝهة صظذـ 

ثُلرث  ٢ٛٝ ٓقلسر ػ٘ة ث٫فةثط  أٝػجُْ ثُلطِؾز )ٓٞ ث١( ثٕ ٓ٘جؽن ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُةٓجؽ صط٤طر ػ٠ِ  ٝثكغ ثُٜؾّٞ 

ثُؼ٘ق. أُؼجحٝ أك٬ّٓجد٤ٖ )ضٖ ثُضجضؼز  ٝثُغج٤ٗز ػشر( ػ٘ةٓج ٣شجٛةٕٝ 
(2)

 

ٛٞ ػ٘ق صخ٢ِ٤ ,ٝثُؼ٘ق ك٢ ف٤جص٘ج ٝثهؼ٢, ٝثُٔشٌِز صظٜر ػ٘ة ثُيا٣ٖ  ٝثُضِلس٣ٕٞ ٝثُط٤٘ٔج ُؼجحٝثٕ ثُؼ٘ق ك٢ ث٧

ةثط ثُييا٣ٖ ٣ظييؼخ ػِي٤ْٜ كيي٢ ثف٤ييجٕ ًغ٤يرر ثُض٤٤ٔييس ديي٤ٖ )ثُٞثهييغ ٝٛييؤ٫ء ٛييْ ث٫في  ٤ٔ٣٫يسٕٝ ديي٤ٖ ثُخ٤ييجٍ  ٝثُٞثهيغ

ٕ  ٝثُخ٤ييجٍ(  ٝذًجةييٚ ٝص٘شييتضٚ ث٫ؽضٔجػ٤ييز  ذُييي ٣ؼضٔيية ػِيي٠ ػٞثٓييَ ػة٣ييةر ٜٓ٘ييج ػٔيير ثُقييةط ٝٓطييضٞثٙ ثُضؼ٤ِٔيي٢  ٧

٤٤يس دي٤ٖ ثُٞثهيغ ٝثُخ٤يجٍ ,كؼي٬ ػيٖ ثٕ ثُضو٤٘يز ثُقة٣غيز ضيجػةس ٞثَٓ ثُض٢ صضقٌْ دوة ثصيٚ ػِي٠ ثُضٔٝؿ٤رٛج ٖٓ ثُؼ

٘ٔجة٤ز ٓؼٜيج دق٤يظ صظٜير ٤ة٣ٞ٣ز ٝثُط٤ثُل ك٬ّٝذُي ػٖ ؽرم  ٓؼ صظ٣ٞر ث٧ أًغرٝثهؼ٤ز  ُؼجحػ٠ِ ثػطجء صِي ث٧

شذٚ فو٤و٤ز.
(3)

 
 

 لدالاصل الرب

 اجه الوَداًَةإشساءهٌزصَة البعد و :اّوَّ د الوبع
 

 :جٌٍضن هرا الاصل ػد  هعبوز وهٌ كبُ

 -هٌزس البعد: ( أ

كجٗٚ ٣ذةأ دجُضل٤ٌر٤ًق ضضقَ صِي ثُٔشٌِز كجُٜٔ٘ؼ ٛٞ ثُطر٣وز ثُضي٢  ٓج ثُذجفظ ٓشٌِز ثُقَ ,كؼ٘ةثُٜٔ٘ؼ ٛٞ ؽر٣وز 

ٌِز ٝٗيٞع ثُذقيظ.٣طٌِٜج ثُذجفظ ٬ُؽجدز ػ٠ِ ث٫ضتِز ثُض٢ صغ٤رٛج ٓشي
(4)

ٓيٜ٘ؼ  ثضيضؼٔجٍ إُِي٠ ثُذجفغضيجٕ سُياث ػٔية 

ػِي٠ ًشيق  ٜج.ٜٝٓ٘ؼ ثُٔطـ ث٫ؽضٔجػ٢ ثُا١ ٣ؼةثفية ثُطيرم ثُؼ٤ِٔيز ثُٔؼ٤٘يزأٛةثك إ٠ُِثُٔطـ ث٫ؽضٔجػ٢ ُِضٞطَ 

ٓطيـ شيجَٓ ُِٔؾضٔيغ  ئؽرثءثُؼ٬هجس ثُ٘جصؾز ػٖ صةثخَ ػة  ٖٓ ثُٔضـ٤يرثس ٓٔيج ٣طيضٞؽخ صوظي٢ ثُقويجةن ػٜ٘يج دي

يج .ٓلير ر ٓيٖ ٝفيةثس ثُٔؾضٔيغ أ١ثُة ثضيز ٣ٝطِين ػ٤ِيٚ ثُٔطيـ ثُؼيجّ ػ٘يةٓج ٣٫طيضغ٢٘  أٝضٜةف دجُذقظ ثُٔط ّٓ  إَِذث أ

ةط ثُضقة٣ة ٝثُضخظ٤ض ثُا١ ٣٘قظر ك٢ ثخض٤ج  ػ٤٘ز ٖٓ ثُٔؾضٔغفةط ثضضغ٘جء ذُي ٣ؼ٢٘ ف
(5)

 .  

 جعدٍد ظصن الؼٌَة والخحببز هصداقَحزب ( ة

 ؿخ ك٢ ثُضؼرف ػ٠ِ خظجةظيٚ ,خظجةض ثُٔؾضٔغ ث٫ط٢ِ ثُا١ ٗرشر٣قز ٖٓ ثُٔؾضٔغ صضؼٖٔ  أٝؽسء ثُؼ٤٘ز 

ٌيٕٞ ثُؼ٤٘يز ٓٔغِيز ُؾ٤ٔيغ ٓلير ثس ثُٔؾضٔيغ صٔغي٬٤ طيج هج٣ٝؾخ ثٕ ص
(6)

. ٝدٔيج ثٕ ثُٔؾضٔيغ ث٫طي٢ِ ُِة ثضيز ًذ٤ير 

ث٧طي٢ِٓيٖ ثُٔؾضٔيغ  كيرث صٞؽخ ػ٠ِ ثُذجفظ ثخض٤ج  ػ٤٘ز صؼْ ثػةث ث ٖٓ ث٧
(7)

ٝدٔيج ثٕ ثُذقيظ ثُقيج٢ُ ٣ض٘يجٍٝ  . 

٤ُيجءٝدٔيج ثٕ ٓؾضٔيغ ثُذقيظ ٛيْ ٓيٖ ) ؽليجٍصٚ ثُطِذ٤ز ػِي٠ ضيِٞى ث٧ث٫ٌُضر٢ٗٝ ٝصةثػ٤ج  ٓجٕٞػٞع ث٩ٓ  ٝ  أٓيٞ  أ

 شُياث ثضيضؼِٔ ْٝٛ شر٣قز ٓضؾجٗطز ٗٞػج ٓج ك٢ طلجصٜج ثُة٣ٔٞؿرثك٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز ٝث٫هضظج ٣ز.( ؽلجٍث٧

                                                           
(1)

Karajalouto  ,  Eric, Aprimierion in Social mediam  AsmashLAB  Write .paper.USA, 2008. 

  ضرثػ٤ز()ثٌُٔضذز ث٫ك
(2)

 .33,ص2001( 15أُؼجح ثُل٤ة٣ٞ صؤؽؼ ثُؼ٘ق ػ٘ة ثُشذجح , ٓؾِز ثُشرؽز, دـةث  , ٓة٣ر٣ز ثُشرؽز ثُؼجٓز, ثُؼة ) 
(3)

 .64,ص1998(, 88ٓقٔة ٓظطل٠ ًجَٓ, ػ٘ق ٝؽر٣ٔز ك٢ أُؼجح ث٫صج ١ , ثُٔؾِز ثُطذ٤ز, ثُر٣جع,ثُؼة ) 
(4)

 ,24, ص2009ّ ث٫ؽضٔجػ٤ز . ث  ثُشرٝم ُِ٘شر ٝثُضٞز٣غ .ػٔجٕ.خ٤َِ ثدرثظ,ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ٝصطذ٤وجصٚ ك٢ ثُؼِٞ  
(5)

 .66,ص2002ػذة ثُـ٢٘ ػٔج  , ثُذقش ث٫ؽضٔجػ٢,ثُٜٔ٘ؾ٤ز ,ٓرثفِٚ صو٤٘جصٚ,ٓ٘شٞ ثس ؽرٝش درضٖ,ُذ٘جٕ,  
(6)

 65,ص2009ذٝهجٕ ػذ٤ةثس ٝ خرٕٝ, ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ, ٓلٜٞٓجصٚ ٝأ ٝثصٚ ٝأضج٤ُذٚ , ث  ثُلٌر,ػٔجٕ,  
(7)

 .287,ص1988ػ٬ّ,٣طرٟ  ض٬ٕ,أضجض٤جس ث٩فظجء ث٫ؽضٔجػ٢,  ث  ثُغوجكز ٝثُ٘شر ٝثُضٞز٣غ ,ثُوجػرر,ثػضٔج   
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رث    ثضيضٜج كي٢ ثُذقيظ ًٝٔيج ٤يجش فؾيْ ثُؼ٤٘يز ثُٔي( ُوC.A,MOSERٓيٞز ( ) أ١ هجٕٗٞ ثُؼجُْ )ضي٢, ثُذجفغضجٕ

أ ٗجٙٓذ٤ٖ 
(1)

. 
 

