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 ليبط أصش انغًبعبد اإلنكزشوَيخ عهً لشاس انششاء نهعًيم

 ثبنزطجيك عهً لطبع انفُبدق انًصشيخ

 د /  هجخ دمحم وفب        أ. د / عجذ انًُعى دمحم سشبد                   

 كهيخ انزغبسح -يذسط إداسح األعًبل   كهيخ انزغبسح            -أعزبر انزغىيك انًزفشغ

 عبيعخ لُبح انغىيظ                                     عبيعخ لُبح انغىيظ

 أ / عبسح حغٍ صالػ

 ثبحضخ دكزىساح إداسح األعًبل

 

  :يهخص انجحش

 -اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيبيٙذف ٘زا اٌبغذ إٌٝ ليبط أرش اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت )     

( ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت. حُ اخخيبس ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ -لبدة اٌشأٜ

ِفشدة ِٓ ِضخّغ اٌبغذ، عيذ حُ حٛصيغ االعخببٔبث ػٍٝ ِفشداث  384ػيٕت عضّٙب 

بدق اٌّظشيت بّذْ )اٌمب٘شة، ٚششَ اٌشيخ، ٚاٌغشدلت(. ٚلذ اٌؼيٕت ِٓ ٔضالء بؼغ اٌفٕ

بظفت ػبِت ٌٙب  اإلٌىخشٚٔيتضّبػبث اٌأعفش اٌخغٍيً اإلعظبئٝ ٌبيبٔبث اٌؼيٕت ػٓ أْ 

اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، حأريش ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت؛ عيذ صبءث 

أريش٘ب ػٍٝ احخبر لشاس فٝ اٌّشحبت األٌٚٝ ِٓ عيذ ح ٚٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ

ػٍٝ اٌخشحيب، ِٚؼبٍِٝ اسحببؽ  (3.868/5)(، 3.853/5عغببييٓ ) يٓاٌششاء بّخٛعط

( ػٍٝ اٌخشحيب. بيّٕب صبء ِخغيش لبدة اٌشأٜ فٝ اٌّشحبت 0.862(، )0.852ِٛصب )

(، 3.304/5اٌزبٔيت ِٓ عيذ حأريشٖ فٝ احخبر لشاس اخخيبس اٌفٕذق بّخٛعؾ عغببٝ )

. وّب حٛطٍج إٌخبئش إٌٝ حمذيش ِؼبدٌت أغذاس (0.736ِٛصبت بّؼبًِ )ٚػاللت اسحببؽ 

وً ػٍٝ عذة وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس  اإلٌىخشٚٔيتضّبػبث ِخغيشاث اٌخطي بغيؾ بيٓ 

 ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت وّخغيش حببغ.

 اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت، لشاس اٌششاء، اٌخذِت اٌفٕذليت. انكهًبد انًفزبحيخ:
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Abstract: 

     This research aims to measure the impact of electronic groups 

(the spoken word - opinion leaders - social media) on the 

decision to purchase a hotel service. A sample size of 384 

individuals was selected from the research community, where the 

questionnaires were distributed on the sample items from guests 

of some Egyptian hotels in cities (Cairo, Sharm El Sheikh, and 

Hurghada). The statistical analysis of the sample data revealed 

that the electronic groups in general have an influence on the 

decision to purchase the hotel service. Where the spoken word 

electronically and social media ranked first in terms of its impact 

on making the purchase decision, with two arithmetic averages 

(3.853 / 5) and (3.868 / 5) respectively, and positive correlation 

factors (0.852) and (0.862) respectively. While the opinion 

leaders variable came second in terms of its impact on the 

decision to choose a hotel with an arithmetic mean (3.304 / 5), 

and a positive correlation coefficient (0.736). The results also 

reached an estimate of a simple linear regression equation 

between the variables of the electronic groups separately as an 

independent variable, and the decision to purchase the hotel 

service as a dependent variable. 

Key words: Electronic groups, Purchase decision, Hotel service 

 :يمذيخ

 -)اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب يٙذف ٘زا اٌبغذ إٌٝ ليبط أرش اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت     

ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت ٌٍؼّيً ببٌخطبيك  (ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ -لبدة اٌشأٜ
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 ألغبَ سئيغت ػٍٝ إٌغٛ اٌخبٌٝ: رّبٔيتع اٌفٕبدق اٌّظشيت، ٚيخىْٛ ِٓ ػٍٝ لطب

 :يزغيشاد انجحش أوال: رعشيف

 :انغًبعبد اإلنكزشوَيخ* 

ًّ اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت فٝ اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، ٚلبدة اٌشأٜ، ٚٚعبئً زحخ     

 االصخّبػٝ. اٌخٛاطً

 :انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب -1

حؼشف اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب بأٔٙب لٕبة احظبي حغٛيميت ٌٍّغخٍٙه عيذ يغخمً      

