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 أصش اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ٌذٞ اٌّغزٍٙه

 "دساعٗ رطج١م١خ ػٍٟ ؽالة عبِؼخ د١ِبؽ"

 أ.د/ِؾّذ ػجذ هللا إٌٙذاٚٞ

 أٍزبم اكاهح األػّبي 

 عبِؼخ ك١ِبؽ–ٚهئ١ٌ لَُ اكاهح األػّبي و١ٍخ اٌزغبهح 

 اٌجبؽضٗ 

 أعّبء إثشا١ُ٘ إثشا١ُ٘ ػجذ اٌغٕٟ ػجذ اٌشؽ١ُ

  :اٌٍّخض

اٍزٙلف ٘نا اٌجؾش ل١بً أصو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌٍَّزٍٙه 

ِطبػُ اٌٛعجبد اٌَو٠ؼٗ اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ   كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٟ ؽالة عبِؼخ ك١ِبؽ 

،ٚلل رُ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ا١ٌّلا١ٔخ ثبٍزقلاَ أٍٍٛة األٍزمظبء ِٓ 

،ٚلل رُ اٍزقلاَ اٌؼل٠ل ِٓ ِٓ ؽالة عبِؼخ ك١ِبؽ ِفوكٖ   (929)فالي ػ١ٕخ ثٍغذ 

ٚأظٙود اٌّزؼلك .األٍب١ٌت اإلؽظبئ١ٗ ِٓ أثوى٘ب ِؼبًِ اإلهرجبؽ ٚرؾ١ًٍ االٔؾلاه 

لواه ػٍٟ ٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ٌ كالٌٗ اؽظبئ١خ )ِؼ٠ٕٛٗ( رؤص١و مٚاٌٟ ٚعٛك ٔزبئظ اٌجؾش 

 اٌشواء .

 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١ٗ :

اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ،اٌقلاع فٟ إٌّزظ ،اٌقلاع فٟ اٌَؼو ،اٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ،اٌقلاع 

 فٟ اٌزو٠ٚظ ، لواه اٌشواء

 ّمذِخ:اٌ

أِو ثبٌغ ٠ؼزجو اٌز٠َٛك أؽل أُ٘ األٔشطخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب إٌّظّخ، ٠ٚؼل اٌز٠َٛك 

. ٚاٌز٠َٛك اٌفؼبي (kotlar,2016)األ١ّ٘خ ٌٕغبػ األػّبي ٚرؾم١ك األ٘لاف ٌٍّٕظّخ 

١ٍخ ال ٠مَٛ ػٍٟ فلاع اٌَّزٍٙه ٌزؾم١ك اٌوثؼ ثؤٞ ؽو٠مخ رؾذ شؼبه اٌغب٠خ رجوه اٌٍٛ

ٚفٟ اٌٛلذ مارٗ ىاكد ِؼبٔبح اٌيثبئٓ ِٓ أٍب١ٌت . (0202)إٌٙذاٜٚ،ؽغٛٔخ،عؼ١ذ،

اٌز٠َٛمٟ ٌفزواد ؽ٠ٍٛخ ِٓ فالي اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌّملِخ ٌُٙ اٌغش ٚاٌقلاع 

 (.0202)ؽغٓ،طبدق،خ اٌٛالؼخ ػ١ٍُٙ ٚاألػواه اٌّبك٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛ
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ٚفٟ ظً اإللزظبك اٌؼبٌّٟ ِٚب ٠زظف ثٗ ِٓ وضوح إٌّبفَخ ٚاٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ 

ٌغ١و أفالل١خ ٚوضوح اٌجلائً أِبَ اٌَّزٍٙه  ٠ؼل ؽبفياً ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌشووبد ٌٍّّبهٍبد ا

ِٚٓ ث١ٕٙب ِب رّبهٍٗ إٌّظّبد ِٓ فلاع ٚغش فٟ إٌشبؽ اٌز٠َٛمٟ ٌٍزؤص١و ػٍٟ 

 (0222)أثٛ عّؼٗ،اٌَّزٍٙه ثؾ١ش ٠زقن لواهاً شوائ١بً غ١و ١ٍٍُ ثبٌَٕجخ ٌٗ 

٠ٍٚغؤ ِّبهٍٛ اٌز٠َٛك اٌٟ اٌقلاع ٌٍزؤص١و ػٍٟ اٌَّزٍٙه ثؾ١ش ٠زقن لواهاً 

شوائ١بً غ١و ١ٍٍُ ثبٌَٕجخ ٌٗ ٌٚىٓ ٠زورت ػ١ٍٗ ٔزبئظ ا٠غبث١خ ثبٌَٕجخ ٌٙئالء اٌّّبه١ٍٓ 

ِزّضٍخ فٟ ى٠بكح ِج١ؼبرُٙ ٚأهثبؽُٙ ٚاٌزٟ ٌُ رىٓ ٌززؾمك ِب ٌُ ٠زُ ٌغٛإُ٘ اٌٟ ٘نٖ 

 (0202ْٚ،)د٠ت،لبعُ،ٚأخشاٌّّبهٍبد 

ٚلل ٠لهن اٌَّزٍٙىْٛ أْ ٕ٘بن فلاػب فٟ ِغبي اٌز٠َٛك ٌٚىُٕٙ فٟ وض١و ِٓ 

األؽ١بْ ٠ىْٛٔٛ غ١و لبكه٠ٓ ػٍٟ اوزشبفٗ ٚثبٌزبٌٟ غ١و لبكه٠ٓ ػٍٟ رغٕجٗ ِّب ٠ئصو 

ػٍٟ لواهارُٙ اٌشوائ١خ ٠ٚئكٞ اٌٟ اٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ غ١واٌّوغٛة ف١ٙب ثبٌَٕجخ 

اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ثّٕزٟٙ اٌّىو ٚاٌل٘بء َِزغال عًٙ اٌَّزٍٙه ٌُٙ فبٌَّٛق لل ٠ّبهً 

ٚلٍخ ِؼوفزٗ ٚلل ٠غوٞ مٌه ثشىً ففٟ ال ٠لهوٗ اٌَّزٍٙه ٠ٚظؼت اوزشبفٗ فٟ 

 (0222)اٌضغجٝ،اٌٛلذ إٌّبٍت 

ٚرؼل ِّبهٍخ ِٕظّبد األػّبي ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ أْ رمَٛ اٌشووخ ثزٛط١ً 

ٚاِب ػٓ عٛكح ِٕزغبد إٌّبف١َٓ ِؼٍِٛبد فبؽئخ اِب ػٓ عٛكح ِٕزغبرٙب ، 

(Durkin,s.,2014.) 

وّب ٠ؼزجو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ اؽز١بالً ٚغشبً، ثٙلف رؾم١ك وَت غ١و ِشوٚع ػٍٟ 

اٌّلٜ اٌجؼ١ل أٚ اٌمو٠ت ِٓ فالي ِّبهٍبد ٍٍج١خ ِمظٛكح ٠مَٛ ثٙب اٌجبئغ أٚ اٌَّٛق 

ٍٟ اٌيثْٛ فٟ ٍج١ً اٌؾظٛي ػٍٟ ِٕفؼخ ِب ثغغ إٌظو ػٓ إٌزبئظ اٌّزورجخ ػ

 (.0200)اٌخط١ت،ٚاٌؼاللخ ِؼٗ 

ٚاٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ريكاك أ١ّ٘زٗ فٟ ظً ِٛعخ اٌغالء اٌىج١وح اٌزٟ رشٙل٘ب اٌؼل٠ل 

ِٓ اٌلٚي ٚفٟ وً اٌّغبالد ِّب ٠غؼً اِىب١ٔخ ِّبهٍخ اٌقلاع ػل اٌَّزٍٙه أوضو 

 (.0202اٌض٠بداد، )أثٛ سِبْ،  .ٚالؼ١خ

ٌٚنٌه ف١ؼل اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ أ٠خ ِّبهٍخ ر٠َٛم١خ ٠زورت ػ١ٍٙب رى٠ٛٓ أطجبع أٚ 
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اػزمبك أٚ رمل٠و شقظٟ فبؽئ ٌلٞ اٌَّزٍٙه ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌشئ ِٛػغ اٌز٠َٛك 

)إٌّزظ (،ٚ/أٚ ِب ٠ورجؾ ثٗ ِٓ اٌؼٕبطو األفوٞ ٌٍّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ ِٓ ٍؼو ٚرو٠ٚظ 

ٌَّزٍٙه ٌمواه غ١و ١ٍٍُ ٠زورت ػ١ٍٗ اٌؾبق ٚرٛى٠غ ٚثبٌطجغ فمل ٠ٕزظ ػٓ مٌه ارقبم ا

 (.0220)أثٛ عّؼٗ ، ػوه ثشىً أٚ ثآفو ثٗ

 أٚال :اإلؽبس إٌظشٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ 

٠زُ رٕبٚي اإلؽبس إٌظشٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ِٓ خالي اٌزؼشع ٌىً ِٓ اٌخذاع 

ض١خ ٚثٕبء ؾاٌزغ٠ٛمٟ ٚلشاس اٌششاء ،ٚإظٙبس اٌؼاللخ ث١ّٕٙب ٚأخ١شا رٕبٚي اٌفغٛح اٌج

 :إٌؾٛ اٌزبٌٟ إؽبس اٌذساعخ ٚرٌه ػٍٟ 

 اإلؽبس إٌظشٞ : -0

 اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ : -

( اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ أٔٗ ِّبهٍبد ر٠َٛم١خ فبؽئخ ِمظٛكح 0222ػوف )اٌشٛهٖ،

أٚ غ١و ِمظٛكح ٠زورت ػ١ٍٙب رؼ١ًٍ اٌيثْٛ ٚارقبمٖ لواهاد شوائ١خ ٠زورت ػ١ٍٙب 

( أٔٗ ٍٍٛن غ١و أفاللٟ ث١ٓ Al-zyadat,2017رى٠ٛٓ أطجبع ٍٍجٟ ، وّب ػوفٗ )