 ى مد=
 ع ّ

 = 2, ع ش
 ظد الرقة

 %99 أو% 95َة لوعحوى ذقة ظصبئمدزشة الداللة آ 2ع ش
 

ُياث  (ٝدٔج ثٕ ٓؾضٔغ ثُة ثضز ٓضؾجٗص,٤1996ز )إفظجة%( ٝدة ؽز  ٫ُز ٤95ز )فظجةُٝوة ثخضذر ٓطضٟٞ ثُغوز ث٩

  ٕ ج( .10ثُٔؼ٤ج ١ ك٢ ٓؾضٔغ ثُذقظ ٣طج١ٝ) ث٫ٗقرثف كئ ّٓ  (.٤2ز كوة ًجٕ )فظجةفة ثُغوز ث٩ أ

 ٠ فؾْ ثُؼ٤٘ز ثُٔخضج ر ًٝٔج ٢ِ٣.ُِقظٍٞ ػِ دج٧ هج٤ّز فظجةٝدؼة ثٕ هٔ٘ج دضؼ٣ٞغ  ٓٞز ثُٔؼج ُز ث٩

 =2ع ش
(2)2 

 =   2, ع ش
(2)2 

1.96 1.96 
 

 2=     2ع ش
 

 ٕ    =     إَِذث
(10)2 

 ؼ٤٘زفؾْ ثُ 50= 
2 

 

 ثخضذج  ٓظةثه٤ز ثُؼ٤٘ز ك٢ صٔغ٤ِٜج ُِٔؾضٔغ ثُٔة ٝش  ( ط

ٓيٖ ٓظيةثه٤ز ثُؼ٤٘يز كي٢ صٔغ٤ِٜيج ُٔؾضٔيغ ثُة ثضيز .كيجذث ًجٗيش  ؤًيةُِض٤ز فظيجةصِي ثُؼ٤ِٔز ث٩ إؽرثء ٖثٕ ثُـرع ٓ

ٕ  %( 0.99( ُٔطيضٟٞ عويز )2.58%(  ٝ)0.95( ُٔطضٟٞ عويز )1.96ثُ٘ض٤ؾز صوَ ػٖ ) كي٢  ثُؼ٤٘يز صٌيٕٞ طيج هز كيئ

جصٔغ٤ِٜج ُٔؾضٔغ ثُذقظ , ّٓ ٕ  ( 2.58 -1.96  ؽز ثُخطيؤ ثُٔؼ٤يج ١ ػيٖ ٛيا٣ٖ ثُيره٤ٖٔ ) زث س إَِذث أ ثُو٤ٔيز صٌيٕٞ  كيئ

 ٓركٞػز ٫ٜٗج ٫صٔغَ ٓؾضٔغ ثُة ثضز ٖٓ ف٤ظ ثُظلجس ٝثُخظجةض ك٢ ثُٔؾضٔغ ػٖ ؽر٣ن ثُوجٕٗٞ ث٫ص٢...
 

 - ١10.6  = ش+

 ص٢ًٔج ٣ؤ هجّ ٝٝػٞػ٘ج دؼة ذُي  ٓٞز ثُٔؼج ُز دج٧

 -١10.6 = ش+ 

11.7  +2.5 =14.2  

ثُٔذقٞع٤ٖ ُٔؾضٔغ ثُة ثضز , ٝهة ثػضٔة ثُذجفغٕٞ ػِي٠ ثُو٤ٔيز  ػٔج ثُٞضؾ ثُقطجد٢ ٧ 9.2= 2.5 - ١11.7 = أٝ 

 ( ٫خضذج  ٓظةثه٤ز ثُؼ٤٘ز ك٢ صٔغ٤ِٜج ُٔؾضٔغ ثُة ثضز.test( ٝثضضؼَٔ هجٕٗٞ )14.2ثُٔٞؽذز )

 ٝ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢:

 1س
 ١ / –/ش 

 ع ٕ
 

 ع ٕ=
 ع

= 
9.6 

 =1.3 
ٕ 50 

 

 1س
 ١ / –/ش 

 ع ٕ
 

 1س
/12.9 – 14.2/ 

1.3 
 

 
 

 ػٔيج ثُؼ٤٘ز  ٝثُٞضيؾ ثُقطيجد٢ ٧ ػٔج ثخضذج  ثُلرم ثُٔؼ١ٞ٘ د٤ٖ ثُٞضؾ ثُقطجد٢ ٧ أ٤ٔٛز إؽرثءٝدؼة    1= 1س

ٕ  ( %095ػ٘يية ٓطييضٟٞ عوييز )ٓؾضٔييغ ثُة ثضييز ,ُييْ ٗؾيية ٛ٘ييجى كرهييج ٓؼ٣ٞ٘ييج  ٓييٖ ثُو٤ٔييز  أهييَ( 1ٗض٤ؾييز ث٫خضذييج ) ٧

ٕ  ( ٝػ٤ِٚ 1.96ثُؾة٤ُٝز )  ثُؼ٤٘ز ثُٔخضج ر ًجٗش طج هز ك٢ صٔغ٤ِٜج ُٔؾضٔغ ثُذقظ. كئ

 

 

 

                                                           
(1)
 C..A. moser ,surveyment ,hodin  in social investigation Heim-mon, London, 1967,p10. 
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 الربًٌ دعبوال

 شوغ البَبًبت أمدوات
ضي٢ ُٜيج ز ٝثُض٢ ٖٓ خ٬ُٜج ٗوّٞ دؾٔيغ ثُذ٤جٗيجس ػيٖ ثُٔذقيٞع٤ٖ ٝثُٔطضؼِٔٝثُٞضجةَ ثُ  ٝثسدضقة٣ة ث٧ ثُذجفغضجْٕ صهج

 دٔٞػٞع ثُذقظ ثُقج٢ُ ٢ٛٝ.. ػ٬هز

 ث٫ضضٔج ر ث٫ضضذ٤ج٤ٗز (1

 ثُٔوجدِز (2

 الواظظة (3

ج ّٓ  ٤ز ٝػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُأضجضصظ٤ْٔ ث٫ضضٔج ر ث٫ضضذ٤ج٤ٗز كوة ٓرس دج دؼز ٓرثفَ  أ

  -:الؼٌَة االظحطاػَة ( أ

ث٫ٗضرٗيش ٝصةثػ٤جصيٚ  ضيضؼٔجٍثُطيِذ٤جس ثُٔرثكويز ٫ أٛيْؿج٣ز ثُذجفغ٤ٖ ٖٓ ثخا ػ٤ٖ ثضضط٬ػ٤ز ٛٞ ُِضؼرف ػِي٠ ثٕ 

ثضتِز ٓلضٞفز ٝدؼة ذُي ٝزػش ػ٠ِ ثُٔذقيٞع٤ٖ ٝٓيٖ عيْ ثضيضِٔش ث٫ؽجديز  ثُذجفغضجٕ شٝؽٜ إِذْ  .ؽلجٍػ٠ِ ضِٞى ث٧

 كورثس ٝصْ ث٫ضضلج ر ٜٓ٘ج ُضظ٤ْٔ ث٫ضضذجٗز ثُٜ٘جة٤ز. إ٠ُِ ؽجدجسٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٝدؼة فُٞش صِي ث٩

 صدق االظحوبز   ( ة

ؽِٚ أضضٔج ر ثُٜةف ثُا١ ٝػؼش ٖٓ ٣ةٍ ػ٠ِ ٓةٟ صقو٤ن ث٫
(1)

ثُٔو٤يجش)  أٝٝهة صْ ثُضقون ٓيٖ طيةم ث٫ضيضذ٤جٕ  

هطيْ ث٫ؽضٔيجع ٝػِيْ ثُي٘لص ُضضقة٣ية ٓيةٟ طي٬ف٤ز كويرثس  راضيجصصْ ػرػٜج ػ٠ِ ٤ٛتيز ثُضقٌي٤ْ ٓيٖ أ إِذْ ثُٔقضٟٞ( 

 ث٫ضضٔج ر.

 الرببت لاظحوبز   ( ت

ٕ   .كيرث ٗليص ث٧ ن ك٤ٜج ػ٠ِ ٣طذ أ١ٗضجةؾٚ, دجه٢ِٓز ٣ةٍ ثُغذجس ػ٠ِ ثُٔطجدوز ثٌُج  ٍ ثُضطذ٤ين ثُغيج٢ٗ ٬ُضيضٔج ر  كيئ

ٍثُض٢  ٍ ػ٤ِٜج ثُضطذ٤ن ػ٠ِ ٗلص ثُ٘ضجةؼ   ٝ ثُٔو٤جش عجدضيج صذجصيج صجٓيج. أطذـ كرث دجُ٘طذز ُٔؾٔٞػز ث٧ ث٧
(2)

ٝدؼية ثٕ  

٤ُيجء ( ٓذقيٞع٤ٖ ٓي10ٖثؽ٤سس ث٫ضضٔج ر دظ٤ـضٜج ثُٜ٘جة٤ز كوة ؽذوش ػ٠ِ ػ٤٘ز ٓؤُلز ٓيٖ )  ٝ ٝهية  ,ؽليجٍث٧ أٓيٞ  أ

ٍػط٤ش ٓةر د٤ٖ ث٫خضذج  أ   إِذْ ك٢ ؽةثٍٝ  ؽجدجسكرؿش ث٩  ٝ ( خٔطز ػشير ٣ٞٓيج ُضطذ٤ويٚ عج٤ٗيز ػِي٠ 15ٝثُغج٢ٗ ) ث٧

ًٝيجٕ  هجٕٗٞ )د٤رضٕٞ(, جضضؼٔج٠ٍ. ٝهة ثضضخرػ ٓؼجَٓ ثُغذجس دُث٧ٝٗلص ثُٔؾٔٞػز ثُض٢ ؽذوش ػ٤ِٜج ثُٔؾٔٞػز 

 ثُذقظ. ؿرثعٝػةس ٛاٙ ثُو٤ٔز ًجك٤ز ٧  (0.7ٓؼجَٓ ث٫ صذجؽ ث٢ٌُِ ُِٔو٤جش)

 جصوَن اظحوبز  االظحببًة ( خ

ثُ٘ظر٣يز دضظ٤ْٔ ثضضٔج ر ث٫ضضذجٕ دؼية ثٕ صطي٠٘ ُٜيْ ث٫ؽي٬ع ػِي٠ ػية  ٓيٖ ثُة ثضيجس ٝثُذقيٞط  ثُذجفغضجٕ شهجٓ

ّٝ ذجٗز دشيٌِٜج ظر١ ُِة ثضز ك٢ طي٤جؿز كويرثس ث٫ضيضكج ر ٖٓ ثُؾجٗخ ثُ٘كؼ٬ ػٖ ث٩ ٝث٤ُٔةث٤ٗز, صؼئ٘ش ٢, ُٝيث٧

ػجٓيز  أضتِز كؼ٬ ػ٤ٖز ٝث٫خضظجط٤ز ًجُؾ٘ص ٝثُٔطضٟٞ ث٫هضظج ١ ضجضثضضٔج ر دقغ٘ج ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٫ضتِز ث٧