اٌّشعً ػٓ اٌغٛق، ٚٔخيضت ٌىزشة اٌخببدالث بيٓ األفشاد فئٔٙب حظً إٌٝ اٌؼذيذ ِٓ 

اٌّغخٍٙىيٓ ػبش اإلٔخشٔج، ِّب يضيذ ِٓ ليّت اٌّؼٍِٛبث، ٚحؼخبش ِٓ اٌّٛاسد 

 .[1] االصخّبػيت اٌٙبِت

 لبدح انشأي -2

ىُٕٙ ؼشف لبدة اٌشأٜ بأُٔٙ األشخبص اٌزيٓ يّخٍىْٛ ِؼبسف، ِٚٙبساث ِؼيٕت حّح     

يذُ٘ بّب يٍضَ ِٓ ِؼٍِٛبث ِٓ إِذاد اآلخشيٓ بّؼطيبث، ٚإػطبئُٙ ٔظبئظ، ٚحضٚ

 .[2] عخٝ يخخزْٚ لشاسا اعخٙالويب، أٚ ششائيب ِؼيٕب

 :وعبئم انزىاصم االعزًبعً -3

حؼشف ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ بأٔٙب ِضّٛػت ِٓ أدٚاث اٌخٛاطً بيٓ األفشاد      

اٌزٜ يٛفش بيئت ٌخشىيً اٌّغخٜٛ  Web 2ػبش شبىت اإلٔخشٔج حغخخذَ اٌضيً اٌزبٔٝ 

اٌّمذَ عٛاء ِٓ إٌّظّت، أٚ ِٓ اٌؼّالء بطشق ِخخٍفت حخيظ اٌخٛاطً، ٚاٌخؼبْٚ، 

 .[3] بيش ػٓ اٌزاث ِٓ خالي إٌششٚاٌخفبػً ِغ اآلخشيٓ، ٚاٌخؼٚاٌّشبسوت، 

  :لشاس انششاء* 

يؼشف لشاس اٌششاء بأٔٗ ػٍّيت اخخيبس بذيً ِٓ بذائً ػذيذة ِخبعت أِبَ اٌؼّيً،      

ٚاخخيبس اٌمٕبة اٌخغٛيميت اٌخٝ عيمَٛ ببٌششاء ِٓ خالٌٙب )اٌششاء ِٓ ِخضش، أٚ اٌششاء 

ػٓ ؽشيك اٌٙبحف، أٚ ػٓ ؽشيك اإلٔخشٔج( ٚاخخيبس آٌيت اٌذفغ ٌٍّشخشيبث )ٔمذا، أٚ 

 .[4]ئخّبٔيت( ببعخخذاَ اٌبطبلت اال

 ٚيخىْٛ ِٓ أسبؼت أبؼبد حخّزً فٝ اآلحٝ:
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 َيخ انششاء:  -1

حؼشف ٔيت اٌششاء بأٔٙب اٌخخطيؾ، ٚاٌغٍٛن اٌزٜ يخبؼٗ اٌفشد ٌششاء عٍغ، أٚ      

. وّب  [5] خذِبث ِؼيٕت فٝ اٌّغخمبً، ٚيؼخّذ حٕفيز٘ب ػٍٝ لذسة اٌفشد ػٍٝ األداء

حؼشف أيؼب بأٔٙب خطت فٝ اٌّغخمبً ٌششاء ِٕخش ِؼيٓ، أٚ خذِت ِٓ ِخضش افخشاػي 

 . [6] بؼذ حمييُ اٌّغخٍٙه ٌٗ

 انششاء انفعهً:  -2

٘ٛ ليبَ اٌّغخٍٙه ببخخيبس بذيً ٚاعذ ِٓ بيٓ اٌبذائً اٌؼذيذة اٌّخبعت أِبِٗ بمظذ      

 .[7]إشببع عبصبحٗ، ٚسغببحٗ، ٚحٛلؼبحٗ 

 دح انششاء:َيخ إعب -3

حؼشف ٔيت إػبدة اٌششاء بأٔٙب ػببسة ػٓ اعخّبٌيت اعخّشاس اٌفشد فٝ ششاء      

. وّب حؼشف بأٔٙب سغبت اٌفشد فٝ إػبدة  [8] ِٕخضبث، ٚخذِبث ِٓ اٌببئغ فٝ اٌّغخمبً

 .[9]ششاء خذِت ِؼيٕت ِٓ ٔفظ اٌششوت ِشة أخشٜ 

 انزىصيخ نآلخشيٍ: -4

فٝ عبٌت سػب اٌّغخٍٙه ػٓ اٌغٍؼت أٚ اٌخذِت اٌّمذِت ٌٗ اٌخٝ حمببً اعخيبصبحٗ،      

ٚسغببحٗ ٚحٛلؼبحٗ، فيٍؼب حغميك ٘زا اٌشػب دٚسا وبيشا ببٌٕغبت ٌٍّؤعغت ألٔٗ يّىٕٙب 

ِٓ اٌّغبفظت ػٍٝ ٘زا اٌّغخٍٙه اٌشاػٝ، ٚػّبٔٗ ِغخٍٙىب ٚفيب ٌّٕخضبحٙب، ٚببٌخبٌٝ 

 .[10] أطذلبئٗ، ٚألبسبٗ، ٚصِالئٗ ٌٍخؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّؤعغتيمَٛ اٌّغخٍٙه بخٛطيت 

  

 :صبَيب: أهذاف انجحش

 حخشوض أ٘ذاف اٌبغذ فيّب يٍٝ:

 ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب * ليبط أرش 

 ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت. لبدة اٌشأٜ* ليبط أرش 

 ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت. االصخّبػٝٚعبئً اٌخٛاطً * ليبط أرش 