اٌجبئغ ٚاٌّشزوٞ ٚاٌنٞ ٠ٙلف اٌٟ اٌَّزٍٙه ػٕل اٌزو٠ٚظ ٌٍّٕزظ ،وّب ٠ُؼوف أٔٗ ث١غ 

إٌّزغبد ثشىً غ١و أفاللٟ ٚثطو٠مخ ال رؾزوَ اٌَّزٍٙه ٚمٌه ثقلاػٗ ٚثَؼو غ١و 

 ( أsaeed,et al.,2013ٗٔ( .٠ٚؼوفٗ )Aladwan,Hersh,2014ِٕبٍت ٌٍّٕزظ )

ِّبهٍبد ِؼٍٍخ ٚرؾو٠ف ِمظٛك ٠مغ ػٍٟ اٌَّزٍٙه ٚمٌه ثزؾم١ك ِٕفؼخ ألً ِٓ 

 .اٌّزٛلغ اٌٛطٛي ا١ٌٙب ٌٍّٕزغبد اٌزٟ رُ شواإ٘ب

 لشاس اٌششاء : -

أٔٗ األػّبي ٚاٌزٛلؼبد اٌن١ٕ٘خ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب  (0229ػوفٗ )اٌيغجٟ،اٌشو٠لٖ،

 )اٌوؽ١ّٟ،وّب ػوفٗ اٌَّزٍٙى١ٓ ػٕل ظٙٛه اٌؼوٚهح أٚ اٌوغجخ فٟ اٌشواء ،

٘ٛ ػجبهٖ ػٓ ِغّٛػخ ِٓ إٌشبؽبد رجلأ ِغ اٌشؼٛه ثبٌّشىٍخ  أٔٗ (0222اٌيغجٟ،

( أٔٗ 0222اٌقٛهٞ، ، ػوفٗ )اٌؼّٛه،أٚ اٌؾبعخ ٚرٕزٟٙ ثبرقبم لواه ١ٍٍُ ٚرٕم١نٖ

اٌؼاللخ اٌزٟ ٠مَٛ ِٓ فالٌٙب األفواك ثٙلٚء ٚؽنه ثغّغ أوجو لله ِٓ اٌّؼٍِٛبد ِغ ِب 

ً ٍبثمب ػٓ اٌٍَؼخ ٠ٚجنٌْٛ عٙلُ٘ فٟ رم١١ُ ِيا٠ب ٍٍٚج١بد وً ثل٠ً ِٓ اٌجلائ٠ؼوفٛٔٗ 
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 .ِٚٓ صُ اٌٛطٛي اٌٟ لواه ِٕبٍت

 اٌذساعبد اٌغبثمخ : -0

 اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌّزؼٍمخ ثبٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ : -

( ِلٞ اكهان اٌَّزٍٙه ٌٍقلاع  0222اٍزٙلفذ كهاٍخ )أثٛ هِبْ ،اٌي٠بكاد،

 فٟ شووبد ا١ٌَبؽخ فٟ األهكْ ٚرُ رؾل٠ل ػ١ٕٗ ِٓ ا١ٌَبػ اٌز٠َٛمٟ ٚوبْ ٘نا رّض١ال

اٌن٠ٓ ٠ّبهٍْٛ ا١ٌَبؽخ ِٓ فالي ٚوبالد ا١ٌَبؽخ ٚاٌَفو األهك١ٔخ ٚوبٔذ ػ١ٕخ 

(ٍبئؾب أهك١ٔب ٌٍىشف ػٓ ِّبهٍبد اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ فٟ 222اٌلهاٍخ ِىٛٔٗ ِٓ )

  spssظبئٟ ( ٚرُ اٍزقلاَ اٌجؤبِظ اإلؽ(7pػٕبطو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ اٌقلِٟ 

ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد .ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ ٚوبالد ا١ٌَبؽخ ٚاٌَفو رّبهً اٌقلاع 

ثمٛح ػٍٟ اٌَبئؼ األهكٟٔ ٚوبْ اٌَؼو أوضو ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ اٌزٟ ٠ّبهً ف١ٙب 

 اٌقلاع صُ ١ٍ٠ٗ إٌّزظ صُ اٌزو٠ٚظ صُ اإلعواءاد ٚاٌؼ١ٍّبد ٚأف١واً اٌزٛى٠غ .

( ثبٌزؼوف ػٍٟ ِلٞ اكهان ِغّٛػخ  aladwan،Hersh،2014ٚا٘زّذ كهاٍخ )

ِٓ ا١ٌَبػ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ اٌنٞ ٠ّبهً ِٓ لجً شووبد اٌَفو ٚا١ٌَبؽخ اٌؼبٍِخ فٟ 

األهكْ ِٓ فالي ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌزو٠ٚغٟ ٚاٌزٟ رشًّ ) اإلػالْ ،اٌلػب٠خ، اٌزو٠ٚظ 

ْ ا١ٌَبػ ٠مجٍْٛ ٘نا ٌٍّج١ؼبد، اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌج١غ اٌشقظٟ ( ٌٍٚزؼوف ػٍٟ و١ف أ

( ٍبئؼ ٚرُ رٛى٠غ اٍزج١بٔبً 922اٌقلاع ػٕل اٌم١بَ ثغٌٛزُٙ ٚلل رُ افز١به ػ١ٕٗ ِىٛٔٗ ِٓ )

ٌٍزؾ١ًٍ spss ( اٍزج١بٔب ٚلل رُ اٍزقلاَ ثؤبِظ اي 622ػ١ٍُٙ ٚاٌظبٌؼ ٌٍلهاٍخ ُِٕٙ )

١خ ل٠ٛٗ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد .ٚرٛطٍذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ ٕ٘بن ػاللخ ماد كالٌخ اؽظبئ

 .ث١ٓ ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌزو٠ٚغٟ ٚاٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ١ٌٍَبػ

( ل١بً أصو اٌقلاع فٟ اٌزؼجئخ Wilkins et al.,2015ٚاٍزٙلفذ كهاٍخ )

)رىج١و ؽغُ اٌؼجٛح كْٚ اٌّؾزٛٞ ،رقف١غ اٌّؾزٛٞ كافً ٔفٌ اٌؼجٛح (ػٍٟ إٌٛا٠ب 

اٌّؼوفٟ )ػلَ  اٌٍَٛو١خ ٌٍَّزٍٙى١ٓ ٚمٌه ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌلٚه ا١ٌٍٛؾ ٌٍزٕبفو

اٌوػب إٌبرظ ػٓ ِمبهٔخ اٌزٛلؼبد ثبألكاء(ٚمٌه رطج١مب ػٍٟ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِملاه٘ب 

ِٓ َِزٍٙىٟ اٌٍَغ ٍو٠ؼخ اإلٍزٙالن ِضً )اٌؼظبئو،اٌّشوٚثبد اٌغبى٠خ  092

،اٌش١ىٛالرخ (ٚرُ رغ١ّغ اٌج١بٔبد ِٓ فالي ػوع ِغّٛػٗ ِٓ اٌظٛه رّضً أشىبال 
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اٌش١ىٛالرخ ٚؽٍت ِٓ اٌَّزمظٟ ُِٕٙ اإلعبثخ ػٍٟ ِقزٍفخ ٌزؼجئخ أؽل ِٕزغبد 

ِغّٛػٗ ِٓ األٍئٍخ اٌّزؼٍمخ ثّزغ١واد اٌجؾش ٚاٌقبطخ ثىً طٛهح ػٍٟ ؽلٖ .ٚلل 

رٛطٍذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٟ ٚعٛك ػاللخ ا٠غبث١خ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ رٛلؼبد اٌؼ١ًّ ثبٌَٕجخ 

ث١ٓ كهعخ  ٌٍقلاع فٟ اٌؼجٛح ٚكهعخ اٌزٕبفو اٌّؼوفٟ ألكاء إٌّظّخ ٚػاللخ ٍٍج١خ

اٌزٕبفو اٌّؼوفٟ ٚٔٛا٠ب اػبكح اٌشواء ٚارغب٘بد اٌؼ١ًّ ٔؾٛ اٌزؼبًِ ِغ إٌّظّخ 

)رىواه اٌشواء ، اٌٛالء ٌٍؼالِخ ،اٌزٛط١خ ٌٍيِالء (،وّب أٚػؾذ اٌلهاٍخ أْ اٌقلاع 

فٟ اٌزؼجئخ لل ٠ئكٞ اٌٟ ٔغبػ إٌّظّخ فٟ اٌّلٞ اٌمظ١و أِب فٟ اٌّلٞ اٌط٠ًٛ فٙٛ 

ألكاء إٌّظّخ ٔز١غخ اٌزؤص١و اٌٍَجٟ ػٍٟ هػب اٌؼّالء ٍّٚؼخ  ٠ّضً فطوا ثبٌَٕجخ

 .إٌّظّخ ٚكهعخ اٌٛالء

( اٌٟ اٍزىشبف ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌقلاع 0222وّب ٘لفذ كهاٍخ )ِوىٚق،

اٌز٠َٛمٟ ٚٚالء اٌؼ١ًّ ثبٌزطج١ك ػٍٟ ػّالء شووبد اإلرظبالد ثٍٛؾ اٌلٌزب 

 022ّخ اٍزمظبء ٚىػذ ػٍٟ ػ١ٕخ لله٘ب )اٌغوث١خ،إٌّٛف١خ،اٌم١ٍٛث١خ( ٚلل رظ١ُّ لبئ

 أٚهأظ، )فٛكافْٛ، ػ١ًّ ِٓ ػّالء شووبد االرظبالد اٌؼبٍِخ ثبٌَٛق اٌّظوٞ

لبئّخ ٚرُ رؾ١ًٍ  026اٌّظو٠خ ٌالرظبالد ( ٚوبْ ػلك اٌمٛائُ اٌظؾ١ؾخ  ارظبالد،

 . ٚرٛطٍذ اٌٟ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ spssاٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ثبٍزقلاَ اٌجؤبِظ اإلؽظبئٟ 

:ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ػىَٟ ِؼٕٛٞ ث١ٓ ع١ّغ أثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚأثؼبك ٚالء 

اٌؼ١ًّ ،وّب رٛطٍذ أ٠ؼب اٌٟ ٚعٛك رؤص١و ِؼٕٛٞ ٍٍجٟ ٌىً ِزغ١و ِٓ ِزغ١واد 

 اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ ٚالء اٌؼ١ًّ .

 اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌّزؼٍمخ ثمشاس اٌششاء : -

ؤص١و ػٕبطو اٌزو٠ٚظ ػٍٟ لواه اٌٟ كهاٍخ ر (0202)اٌؼؼبػٟ،٘لفذ كهاٍخ 

اٌشواء ٌٍَّزٍٙه ٚلل رُ اٍزقلاَ ػ١ٕٗ ِالئّخ رُ أفن٘ب ِٓ ِٕطمخ ػ١َو ثبٌٍّّىخ 

اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٚلل اشزٍّذ ع١ّغ اٌَّزٍٙى١ٓ اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ شووبد اٌزغيئخ ؽَت 

ثؼغ اٌقظبئض اٌل٠ّغواف١خ ٚلل رّذ ػ١ٍّخ عّغ اٌج١بٔبد ٌٍؾظٛي ػٍٟ 

ٌؾٗ ٌٍزؾ١ًٍ .ٚرٛطٍذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ ع١ّغ ػٕبطو اٌزو٠ٚظ (اٍزج١بْ طب029)

اٌوئ١َ١خ ٌٙب رؤص١و ػٍٟ لواه اٌشواء ٌٍَّزٍٙه اال أٔٗ ٠الؽع ٚعٛك افزالف ث١ٕٙب ِٓ 
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ؽ١ش كهعخ اٌّٛافمخ ،وّب ث١ٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ ػٕظو "رٕش١ؾ اٌّج١ؼبد "٠ّضً أوضو 

وائٟ ١ٍ٠ٗ ػٕظو "اٌؼاللبد اٌؼبِخ " ػٕبطو اٌزو٠ٚظ رؤص١وا ػٍٟ لواه اٌَّزٍٙه اٌش

١ٍ٠ٗ ػٕظو "اٌج١غ اٌشقظٟ "ٚاؽزً اٌّورجخ اٌواثؼخ "اٌز٠َٛك اٌّجبشو "،صُ "اإلػالْ 

"وّب ث١ٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ػلَ ٚعٛك فوٚق فٟ رمل٠و أصو ػٕبطو اٌزو٠ٚظ ػٍٟ لواه 

 اٌَّزٍٙه اٌشوائٟ ٚفمب ٌٍغٌٕ ٚاٌلفً .

اٌٟ ِؼوفخ رؤص١و ِزغ١واد اٌّي٠ظ ( Wijaya,Silalahi,2015)٘لفذ كهاٍخ 

اٌز٠َٛمٟ ٚاٌنٞ رزىْٛ ِٓ إٌّزظ ٚاٌَؼو ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌّىبْ ٚاألشقبص ٚاألكٌخ اٌّبك٠خ 

ػٍٟ لواه اٌشواء ٌٍَّزٍٙى١ٓ فٟ رؾل٠ل اٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك إٌّبٍجخ ِٓ اٌزفبػ  ِبالٔظ فٟ 

ِزغ١واد اٌّي٠ظ  ِٛي عوأل اٌؼّالق . ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ األوضو رؤص١وا ِٓ

اٌز٠َٛمٟ ٘ٛ اٌَؼو فّغ ٚعٛك األٍؼبه اٌغو٠جخ اٌّزٛاعلح ٠ؼزجو اٌز٠َٛك وؤفؼً 

 اٍزوار١غ١خ ٌي٠بكح لواه اٌشواء ٌَّزٍٙى١ٓ اٌزفبػ ِبالٔظ فٟ ِٛي عوأل اٌؼّالق .

( اٌٟ رؾل٠ل رؤص١و طٛهح اٌؼالِخ Hastuti Moh,etal.,2018٘لفذ كهاٍخ)

فٟ ِل٠ٕخ و١ٕلاهٞ  oppoٌشواء رطج١مب ػٍٟ اٌٙٛارف اٌنو١خ اٌزغبه٠خ ٚاٌَؼو ػٍٟ لواه ا

َِزغ١ت ٚلل رُ اٍزقلاَ رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ  22ؽ١ش رُ اٌزطج١ك ػٍٟ ػ١ٕخ ِىٛٔٗ ِٓ 

ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد .ٚلل رٛطٍذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ طٛهح اٌؼالِخ  spss24ٚثؤبِظ اي 

ء أٞ أٔٗ وٍّب اهرفؼذ طٛهح اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ ٌٙب رؤص١و ا٠غبثٟ ٚوج١و ػٍٟ لواه اٌشوا

اٌزغبه٠خ فٟ ػمً اٌَّزٍٙه وٍّب اهرفغ لواه اٌشواء ،وّب رٛطٍذ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٟ أْ 

ؽ١ش ٠ظجؼ  oppo رظٛه اٌَؼو ٌٗ رؤص١و ا٠غبثٟ ٚوج١و ػٍٟ لواه شواء اٌٙٛارف اٌنو١خ 

 رظٛه اٌَؼو أؽل االػزجبهاد اٌَّزٙلفخ فٟ رؾل٠ل لواه اٌشواء .

 ػٍٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚاٌفغٛح اٌجؾض١خ :اٌزؼ١ٍك  -

 ٌزؼ١ٍك ػٍٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ :ا أـ

 ٠زؼؼ ِٓ فالي كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ أْ ثؼغ اٌلهاٍبد رٕبٌٚذ

 : ِب٠ٍٟ 

رٕبٌٚذ ِلٞ اكهان اٌَّزٍٙه ٌٍقلاع  (0222كهاٍخ )أثٛهِبْ ،اٌي٠بكاد،

أْ رٕبٌٚذ أصو ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌزو٠ٚغٟ ػٍٟ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ،  وّب اٌز٠َٛمٟ ،
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(Hersh,aladwan,2014) 

( أصو اٌقلاع فٟ اٌزؼجئٗ ػٍٟ هػب wilkins,etal.,2015رٕبٌٚذ كهاٍخ )ث١ّٕب 

( أصو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ ٚالء اٌؼ١ًّ 0222اٌؼّالء ،وّب رٕبٌٚذ كهاٍخ )ِوىٚق، 

أصو ػٕبطو اٌزو٠ٚظ ػٍٟ لواه اٌَّزٍٙه (  0226، ث١ّٕب رٕبٌٚذ كهاٍخ )اٌؼؼبػٟ،

( أصو اٌز٠َٛك ػٍٟ لواه wijaya,silalahi,2015اٌشوائٟ ،وّب رٕبٌٚذ كهاٍخ )

 .ء اٌشوا

ٍٛف رزٕبٚي ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ِٓ فالي ِغّٛػٗ ِٓ األثؼبك 

)اٌقلاع فٟ إٌّزظ ٚاٌقلاع فٟ اٌَؼو ٚاٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ٚاٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ( 

،أ٠ؼب اٍزٙلفذ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌزؼوف ػٍٟ لواه اٌشواء ،وّب أْ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ 

 ٚلواه اٌشواء وّزغ١و ربثغ . رٕبٌٚذ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ وّزغ١و َِزمً

 اٌفغٛح اٌجؾض١خ :-ة

ِٓ خالي إعزؼشاع ٚرؾ١ًٍ اٌذساعبد اٌغبثمخ ارؼؼ أْ ٕ٘بن فغٛح ثؾض١خ 

 رّضٍذ فٟ :

ٔلهح اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ِمبهٔخ ثبٌلهاٍبد األعٕج١خ 

اٌؼوث١خ اٌزٟ رٕبٌٚذ ػٍٟ ؽل ػٍُ اٌجبؽضخ ،ثبإلػبفخ اٌٟ أْ ٕ٘بن ٔلهح فٟ اٌلهاٍبد 

ٚثنٌه ٍٛف رقزٍف ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ أغٍت اٌز٠َٛمٟ ٚأصوٖ ػٍٟ لواه اٌشواء .اٌقلاع 

اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌزٟ رؼزجو ِٓ اٌلهاٍبد اٌم١ٍٍخ ػٍٟ ؽل ػٍُ اٌجبؽضخ اٌزٟ رٕبٌٚذ 

 أصو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه.

 اٌذساعخ اإلعزطالػ١خ:صب١ٔب :

 أ٘ذاف اٌذساعخ اإلعزطالػ١خ :

اٍزىّبالً ٌّب أٍفود ػٕٗ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ِٚؾبٌٚخ اٌجبؽضخ ٚػغ اؽبه ألصو 

اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه ٌلٞ ؽالة عبِؼخ ك١ِبؽ ٌٚزؾل٠ل 

 ِشىٍخ اٌلهاٍخ لبِذ اٌجبؽضخ ثؼًّ كهاٍخ اٍزطالػ١خ رٙلف اٌٟ :

ة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ  ثبٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚلواه اٌزؼوف ػٍٟ ِلٞ اٌّبَ ؽال .2

 اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه .
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ؼوفخ ِلٞ اٌّبَ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ  ثؼٕبطو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ِ .0

 ٚلواه اٌشواء.