 ثُٔٞػٞػ٤ز ٝثُةهز ك٢ ؽرؿ كورثس ث٫ضضذجٗز.  ثُذجفغضجٕ شكوة  ثػ ,ط٤ـش فٍٞ ٓٞػٞع ثُذقظ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 147, ص7711, عبد الباسط محمد حسن , اصول البحث االجتماعي,مكتبة االنجمو المصرية, القاهرة (1)
 .143,ص ابقمصدر س عبد الباسط محمد حسن ,(2)
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 الاصل السابغ

 َةظصبئت آبجعلَل البَبً 

 

 اّوَّ الوبعد 

 الوبعوذَي ظسص االشحوبػَة ّالخصبئ

 
 الصٌط (1

 الؼٌَة فسامدالحوشٍغ الصٌعٌ ّ ٍ وضط( 1شدو )
 

 % الؼدمد الصٌط ت

 %42 21 ذكوز 1

 %58 29 إًبخ 2

 %100 50 الوصووع
 

%( ٓيٖ 42( ٝد٘طذز )50(  ٓذقٞط ٖٓ ثُاًٞ  ٖٓ ٓؾٔٞع )21ثٕ ثُؼ٤٘ز صضٌٕٞ ٖٓ ) إ٠ُِظجة٤ز ص ش٤ر ثُ٘ضجةؼ ث٩ف

ثُٔضؼِويز  ؽجديجس,ٓضـ٤ر ثُ٘يٞع ث٫ؽضٔيجػ٢ )ثُؾ٘ية ( ٣يؤعر كي٢ ؽذ٤ؼيز ث٩ ٗجط%( ٖٓ ث58٩ٝد٘طذز )(  50ٓؾٔٞع )

 دجُٔذقٞع٤ٖ ك٢ ظَ ثخض٬ف ثُخذرثس ٝثُضؾج ح ثُض٢ ٣ٔر دٜج ٬ً ثُؾ٘ط٤ٖ.
 

 الائبت الؼوسٍة (2

 ( ٍ وضط الائبت الؼوسٍة ّفسامد الؼٌَة2شدو )

 % الؼدمد الائبت الؼوسٍة ت

1 25-30 12 24% 

2 36-41 17 34% 

3 42-47 15 30% 

4 48-53 6 12% 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

 ث( ٝهة شي30ٌِٞ-25ْٛ د٤ٖ )أػٔج ( ْٛ ٖٓٔ صضرثٝؿ 50( ٓذقٞط ٖٓ ٓؾٔٞع )12ٖٓ ثُة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز ثٕ ) صذ٤ّٖ

%( ٛيْ ٓٔيٖ 34( ٓذقيٞط شيٌِٞث ٗطيذز ) 50( ٓذقيٞط ٓيٖ ٓؾٔيٞع )17%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘يز , ٝثٕ )24ٗطذز )

( ٝهية 47-42ْٛ دي٤ٖ)أػٔيج ثُؼ٤٘يز هية دِـيش  أكيرث ( ٓذقٞط ٖٓ 15( ض٘ز  , ٝثٕ )41-36ْٛ د٤ٖ ) أػٔج ؿ صضرثٝ

%(  ٛيْ ٓٔيٖ 12( كير  ٗطيذز)50( ٓذقٞع٤ٖ ٖٓ ٓؾٔٞع )6) أشج ث أخ٤ر%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز  30ٝشٌِٞث ٗطذز )

ٔذقيٞع٤ٖ ًٔيج ثٕ ُِؼٔير ُث جسإؽجديخجطيز كي٢  أ٤ٔٛيز. ٣ٝشيٌَ ٓضـ٤ير ثُؼٔير ( ضي٘ز53-48ْٛ ٓيجد٤ٖ )أػٔج صضرثٝؿ 

 .(3ك٢ ثُخذرثس ٝثُضؾج ح ثُض٢ ٣ٔضٌِٜج ثُلر  ًٝٔج ٓٞػـ ك٢ ثُؾةٍٝ ) صؤع٤ر

 الوعحوى الحؼلَوٌ لِببء واّهزبت (3

 الؼٌَة أفسامدهي  هزبتواّ لِببءالوعحوى الحؼلَوٌ  ٍ وضط( 3شدو  )

 الوعحوى الحؼلَوٌ
 هزبتاّ اُببء

 % الؼدمد % الؼدمد

 - - - - ث٢ٓ

 %10 5 %6 3 ٣ورأ ٣ٌٝضخ
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 %16 8 %12 6 ثدضةثة٤ز

 %20 10 %24 12 ٓضٞضطز

 %32 16 %30 15 ثػةث ٣ز

 %16 8 %20 10 ؽجٓؼ٢

 %6 3 %8 4   ثضجس ػ٤ِج

 %100 50 %100 50 ثُٔؾٔٞع

 ػةث ٣يزث٩شيٌَ ُقِٔيز ثُشيٜج ر  ٜٓيجسٝث٧ ٦ُديجء( ثٕ ثُٔطضٟٞ ثُؼ٢ِٔ ٤3جس ثُٞث  ر ك٢ ثُؾةٍٝ )فظجةُ٘ج ث٩ صذ٤ّٖ

٣يةٍ  . ٝٛياثٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز %(32) ٜٓجس. د٤٘ٔج دِـش ٗطذز ث٧ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز%( 30) ث٥دجءكوة دِـش ٗطذز 

يجك٢ دي٤ٖ ثُيسٝؽ٤ٖ ٝثُيا١ ديةٝ ٙ ٣ي٘ؼٌص ػِي٠ صرد٤يز ٝص٘شيتز ثُطليَ. ػ٠ِ ثُضويج ح ثُلٌير١ ٝثُغويج ّٓ ٗطيذز كي٢  أهيَ أ

يج%( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز 6) ث٥ديجءأ ٣ٌٝضخ ٝهية دِـيش ٗطيذز ثُؼ٤٘ز كوة ًجٗش ْٛ ٖٓٔ ٣ور كرث ثُٔطضٟٞ ثُغوجك٢ ٧ ّٓ  أ

 %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز . 10كوة دِـش ثُ٘طذز ثُٔت٣ٞز ) ٜٓجسدجُ٘طذز ٨ُ

 الوزٌة (4

 الؼٌَة الوبعوذة أفسامدهي  هزبتواّ اُببءهزٌة  ٍ وضط( 4شدو  )

 الوزٌة
 هزبتاّ اُببء

 % الؼدمد % الؼدمد

 %48 24 %42 21 ًجضخ/  دز د٤ش

 %44 22 %40 20 ٓٞظق/ ٓٞظلز

 %8 4 %10 5 ٓضوجػة / ٓضوجػةر

 - - %8 4 ػجؽَ ػٖ ثُؼَٔ

 - - - - صاًر  أ خرٟ

 %100 50 %100 50 ثُٔؾٔٞع

 

ٗطيذز ٓيٖ كي٢  أػِي٠ٛيْ ٓيٖ ثٌُطيذز ٝهية شيٌِش  ث٥دجء( ٖٓ 21ثٕ ) ( ٤4ز ٖٓ ثُؾةٍٝ )صطٜر ٗضجةؼ ثُة ثضز ث٤ُٔةثٗ

%( ٛيٖ 48) ٜٓيجسٗطيذز ٨ُ أػِي٠%( ٖٓ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز كي٢ في٤ٖ دِـيش 42ٝدِـش ) أػ٬ٙثُٔذقٞع٤ٖ  ث٥دجءٜٖٓ 

ج دجس د٤ٞس.  ّٓ %( ٖٓ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز  د٤٘ٔيج دِيؾ 40( ٓٞظلج ٝهة شٌِٞ ٗطذز  )20ثُٔٞظل٤ٖ كوة ًجٕ ) ث٥دجءػة   أ

ٟ ث٫هضظيج ١ ثُٔطيضٞ إُِي٠. ٝٛاث ٣ش٤ر %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز 44د٘طذز ) أ١( ٓٞظلز 22ثُٔٞظلجس ) ث٧ٜٓجسػة  

   .ٜٓجسٝث٧ ث٥دجء٣ضقة  ٖٓ ؽذ٤ؼز ثُٜٔ٘ز ٌَُ ٖٓ   رضر٨ُ

 الؼٌَة أفطاب ػدمد  (5

 ةٌالؼَ فسامدّ فطاب ػدمد اّ ٍ وضط( 5شدو  )

 % الحكساز فطاب ػدمد اّ

 %34 17 ؽلَ ٝثفة

 %46 23 ثع٘جٕ
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 %20 10 ؤًغرع٬عز ك

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

ثُيا٣ٖ ُية٣ْٜ ؽلي٬ٕ كويؾ ٝهية  ضيرثُؼ٤٘يز ٛيْ ٓيٖ ث٧ أكرث ٗطذز ٖٓ  ٠ِأػ( ثٕ ٤5ز ُِؾةٍٝ )فظجةصظٜر ثُذ٤جٗجس ث٩

ثُٔؼ٤شي٤ز  ٓٞ ٝثٗشيـجُْٜ ديج٧ ٜٓيجسٝث٧ ث٥ديجءثٕ ػٔيَ  إُِي٠% ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘يز ٝٛيا ٣شي٤ر 46دِـش ٛاٙ ثُ٘طذز 

 .ٖك٢ ثُٞهش ثُرثٛ رضرٝثُٞػ٢ ثُغوجك٢ ثُا١ صضٔغ دٚ ث٧ ؽلجٍذجس ثُق٤جر ٛٞ ثُةثكغ ُضقة٣ة ػة  ث٧ِٝٓضط
  

 الدلخل الشزسً (6

 هقداز الدلخل الشزسً لوظدات الؼٌَة ٍ وضط( 6شدو  )

 % الحكساز الدلخل الشزسً

 %20 10 ثُق 750  -500

750 -1000000 22 44% 

 %36 18 ؤًغرك 1000000

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

 -ُييق ث 750ديي٤ٖ) ٗطييذز ٓييٖ ثُٔذقييٞع٤ٖ ٣ضييرثٝؿ  خِٜييْ ثُشييٜر١ ٓييج أػِيي٠( ثٕ ٣6ضؼييـ ٓييٖ ٓؼط٤ييجس ثُؾييةٍٝ )

 ؽليجٍ%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز ٝٛياث ٣ٌيج  ٣ٌيٕٞ ٓض٘جضيذج ٓيغ ػية   ث44٧( ٤ِٕٓٞ  ٣٘ج  ٝهة دِـش ثُ٘طذز )1000000