 :صبنضب: فشوض انجحش

 حخىْٛ فشٚع اٌبغذ ِٓ رالرت فشٚع سئيغت ػٍٝ إٌغٛ اٌخبٌٝ:
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 :انفشض األول -1

ٌٍىٍّت إٌّطٛلت يٕض اٌفشع األٚي ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إعظبئيت  

 .ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"إٌىخشٚٔيب 

 :انضبًَانفشض  -2

ٌمبدة اٌشأٜ ػٍٝ لشاس إعظبئيت يٕض اٌفشع اٌزبٔٝ ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت 

 .ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"

 :انفشض انضبنش -3

يٕض اٌفشع اٌزبٌذ ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إعظبئيت ٌٛعبئً اٌخٛاطً 

 .االصخّبػٝ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"

 خ انذساعخ:ساثعب: رىصيف عيُ

لبئّت اعخبيبْ ػٍٝ ٔضالء بؼغ اٌفٕبدق اٌخٝ حؼًّ  384لبِج اٌببعزت بخٛصيغ ػذد      

ببؼغ اٌّذْ اٌّظشيت، عيذ حُ إعبؽت اٌّغخمظٝ ُِٕٙ بطبيؼت أعئٍت اإلعخببٔت، 

%   83.33اعخببٔت بٕغبت  323ٚوزٌه اٌٙذف ِٓ اٌذساعت. ٘زا ٚلذ ٚسد ٌٍببعزت ػذد 

 اٌّطٍٛبت، ٚلذ صبء حٛصيغ ػيٕت اٌذساعت ػٍٝ إٌغٛ اآلحٝ: حمشيبب ِٓ عضُ اٌؼيٕت

 يزغيش انُىع:  -1

( حٛصيغ ٚعذاث اٌؼيٕت عغب إٌٛع، بّب يذًٌ ػٍٝ أْ اٌؼيٕت 1يؼشع صذٚي سلُ )     

 حّزً ِضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا، عيذ يغخً اٌزوٛس اٌؼذد األوبش ِٓ ٔضالء اٌفٕبدق.

 (1عذول سلى )

 انعيُخ حغت انُىعرىصيع وحذاد 

 % عذد االعزجبَبد انُىع

 66.6 213 روش

 33.4 131 أٔزٝ

 133 323 اإلصّبٌٝ

 يزغيش يغزىي انزعهيى: -2

، ٚصبءث ٔغبت ٚعذاث اٌؼيٕت عغب ِغخٜٛ اٌخؼٍيُ ( حٛصيغ2يؼشع صذٚي سلُ )     

% ِٓ إصّبٌٝ ػذد اٌّبغٛريٓ بّب يذًٌ  11.2اٌّبغٛريٓ اٌغبطٍيٓ ػٍٝ ِؤً٘ ػبي 
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ػٍٝ حّزيً اٌؼيٕت ٌّضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا، عيذ يغخً ػذد اٌغبطٍيٓ ػٍٝ 

 ِؤ٘الث ػٍيب اٌشلُ األػٍٝ فٝ اٌّضخّغ اٌّظشٜ.

 (2عذول سلى )

 رىصيع وحذاد انعيُخ حغت يغزىي انزعهيى

 % عذد االعزجبَبد يغزىي انزعهيى

 14.4 46 دساعبث ػٍيب

 11.2 241 ِؤً٘ ػبٌٝ

 8.4 21 ِؤً٘ ِخٛعؾ

 133 323 اإلصّبٌٝ

 يزغيش فئبد انعًش: -3

( حٛصيغ ٚعذاث اٌؼيٕت عغب فئبث اٌؼّش حٛصيؼب ِخٛاصٔب، 3يؼشع صذٚي سلُ )     

% ِٓ  83ػبِب أوزش ِٓ  53، 23ٚعيذ يّزً إٌضالء اٌزيٓ حخشاٚط أػّبسُ٘ بيٓ 

 عضُ اٌؼيٕت بّب يذًٌ ػٍٝ أْ اٌؼيٕت حّزً ِضخّغ اٌذساعت حّزيال صيذا. 

 (3سلى )عذول 

 رىصيع وحذاد انعيُخ حغت فئبد انعًش

 % عذد االعزجبَبد فئبد انعًش )عُخ(

 21.2 13 33ألً ِٓ  -23

 43.2 131 43ألً ِٓ  -33

 12.1 61 53ألً ِٓ  -43

 18.1 58 فأوزش  53

 133 323 األصّبٌٝ

 يزغيش انغُغيخ: -4

( بيبْ بؼذد اٌّبغٛريٓ عغب اٌضٕغيت، عيذ بٍغج ٔغبت 4يؼشع صذٚي سلُ )     

% ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌظشٚف غيش اٌّٛاحيت اٌخٝ  14.14اٌّبغٛريٓ ِٓ غيش اٌّظشييٓ 

حخؼشع ٌٙب دٚي اٌؼبٌُ ِٓ غٍك اٌغذٚد بغبب اٌضبئغت اٌخٝ يخؼشع ٌٙب اٌؼبٌُ اٌفخشة 

 عخٝ اآلْ. 2312ِٓ شٙش ديغّبش 
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 (4ى  )عذول سل