ِؼوفخ أوضو اٌؼٕبطو عنثب ٌالٔزجبٖ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚأٞ ِٓ ٘نٖ اٌؼٕبطو ٠ئصو  .6

 ٌلٞ ؽالة اٌى١ٍخ  .ثشىً وج١و ػٍٟ لواه اٌشواء 

 اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚلواه اٌشواء . ِلٞ اٌّبَ اٌطالة ثبٌؼاللخ ث١ٓ .9

 إؽبس اٌذساعخ اإلعزطالػ١خ :

لبِذ اٌجبؽضخ ثبعواء ِمبثالد ِزؼّمخ ِغ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ 

( ٚلبِذ 62/22/0229-02ؽبٌت( ِٓ ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌفزوح ِٓ )02)

ِٓ األٍئٍخ اٌزٟ رُ اػلاك٘ب اػزّبكا ػٍٟ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ  اٌجبؽضخ ثطوػ ػلك

 ٚاٌّزّضٍخ فٟ ا٢رٟ:

 ِبِلٞ اٌّبَ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ ثّفَٙٛ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ   ؟ .2

 ً٘ ٠ٛعل ٌلٞ اٌطالة ِؼوفخ ثّىٛٔبد اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ   ؟ .0

 ِب أوضو ػٕبطو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ عنثب إلٔزجبٖ اٌطالة   ؟ .6

 إلكهاوه ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ أصو ػٍٟ  ارقبم لواه اٌشواء ؟ً٘  .9

 ً٘ ٍجك ٚرؼبٍِذ ِغ ِئٍَٗ روفغ شؼبه أفالل١بد األػّبي   ؟ .2

 ً٘ ٌل٠ُٙ ا١ٌٕٗ ٌزىواه اٌشواء ِٓ ٔفٌ اٌّئٍَٗ  ؟ .2

 أٔضٟ(؟-ٌشواء ثبفزالف إٌٛع )مووً٘ ٠قزٍف ارقبم لواه ا .2

 إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ إ١ٌٙب اٌذساعخ اإلعزطالػ١ٗ :

 لذ رٛطٍذ اٌجبؽضخ إٌٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئظ اٌزٟ ٠ّىٓ اإلشبسح إ١ٌٙب فٟ ِب ٠ٍٟ :ٚ

ارؼؼ أْ اٌّؼظُ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ )موٛه،أبس( ٌل٠ُٙ ِؼوفخ  .2

 ثبٌقلاع اٌز٠َٛمٟ .

ارؼؼ أْ األغٍج١خ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ)موٛه،أبس( رؼوػٛا ٌٍقلاع  .0

 اٌز٠َٛمٟ .

أْ ثؼغ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼٗ ك١ِبؽ )موٛه،أبس( ١ٌٌ ٌل٠ُٙ ِؼوفٗ  ارؼؼ .6

 ثبٌقلاع اٌز٠َٛمٟ فٟ اٌزٛى٠غ ٚاٌزو٠ٚظ .
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ارؼؼ أْ األغٍج١خ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ )موٛه،أبس(ٌل٠ُٙ ِؼوفٗ  .9

 ثبٌقلاع فٟ اٌَؼو .

س( اكهاوُٙ ٌٍقلاع ارؼؼ أْ األغٍج١خ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ )موٛه،أب .2

 اٌز٠َٛمٟ ٠ئصو ػٍٟ لواه اٌشواء ٌُٙ .

ارؼؼ أْ األغٍج١خ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ )موٛه،أبس( ٌُ ٠زُ رؼبٍُِٙ  .2

 ِغ ِئٍَبد روفغ شؼبه أفالل١بد االػّبي .

ارؼؼ أْ األغٍج١خ ِٓ ؽالة و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ ك١ِبؽ )موٛه،أبس( ٌُ ٠ىوهٚا  .2

 اٌّئٍَٗ .اٌشواء ِٓ رٍه 

 ِشىٍخ اٌجؾش: صبٌضب:

رووي ػ١ٍّخ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ اػطبء ِؼٍِٛبد ِؼٍٍخ ِؼظّٙب ػٓ 

 ،إٌّزغبد ،فمل اػزجو أْ اٌٍَٛن اٌَئ ٠ٕزظ ػٕٗ رىز١ىبد ِؼٍٍخ ٚرزُ ثؼ١ٍّٗ ِٕظّخ 

٠ّٚىٓ ثىً ثَبؽخ أْ ٠لهن اٌَّزٍٙه اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ؽ١ّٕب ٠ؼزمل أْ اٌجبئغ لل 

رالػت فٟ ِؼٍِٛبد رقض إٌّزظ ٌزؾف١يٖ ػٍٟ ارقبم لواه اٌشواء 

(Riquelme,Roman,2014) ٚفٟ ػٛء وً ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌلهاٍخ .

ث١خ اٌزٟ رٕبٌٚذ اإلٍزطالػ١خ ٠زؼؼ ٚعٛك فغٛح ثؾض١خ رزّضً فٟ ٔلهح اٌلهاٍبد اٌؼو

–أصو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه ِمبهٔخ ثبٌلهاٍبد األعٕج١خ 

 ثبإلػبفخ اٌٟ ِؾبٌٚخ اإلعبثخ ػٍٟ اٌزَبإالد اٌزب١ٌخ : -ػٍٟ ؽل ػٍُ اٌجبؽضخ

 ِب أصو اٌؼاللخ ث١ٓ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚلواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه ؟ .2

 قلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه ؟ً٘ رٛعل آصبه ِجبشوح ألثؼبك اٌ .0

 ً٘ رٛعل آصبهح ِجبشوح ألثؼبك لواه اٌشواء ػٍٟ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ؟ .6

 اٌٟ أٞ ِلٞ ٠ئصو اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌلٞ اٌَّزٍٙه ؟  .9

 أ٘ذاف اٌجؾش :ساثؼب:

أ٘لاف ٘نٖ أطاللب ِٓ ػوع اٌجبؽضخ ٌّشىٍخ ٚرَبإالد اٌلهاٍخ فبٔٗ ٠ّىٓ رٕبٚي 

 اٌلهاٍخ وّب ٠ٍٟ :

 .اٌزؼوف ػٍٟ ٔٛع ٚؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚلواه اٌشواء ٌٍَّزٍٙه .2
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 .ل١بً اٌزؤص١و اٌّجبشو ألثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ أثؼبك لواه اٌشواء .0

.اٌزؼوف ػٍٟ األصبه اٌّجبشوح ٚاٌغ١و ِجبشوح ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء 6

 ه .ٌٍَّزٍٙ

 ٌشىً اٌنٞ ٠َُٙ فٟ لواه اٌشواء ..اٌزٛطً اٌٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد ثب9

 فشٚع اٌذساعخ : خبِغب:

فٟ ػٛء ِشىٍخ اٌلهاٍخ ٚأ٘لافٙب ،رُ ط١بغخ ِغّٛػخ اٌفوٚع اٌجؾض١خ اٌزٟ ١ٍزُ 

 افزجبه٘ب ثبٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌّقزٍفخ ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ :

ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ف١ّب ٠زؼٍك ٛعذ رأص١ش رٚ دالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٠ -0

 ثئدسان اٌؾبعخ ٠ٚزفشع ٘زا اٌفشع ٌٍفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌٗ :

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ اكهان اٌؾبعخ ٌٍَّزٍٙه2/2)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ اكهان اٌؾبعخ ٌٍَّزٍٙه2/0)

 ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ اكهان اٌؾبعخ ٌٍَّزٍٙه( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ 2/6)

 .( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ اكهان اٌؾبعخ ٌٍَّزٍٙه2/9)

٠ٛعذ رأص١ش رٚ دالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ف١ّب ٠زؼٍك  -0

 ثبٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبؽٗ  ٠ٚزفشع ٘زا اٌفشع ٌٍفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌٗ:

( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائً اٌّزبؽخ 0/2)

 ٌٍَّزٍٙه .

( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائً اٌّزبؽخ 0/0)

 ٌٍَّزٍٙه .

( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائً اٌّزبؽخ 0/6)

 ٌٍَّزٍٙه .

٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ  ػٍٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائً اٌّزبؽخ ( 0/9)

 ٌٍَّزٍٙه .

٠ٛعذ رأص١ش رٚ دالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ف١ّب ٠زؼٍك ثزم١١ُ   -6

 اٌجذائً اٌّزبؽخ  ٠ٚزفشع ٘زا اٌفشع ٌٍفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌٗ:
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 ػٍٟ رم١١ُ اٌجلائً اٌّزبؽخ ٌٍَّزٍٙه . (  ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ6/2)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ رم١١ُ اٌجلائً اٌّزبؽخ ٌٍَّزٍٙه .6/0)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ رم١١ُ اٌجلائً اٌّزبؽخ ٌٍَّزٍٙه .6/6)

 ؽخ ٌٍَّزٍٙه .( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ رم١١ُ اٌجلائً اٌّزب6/9)

٠ٛعذ رأص١ش رٚدالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ف١ّب ٠زؼٍك ثمشاس   -2

 اٌششاء اٌفؼٍٟ ٠ٚزفشع ٘زا اٌفشع ٌٍفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌٗ:

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ لواه اٌشواء اٌفؼٍٟ ٌٍَّزٍٙه .9/2)

 اٌَؼو ػٍٟ لواه اٌشواء اٌفؼٍٟ ٌٍَّزٍٙه .( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ 9/0)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ لواه اٌشواء اٌفؼٍٟ ٌٍَّزٍٙه .9/6)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ  ػٍٟ لواه اٌشواء اٌفؼٍٟ ٌٍَّزٍٙه .9/9)

زؼٍك ثّب ٠ٛعذ رأص١ش رٚدالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٟ لشاس اٌششاء ف١ّب ٠  -5

 ثؼذ اٌششاء ٠ٚزفشع ٘زا اٌفشع ٌٍفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌٗ:

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ ِبثؼل اٌشواء ٌٍَّزٍٙه .2/2)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ ِبثؼل اٌشواء ٌٍَّزٍٙه .2/0)

 ٌٍَّزٍٙه .( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ ِبثؼل اٌشواء 2/6)

 ( ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ  ػٍٟ ِبثؼل اٌشواء ٌٍَّزٍٙه .2/9)

 : ّٔٛرط اٌذساعخ :عبدعب

ٌمل ٍؼذ اٌجبؽضخ اٌٟ ثٕبء ّٔٛمط ٔظوٞ ٌزٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌلهاٍخ ،ِٓ 

فالي ِواعؼخ اإلؽبه اٌّفب١ّٟ٘ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚلواه اٌشواء ،ٚلل أِىٓ مٌه فٟ 

 (2غ رظٛه ِجلئٟ ٌٍّٕٛمط وّب ٠زؼؼ فٟ اٌشىً هلُ )ٚػ
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 اٌّظذس:ِٓ إػذاد اٌجبؽضخ

  

  الحاجة إدراك  المنتج في الخداع

 

" الرضا مستوي" الشراء مابعد  

  المتاحة البدائل بين المقارنة

  المتاحة البدائل تقييم

" الفعلي القرار" الشراء قرار  

  التسويقي الخداع  الشراء قرار

  الترويج في الخداع

التوزيع في الخداع  

السعر في الخداع  
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 ِٕٙظ اٌجؾش ::عبثؼب

 ٔٛع ِٚظبدس اٌج١بٔبد :أ_

 ٍٛف ٠ؼزّل اٌجؾش ػٍٟ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌج١بٔبد ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

:اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔٗ :ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ِواعؼخ اٌىزت ٚاٌجؾٛس ٚاٌّمبالد اٌؼوث١ٗ (2

ٚاألعٕج١ٗ ٚاإلؽالع ػٍٟ َِزقٍظبد اٌّئرّواد ماد اٌظٍخ ثّٛػٛع اٌجؾش 

ِٚزغ١وارٗ اٌضالصٗ ٚونٌه االؽالع ػٍٟ االؽظبئ١بد ٚاٌزمبه٠و ٚاٌج١بٔبد ٚإٌشواد 

 اٌقبطٗ ثبٌمطبع ِؾً اٌجؾش ٚمٌه ثٙلف اػلاك اإلؽبه إٌظوٞ ٌٍجؾش .