يج. ٝ   رأضير( ٝثُذجُـيز ؽلي٬ٕ ٌُيَ 5ثُٔذقٞع٤ٖ ثُٞث  ر ك٢ ثُؾةٍٝ  هْ ) أضرك٢  ّٓ ٗطيذز ثُٔذقيٞع٤ٖ ثُذيجُؾ  خِٜيْ  أ

٣ٝقوين  رضرج ػ٠ِ صِذ٤ز ٓضطِذجس ث٧إ٣ؾجدثُؼ٤٘ز ٓٔج ٣ؤعر %(ٖٓ ٓؾٔٞع 36كوة دِـش ) ؤًغرثُشٜر١ ٤ِٕٓٞ  ٣٘ج  ك

جُٜج هة ث ٖٓ ثُركج٤ٛز.  ّٓ ٕ  ٗطذز ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ  أهَ أ  .(ثُق  ٣٘ج 750 إ٠ُِثُق 500 خِْٜ ثُشٜر١ ٣ضرثٝؿ د٤ٖ ) كئ

 الركَة شزص اّ أًواع (7

 الوبعوذَي أظس أبٌبءالحٌ ٍوحلكزب  شزص ّاًوع  ٍ وضط( 7شدو   )

 % لحكسازا شزص ًوع اّ

 %40 20 ٛجصق ٗوجٍ

 %60 30 ث٣٫ذج 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

%( ٓيٖ ٓؾٔيٞع 60)ٝهية دِـيش ثُٔذقيٞع٤ٖ ٛيْ ٣ٔضٌِيٕٞ ث٣٫ذيج   أد٘جءٗطذز ٖٓ  أػ٠ِ( ثٕ 7ٓؼط٤جس ثُؾةٍٝ ) صذ٤ّٖ

, ٝٛياث %( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز 40ثُٜيجصق ثُ٘ويجٍ كوية دِـيش ) أؽٜسرثُا٣ٖ ٣ٔضٌِٕٞ  د٘جءثُؼ٤٘ز. ك٢ ف٤ٖ ثٕ ٗطذز ث٧

ذٝ صو٤٘يز ٝؽة٣يةر  أؽ٤يجٍظٜيٞ  د ثُا٤ًز  ثُقة٣غز هة ثضٜٔش  ؽٜسرؾجٍ صو٤٘جس  ث٣٧ةٍ ػ٠ِ ثٕ ثُضطٞ  ثُطر٣غ ك٢ ٓ

 .ؽٜسرُضِي ث٧ ؽلجٍػج٤ُز ثُؾٞ ر ٝثٌُلجءر ٓٔج ؽؼِٜج صشة ثٗضذجٙ ث٧

 

 الوبعد الربًٌ

 
 الركَة شزص لْ فطاب اقحٌبء اّ أظببة (8

 الركَة شزص لْ فطاب ّاقحٌبء ا أظببة ٍ وضط( 8شدو  )
 

 % الحكساز االظحؼوب  أظببة

 %54 27 ُِضرك٤ٚ ٝثُضط٤ِز

 %26 13 ُِضؼج ف

 %20 10 كٌج ُ٘شر ث٧

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
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ثُضطي٤ِز  ؿيرثعػ٤٘ز ثُة ثضيز صطيضؼَٔ ٓٞثهيغ ثُضٞثطيَ ث٫ؽضٔيجػ٢ ٧ أكرث ( ٖٓ 27( ثٕ )8صظٜر ٗضجةؼ ثُؾةٍٝ )

ثُؼ٤٘يز ٛيْ ٓٔيٖ  أكيرث ( ٖٓ 13%( ك٢ ف٤ٖ ثٕ )54ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز ٝثُض٢ دِـش ) ٗطذز أػ٠ِٝثُضرك٤ٚ ٝهة شٌِٞث 

ج%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.٣26طضخةّ ٛاٙ ثُٔٔٞثهغ ُـرع ثُضؼج ف ٝص٣ٌٖٞ طةثهجس ٝد٘طذز ) ّٓ ٗطذز كوية ًجٗيش  أهَ أ

ع ثُؼ٤٘يز, ٝٛياث %( ٓيٖ ٓؾٔي20ٞك٤ٔج د٤ْٜ٘  ٝهة دِـش )  ثءٝث٥ كٌج ٢ ثُٔٞثهغ ُـرع ٗشر ٝصذج ٍ ث٧ٓطضؼِٖٔٓ 

٤ُجءٓج ثكج  دٚ   ٝ صلر٣ؾ ٓج ديةثخِْٜ ٓيٖ ؽجهيز ٓيٖ خي٬ٍ ثُضطي٤ِز   إ٠ُِْٜ أؽلجُفجؽز  إ٠ُِٝهة ػسٝ ذُي  ؽلجٍث٧ أٓٞ  أ

 أطيذـثُٞثؽذجس ثُٔة ضي٤ز , ُياث  أ ثءٝثُذقظ ػٖ ثُٔضؼز ٝثُضر٣ٝـ ٝهؼجء ٝهش ثُلرثؽ دؼة ٣ّٞ شجم ٖٓ ثُة ثضز ٝ

ثُؼجُْ ث٫كضرثػ٢ ثُا١ ٣طٔـ ُْٜ دجُضل٤ٌر ٝثُضؼذ٤ر  إ٠ُِضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝصقُْٜٞ ٛ٘جى ث صذجؽ د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ٓٞثهغ ثُ

 .ث٧ خرٟكؼَ ٓج٫ ٣طٔـ دٚ ك٢ ث٫ٝضجؽ ث٫ؽضٔجػ٤ز  أٝػٔج دةثخِْٜ دٌَ فر٣ز 

 أًواع الوواقغ االلكحسوًَة (9

 لوشبهدجزب فطاب الوواقغ االلكحسوًَة الحٌ ٍحواصل اّ ٍ وضط( 9شدو  )

 % الحكساز وًَةالوواقغ االلكحس

 %38 19 ثُل٤ة٣ٞ أُؼجح

 %20 10 ُِضؼج ف

 %24 12 كٌج ُ٘شر ث٧

 %18 9 ٓٞثهغ ثُضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢ )ثُل٤طذٞى  ٝث٫ٗطضٌرثّ(

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
  

%( ٓيٖ ٓؾٔيٞع 38ثُل٤ة٣ٞ ٝهة دِـش ) أُؼجح٣رؿذٕٞ دٔشجٛةر  ؽلجٍٗطذز ٖٓ ث٧ أػ٠ِ( ثٕ 9ٗضجةؼ ثُؾةٍٝ ) ص ش٤ر

ييج %(,24ثُؼ٤ِٔييز ٝد٘طييذز ) كيي٬ّعييْ ؽييجءس دجُٔرصذييز ثُغج٤ٗييز ٛييْ ٓييٖ ٣شييجٛةٕٝ ث٧ثُؼ٤٘ييز  ّٓ ثٌُرصييٕٞ  أكيي٬ّٓشييجٛةر  أ

٢ ٔطيضؼِٔٗطيذز ًجٗيش ُ أهيَ%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز .ك٢ في٤ٖ ثٕ 20ٝثُٔطِط٬س كوة ؽجءس دجُٔرصذز ثُغجُغز ٝد٘طذز )

( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز. ٝٛاث ٣شي٤ر ٓيٖ خي٬ٍ %18ٝضجةَ ثُضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢ ) ثُل٤طذٞى ٝث٫ٗطضؾرثّ( ٝهة دِـش )

ث٫ٌُضر٤ٗٝيز ٓغيَ )ُؼذيز ثُذيٞدؾ٢( ٓيٖ  ُؼيجحثٌُذ٤ير دج٧ ؽليجٍٓيغ ذ١ٝ ثُٔذقيٞع٤ٖ ثٛضٔيجّ ث٧ أ ؽر٣شثُٔوجد٬س ثُض٢ 

٬ٗٝفع ث٫ٗضشيج   َ ًٜٞٗج صشؾغ ػ٠ِ ثُؼ٘ق.لصشٌَ خطرث ػ٠ِ ثُط  ُؼجحثُوضج٤ُز ٝث٫ًشٖ, ٝ ٓغَ ٛاٙ ث٧ ُؼجحث٧

 ؽلييجٍصطييض١ٜٞ ث٧ أ خييرٟ أُؼييجح.  ٝٛ٘ييجى ٓييٖ ًيي٬ ثُؾ٘طيي٤ٖ ٝثُشييذجح ؽلييجٍٛيياٙ ثُِؼذييز ديي٤ٖ ث٧ ٔجٍضييضؼثُٞثضييغ ٫

ث ضِذ٤ز  عج ٝثُوظض ثُضلجػ٤ِز ٝؿ٤رٛج ٝثُض٢ صضرى   ث٧ُـجز أُؼجحثُر٣جػ٤ز ٝضذجم ثُط٤ج ثس, ثُضخل٢ ,  ُؼجحًج٧

 ػ٠ِ ثُوة ثس ثُؼو٤ِز ٝثُٔؼرك٤ز ُِطلَ.
 