 رىصيع وحذاد انعيُخ حغت انغُغيخ

 % عذد االعزجبَبد انغُغيخ

 85.6 214 ِظشٜ

 1.5 24 ػشبٝ

 6.2 22 أصٕبٝ

 133 323 اإلصّبٌٝ

 خبيغب: ليبط أصش انغًبعبد اإلنكزشوَيخ عهً لشاس اخزيبس انفُذق

 ػٕبطش  ػٕظش ِٓ( حأريش وً 1( إٌٝ سلُ )5حؼشع اٌضذاٚي ِٓ سلُ )     

ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت ِميغت ببٌّخٛعؾ اٌغغببٝ ٌىً  اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت

  .، وّب حؼشع اٌّخٛعؾ اٌغغببٝ اٌؼبَ، ٚاالٔغشاف اٌّؼيبسٜ ٌىً ػٕظشػٕظش

 (4عذول سلى )

 رؤصيش انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب عهً لشاس اخزيبس انفُذق

انًزىعػ  انفمشح و

 انحغبثً

 انزشريت

رزعًٍ انزعهيمبد اإلنكزشوَيخ يعهىيبد عٍ عًيع  14

 انخذيبد األعبعيخ انًمذيخ ثبنفُذق.

3.733 4 

أعزًذ عهً انزعهيمبد اإلنكزشوَيخ نؤلفشاد انزيٍ نذيهى َفظ  15

 انىظع االعزًبعً.

3.3.3 2 

أهزى أكضش ثبنفُبدق انزً نهب حغى أكجش يٍ انزعهيمبد  16

 اإلنكزشوَيخ اإليغبثيخ.

3.3.3 3 

انزعهيمبد اإلنكزشوَيخ عٍ انفُذق يضودح ثجعط انصىس  17

 ويمبغع انفيذيى.

4..13 1 

 3.353انًزىعػ انحغبثً انعبو نزؤصيش انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب عهً لشاس اخزيبس انفُذق = 

 113..االَحشاف انًعيبسي نزؤصيش انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب عهً لشاس اخزيبس انفُذق  = 
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 (6سلى ) عذول

 دح انشأي عهً لشاس اخزيبس انفُذقرؤصيش لب

 انزشريت انًزىعػ انحغبثً انفمشح و

أشعش ثؤٌ األفشاد انزيٍ يُششوٌ رعهيمبد عجش يىالع  13

 انزىاصم االعزًبعً هى خجشاء فً يغبل انخذيبد انفُذليخ.

3.131 2 

 1 3.416 أرؤصش ثآساء لبدح انشأي عُذ اخزيبسي نهفُذق. 13

 3.3.4انًزىعػ انحغبثً انعبو نزؤصيش لبدح انشأي عهً لشاس اخزيبس انفُذق = 

 153..االَحشاف انًعيبسي نزؤصيش لبدح انشأي عهً لشاس اخزيبس انفُذق = 

 

 (7عذول سلى )

 رؤصيش وعبئم انزىاصم االعزًبعً عهً لشاس اخزيبس انفُذق
 انزشريت انًزىعػ انحغبثً انفمشح و

يىالع انحغض انفُذلً عجش اإلَزشَذ األكضش شهشح أعزمذ أٌ  .2

 رمذو يعهىيبد يفيذح عٍ انفُذق.

3.313 2 

 3 3.734 إخزيبسي نهفُذق يزؤصش ثزمييًبد انفُبدق عجش يىالع اإلَزشَذ. 21

أرُبلش يع اآلخشيٍ عٍ عىدح انخذيخ انفُذليخ ويغزىي  22

 أيبٌ انخذيبد اإلنكزشوَيخ عجش انًىلع.

3.35. 1 

 3.363انًزىعػ انحغبثً انعبو نزؤصيش وعبئم انزىاصم االعزًبعً عهً لشاس اخزيبس انفُذق = 

 117..االَحشاف انًعيبسي نزؤصيش وعبئم انزىاصم االعزًبعً عهً لشاس اخزيبس انفُذق = 

 :عبدعب: اخزجبس صحخ فشوض انجحش

  :اخزجبس صحخ انفشض األول

ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إعظبئيت ٌٍىٍّت إٌّطٛلت  األٚييٕض اٌفشع      

إٌىخشٚٔيب ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"، فمذ لبِج اٌببعزت بئصشاء اخخببس حغٍيً 

اٌخببيٓ، ٚاخخببس حغٍيً االسحببؽ اٌخطٝ اٌبغيؾ ، ٚاخخببس حغٍيً االٔغذاس اٌخطٝ 

(، 8)  ب ٘ٝ ِٛػغت ببٌضذاٚي أسلبَاٌبغيؾ بيٓ اٌّخغيشيٓ، ٚوبٔج ٔخبئش اٌخغٍيً وّ

(9،) (10.) 
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 (8عذول سلى )

 أصش انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب عهً لشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ

 رحهيم انزجبيٍ

يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليًخ

 انًحغىثخ

يزىعػ 

 انًشثعبد

دسعبد 

 انحشيخ

يغًىع 

 انًشثعبد

 يصذس انزجبيٍ

 االٔغذاس 52.452 1 52.452 843.615 3.333

 اٌبٛالٝ 22.413 318 3.313  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 81.862 312   

 F ، بيّٕب حبٍغ ليّت 843.615اٌّغغٛبت  F (، أْ ليّت8يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )     