ِٕشٛهح ثبٍزقلاَ اٌّمبثالد  اٌج١بٔبد اال١ٌٚٗ :ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك عّغ اٌج١بٔبد اٌغ١و:(0

األ١ٌٚٗ،ٚعّغ اإلٍزج١بٔبد ِٓ ؽالة عبِؼخ ك١ِبؽ ِٚٓ صُ اٍزقواط اإلٍزغبثبد ِٕٙب 

ٚاٍزقلاِٙب فٟ افزجبه اٌفوٚع ثٙلف اٌزٛطً اٌٟ إٌزبئظ ٚٚػغ اٌزٛط١بد 

 إٌّبٍجٗ .

 :ِغزّغ اٌذساعخ :صبِٕب

ؽالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٠زّضً ِغزّغ اٌلهاٍخ فٟ ؽالة عبِؼخ ك١ِبؽ كْٚ غ١وُ٘ ِٓ 

(ؽبٌت ٚؽبٌجٗ ِٛىػ١ٓ ػٍٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ وّب 62226ٚاٌلثٍِٛبد ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ )

 ٠زؼؼ فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ :

 (0عذٚي سلُ )

 َ اٌى١ٍخ ػذد اٌطالة إٌغجخ إٌٟ اإلعّبٌٟ

 2 و١ٍخ اٌزوث١خ 2292 02%

 0 و١ٍخ اٌؼٍَٛ 922 6%

 6 و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ 0229 2%

 9 و١ٍخ اٌزغبهح 2222 00%

 2 و١ٍخ األكاة 2229 29%

 2 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ 2220 6%

 2 و١ٍخ اٌيهاػخ 2262 2%

 2 و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ 992 6%

 9 و١ٍخ إٌٙلٍخ 2229 9%
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 22 و١ٍخ ا٢صبه 299 6%

 22 و١ٍخ اٌؾمٛق 0292 2%

 20 و١ٍخ اٌؾبٍجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 602 2%

 26 اٌزّو٠غو١ٍخ  229 0%

   62226                     اإلعّــــــبٌٟ

 اٌّظذس:إػذاد اٌجبؽضخ

 0202َ-0202أػذاد ؽالة عبِؼخ د١ِبؽ ؽغت ٔٛع اٌى١ٍٗ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  

ٌّظذس:ِٓ إػذاد اٌجبؽضخ ثبإلػزّبد ػٍٟ ث١بٔبد إداسح شئْٛ اٌطالة ثبإلداسح اٌؼبِخ ا

 ٌغبِؼخ د١ِبؽ.

 : ػ١ٕخ اٌذساعخ :ربعؼب

 ٠زُ افز١به اٌؼ١ٕخ ػٍٟ ِوؽٍز١ٓ :ٍٛف 

ٚٔظواً ٌٛعٛك رّبصً ث١ٓ ِفوكاد اٌّغزّغ ٚونٌه ٚعٛك اؽبه وبًِ  اٌّشؽٍخ األٌٟٚ :

%( 22غ١و ِزمبكَ ثؤِبوٓ ٚعٛك ِفوكاد ِغزّغ اٌلهاٍخ رزّضً فٟ اٌّغزّغ ثَٕجخ )

( ٚفمب ٌٍّؼبكٌٗ 629( فبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٠جٍغ )2.22%()أٞ فطؤ 92ٚثّؼبًِ صمخ )

 اٌزب١ٌٗ:

n = Z2 L (1-L) / D 2 

 ؽ١ش أْ :

 (Z%(٠ّضً )92(ػٕل ِؼبًِ صمخ )2.92اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ اٌّؼ١بهٞ ٚرَبٚٞ )

 (L( ٠ّضً )2.2اؽزّبي ٚعٛك اٌظب٘وح ِؾً اٌلهاٍخ فٟ اٌّغزّغ ٚرَبٚٞ )

 (D(٠ّضً )2.22اٌقطؤ اٌَّّٛػ ثٗ ٠َٚبٚٞ )

ٌٍؼ١ٕٗ ثبػزجبه أْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٚثؼل رؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌّجلأٞ ٠زُ ػًّ رظؾ١ؼ 

 (ِفوكح ٚفمبً ٌٍّؼبكٌخ اٌزب62226ٗ١ٌ)

n * = n / ((n / N)+1) 

 ٠ش١و اٌٟ ؽغُ اٌّغزّغ Nؽ١ش أْ 

n *=384 /((384 /30563)+1)=379 
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 ( ِفوكح622أٞ رمو٠جب )

افز١به ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ؽظظ١خ ثٕبءا ػٍٟ َٔجخ اٌطالة ثىً و١ٍخ  اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ :

 بِؼخ وّب فِٟٓ و١ٍبد اٌغ

 (:0اٌغذٚي سلُ )

 رمغ١ُ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمب ٌىً و١ٍخ

 َ اٌى١ٍخ ػذد اٌطالة إٌغجخ إٌٟ اإلعّبٌٟ ؽغُ اٌؼ١ٕخ إٌّبعت

 2 و١ٍخ اٌزوث١خ 2292 02% 22

 0 و١ٍخ اٌؼٍَٛ 922 6% 22

 6 و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ 0229 2% 02

 9 و١ٍخ اٌزغبهح 2222 00% 29

 2 األكاةو١ٍخ  2229 29% 20

 2 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ 2220 6% 22

 2 و١ٍخ اٌيهاػخ 2262 2% 29

 2 و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ 992 6% 22

 9 و١ٍخ إٌٙلٍخ 2229 9% 22

 22 و١ٍخ ا٢صبه 299 6% 22

 22 و١ٍخ اٌؾمٛق 0292 2% 02

 20 و١ٍخ اٌؾبٍجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 602 2% 9

 26 و١ٍخ اٌزّو٠غ 229 0% 2

 اإلعّــــــبٌٟ 622

 اٌّظذس:إػذاد اٌجبؽضخ

 أعٍٛة رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد : ػبششا:

ِٚٓ صُ  ((spss version 25بؽش ثبٍزقلاَ اٌجؤبِظ اإلؽظبئٍٟٛف ٠مَٛ اٌج

 اإلػزّبك ػٍٟ ػلك ِٓ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 ٌزم١١ُ ِمب١٠ٌ ّٔٛمط اٌجؾش . اٌظلق ٚاٌضجبد (2)

اإلؽظبئ١خ اٌٛطف١ٗ ٚرشًّ اٌغلاٚي اٌزىواه٠خ ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌٍٛؾ (األٍب١ٌت 0)

 اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ .

(أٍٍٛة "ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبن" ٚمٌه ٌٍزؤول ِٓ كهعخ اٌضجبد فٟ اٌّمب١٠ٌ اٌقبطٗ 6)
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 ثّٕٛمط اٌجؾش .

 (ٚمٌه ٌٍزؾمك ِٓ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ث١ٓ ِفوكاد اٌؼ١ٕٗ .t-testافزجبه "د" )(9)

 اإلٔؾلاه اٌّزؼلك ٌؾَبة ِؼبًِ اٌزف١َو .(رؾ١ًٍ 2)

 (ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ ثٙلف افزجبه اٌظلق اٌزّب٠يٞ ٌّمب١٠ٌ إٌّٛمط .2)

 (أٍٍٛة رؾ١ًٍ اٌَّبهٚافزجبه ِؼبِالرٗ فٟ افزجبه فوٚع اٌجؾش .2)

 :اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ :اٌؾبدٞ ػشش

ل ػٍٟ افزجبه فوٚػٗ ِٓ اٌجؾش ٚرَبػلبئّخ اٍزمظبء رزفك ِغ أ٘لاف رُ رظ١ُّ 

فالي ل١بً ِزغ١وارٗ ،ٚلل اػزّلد اٌجبؽضٗ فٟ رظ١ُّ ٘نٖ اٌمبئّخ ػٍٟ اهثؼٗ ِمب١٠ٌ 

 عب٘يح َِٚزقلِخ فٟ اٌجؾٛس اٌَبثمخ ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

*ٍٛف ٠زُ ل١بً اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ اٌنٞ ٠ّضً اٌّزغ١و اٌَّزمً ٌٍجؾش ثبٍزقلاَ 

 (Haas,s,2015ٚ) (Gaber,labib,2018اٌّم١بً اٌنٞ أػلٖ )

(ٚHersh,aladwan,2014)  ِٓ ًأثؼبك فوػ١خ ٟٚ٘ أهثؼٗ ٠ٚزىْٛ ٘نا اٌّم١ب

)اٌقلاع فٟ إٌّزظ،اٌقلاع فٟ اٌَؼو ،اٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ،اٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ (٠ٚزُ 