 الركَة شزص زب اّأبٌبئاقحٌبء  يإِل  ظسالحٌ مدفؼث اّ ظببةاّ (10

 الركَة شزص اّ زبأبٌبئاقحٌبء  إِلي  ظسٌ مدفؼث اّالح ظببةّا ٍ وضط( 10شدو  )   
   

 % الحكساز ظببةاّ

 %22 11  ثخَ ٝخج ػ ثُٔ٘سٍ ؤػٔجٍد رضرثٗشـجٍ ث٧

 %20 10 ػةّ ٝؽٞ  ثٓجًٖ صرك٤ٜ٤ز

 %16 8 ٛٞثصق ثُٞثُة٣ٖ ثضضؼٔجٍث٫دضؼج  ػٖ 

 %30 15 زػجُْ ثُٔؼرك إ٠ُُِٞػ ثُٞ

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
 

ثُا٤ًز ٛٞ  ؽٜسرْٜ ٨ُأد٘جةٝث ػ٠ِ ثٕ ضذخ ثهض٘جء أًةثُٔذقٞع٤ٖ  أضرٗطذز ٖٓ  أػ٠ِ(  ثٕ 10صظٜر ٗضجةؼ ثُؾةٍٝ ) 

ضيي٤ٔج كيي٢ ٓؾييجٍ ث٫ٌُضر٤ٗٝييجس ٝطيي٘جػز ثُطيي٤ج ثس ػييجُْ ثُؼِييْ ٝثُٔؼركييز ُس٣ييج ر ٓؼِٞٓييجصْٜ   إُِيي٠ثُُٞييٞػ  دٜييةف

,ٝهية شيٌَ  ؽٜيسرٛياٙ ث٧ ٖٜيج ٣ٔضِيي ثُؼة٣ية ٓيأد٘جةثُؼٞثةَ دجس  أؿِخ٬ٗٝفع ٖٓ ٛاث ثٕ  ٓؾ٤جس ٝؿ٤ر ذُي ٝثُذرث

ٛيٞ  ؽٜيسرْٜ ُٜياٙ ث٧أد٘يجةثٕ ضذخ ثهض٘يجء  إ٠ُِٝث أشج %(  22%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز ك٢ ف٤ٖ ثٕ )30) زٛؤ٫ء ٗطذ

 ؽٜيسرصيٞك٤ر ٛياٙ ث٧ إُِي٠سٍ ٓٔيج ٣يةكغ دٜيج ٣ز  ثخيَ ٝخيج ػ ثُٔ٘يضيردجُؼٔيَ ٝث٫ُضسثٓيجس ث٧ رضيردطذخ ثٗشيـجٍ ث٧

٤ُيجء%( ٓيٖ 20) أشيج ًياُي كوية ٝهيش كيرثؿْٜ دٜيج . ٩شـجٍ ث٧ضردذو٤ز  أضٞر ْٜد٘جة٧  ٝ ثٕ ثُطيذخ ثُيا١  ؽليجٍث٧ أ

٣ٌٔيٖ ثٕ  ؽليجٍػيةّ صيٞكر ثٓيجًٖ صرك٤ٜ٤يز  ثٓ٘يز ٨ُ أٝٛيٞ هِيز  ؽٜيسرْٜ ُٜياٙ ث٧أد٘يجةصِذ٤يز فجؽيز  إُِي٠ رضر٣ةكغ دج٧
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ييجٓٔج ضييز ٛٞث٣ييجصْٜ ثُٔلؼييِز  . أٝثٝهييجس كييرثؿْٜ  ٣وؼييٞث دٜييج ّٓ ُٜيياٙ  ؽلييجٍٗطييذز كويية ثٝػييسس ضييذخ ثهض٘ييجء ث٧ أهييَ أ

 %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.16ثُٜجصق ثُشخظ٢ ُِٞثُة٣ٖ ٝهة دِـش ثُ٘طذز ) ثضضؼٔجٍٛٞ ثُرؿذز ك٢ ػةّ  ؽٜسرث٧

 الوقث الرً ٍعحغسقه أفسامد الؼٌَة فٌ جصاط االًحسًث (11
 

 الؼٌَة فٌ جصاط االًحسًث أفسامدلوقث الرً ٍعحغسقه ا ٍ وضط( 11شدو  )   
   

 % الحكساز الوقث ػلي االًحسًث

 %30 15 ضجػضجٕ -ضجػز ٝثفةر 

 %40 20 ضجػجس 4 - 3

 %10 5 ضجػجس 6 - 5

 %20 10 قش ثُلرطزًِٔٔج ض

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

ز ك٢ صظلـ ث٫ٗضرٗش ٝهة ًجٗش ٘ثُؼ٤ رث أك  ثُطجػجس ثُض٢ ٣وؼ٤ٜج ( ػة11ذ٤جٗجس ثُٞث  ر ك٢ ثُؾةٍٝ )٣ضؼـ ٖٓ ثُ

%( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز ٝهية ؽيجءس دجُٔرصذيز 40دِـيش )إِْذ  ؛ضيجػجس ٤ٓٞ٣يج(  4 - 3ٗطذز ٖٓ ثُيا٣ٖ ٣وؼيٕٞ ) أػ٠ِ

%( . 30ثُؼ٤٘يز ٝهية شيٌِٞث ٗطيذز) أكيرث ( كر  ٖٓ 15)ضجػضجٕ( ٤ٓٞ٣ج  -ثُغج٤ٗز ثٕ ػة  ثُا٣ٖ ٣وؼٕٞ )ضجػز ٝثفةر 

ييج. ( ضييجػجس ٤ٓٞ٣ييج ُضظييلـ ث٫ٗضرٗييش6 -5ُؼ٤٘ييز ٣وؼييٕٞ )%( ٓييٖ ٓؾٔييٞع ث20ٝثٕ ) ّٓ ٗطييذز كٜيي٢ ٓييٖ ثُييا٣ٖ  أهييَ أ

زث   ٓيج إَِذثثُشيخض ٓيةٓ٘ج  ةؼي٣ٌٔيٖ ثٕ ٣   أٗٚ   ٝٗطض٘ضؼ ٖٓ ذُي  ٕٞ ٓٞثهغ ث٫ٗضرٗش فطخ ٓج٣طٔـ دٚ ٝهضْٜ. ق٣ضظل

ثُضي٢ دجصيش صظيجٍ ثُقة٣غيز ٚ ٬ُٗضرٗش ػٖ ث دؼز ضجػش ٤ٓٞ٣ج , ٝٛاث ٣ةٍ ػ٠ِ ٓيةٟ صيجعر ثُطليَ دٞضي٤ِز ث٫ثضضؼٔجُ

ػِي٠ ٝػي٤ْٜ  ضيؤع٤رثُٞض٤ِز ًِٔج زث  ٖٓ ث٤ٔٛضٜج ٝ ٝ ٛج ك٢ ثُ إ٠ُِصؼرػْٜ  ٓةرصجخا ٖٓ ٝهضْٜ ثٌُغ٤ر  ًِٝٔج صس ث  

 ْٜ ثُقط٢ ٝثُقر٢ً.إ  ثًٝ

 هؼسفة أفسامد الؼٌَة ببّهساض الحٌ ٍعببزب االظحؼوب  الواسفط لاًحسًث (12

 الواسفط لاًحسًث ظحؼوب الحٌ ٍعببزب اال اضبّهسالؼٌَة ب أفسامدهؼسفة  ٍ وضط( 12شدو  )

 الوصووع % ال % ًؼن اضاّهس

 %100 %60 30 %40 20 ثُضٞفة

 %100 %30 15 %70 35 ثُؼسُز ث٫ؽضٔجػ٤ز

 %100 %42 21 %58 29 ػ٠ِ ثُقجُز ثُ٘لط٤ز ضؤع٤رثُ

 %100 %44 22 %56 28 ) ثُضجز  ثُذظر١( ثؽٜج  دظر١

 %100 %48 24 %52 26 طةثع  ٝصٞصر

 %100 %50 25 %50 25 ػةّ ثُرثفز ٝهِز ثُّ٘ٞ

 %100 %46 23 %54 27 ٓشجًَ ثُؼٔٞ  ثُلور١
  

ثُٔليرؽ  ضضؼٔجٍث٫ ثُؼ٤٘ز دضةثػ٤جس أكرث ( ٓةٟ ٓؼركز ٝعوجكز ٤12جس ثُٞث  ر ك٢ ثُؾةٍٝ )فظجةُ٘ج ٖٓ ث٩ صذ٤ّٖ (1

%(  ٓيٖ 40ثٕ) صذي٤ّْٖٜ إؽجديجصٝٓيٖ خي٬ٍ  ؽليجٍٛج ػ٠ِ ثُقجُز ثُظق٤ز ٝثُ٘لطي٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤يز ٨ُصؤع٤ر٬ُٗضرٗش ٝ

دط٤ق ثُضٞفة ٣ٔغَ ثُؼجُْ ث٫كضرثػ٢ ك٢ د٤تيز ع٘جة٤يز  ُ٪طجدزْٜ أد٘جة)ٗؼْ( ػ٠ِ صؼرع ـْٜ دإؽجدجصثُٔذقٞع٤ٖ ًجٗش 

دضؾطي٤ة شخظي٤جس ثكضرثػي٤ز صضٞثطيَ ك٤ٔيج د٤ٜ٘يج , ٝثٕ صسث٣ية ػية  ثُطيجػجس  ٔطضؼِٕٔٞٝع٬ع٤ز ث٫دؼج ٣ٝوّٞ دٜج ثُ

ٜيج ثُٔخضِليز صيؤعر ػِي٠ ضيًِٞٚ ث٫ؽضٔيجػ٢ ٝػِي٠ هة صيٚ ػِي٠ ؤٗٞثػؼي٤ٜج ثُطليَ كي٢ ثُؼيٞثُْ ث٫كضرثػي٤ز  دثُض٢ ٣و

 )٫(  ػ٠ِ ذُي. -%( ح60( ٓذقٞط ٝد٘طذز )30) أؽجح٣ٖ , ك٤ٔج ث٥خرثُضلجػَ ٝثُضٞثطَ ٓغ 

ٕ  )ٗؼْ(  ـ( ٓذقٞط د35) أًة (2 كؼي٬ ػيٖ ذُيي  رضيرٝضجةَ ث٫صظجٍ هة ثػؼلش ثُؼ٬هيجس ث٫ؽضٔجػ٤يز ثخَ ث٧ دؤ

ضييِذ٤جس ٝضييجةَ ث٫صظييجٍ  إُِيي٣ٝ٠ؼييٞ  ذُييي  , ٝث٧طييةهجء هييج حٝث٧ ٛييَكويية ػييؼلش ثُؼ٬هييجس ث٫ؽضٔجػ٤ييز ديي٤ٖ ث٧

%( ٓيٖ ٓؾٔيٞع 70ٝد٘طيذز ) خير٣ٖ  ٣ضٞثطيِٕٞ ٓيغ ثشيخجص ؽليجٍٖٓ ثُشذجح ٝث٧ ض٢ فِٔش ثُؼة٣ةُ)ث٫ٗضرٗش( ث

 ثُؼ٤٘ز.
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 شببت الودزظَةهدى جأذَس االًحسًث ػلي الطال فٌ هحببؼة الوا (13

 االًحسًث ػلي الطال فٌ هحببؼة الواشببت الودزظَة جأذَسهدى  ٍ وضط( 13شدو  )

 % الحكساز البَبًبت

 %60 30 ٗؼْ

٫ 20 40% 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

ٝثؽذيجصْٜ ثُٔة ضي٤ز ٝهية  أ ثءْٜ كي٢ أد٘يجة)ٗؼْ( ػِي٠ صوظي٤ر ـدي أؽيجدٞث( ٓذقيٞط 30س ثُة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز ثٕ )أظٜر