 3.35(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 318، 1اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس( بذسصبث عشيت )

اٌّغغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس؛ فبٌمشاس ٘ٛ  F ، ٚعيذ أْ ليّت3.84حبٍغ 

سفغ فشع اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشع اٌبذيً اٌزٜ يٕض ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش رٚ دالٌت 

إعظبئيت ٌٍىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت". فؼال ػٓ رٌه، 

، ٚ٘ٝ ألً Sig. = 0) ) سٚبّب يؤوذ سفغ فشع اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخبب

ِٓ ٔبعيت أخشٜ، فئْ ليّت ِؼبًِ االسحببؽ  (= 0.05).  ِٓ ِغخٜٛ ِؼٕٛيت االخخببس

اٌخطٝ اٌبغيؾ )ِؼبًِ بيشعْٛ( بيٓ اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس 

، ٚ٘زا يؤوذ ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت  0.852 ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت وّخغيش حببغ بٍغج 

  (.9، صذٚي سلُ )(Sig. = 0) بيٓ اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘زا اٌّؼبًِ ِؼٕٜٛ اٌذالٌت عيذ 

 (9عذول سلى )

 يعبيم اسرجبغ ثيشعىٌ ثيٍ انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ
 انجيبٌ انًزغيشاد لشاس انششاء انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب

اسحببؽ  ِؼبًِ لشاس اٌششاء 1.333 3.852

 اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب 3.852 1.333 بيشعْٛ

ِغخٜٛ دالٌت  لشاس اٌششاء  3.333

 االخخببس

Sig. 

 اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب 3.333 

 عضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء 323 323

 اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب 323 323
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%  12.5، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ  3.125فؼال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخغذيذ حبٍغ      

ِٓ اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ 

اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً )ِخغيش اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب(، بّب يؼٕٝ أْ 

ذد % ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ حغ 21.5إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ لذسة حٕبؤيت صيذة، بيّٕب 

 ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ ػٛاًِ اٌظذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لببٍت ٌٍخغىُ(.

(.1عذول سلى )  

 رمذيش يعبنى ًَىرط االَحذاس انخطً انجغيػ

 ثيٍ انكهًخ انًُطىلخ إنكزشوَيب كًزغيش يغزمم، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ كًزغيش ربثع

يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

انًعيبسيانخطؤ  tاخزجبس   1 o يعبنى انًُىرط 

 رببج االٔغذاس 6.052 -  0.319 18.945 - 0.000

 ِؼبًِ االٔغذاس  2.280 0.079 29.045 0.000

ٌّؼٕٛيت  t ( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔغذاس، ِغ اخخببس13يغخٜٛ صذٚي سلُ )     

 ٚليّت ِؼبًِ االٔغذاس، (0= - 6.052) ِؼبٌُ إٌّٛرس، عيذ وبٔج ليّت رببج االٔغذاس

2.280)  =1.) ٌٝٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔغذاس اٌّمذس يىْٛ وبٌخب: 

xy 280.2052.6 


 

عيذ يّىٓ اعخخذاَ ٘زٖ اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔغذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً        

اٌفٕذليت( ٌخمذيش ليّت  )اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت

( 13اٌّخغيش اٌخببغ ِخٝ ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فؼال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ )

 .3  ،1ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس   (Sig. = 0)   يفغش ِؼٕٛيت ّٔٛرس االٔغذاس، عيذ

 اخزجبس صحخ انفشض انضبًَ: -2

ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إعظبئيت ٌمبدة اٌشأٜ ػٍٝ  اٌزبٔييٕض اٌفشع      

لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"، فمذ لبِج اٌببعزت بئصشاء اخخببس حغٍيً اٌخببيٓ، ٚاخخببس 

حغٍيً االسحببؽ اٌخطٝ اٌبغيؾ ، ٚاخخببس االٔغذاس اٌخطٝ اٌبغيؾ بيٓ اٌّخغيشيٓ، 

 (.13(، )12(، )11أسلبَ )ٚوبٔج ٔخبئش اٌخغٍيً وّب ٘ٝ ِٛػغت ببٌضذاٚي 
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(11عذول سلى )  

 أصش لبدح انشأي عهً لشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ

 رحهيم انزجبيٍ
يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليًخ

 انًحغىثخ

يزىعػ 

 انًشثعبد

دسعبد 

 انحشيخ

يغًىع 

 انًشثعبد

 يصذس انزجبيٍ

 االٔغذاس 44.221 1 44.221 314.813 3.333

 اٌبٛالٝ 31.511 318 3.118  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 81.862 312   

 F، بيّٕب حبٍغ ليّت  374.873اٌّغغٛبت  F(، أْ ليّت 11يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )     

 3.35(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 318، 1اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس( بذسصبث عشيت )

اٌّغغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس؛ فبٌمشاس ٘ٛ  F، ٚعيذ أْ ليّت 3.84حبٍغ 

سفغ فشع اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشع اٌبذيً اٌزٜ يٕض ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش رٚ دالٌت 

إعظبئيت ٌمبدة اٌشأٜ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت". فؼال ػٓ رٌه، ٚبّب يؤوذ سفغ 

ٚ٘ٝ ألً ِٓ ِغخٜٛ ِؼٕٛيت  (،Sig. = 0فشع اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخببس )

( ِٓ ٔبعيت أخشٜ، فئْ ليّت ِؼبًِ االسحببؽ اٌخطٝ اٌبغيؾ )ِؼبًِ = 0.05االخخببس. )

بيشعْٛ( بيٓ لبدة اٌشأٜ وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت وّخغيش حببغ بٍغج  

ا اٌّؼبًِ ، ٚ٘زا يؤوذ ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت ٔغبيب  بيٓ اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘ز3.136

 (.12(، صذٚي سلُ )Sig. = 0) ِؼٕٜٛ اٌذالٌت عيذ 

 (12عذول سلى )

 يعبيم اسرجبغ ثيشعىٌ ثيٍ لبدح انشأي، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ
 انجيبٌ انًزغيشاد لشاس انششاء لبدح انشأي

 ِؼبًِ اسحببؽ بيشعْٛ لشاس اٌششاء 1.333 3.136

 لبدة اٌشأٜ 3.136 1.333

اٌششاءلشاس   3.333  ِغخٜٛ دالٌت االخخببس 

Sig.  3.333 ٜلبدة اٌشأ 

 عضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء 323 323

 لبدة اٌشأٜ 323 323
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% ِٓ  54، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ 3.54فؼال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخغذيذ حبٍغ       

اٌخغيشاث اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ 

اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً )ِخغيش لبدة اٌشأٜ(، بّب يؼٕٝ أْ إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ لذسة 

% ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ  46حٕبؤيت ِخٛعطت، بيّٕب 

 ػٛاًِ اٌظذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لببٍت ٌٍخغىُ(.

 (13عذول سلى )

خطً انجغيػرمذيش يعبنى ًَىرط االَحذاس ان  

 ثيٍ لبدح انشأي كًزغيش يغزمم، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ كًزغيش ربثع
يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

 يعبنى انًُىرط 1 o انخطؤ انًعيبسي tاخزجبس 

 رببج االٔغذاس 4.229 -  0.385 10.984 - 0.000

 ِؼبًِ االٔغذاس  1.836 0.095 19.362 0.000

 t ( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔغذاس، ِغ اخخببس13) يغخٜٛ صذٚي سلُ     

، ٚليّت  (0= - 4.229) ٌّؼٕٛيت ِؼبٌُ إٌّٛرس، عيذ وبٔج ليّت رببج االٔغذاس

ٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔغذاس اٌّمذس  .( 1=  (1.836      ِؼبًِ االٔغذاس

 :يىْٛ وبٌخبٌٝ

xy 836.1229.4 


 

اعخخذاَ ٘زٖ اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔغذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً عيذ يّىٓ      

)لبدة اٌشأٜ(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( ٌخمذيش ليّت اٌّخغيش اٌخببغ 

( يفغش ِؼٕٛيت 13ِخٝ ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فؼال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ )

 .3  ،1ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس   (Sig. =  0) ّٔٛرس االٔغذاس، عيذ

 :زجبس صحخ انفشض انضبنشاخ -3

ض اٌفشع       عبئً اٌخٛاطً  اٌزبٌذٕي ػٍٝ أٔٗ "ال يٛصذ حأريش رٚ دالٌت إعظبئيت ٌٛ

ّبػٝ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت"، فمذ لبِج اٌببعزت بئصشاء اخخببس حغٍيً اٌخببيٓ،  االصخ
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ّخغيشيٓ، ٚاخخببس حغٍيً االسحببؽ اٌخطٝ اٌبغيؾ،  ٚاخخببس االٔغذاس اٌخطٝ اٌبغيؾ بيٓ اٌ

ضذاٚي أسلبَ ) ّب ٘ٝ ِٛػغت بٌب  (.16(، )15(، )14ٚوبٔج ٔخبئش اٌخغٍيً و

(14عذول سلى  )  

 أصش وعبئم انزىاصم االعزًبعً عهً لشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ

 رحهيم انزجبيٍ

يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

 F ليًخ

 انًحغىثخ

يزىعػ 

 انًشثعبد

دسعبد 

 انحشيخ

يغًىع 

 انًشثعبد

 يصذس انزجبيٍ

 االٔغذاس 63.121 1 63.121 211.442 3.333

 اٌبٛالٝ 21.311 318 3.366  

 اٌخببيٓ اٌىٍٝ 81.862 312   

 F، بيّٕب حبٍغ ليّت 917.442اٌّغغٛبت  F(، أْ ليّت 14يخبيٓ ِٓ صذٚي سلُ )    

(، ِٚغخٜٛ ِؼٕٛيت 318، 1اٌضذٌٚيت )اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس( بذسصبث عشيت )

اٌّغغٛبت أوبش ِٓ اٌميّت اٌغشصت ٌالخخببس؛  F، ٚعيذ أْ ليّت 3.84حبٍغ  3.35

فبٌمشاس ٘ٛ سفغ فشع اٌؼذَ، ٚلبٛي اٌفشع اٌبذيً اٌزٜ يٕض ػٍٝ أٔٗ "يٛصذ حأريش 

ػٝ ػٍٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت". رٚ دالٌت إعظبئيت ٌٛعبئً اٌخٛاطً االصخّب

 .Sigفؼال ػٓ رٌه، ٚبّب يؤوذ سفغ فشع اٌؼذَ أْ ليّت ِغخٜٛ اٌذالٌت ٌالخخببس )