ػجبهح رؼىٌ اعبثخ اٌَّزمظٟ ُِٕٙ َِزٛٞ اكهاوُٙ  29ل١بً ٘نٖ األثؼبك ِٓ فالي 

 اٌز٠َٛمٟ .ٌٍقلاع 

* ٍٛف ٠زُ ل١بً لواه اٌشواء اٌنٞ ٠ّضً اٌّزغ١و اٌزبثغ ٌٍجؾش ثبٍزقلاَ اٌّم١بً اٌنٞ 

٠ٚزىْٛ ٘نا  baracic.,A,klaric,k,etal,2017) )، (Kalifa,f,2017)أػلٖ 

اٌّم١بً ِٓ فَّخ أثؼبك فوػ١ٗ ٟٚ٘ )اكهان اٌؾبعٗ،اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد،رم١١ُ 

ػجبهح  ٠ٚ22زُ ل١بً ٘نٖ األثؼبك ِٓ فالي  اٌجلائً ،لواه اٌشواء ،ِبثؼل اٌشواء (

 ُٕٙ َِزٛٞ اكهاوُٙ ٌمواه اٌشواء .رؼىٌ اعبثخ اٌَّزمظٟ ِ

  :رم١١ُ ّٔبرط اٌم١بط-

اٌم١بً اٌّىٛٔٗ ٌٍّٕٛمط اٌجٕبئٟ ٌٍجؾش ثٙلف اٌزؤول ِٓ أْ ٘نٖ ٍٛف ٠زُ رم١١ُ ّٔبمط 

اٌّمب١٠ٌ ِٚب رؾ٠ٕٛٙب ِٓ ػجبهاد رم١ٌ ِب اػلد ِٓ أعٍٗ ٚلل اػزّل اٌجبؽش فٟ 

 اعواء ٘نا اٌزم١١ُ ػٍٟ األرٟ :

 



 

 "دراسه تطبيقية علي طالب جامعة دمياط" أثر الخداع التسويقي علي قرار الشراء لدي المستهلك
 أسماء إبراهيم إبراهيم عبد الغني عبد الرحيم 

 0202اٌؼلك األٚي                                اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػشو                                   
622 

  

 :إخزجبس اٌظذق ٚاٌضجبد -

 (:content Validityطذق اٌّؾزٛٞ ) .أ 

ٌٚم١بً طلق اٌّؾزٛٞ لبِذ اٌجبؽضخ ثؼوع لبئّخ االٍزج١بْ فٟ طٛهرٙب األ١ٌٚخ  

ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌَبكح اٌّؾى١ّٓ اٌّزّض١ٍٓ فٟ ِغّٛػخ ِٓ األٍبرنٖ اٌّزقظظ١ٓ 

ثبٌغبِؼبد اٌّظو٠خ ٚمٌه ٌّؼوفخ عٛأت اٌمظٛه اٌّٛعٛكٖ ثبٌمبئّخ ٚلل أثلٞ ٘ئالء 

اٌشى١ٍخ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّٛػٛػ١ٗ ٚرُ ؽنف  اٌّؾى١ّٓ ثؼغ اٌّالؽبد ِٓ ؽ١ش إٌٛاؽٟ

 ثؼغ اٌؼجبهاد ٚاػبكح ط١بغخ اٌجؼغ األفو ٌزىْٛ ماد كالٌٗ أوضو ٚػٛؽب.

 اٌّم١بط: اخزجبس صجبد .ة 

رُ افزجبه صجبد اٌّم١بً اٌَّزقلَ ػٓ ؽو٠ك اٍزقلاَ ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ 

(Cronbach Alpha ) ؽ١ش رُ رطج١ك ِؼبًِ االهرجبؽ أٌفب ػٍٝ وً ِغّٛػخ

ًٍ ػٍٝ  زغ١واد ِٓ اٌّغّٛػبد األهثغ اٌقبطخ ثىً لبئّخ ِٓ لٛائُ االٍزمظبءِ و

ؽلح. ٚونٌه ػٍٝ اٌّم١بً اإلعّبٌٟ ٌّزغ١واد اٌجؾش. ٘نا ٚرزواٚػ ل١ّخ ِؼبًِ اٌضجبد 

( ٚوٍّب الزوثذ ِٓ اٌٛاؽل وٍّب كي مٌه ػٍٝ صجبد ػبٍي ٌٍّم١بً ٚوٍّب 1( ٚ )0ث١ٓ )

فبع صجبد، ٕٚ٘بن شجٗ ارفبق ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ الزوثذ ِٓ اٌظفو كي مٌه ػٍٝ أق

% ٠ؼزجو وبف١بً 22، %50أْ ِؼبًِ أٌفب ٌزم١١ُ اٌضمخ ٚاٌضجبد اٌنٞ ٠زواٚػ ِب ث١ٓ 

% ٠ؼزجو مٚ َِزٜٛ ِّزبى ِٓ اٌضمخ 22ِٚمجٛالً، ٚأْ ِؼبًِ أٌفب اٌنٞ ٠ظً اٌٝ 

 ٚاٌضجبد 

 :اخزجبس طذق اٌّم١بط .ط 

ِؼبًِ اٌظلق ٌىً لبئّخ ِٓ لٛائُ رُ افزجبه طلق اٌّم١بً ػٓ ؽو٠ك ؽَبة 

 االٍزمظبء، ٚمٌه ثبٍزقلاَ اٌّؼبكٌخ اٌزب١ٌخ:

 

 ِؼبًِ اٌضجبد      ِؼبًِ اٌظلق =   

 

ٚف١ّب ٠ٍٟ ٔزبئظ ِؼبًِ أٌفب ٌٍضجبد، ٚونٌه ٔزبئظ ِؼبًِ اٌظلق اٌّزؼٍمخ ثبٍزغبثبد 

 ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٝ ِزغ١و ِٓ ِزغ١واد اٌجؾش:
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 ثّم١بط اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ:اخزجبس اٌظذق ٚاٌضجبد اٌخبص  .0

( ٔزبئظ ِؼبِالد اٌضجبد ٚاٌظلق اٌّزؼٍمخ ثّم١بً اٌقلاع ٠6ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 اٌز٠َٛمٟ.

 :(2عذٚي سلُ )

 ِؼبِالد اٌضجبد اٌّزؼٍمخ ثأثؼبد اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ )ثطش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ(

 األعئٍخ اٌّزغ١شاد اٌمغُ
 ػذد

 اٌؼجبساد
 اٌظذق ِؼبًِ ٌٍضجبد ل١ّخ ِؼبًِ أٌفب

 0.879 0.774 6 6:  2 إٌّزظ اٌخذاع فٟ األٚي

 0.916 0.840 2 9:  9 اٌغؼش اٌخذاع فٟ اٌضبٟٔ

 0.895 0.802 2 29:  22 اٌزٛص٠غ اٌخذاع فٟ اٌضبٌش

 0.856 0.734 2 29:  22 اٌزش٠ٚظ اٌخذاع فٟ اٌشاثغ

 0.941 0.886 29 29:  2 اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ اإلعّبٌٟ

 اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.اٌّظذس: ِٓ إػذاد 

( أْ ل١ُ ِؼبِالد أٌفب ٌٍضجبد ثبٌَٕجخ ألثؼبك اٌقلاع ٠6زؼؼ ِٓ اٌغلٚي هلُ )

( وؾل ألظٝ، ث١ّٕب 0.840( وؾل أكٔٝ ٚ )2.269اٌز٠َٛمٟ األهثؼخ رواٚؽذ ِب ث١ٓ )

 ( األِو اٌنٞ ٠لي ػٍٝ اٌضمخ0.886وبٔذ ل١ّخ اعّبٌٟ اٌّؼبًِ ٌٍّم١بً وىً ٟ٘ )

ٚاٌضجبد فٟ ٘نٖ االٍزغبثبد. وّب رواٚؽذ ل١ُ ِؼبِالد اٌظلق اٌنارٟ ألثؼبك اٌقلاع 

(، ث١ّٕب وبٔذ ل١ّخ اعّبٌٟ ِؼبًِ 2.922ٚ) (2.222اٌز٠َٛمٟ األهثؼخ ِب ث١ٓ )

( ٚ٘ٛ ِب ٠ؼجو ػٓ طلق اٌؼجبهاد ٚللهح اٌّم١بً ػٍٝ 0.941اٌظلق ٌٍّم١بً وىً )

 ل١بً ِب ٚػغ ٌم١بٍٗ.

 ٌضجبد اٌخبص ثّم١بط لشاس اٌششاء اٌزغ٠ٛمٟ:اخزجبس اٌظذق ٚا .0

 ( ٔزبئظ ِؼبِالد اٌضجبد ٚاٌظلق اٌّزؼٍمخ ثّم١بً لواه اٌشواء.٠9ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )
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 (2عذٚي سلُ )

 ِؼبِالد اٌضجبد اٌّزؼٍمخ ثأثؼبد لشاس اٌششاء )ثطش٠مخ أٌفب وشٚٔجبؿ(

 األعئٍخ اٌّزغ١شاد اٌمغُ
ػذد 

 اٌؼجبساد

 ل١ّخ ِؼبًِ أٌفب

 ٌٍضجبد

ِؼبًِ 

 اٌظذق

 2.922 2.262 6 00:02  ِشؽٍخ إدسان اٌؾبعخ األٚي

 اٌضبٟٔ
ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ 

 اٌجذائً
02:06 6 2.902 

2.929 

 2.220 2.202 6 02:02  ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً اٌضبٌش

 2.999 2.290 6 62:09 ِشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء  اٌشاثغ

 2.220 2.220 6 69:60 ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء اٌخبِظ 

 2.926 2.929 22 69:02 لشاس اٌششاء االعّبٌٟ

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

أْ ل١ُ ِؼبِالد أٌفب ٌٍضجبد ثبٌَٕجخ ألثؼبك لواه  اٌَبثك ٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي هلُ 

ألظٝ، ث١ّٕب ( وؾل 0.920( وؾل أكٔٝ ٚ )2.202اٌشواء اٌقَّخ رواٚؽذ ِب ث١ٓ )

( األِو اٌنٞ ٠لي ػٍٝ اٌضمخ 0.909وبٔذ ل١ّخ اعّبٌٟ اٌّؼبًِ ٌٍّم١بً وىً ٟ٘ )

ٚاٌضجبد فٟ ٘نٖ االٍزغبثبد. وّب رواٚؽذ ل١ُ ِؼبِالد اٌظلق اٌنارٟ ألثؼبك لواه 

(، ث١ّٕب وبٔذ ل١ّخ اعّبٌٟ ِؼبًِ اٌظلق 2.929ٚ) (2.220اٌشواء اٌقَّخ ِب ث١ٓ )

ٛ ِب ٠ؼجو ػٓ طلق اٌؼجبهاد ٚللهح اٌّم١بً ػٍٝ ل١بً ِب ( 0.953ٌٍّ٘ٚم١بً وىً )

 ٚػغ ٌم١بٍٗ.

 اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ

 ( ٚطف ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمبً ٌٍج١بٔبد اٌذ٠ّٛغشاف١خ0/0) 

( اٌزبٌٟ ٚطف ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ رجؼبً ٌٍج١بٔبد اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٠2/7ٛػؼ اٌغذٚي سلُ )

 اٌزبٌٟ:اٌّزّضٍخ فٟ )إٌٛع، ِؾً اإللبِخ( ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ 
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 (5عذٚي سلُ )

 ٚطف ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمبً ٌٍج١بٔبد اٌذ٠ّٛغشاف١خ

 إٌغجخ ٪ اٌؼذد اٌج١بْ اٌّزغ١ش

 إٌٛع

 47.9 % 196 أٔضٝ

 52.1 % 213 روش

 ٪ 022 409 اإلعّبٌٟ

 ِؾً االلبِخ

 ٪ 52.2 218 اٌّذ٠ٕخ

 ٪ 7..2 020 اٌش٠ف

 ٪ 022 222 اإلعّبٌٟ

 ِٓ اػلاك اٌجبؽضخ ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. :اٌّظذس

٪( ث١ّٕب وبٔذ 50.0( اٌغبثك أْ ٔغجخ اٌزوٛس فٝ اٌؼ١ٕخ )٠2زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ )

 ٔغجخ اإلٔبس 

 اٌؼ١ٕخ ٠م١ّـْٛ فـٝ اٌّذ٠ٕخ.

 *اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزغ١شاد اٌجؾش:

فبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشا

ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ِؾً اٌجؾش ػٍٝ اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١شاد اٌجؾش ٚرٌه ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة  .أ 

 اٌغبِؼبد ػٍٝ اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ألثؼبد اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ األسثؼخ.

 األٚي: اٌخذاع فٟ إٌّزظ: اٌجؼذ
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 (2عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش اٌخذاع فٟ إٌّزظ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

0 

٠زُ اٌىزبثخ فٟ لبئّخ اٌطؼبَ أْ  

% ٌىٕٙب لذ 022األطٕبف ؽج١ؼ١خ 

 رؾزٛٞ ػٍٟ ِىٛٔبد ػبسح.

2.244 2.572 47..% 0 

0 

إٌمض فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ فٟ 

لبئّخ اٌطؼبَ ٚ اٌّجبٌغخ فٟ ػشع 

ا١ٌّّضاد  ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌخذِبد  

ٌٍٛعجبد ٚاٌّششٚثبد اٌزٟ 

 ٠مذِٛ٘ب.

2.257 2..24 47.0% 0 

2 

٠زُ اعزخذاَ ِٛاد خبَ ألً عٛدٖ 

ػّب ٘ٛ ِؼٍٓ ػٕٗ ٚاإلعشاف فٟ 

اعزخذاَ  ِىغجبد اٌطؼُ ٚاٌٍْٛ 

 ٚاٌشائؾخ دْٚ ػٍُ اٌؼ١ًّ.

2.222 2..24 4..4% 2 

 ----- %47.2 2.2777 262.5 اٌخذاع فٟ إٌّزظ

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌغبثك ِذٜ إدسان اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ٌٍخذاع 2سلُ )٠ٛػؼ اٌغذٚي 

اٌزغ٠ٛمٟ اٌزٞ رّبسعٗ ِطبػُ اٌٛعجبد اٌغش٠ؼخ، ؽ١ش عغً ٘زا اٌجؼذ ِزٛعؾ 

( ٚأ١ّ٘خ ٔغج١خ 0.477(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ ػبَ لذسٖ ).2.2ؽغبثٟ ػبَ لذسٖ )

زبثخ فٟ لبئّخ %(، أِب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼجبساد فمذ اؽزٍذ اٌؼجبسح )٠زُ اٌى87.3ثٍغذ )

% ٌىٕٙب لذ رؾزٛٞ ػٍٟ ِىٛٔبد ػبسح( اٌزشر١ت 022اٌطؼبَ أْ األطٕبف ؽج١ؼ١خ 

(، ٚأ١ّ٘خ 2.572(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ ثٍغ )2.24األٚي ثّزٛعؾ ؽغبثٟ لذسٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ٛػؼ أْ أغٍت اٌؼّالء ِذسو١ٓ ٌٍخذاع اٌّّبسط ..47ٔغج١خ ثٍغذ )

ٕزغبد، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبسح )٠زُ اعزخذاَ ِٓ لجً ِمذِٟ اٌخذِخ أصٕبء رؾؼ١ش اٌّ
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ِٛاد خبَ ألً عٛدٖ ػّب ٘ٛ ِؼٍٓ ػٕٗ ٚاإلعشاف فٟ اعزخذاَ  ِىغجبد اٌطؼُ 

ٚاٌٍْٛ ٚاٌشائؾخ دْٚ ػٍُ اٌؼ١ًّ( اٌزشر١ت األخ١ش، ؽ١ش عغٍذ ِزٛعؾ ؽغبثٟ 

 %(.4..4(، ٚأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )24..2(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ لذسٖ )2.22لذسٖ )

 ٟٔ: اٌخذاع فٟ اٌغؼش:اٌجؼذ اٌضب

 (5عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش اٌخذاع فٟ اٌغؼش

 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ سلُ اٌؼجبسح
 اٌّزٛعططططططططؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾطططشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘ططططططططططخ 

إٌغططططططططططج١خ 

)%( 

اٌزشر١ططططططت 

 إٌغجٟ

2 

٠ططزُ ص٠ططبدح عططؼش إٌّططزظ ػّططب ٘ططٛ 

ِؼٍٓ ػٕٗ دْٚ ػٍُ اٌؼ١ًّ أعبط 

 ٘زٖ اٌض٠بدح.

2.24 2.572 47..% 0 

5 

٠زُ  ػشع أططٕبف ثغطؼش ِشرفطغ 

١ٌططُٛ٘ اٌؼ١ّططً  ثبسرفططبع ِغططزٛٞ 

 عٛدح إٌّزظ.

2.25 2..2. 47% 0 

. 

٠طططططزُ رخفططططط١غ ؽغطططططُ اٌٛعجطططططبد 

ٚاٌّشطططشٚثبد ِطططغ ث١ؼٙطططب ثطططٕفظ 

 اٌغؼش دْٚ ػٍُ اٌؼّالء.

2.02 2.720 42% . 

7 

٠طططزُ سفطططغ اٌغطططؼش ػطططٓ اٌّغطططزٛٞ 

اٌطج١ؼٟ صُ رمذ٠ُ خظِٛبد رطُٛ٘ 

اٌؼ١ّطططً ثزؾم١طططك ٚفطططش فطططٟ عطططؼش 

 إٌّزظ.

2.20 2.722 4..2% 2 

4 

اٌغؼش اٌّؼٍٓ ػٕطٗ ال ٠زٕبعطت ِطغ 

و١ّطططخ ٚعطططٛدٖ األططططٕبف اٌّؼٍطططٓ 

ػٕٙططططب ٚاٌخططططذِبد اٌّمذِططططخ ٚلططططذ 

٠زؾّططً اٌؼ١ّططً فططشٚق فططٟ اٌغططؼش 

اٌؾططذ  ٌطط١ظ ٌذ٠ططٗ ػٍططُ ثٙططب )ؽططبالد

 األدٔٝ ٌٍطٍجبد(.

2.22 2.... 4...% 2 
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 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ سلُ اٌؼجبسح
 اٌّزٛعططططططططؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾطططشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘ططططططططططخ 

إٌغططططططططططج١خ 

)%( 

اٌزشر١ططططططت 

 إٌغجٟ

2 

لذ ٠ىْٛ اٌغؼش اٌّؼٍطٓ ػٕطٗ ٌط١ظ 

٘ططٛ  اٌغططؼش إٌٙططبئٟ ٌٍّٕططزظ )٠ططزُ 

سعططَٛ خذِططخ ال -إػططبفخ ػططشائت

 ٠زُ اٌز٠ٕٛٗ ػٕٙب(.

2.22 2..22 4.% 5 

 ----- %0..4 2.220 2.20 اٌخذاع فٟ اٌغؼش

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌغبثك اٌخذاع اٌغؼشٞ اٌزٞ ٠زؼشع ٌٗ اٌؼّالء، ٠5ٛػؼ اٌغذٚي سلُ )

(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ ػبَ لذسٖ 2.20ؽ١ش عغً ٘زا اٌجؼذ ِزٛعؾ ؽغبثٟ ػبَ لذسٖ )

%(، أِب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼجبساد فمذ اؽزٍذ 86.2ٚأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )( 0.401)

اٌؼجبسح )٠زُ ص٠بدح عؼش إٌّزظ ػّب ٘ٛ ِؼٍٓ ػٕٗ دْٚ ػٍُ اٌؼ١ًّ أعبط ٘زٖ 

(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ ثٍغ 2.24اٌض٠بدح( اٌزشر١ت األٚي ثّزٛعؾ ؽغبثٟ لذسٖ )

ؼّالء ال %(، ٚ٘ٛ ِب ٠ٛػؼ أْ أغٍت اٌ..47(، ٚأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )2.572)

٠غذْٚ رجش٠ش أٚ رفغ١ش ٌٍض٠بدح اٌزٟ رؾذس فٟ األعؼبس، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبسح )٠زُ 

رخف١غ ؽغُ اٌٛعجبد ٚاٌّششٚثبد ِغ ث١ؼٙب ثٕفظ اٌغؼش دْٚ ػٍُ اٌؼّالء( 

(، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ لذسٖ 2.02اٌزشر١ت األخ١ش، ؽ١ش عغٍذ ِزٛعؾ ؽغبثٟ لذسٖ )

ٛ ِب ٠ش١ش إٌٝ رشو١ض ثؼغ اٌؼّالء %( 42٘ٚ(، ٚأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ )24..2)

 ٘زا اٌغؼش ثؾغُ اٌظٕف اٚ اٌؼجٛح ػٍٝ عؼش إٌّزظ فمؾ دْٚ سثؾ

 اٌجؼذ اٌضبٌش: اٌخذاع فٟ اٌزٛص٠غ:
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 (.عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌزٛص٠غاٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش اٌخذاع فٟ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

02 

االدػبء ثٛعٛد أِبوٓ فبخشح ٚٔظ١فخ 

ٚٚاعؼخ ث١ّٕب ٟ٘ فٟ اٌؾم١مخ  غ١ش 

 رٌه.