ذُييي ثٕ %( , ٝٗطييض٘ضؼ ٓييٖ 40)٫( ٝد٘طييذز )ـ( ٓذقييٞط ػِيي٠ ديي20%( ٓييٖ ٓؾٔييٞع ثُؼ٤٘ييز, ٝثٕ )60ذز)ٗطيي شييٌِٞث

ُٞثؽذجصْٜ ثُة ثض٤ز ث٤ٓٞ٤ُز ٝثٗخلجع   ؽجصْٜ ثُلظ٤ِز كؼي٬  ؽلجٍث٧ إٛٔجٍ إ٠ُِ س ٝضجةَ ثُضٞثطَ ث٫ؽضٔجػ٢ أ

شجشييجس ٛييٞثصلْٜ ثُا٤ًييز  أٓييجّٕٞ ثُطِذييز ث٤ُييّٞ ٣ؾِطيي ؤؿِييخػييٖ ذُييي ػييةّ ثضييضغٔج  ثٝهييجس كييرثؿْٜ دجشيي٤جء ٓل٤ييةر .ك

 ١.ضر٫ٗؼسثٍ ػٖ ثُؾٞ ث٧ث إ٠ُِٓٔج ٣ؤ ١  ْٛ أضر أكرث ٓٔج ٣ؾِطٕٞ ٓغ  أًغرث٬ُدضٞح  أؽٜسرٝ
 

 شؼوز أفسامد الؼٌَة ببلولل والضصس ػٌد اًقطبع االًحسًث (14

 الؼٌَة ببلولل والضصس ػٌد اًقطبع االًحسًث أفسامدشؼوز  ٍ وضط( 14شدو  )

 % الحكساز البَبًبت

 %56 28 ٗؼْ

٫ 22 44% 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

)ٗؼْ( ك٤ٔيج ٣خيض ثُشيؼٞ  دجُِٔيَ ٝثُؼيؾر ػيٖ ـدي أؽيجدٞث( ٓذقيٞط هية 38ثٕ ) إُِي٠ضيز ث٤ُٔةث٤ٗيز ٗضيجةؼ ثُة ث ص ش٤ر

)٫( دؼييةّ ـديي أؽييجدٞث( ٓذقييٞط 22%( ٓييٖ ٓؾٔييٞع ثُؼ٤٘ييز كيي٢ فيي٤ٖ ثٕ )56ثٗوطييجع ث٫ٗضرٗييش ٝهيية شييٌِٞث ٗطييذز )

%( ٓييٖ ٓؾٔييٞع ثُؼ٤٘ييز, ٫44ء شييٌِٞث ٗطييذز )ؤثُـؼييخ ػ٘يية ثٗوطييجع ث٫ٗضرٗييش ٝٛييشييؼٞ ْٛ دجُِٔييَ ٝثُؼييؾر ٝ

 ؼٔجٍٓؼضييج ث ػِيي٠ ثضييض أطييذـٝٗطييض٘ضؼ ٓييٖ ذُييي ثٕ ثٗوطييجع شييذٌز ث٫ٗضرٗييش ثعييرس ػِيي٠ ضيي٤ٌُٞٞؽ٤ز ثُطلييَ ٝثُييا١ 

ضٚ ٣ٖ . ًٝٔج ٗؼِْ ثٕ ٓرفِيز ثُطلُٞيز ٛي٢ ٓرفِيز ػٔر٣يز ٝٗٔجة٤يز ُذ٘يجء شخظي٤ث٥خرٝضجةَ ث٫صظجٍ ُِضٞثطَ ٓغ 

٢ ػجُٔٚ ثُخج ؽ إ٠ُِ  ثُقص ث٫ضضٌشجك٢ ٝثُخ٤ج٢ُ ٣ٝؾخ ثٕ ٣ضؼرف ثكرثُٞهش ٢ٛ ٓرفِز ٣ٔضِي ك٤ٚ أٝذثصٚ ٝد٘لص 

ٕ  ُاث  دطر٣وضٚ ثُخجطز, ٝد٘يجء ع فجؽجصيٚ ثُ٘لطي٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤يز جشيذ٣طيْٜ كي٢ ث ٝضيجةَ ث٫صظيجٍ ٝثُضٞثطيَٝؽيٞ   كئ

 ػ٬هجس ثصظج٤ُز ٓغ ٖٓ ٣رؿذٕٞ ثُضٞثطَ ٓؼْٜ.
 

 ًحسًث ػلي شٍبمد  أو ًقصبى الوشىجأذَس اال (15
 

 ًقصبى الوشى أواالًحسًث ػلي شٍبمد   جأذَس ٍ وضط( 15شدو  )

 % الحكساز البَبًبت

 %54 27 ز٣ج ر ثُٞزٕ

 %46 23 ٗوظجٕ ثُٞزٕ

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
 

 ثضييضؼٔجٍز ْٜ ٗض٤ؾييأد٘ييجة( ٓذقييٞط هيية زث س ثٝزثٕ 27ثٕ ) صذيي٤ّٖ أػيي٤ٙ٬ز ثُييٞث  ر كيي٢ ثُؾييةٍٝ فظييجةثُذ٤جٗييجس ث٩

( 23%( ٓييٖ ٓؾٔييٞع ثُؼ٤٘ييز , ٝثٕ )54ف٤ييش دِـييش ٗطييذضْٜ ) ؽٜييسرؽ٣ِٞييز ػِيي٠ ٛيياٙ ث٧ ٔيية ث٫ٗضرٗييش ٝثُؾِييٞش ُ

ٕ   أؽجدٞثٓذقٞط  ٓؼط٤يجس  %( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز . ٝٓيٖ 46ْٜ هة ثٗخلؼش ٝهة شيٌَ ٛيؤ٫ء ٗطيذز )أد٘جة أٝزثٕ دؤ

ٝص٘ييجُْٜٝ ٓخضِييق ث٫ؽؼٔييز ٝثُٔشييرٝدجس ثُـجز٣ييز  ؽ٣ِٞييز ٔيية ثٕ ثُٔذقييٞع٤ٖ ٗض٤ؾييز ؽِٞضييْٜ ُ صذيي٤ّٖ أػيي٬ٙثُؾييةٍٝ 

 ث٥خرز٣ج ر ثُٞزٕ ,ك٢ ف٤ٖ ثٕ ثُذؼغ  إ٠ُِػؼ٢ِ ٓٔج ث ٟ  أٝٝثُؼظجةر ٝؿ٤رٛج ٝػةّ ه٤جْٜٓ دج١ ٗشجؽ ؽط٢ٔ 

٣٘طي٠ ص٘يجٍٝ ٝؽذيجس ثُطؼيجّ  ثُرة٤طي٤ز ٝثُضي٢ صؼيْ ػ٘جطير  ٚؽ٣ِٞيز كجٗي ٔية ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣٘ةٓؼ ٓغ ث٫ٗضرٗيش ُٝ

ٝهية دِـيش ٗطيذز ٛيؤ٫ء  ٓٔيج ٣ؼرػيْٜ ُطيٞء ثُضـا٣يز ٝكويةثٕ ثُشي٤ٜز. ٗطيج٤ٕةر ُظيقز ؽطيْ ث٩ٌٝٓٞٗجس ؿاثة٤ز ٓل

 %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.46)
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 هدى هعبهوة اّظس  فٌ االظحغٌبء أو جعصَن أبٌبئزن ػي اظحؼوب  وظَلة الحواصل (16
 

 لة الحواصلوظَ اظحؼوب زن ػي أبٌبئجعصَن  أوفٌ االظحغٌبء   ظسهدى هعبهوة اّ ٍ وضط( 16شدو  )

 % الحكساز هدى االظحغٌبء

 %52 26 ٗؼْ

٫ 24 48% 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع

٤ُجء أؿِخ( ثٕ ٣16ٌشق ثُؾةٍٝ )  ٝ ٣طضط٤ؼٕٞ ث٫ضضـ٘جء ػٖ ٝض٤ِز ثُضٞثطَ  ْٜ ٫أد٘جةٝث ثٕ أًةثُٔذقٞع٤ٖ  أٓٞ  أ

قييٞط دييجْٜٗ ٣٫ٌٔييْٜ٘ ( ٓذ24) أؽييجح)ٗؼْ( كيي٢ فيي٤ٖ ـ%(  ديي52( ٓذقييٞط د٘طييذز  )26) أؽييجح إَِذث؛ )ث٫ٗضرٗييش(

ٕ  %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز , ٝهة ثكيج  دؼيغ ثُٔذقيٞع٤ٖ 48ـ٘جء ػٜ٘ج ٝهة شٌَ ٛؤ٫ء ٗطذز )ضث٫ض ْٜ ٣ؾِطيٕٞ أد٘يجة ديؤ

١ ضيرث٫ٗؼيسثٍ ٓيٖ ثُؾيٞ ث٧ إُِي٠ْٛ ٓٔيج ٣يؤ ١ دٜيْ أضير أكيرث ٓٔيج ٣ؾِطيٕٞ ٓيغ  أًغيرشجشجس ٛٞثصلْٜ ثُا٤ًيز  أٓجّ

 ٤ج ٖٓ ف٤جصٚ.أضجضؽسءث  أطذـٝ ُؾٜجزٓةٖٓ ػ٠ِ ٛاث ث أطذـ ٧ٗٚ   ٝثُٔؾضٔغ 

 هدى زغبة الطال بحقلَل ظبػبت االًحسًث (17
 

 هدى زغبة الطال بحقلَل ظبػبت االًحسًث  ٍ وضط( 17شدو  )

 % الحكساز شبببتآ

 %56 28 ٗؼْ

٫ 22 44% 

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
 

٤ُجء أؽجح( 50( ٓذقٞط ٖٓ ٓؾٔٞع ) 28ثٕ)  إ٠ُِ( 17ثُؾةٍٝ ) ٣ ظٜر  ٝ )ٗؼْ( ػِي٠ ػيةّ  ؿذيز ـدي ؽلجٍث٧  أٓٞ أ

ث٫ٗضرٗش ٓٔج ٣ضرى ػ٠ِ ثُٔةٟ ثُذؼ٤ية ثػيرث ث طيق٤ز ٝٗلطي٤ز ٝثؽضٔجػ٤يز ٝصؼ٤ٔ٤ِيز  ثضضؼٔجٍْٜ دضو٤َِ ضجػجس أد٘جة