(. ِٓ ٔبعيت أخشٜ، فئْ ليّت = 0.05(، ٚ٘ٝ ألً ِٓ ِغخٜٛ ِؼٕٛيت االخخببس )0 =

ِؼبًِ االسحببؽ اٌخطٝ اٌبغيؾ )ِؼبًِ بيشعْٛ( بيٓ ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ 

، ٚ٘زا يؤوذ 0.862وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت  وّخغيش حببغ بٍغج  

  ٚصٛد ػاللت ِٛصبت لٛيت  بيٓ اٌّخغيشيٓ، وّب أْ ٘زا اٌّؼبًِ ِؼٕٜٛ اٌذالٌت عيذ       

(Sig. = 0( ُصذٚي سل ،)15.) 

 (15عذول سلى )

 يعبيم اسرجبغ ثيشعىٌ ثيٍ وعبئم انزىاصم االعزًبعً، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ

 انجيبٌ انًزغيشاد لشاس انششاء وعبئم انزىاصم االعزًبعً

ِؼبًِ اسحببؽ  لشاس اٌششاء 1.333 3.862

 ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ 3.862 1.333 بيشعْٛ

ِغخٜٛ دالٌت  لشاس اٌششاء  3.333
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 االخخببس ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ 3.333 

Sig. 

 عضُ اٌؼيٕت لشاس اٌششاء 323 323

 ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ 323 323

 

%  14حمشيبب، ٚ٘زا يؼٕٝ أْ  3.14فؼال ػّب عبك، فئْ ليّت ِؼبًِ اٌخغذيذ حبٍغ      

اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( حؼضٜ إٌٝ ِٓ اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش 

اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد ٌٍّخغيش اٌّغخمً )ِخغيش ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ(، بّب يؼٕٝ 

% ِٓ ٘زٖ اٌخغيشاث اٌخٝ حغذد  26أْ إٌّٛرس اٌّمذس ٌٗ لذسة حٕبؤيت صيذة، بيّٕب 

 ٍت ٌٍخغىُ(.ٌٍّخغيش اٌخببغ حشصغ إٌٝ ػٛاًِ اٌظذفت )ػٛاًِ ػشٛائيت غيش لبب

(16عذول سلى )  

 رمذيش يعبنى ًَىرط االَحذاس انخطً انجغيػ

 ثيٍ وعبئم انزىاصم االعزًبعً كًزغيش يغزمم، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ كًزغيش ربثع
يغزىي دالنخ 

 .Sigاالخزجبس 

 يعبنى انًُىرط 1 o انخطؤ انًعيبسي tاخزجبس 

االٔغذاسرببج  6.562 -  0.323 20.306 - 0.000  

 ِؼبًِ االٔغذاس  2.407 0.079 30.289 0.000

 

 t ( ػٍٝ حمذيشاث ِؼبٌُ ّٔٛرس االٔغذاس، ِغ اخخببس16يغخٜٛ صذٚي سلُ )     

، ٚليّت (0= - 6.562) ٌّؼٕٛيت ِؼبٌُ إٌّٛرس، عيذ وبٔج ليّت رببج االٔغذاس

ٚبٕبء ػٍٝ رٌه، فئْ ّٔٛرس االٔغذاس  . 1)=   .(1=  2.407) ِؼبًِ االٔغذاس

 :اٌّمذس يىْٛ وبٌخبٌٝ

xy 407.2562.6 


 

عيذ يّىٓ اعخخذاَ ٘زٖ اٌّؼبدٌت اٌّمذسة ٌؼاللت االٔغذاس بيٓ اٌّخغيش اٌّغخمً       

)ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ(، ٚاٌّخغيش اٌخببغ )لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت( ٌخمذيش 
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ِخٝ ػٍّج ليّت اٌّخغيش اٌّغخمً. فؼال ػٓ رٌه فئْ صذٚي سلُ  ليّت اٌّخغيش اٌخببغ

 .3  ،1ٌّؼٍّخٝ إٌّٛرس   (Sig. = 0)  ( يفغش ِؼٕٛيت ّٔٛرس االٔغذاس، عيذ16)

 :عبثعب:  رحهيم َزبئظ انجحش

 أظهش انزحهيم اإلحصبئً نًزغيشاد انجحش انعذيذ يٍ انُزبئظ يزًضم أهًهب فً اآلرً:

اإلنكزشوَيخ عهً لشاس ششاء انخذيخ انفُذليخ يميغخ ثبنًزىعػ )أ( أصش انغًبعبد 

 :انحغبثً

لبِج اٌببعزت ببعخخذاَ اٌّخٛعؾ اٌغغببٝ ٌؼٕبطش اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت ٌبيبْ      

أّ٘يت وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش٘ب ِٓ عيذ ِذٜ حأريشٖ فٝ لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت، 

بئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ اٌّشحبت األٌٚٝ اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، ٚٚععيذ اعخٍج 

(، 3.853/5ِٓ عيذ حأريش٘ب ػٍٝ احخبر لشاس اٌششاء بّخٛعطيٓ عغببييٓ )

ػٍٝ اٌخشحيب، بيّٕب صبء ِخغيش لبدة اٌشأٜ فٝ اٌّشحبت اٌزبٔيت ِٓ عيذ  (3.868/5)