ًٝاُي ٣ؤعر ػ٠ِ ٗٔؾ ضًِٞٚ ٝثصسثٗٚ ث٫ٗلؼج٢ُ ٝثُ٘ؼؼ ث٫ؽضٔجػ٢ ٓٔج ٣ي٘ؼٌص ػِي٠ د٘يجء شخظي٤ز ضي٣ٞز ٓطيضورر 

 ذُي. ػ٠ِ)٫(٧ـ( ٓذقٞط د22) أؽجح.ك٢ ف٤ٖ 

 هدى جأذَس وظبئل االجصب  ػلي ظلوك اّبٌبء فٌ الوصحوغ (18
 

 فٌ الوصحوغ  بٌبءوظبئل االجصب  ػلي ظلوك اّ جأذَسهدى  ٍ وضط( 18شدو  )

 % الحكساز فٌ العلوك حأذَسال

 %48 24 ٢إ٣ؾجد صؤع٤ر

 %52 26 ضِذ٢ صؤع٤ر

 %100 50 ثُٔؾٔٞع
 

ٕ  ٝث أًية( ٓذقيٞط 24ثٕ ) صذي٤ّٖ ٬ٙأػيٓيٖ ثُٔؼط٤يجس ثُيٞث  ر كي٢ ثُؾيةٍٝ  ٢ ػِيي٠ إ٣ؾيجد صيؤع٤رُٞضيجةَ ث٫صظيجٍ  ديؤ

ٕ  ( ٓذقيٞط 26) أًية, ك٤ٔيج %( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز 48ْٜ ٝهة شيٌِٞث ٗطيذز )أد٘جةضِٞى  ث صيؤع٤رَ ث٫صظيجٍ ُٞضيجة ديؤ

ٝضيجةَ ث٫صظيجٍ ثٕ  ٜٓجسٝث٧ ث٥دجء%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.ف٤ظ ثكج  52ْٜ ٝهة دِـش ٗطذضْٜ )أد٘جةضِذ٤ج ك٢ ضِٞى 

 ٝث٧ًجذ٣ييخجس ثُٔؼِٞٓيي إُِيي٤٠ييز دشييٌَ ٓذجشيير ثػييجكز أخ٬هثُقة٣غييز هيية ضييجػةس ػِيي٠ ٗشيير ٝدييظ ثُل٤يية٣ٞٛجس ثُـ٤يير 

 ثُلر  . ؤ ػ٤ِٜجزػسػز ثُو٤ْ ٝثُٔؼضوةثس ثُض٢ ٣٘ش رد٤ز ثُـ٤ر طق٤قز ٝثُٜجدطز ٝثُض٢ صؤعر ػ٠ِٝثُو٤ْ ثُـ كٌج ٝث٧
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 الاصل الخبهط

 الٌحبئس والحوصَبت 
 حضوي الاصل هبعرَي هوبٍ

 اّوَّ الوبعد 

 ًحبئس الدزاظة الوَداًَة 

 
 :ص٤زثُ٘ضجةؼ ث٥ إ٠ُِٛاٙ ثُة ثضز صْ ثُضٞطَ  ك٢ ػٞء

 أكيرث %( ٓيٖ ٓؾٔيٞع 58ٝهة دِـش ٗطيذضٜٖ )  ٗجطثُؼ٤٘ز ْٛ ٖٓ ث٩ أكرث  أؿِخثٕ  إ٠ُِثُة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز  ص ش٤ر (1

 ثُؼ٤٘ز.

 %( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز ث٤ٌُِز(34دِـش ) إَِذثٗطذز  أػ٠ِض٘ز ٢ٛٝ ( 41-36ػ٤٘ز ثُة ثضز ) أػٔج صرثٝفش  (2

٤ُجءؽجءس ثُ٘ضجةؼ ثُخجطز دجُضقظ٤َ ثُة ثض٢ ٧ (3 ٕ   ؽلجٍث٧ أٓٞ  ٝ  شيٜج ر ُفجط٤ِٖ ػِي٠ ث ث٥دجء%( ٖٓ 30) دؤ

  ٞػيـ٣  %( ٓيٖ ٓؾٔيٞع ثُؼ٤٘يز ٝٛياث 36جط٬س ػ٠ِ ثُشٜج ر ث٫ػةث ٣ز )ثُق ٜٓجسث٫ػةث ٣ز , د٤٘ٔج دِـش ٗطذز ث٧

 صوج ح كٌر١ ٝٓؼرك٢. ٚوجد٣ِ ٜٓجسٝث٧ ث٥دجءٟٞ ثُؼ٢ِٔ د٤ٖ ثُضوج ح ك٢ ثُٔطض

ٕ  ثُة ثضز  سأظٜر (4 %( 48ٜٕ٘ٞ ثُٜٔيٖ ثُقيرر ذثس ثُٔير ٝ  ؿ٤ير ثُغجديش  .د٤٘ٔيج ًيجٕ )٣ٔض ث٥دجء%( ٖٓ 42) دؤ

 ٖٛ  دجس د٤ٞس. ٜٓجسث٧ٖٓ 

 ثُض٢ ُة٣ٜج ؽل٬ٕ كوع.  ضر%( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز ْٛ ٖٓ ث46٧د٤٘ش ثُ٘ضجةؼ ث٤ُٔةث٤ٗز ثٕ ) (5

٤ِٓيٕٞ  ٣٘يج    إُِي٠ةخَ ثُشٜر١ ُٞفةثس ثُؼ٤٘ز دِـش ٓجد٤ٖ ضذؼٔجةز ٝخٔطيٕٞ ثُيق ُد٤٘ش ثُة ثضز ثٕ  ٓطضٟٞ  (6

 ثُؼ٤٘ز. أكرث %( ٖٓ ٓؾٔٞع 42( شٜر٣ج  ٝهة شٌِٞ ٗطذز )100000 -750000)

ع٤ٖ ٛيٞ ؽٜجزث٣٫ذيج  ٝهية دِـيش ثُ٘طيذز ثُٔذقيٞ أد٘يجءثُضي٢ ٣ٔضٌِٜيج  ؽٜيسر٧ث أٗيٞثع أًغيرًشلش ٗضجةؼ ثُة ثضز ثٕ  (7

 ؼ٤٘ز.ُ%( ٖٓ ٓؾٔٞع ث60)

ج (8 ّٓ  %( ُـرع ثُضرك٤ٚ ٝثُضط٤ِز.54ثُا٤ًز كؾجءس ٗطذز ) ؽٜسر٨ُ ؽلجٍثهض٘جء ث٧ أضذجحػٖ  أ

 إِذْ  ؽليجٍٓٞثهغ ث٫ٗضرٗيش ثُضي٢ ٣ضٞثطيَ ٓؼٜيج ث٧ أًغرثُل٤ة٣ٞ ٢ٛ ٖٓ  أُؼجحصٞطِش ٗضجةؼ ثُة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز ثٕ  (9

 %( ٖٓ د٤طٖ ثُٔٞثهغ ث٫ٌُضر٤ٗٝز.38ثُٔت٣ٞز ) دِـش ثُ٘طذز

 إُِي٠كويرر ثُُٞيٞػ  ١ثُا٤ًيز ٧ ؽٜسرْٜ ث٧أد٘جةثهض٘جء  إ٠ُِ رضرث٧ ؼشثُض٢  ك ضذجحًشلش ٗضجةؼ ثُة ثضز ػٖ ث٧ (10

 %( .30دِـش ٗطذضْٜ ) إِذْ ػجُْ ثُٔؼركز 

ضيجػجس ٤ٓٞ٣يج ٝد٘طيذز دِـيش  (3ٓيٖ ) أًغير٬ُٗضرٗيش ثُؼ٤٘ز صضؼرع س ٗضجةؼ ثُة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز ثٕ كرث  أظٜر (11

 ٝٓطضٞثْٛ ثُؼ٢ِٔ. ؽلجٍػ٠ِ ٝػ٢ ث٧ ضؤع٤ر%(  ٝٛاث ٣ةٍ ػ٠ِ  ٝ  ث٫ٗضرٗش ك٢ ث40ُ)

 ( ٓج ٢ِ٣..12ٖٓ ثُٔؼط٤جس ثُٞث  ر ك٢ ثُؾةٍٝ ) صذ٤ّٖ (12

ٕ  )ٗؼيْ(  ـ( ٓذقيٞط دي20) أؽجح ( أ %( ٓيٖ 40ْٜ ٣ؼيجٕٗٞ ٓيٖ ثػيطرثح ؽ٤يق ثُضٞفية ٝهية شيٌِٞث ٗطيذز )أد٘يجة ديؤ

 ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.

ٕ  )ٗؼْ(  ـ( ٓذقٞط د35) إؽجدجسًجٗش  ( ة  %( .70ْٜ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ ػسُز ثؽضٔجػ٤ز ف٤ظ شٌِٞث ٗطذز )أد٘جة دؤ

ٕ  ( ٓذقٞط 29) أًة ( ت  %( .58)ٗؼْ( ٗطذز ) ـْٜ  دإؽجدجصْٜ ٝهة دِـش د٘جةث٫ٗضرٗش هة ثعر ػ٠ِ ثُقجُز ثُ٘لط٤ز ٧ دؤ

ٕ  ) ٗؼْ(  ـ( ٓذقٞط د26) أؽجح ( خ ثُٔليرؽ ٬ُٗضرٗيش ٝهية  ضيضؼٔجٍٝثُضيٞصر ؽيرثء ث٫ْٜ ٣شؼرٕٝ دجُظيةثع  أد٘جة دؤ

 %(.52شٌِٞث ٗطذز )

ٕ  ( ٓذقٞط 25) أًة ( ز )ٗؼْ( ٝثُضي٢ دِـيش ـْٜ ديإؽجديجصذُيي ٓيٖ  ْٖٜ ٣شؼرٕٝ دؼيةّ ثُرثفيز ٝهِيز ثُ٘يّٞ  ٝصذي٤أد٘جة دؤ

 %(.50ٗطذضٜج )

ٕ  ( ٓذقٞط 27) أؽجح ( ض  أٓيجّؽ٣ِٞيز  ٔية ٞش ُْٜ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ ٓشجًَ ك٢ ثُؼٔٞ  ثُلور١ ٝثُرهذز ؽرثء ثُؾِيأد٘جة دؤ

 %(.54ث٫ٗضرٗش ٝهة شٌِٞ ٗطذز )

  إُِي٠( ٓذقيٞط 30) أشج  إِذْ  ,ث٫ٗضرٗش ػ٠ِ ثُطلَ ك٢ ٓضجدؼز ٝثؽذجصٚ ثُٔة ض٤ز صؤع٤رٗضجةؼ ثُة ثضز ٓةٟ  صذ٤ّٖ (13

 %(.60ْٜ دجُٞثؽذجس ثُٔة ض٤ز ٝهة شٌِٞث )أد٘جةػةّ ثٛضٔجّ  أٝػؼق 
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( 28) أؽيجحُٔذقٞع٤ٖ دجُؼؾر ٝثَُِٔ ػ٘ة ثٗوطجع ث٫ٗضرٗيش ,ف٤يظ شؼٞ  ث إ٠ُِة ثضز ث٤ُٔةث٤ٗز ُٗضجةؼ ث ص ش٤ر (14

 %(.56)ٗؼْ( ٝد٘طذز )-ٓذقٞط ح

( ٓذقييٞط هيية ثزث  ٝزٜٗييْ 27ثٕ ) إُِيي٠( 15س ٗضييجةؼ ثُة ثضييز ثُٔضؼِوييز دجُذ٤جٗييجس ثُييٞث  ر كيي٢ ثُؾييةٍٝ )أشييج   (15

 ( ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز.%54ٝهة شٌِٞ ٗطذز ) ثُٔلرؽ ٬ُٗضرٗش  ضضؼٔجٍؽ٣ِٞز ٗض٤ؾز ث٫ ٔة خ ثُؾِٞش ُذدط

ٕ  )ٗؼْ( ـديي أؽييجدٞث%( 52ٓذقييٞط ٝد٘طييذز )( 26ثٕ ) إُِيي٠س ٗضييجةؼ ثُة ثضييز أظٜيير (16 ٣طييضط٤ؼٕٞ  ْٜ ٫أد٘ييجة دييؤ

 ـ٘جء ػٖ ٝض٤ِز ثُضٞثطَ) ث٫ٗضرٗش(.ث٫ضض

%( ٓيٖ 56) أظٜير إِذْ رٗش ث٫ٗض صظلـصٞطِش ٗضجةؼ ثُة ثضز ثُخجطز دٔةٟ ػةّ  ؿذز ثُطلَ دضو٤َِ ضجػجس  (17

 دؼةّ  ؿذضْٜ دٜج. ٓؾٔٞع ثُؼ٤٘ز

ثٕ ُٞضيجةَ  إُِي٠ٝث أًية%( ٓيٖ ثُٔذقيٞع٤ٖ 52( ثٕ )18لش ٗضيجةؼ ثُة ثضيز دجُذ٤جٗيجس ثُيٞث  ر كي٢ ثُؾيةٍٝ )شًِ  (18

 ْٜ.أد٘جةٞى ِث ضِذ٤ج ػ٠ِ ضصؤع٤رث٫صظجٍ ث٫ٌُضر٢ٗٝ ) ث٫ٗضرٗش( 
 

 

 :الحوصَبت

 ٝثُٔوضرفيجس ٗيجٙ ؽِٔيز ٓيٖ ثُضٞطي٤جسٗية ػ ٌُيْ ث  إ٤ُٜجَ ضٞطثُ صْ  ٓؼط٤جس ٛاٙ ثُة ثضز ٝثُ٘ضجةؼ ثُض٢ك٢ ػٞء 

 .ؽلجٍث٫ٗضرٗش ٖٓ هذَ ث٧ ضضؼٔجٍثُطِذ٤ز ٫ عج ٖٓ ث٥ ُِضو٤َِ

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُظيق٤ز ٝثُؾطي٤ٔز ٝثُطي٤ًِٞز ُِطليَ  ؽيرثء ٝث٧ػرث  ثُطِذ٢  ضؤع٤ردجُ رضرصؼر٣ق ث٧ (1

 ؽ٣ِٞز. ٔة ُِ ٬ُٗضرٗش ثضضؼٔجٍ

ثُٔضجدؼيز ثُٔطيضٔرر  ػيٖ ؽر٣ينس ثضيضؼٔجُْٜ ٬ُٗضرٗيش ٝػيج ث ؽليجٍث٧ك٢ صقة٣ة ٗٔؾ ضِٞى  رضرصؼس٣س  ٝ  ث٧ (2

ٓٞثهيغ  ػِي٠ ضيِٞى ضيِذ٢ ٗض٤ؾيز ثؽ٬ػٜيْ أ٣١وِيَ صؼرػيْٜ ٫ صٌيجح  أٝٚ ٬ُٗضرٗش ٓٔج ٣قة ثضضؼٔجُُِطلَ خ٬ٍ 

 ٝطلقجس ثًضر٤ٗٝز ض٤تز ٝػج ر .

٤ُجءػرٝ ر صقٌْ  (3  ٝ  أؿِيخ ثُٔطئٞؿ ديٚ ُِضظيلـ ُي٬ٕ ٝثُٞهيش ؽلجٍدضقة٣ة ثُٔٞثهغ ثُض٢ ٣طضخةٜٓج ث٧ ٓٞ ث٧ أ

 ػيج ػ٠ِ ٣وغ ث٧ٓرْٛ ٝٓطضٟٞ صل٤ٌرْٛ ٝٛاث ػٔج ٧ٔؼركز ٫خض٤ج  ثُظلقجس ثُٔ٘جضذز ٣لضورٕٝ ثُوة ر ٝثُ ؽلجٍث٧

 .رضرصن ث٧

ثُضرد٤ز ثُط٤ِٔز ٝثُوي٤ْ ٝثُٔؼيج٤٣ر ث٫ؽضٔجػ٤يز دٔيج ٣ؼيسز عويز  أضج٤ُخصذجع إ ػٖ ؽر٣نٝصقظ٤ْٜ٘  ؽلجٍصٞػ٤ز ث٧ (4

فؾييخ ثُٔؼِٞٓييجس ػييٖ ث٫شييخجص ثُـردييجء ُؾِٜٜييْ د٣ٜٞييز  أ٤ٔٛييزث  ثُؼجةِييز ٝصويية٣ر أضيير إكشييجءٝػييةّ ثُطلييَ د٘لطييز 

 ؿرف ثُة  شز ٝثُٔقج عز. ػذرثُشخض ثُٔضقةط ٓؼٚ 

ُٜيةف صؼِي٤ْ ثُضل٤ٌير ٝثٕ ٣ٌيٕٞ ٛياث ثُٜيةف ٓقيٞ  ثُؼ٤ِٔيز ثُضرد٣ٞيز دٔيج ٤ٜ٣يب  ٝث٧فيةثط ؽليجٍصٞؽ٤ٚ ٤ٍٓٞ ث٧ (5

 .ؿ٤ر ٓل٤ة ٢ءثُؼوَ دش إؽٜج  ٕٝ  ٖٓ ٔؼركزثٓض٬ى ٗجط٤ز ٓلجص٤ـ ثُ ؽلج٨ٍُ

ثُذرثٓؼ ٓيٖ خي٬ٍ ثُؼٔيَ ػِي٠ ثؿ٘يجء ٓظيج   عوجكيز ثُطليَ ُٔية ه٘يٞثس  دئػةث  ػ٬ّضجةَ ث٩ػرٝ ر ثٛضٔجًْ ٝ (6

جث٫صظجٍ ٓؼٚ دجُو٤ْ ثُؼرٝ ٣ز ٝثُض٢ ٖٓ  طة ثٌُغ٤ر ٖٓ ثُٔيؤعرثس ثُطيِذ٤ز ثُضي٢ ضضظيج كٚ كي٢ ف٤جصيٚ ٜٝٓ٘يج  شؤٜٗ 

 ٫ٌُضر٤ٗٝز ٝشذٌز ث٫ٗضرٗش.ث ؽٜسرؼٔجُٚ ٨ُضثض

ٓيٖ خي٬ٍ ثُضٞؽ٤يٚ  ؽليجٍعرٛيج ػِي٠ صرد٤يز ث٧أثُؼَٔ ػ٠ِ صط٣ٞر درثٓؼ صٞػ٣ٞز ٝث شج ٣ز فٍٞ ٛاٙ ثُٞضي٤ِز ٝ (7

 أ٤ٔٛييزثُطيي٤ِْ ُضقة٣يية ه٤ٔييز ٛيياث ث٫دضٌييج  دٔييج ٣ض٘جضييخ ٝصشيي٤ٌَ شخظيي٤ز ثُطلييَ ٝصس٣ٝييةٙ دجُٔؼركييز ٝثُخذييرر فييٍٞ 

 ثُقجضٞح ٝشذٌز ث٫ٗضرٗش.

ث٫ٗضرٗيش  ثضيضؼٔجٍدضٞػ٤ز ثُطليَ دجُطيِذ٤جس ثُضي٢ صرثكين  ٜٓجسٝث٧ ث٥دجء صٓؾجُ ػذرثُٔةث ش صٞؽ٤ٚ ث ث ثس  (8

 ٛج ػ٠ِ ثُ٘شب.صؤع٤رٝ

ُِٞهيٞف ػِي٠  ؽلجٍثُطِذ٤ز ُةخٍٞ ثُضٌِ٘ٞؽ٤ج ػجُْ ث٧ عج ثُٔس٣ة ٖٓ ثُة ثضجس ثُٔضؼِوز دج٥ ئؽرثءغ٤ٖ ده٤جّ ثُذجف (9

 شذٌز ث٫ٗضرٗش. ضضؼٔجٍثُ٘لط٤ز ٝثُط٤ًِٞز ٫ عج دج٥ثُٔؼجُؾجس ٝٝػغ ثُقٍِٞ ثُٔ٘جضذز ثُض٢ صٜضْ  أْٛ

ٗشيرثس ٝدٞضيضرثس صٞػ٣ٞيز  إػيةث  أٝ ه٤جّ ؽِذز ثُؾجٓؼجس ٝثُٔؼجٛة دج٫دقجط ث٫ًج ٤ٔ٣ز )ٓشيج ٣غ ثُضخيرػ(  (10

  .ٝضًِْٜٞ ؽلجٍٝصغو٤ل٤ز فٍٞ ثػرث  ث٫ٗضرٗش ػ٠ِ ث٧
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