 (.3.304/5حأريشٖ فٝ احخبر لشاس اخخيبس اٌفٕذق بّخٛعؾ عغببٝ )

 سرجبغ  انخطً انجغيػ ثيٍ يزغيشاد انجحش: )ة( َزبئظ رحهيم اال 

 أظٙشث ٔخبئش اٌبغذ ػاللبث االسحببؽ بيٓ ِخغيشاث اٌبغذ ػٍٝ إٌغٛ اٌخبٌٝ:

( بيٓ ِخغيش اٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، 3.852* حٛصذ ػاللت اسحببؽ ِٛصبت لٛيت )

 ِٚخغيش لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

( بيٓ ِخغيش لبدة اٌشأٜ، ِٚخغيش لشاس 3.136)* حٛصذ ػاللت اسحببؽ ِٛصبت صيذة 

 ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

( بيٓ ِخغيش ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ، 3.862* حٛصذ ػاللت اسحببؽ ِٛصبت لٛيت )

 ِٚخغيش لشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت.

يخبيٓ ِّب عبك، ٚبٕبء ػٍٝ ِؼبًِ اسحببؽ بيشعْٛ، أْ اٌضّبػبث اإلٌىخشٚٔيت       

وً ِٓ اٌىٍّت ، ٚأْ ت حؤرش بذسصت صيذة صذا ػٍٝ لشاس اخخيبس اٌفٕذقبظفت ػبِ

األوزش حأريشا فٝ احخبر لشاس  باالصخّبػٝ وبٔخ إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، ٚٚعبئً اٌخٛاطً

 لبدة اٌشأٜ فٝ اٌّشحبت اٌخبٌيت. ثصبء ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت، بيّٕب
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 :ثيٍ يزغيشاد انجحشعـ( َزبئظ رحهيم عاللبد االَحذاس انخطً انجغيػ  )

( اآلحٝ ِؼبدالث االٔغذاس اٌخطٝ اٌبغيؾ اٌّمذسة بيٓ 11يؼشع صذٚي سلُ )      

وً ػٍٝ عذة وّخغيش ِغخمً، ٚلشاس ششاء اٌخذِت  اإلٌىخشٚٔيتضّبػبث اٌِخغيشاث 

 اٌفٕذليت وّخغيش حببغ.

 (17عذول سلى )

 يعبدالد االَحذاس انخطً انجغيػ انًمذسح

 ، ولشاس ششاء انخذيخ انفُذليخانغًبعبد اإلنكزشوَيخثيٍ يزغيشاد 
 يعبدنخ االَحذاس انًمذسح يزغيشاد عاللخ االَحذاس و

ػاللت االٔغذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش اٌىٍّت  1

xy إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب، ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 280.2052.6 


 

ػاللت االٔغذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش لبدة اٌشأٜ،  2

xy ٚلشاس ششاء اٌخذِت اٌفٕذليت 836.1229.4 


 

ػاللت االٔغذاس اٌخطٝ بيٓ ِخغيش ٚعبئً  3

اٌخٛاطً االصخّبػٝ، ٚلشاس ششاء اٌخذِت 

 اٌفٕذليت

xy 407.2562.6 


 

 

 :صبيُب: رىصيبد انجحش

ٚعبئً اٌخٛاطً االصخّبػٝ اٌخٝ حٛصيٗ عّالث اإلػالْ ٚاٌخشٚيش ٚاٌذػبيت إٌٝ  -1

حّزً ِضخّؼب افخشاػيب يؼُ اٌّالييٓ ِٓ اٌّٛاؽٕيٓ يؤرشْٚ ٚيخأرشْٚ ببؼؼُٙ 

 اٌبؼغ فٝ احخبر اٌمشاس.

اال٘خّبَ ببٌىٍّت إٌّطٛلت إٌىخشٚٔيب ٚاٌخٝ حغبػذ ػٍٝ حغغيٓ اٌظٛسة اٌزٕ٘يت  -2

 ٌٍفٕذق ٌذٜ اٌؼّالء ِٓ ِشحبدٜ ِٛالغ اإلٔخشٔج.

لّت أٌٚٛيبحٙب ٚا٘خّبِبحٙب ألْ اٌؼّيً ػٍٝ إداسة اٌفٕذق أْ حضؼً سػب اٌؼّيً فٝ  -3

يؼخبش عفيشا ٌٙب ٚٚعيٍت إػالْ ِخغشوت ٌٙب أرش٘ب اٌٛاعغ فٝ اٌخشٚيش ٌٙزا اٌفٕذق ِٓ 

 خالي إػبدة اٌخؼبًِ ِغ اٌفٕذق، ٚوزا اٌخٛطيت ٌآلخشيٓ ٌٍخؼبًِ ِؼٗ.
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ق أْ حغشص إداسة اٌفٕذق ػٍٝ اٌخطٛيش ٚاٌخغذيذ اٌّغخّش ٌٍّٛلغ اإلٌىخشٚٔٝ ٌٍفٕذ -4

ػٍٝ شبىت اٌّؼٍِٛبث اٌذٌٚيت بغيذ يىْٛ أوزش طذلب، ٚأوزش صبربيت، ٚأوزش حؼبيشا 

 ػٓ اٌخذِبث اٌفٕذليت اٌخٝ يمذِٙب.
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