2.07 2.7.5 45.2% 2 

00 

االدػبء ثبالٌزضاَ ثزمذ٠ُ اٌٛعجبد 

ِؾذد ث١ّٕب  ٚاٌّششٚثبد فٟ ١ِؼبد

 رزأخش فٟ اٌؾم١مخ.

2.02 2.752 40% 2 

00 

٠زُ اعزخذاَ اإلػبءح اٌؼبوغخ ثأٌٛاْ 

ِؼ١ٕخ ٌإل٠ؾبء ثأْ اٌٛعجبد 

 ٚاٌّششٚثبد أوضش عٛدٖ ِّب ٟ٘ ػ١ٍٗ.

2.20 2.702 4..2% 0 

02 

٠زُ اعزخذاَ د٠ىٛساد ٚأصبس ٌٍّطؼُ 

رز١ّض ثبٌفخبِخ ٚاٌشلٟ ٠ٚزؼّذ سفغ 

ٚاٌّششٚثبد ثّجشس أعؼبس اٌٛعجبد 

 فخبِخ اٌّىبْ.

2.22 2.700 4.% 0 

02 
٠زُ ث١غ اٌؼ١ٕبد اٌّغب١ٔخ اٌزٟ ٠ؾظً 

 ػ١ٍٙب اٌّطؼُ ِٓ اٌّٛسد٠ٓ.
2.0. 2.72. 45.0%. 2 

 ----- %45.4 2.5.0 2.02 اٌخذاع فٟ اٌزٛص٠غ

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

اٌَبثك ِلٜ اكهان اٌؼّالء ٌٍىنة ٚاٌزؼ١ًٍ اٌنٞ رّبهٍٗ ( ٠2ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

ثؼغ اٌّطبػُ أصٕبء رمل٠ُ اٌٛعجبد ٌؼّالئُٙ، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ ؽَبثٟ ػبَ للهٖ 

%(، أِب ػٍٝ 85.8( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )0.562(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.09)

َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )٠زُ اٍزقلاَ اإلػبءح اٌؼبوَخ ثؤٌٛاْ ِؼ١ٕخ ٌإل٠ؾبء ثؤْ 

اٌٛعجبد ٚاٌّشوٚثبد أوضو عٛكٖ ِّب ٟ٘ ػ١ٍٗ( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ 
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%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ 22.9(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.209(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ثٍغ )9.60)

ٌؼّالء ٌالفزالف ث١ٓ ِب ٠زُ ػوػخ ٚاػالٔٗ ػّب ٠زُ رمل٠ّٗ ٌُٙ، ث١ّٕب اؽزٍذ ِالؽظخ ا

اٌؼجبهح )االكػبء ثبالٌزياَ ثزمل٠ُ اٌٛعجبد ٚاٌّشوٚثبد فٟ ١ِؼبك ِؾلك ث١ّٕب رزؤفو فٟ 

(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ 9.22اٌؾم١مخ( اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%( ٚ٘ٛ ِب ٠ش١و اٌٝ ػلَ اٍز١بء ع١ّغ اٌؼّالء 20ٍغذ )(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ث2.229للهٖ )

 ِٓ ٚلذ االٔزظبه اٌَّزغوق ث١ٓ ؽٍت اٌٛعجخ ٚاٌؾظٛي ػ١ٍٙب.

 اٌجؼل اٌواثغ: اٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ:

 (7عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 خذاع فٟ اٌزش٠ٚظاٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش اٌ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

اٌّزٛعؾ  

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

05 

٠زُ اعزخذاَ اٌخذاع اٌجظشٞ 

ألشىبي إٌّزظ اٌّؼٍٓ ػٕٗ ِّب 

٠غجت اٌؼغؾ ػٍٟ اٌؼ١ًّ ٌششاء 

 ٚعجبد أٚ ِششٚثبد ال ٠ؾزبعٙب.

2.0. 2.720 42% 5 

0. 

اعزخذاَ أعّبء ٚػالِبد ٠زُ 

رغبس٠خ ِشبثٙٗ ألعّبء ٚػالِبد 

 أط١ٍٗ ِشٙٛسح.

2.22 2..22 4..4% 0 

07 

رزغُ اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ فٟ 

اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ ٚاٌؼشٚع 

اٌزش٠ٚغ١خ  ثؼذَ اٌذلخ ٚإخفبء 

ػ١ٛة اٌٛعجبد ٚاٌّششٚثبد ٌذفغ 

 اٌؼ١ًّ ٌٍششاء .

2.207 2..4. 4..5% 2 

04 

فزشح اٌؼشٚع ال ٠زُ االػالْ ػٓ 

اٌزش٠ٚغ١خ  ثٛػٛػ ؽ١ش ٠زُ ػًّ 

ِغبثمبد ِض٠فخ ٌض٠بدح اإللجبي فمؾ 

 دْٚ أْ ٠غزف١ذ ِٕٙب اٌؼ١ًّ.

4.43 2.755 44..% 0 
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02 

ؽ١ّٕب أر٘ت إٌٟ اٌّطؼُ خالي فزشح 

اٌؼشٚع اٌزش٠ٚغ١خ دائّب ِب 

 أطبدف ٔفبر اٌى١ّٗ.

2.22 2.722 4.% 2 

 ----- %.4 2.224 2.22 اٌخذاع فٟ اٌزش٠ٚظ

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌَبثك ِلٜ اكهان اٌؼّالء ٌٍىنة ٚاٌزؼ١ًٍ اٌنٞ ٠2ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

رّبهٍٗ ثؼغ اٌّطبػُ أصٕبء رمل٠ُ اٌٛعجبد ٌؼّالئُٙ، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ 

ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ ( 0.498(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.66ؽَبثٟ ػبَ للهٖ )

%(، أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )ال ٠زُ االػالْ ػٓ فزوح 86.6)

اٌؼوٚع اٌزو٠ٚغ١خ  ثٛػٛػ ؽ١ش ٠زُ ػًّ َِبثمبد ِي٠فخ ٌي٠بكح اإللجبي فمؾ كْٚ 

(، ٚأؾواف 9.96أْ ٠َزف١ل ِٕٙب اٌؼ١ًّ( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ ػلَ صمخ 22.2ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )(، 2.209ِؼ١بهٞ ثٍغ )

اٌؼّالء فٟ اٌؼوٚع اٌّملِخ ِٓ لجً ِملِٟ اٌقلِخ ؽ١ش ٠وٜ اغٍجُٙ أٙب ػوٚع 

١ّ٘ٚخ اٌغوع ِٕٙب ى٠بكح األلجبي فمؾ، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبهح )٠زُ اٍزقلاَ اٌقلاع 

ء ٚعجبد أٚ اٌجظوٞ ألشىبي إٌّزظ اٌّؼٍٓ ػٕٗ ِّب ٠َجت اٌؼغؾ ػٍٟ اٌؼ١ًّ ٌشوا

(، 9.02ِشوٚثبد ال ٠ؾزبعٙب( اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%( ٚ٘ٛ ِب ٠ش١و اٌٝ 29(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.290ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ )

رؼوع ثؼغ اٌؼّالء ٌٍقلاع إٌفَٟ ٚاٌجظوٞ ٚاٍزغبثزُٙ ٌنٌه هغُ ػلَ اؽز١بعُٙ 

( اٌزبٌٟ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ 9ُ )ٌٙنٖ إٌّزغبد. ٘نا ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هل

 ألثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ.
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 (2عذٚي سلُ )

 ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ألثؼبد اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ

 اٌّزغ١ش َ
اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 األ١ّ٘خ إٌغج١خ

% 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

 1 %47.2 2.2777 262.5 اٌخذاع فٟ إٌّزظ 0

 2 %....4 2.220 2.22 اٌخذاع فٟ اٌغؼش  0

 4 %45.4 2.5.0 2.02 اٌخذاع فٟ اٌزٛص٠غ 2

 3 %.4 2.224 2.22 اٌخذاع فٟ اٌزش٠ٚظ 2

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمًب ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ رور١ت أثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ؽَت األ١ّ٘خ 

 إٌَج١خ الٍزغبثبد ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب رٕبى١ٌبً وب٢رٟ: 

 .اٌقلاع فٟ إٌّزظ 

 .اٌقلاع فٟ اٌَؼو 

 .اٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ 

 .اٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ 

الٍزغبثبد اٌؼّالء ػٍٝ ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌّوعؾخ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ  .ة 

 اٌؼجبهاد اٌّىٛٔخ ألثؼبك لواه اٌشواء اٌقَّخ.

 اٌجؼل األٚي: ِوؽٍخ اكهان اٌؾبعخ:

 (02عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش ِشؽٍخ إدسان اٌؾبعخ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 ٌّغزخذِخاٌؼجبسح ا

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

02 
اٌزشدد لجً اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ 

 اٌّطبػُ.
2.25 2..24 47% 0 
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00 
٘زٖ اٌّطبػُ  أشؼش ثأٔٙب غ١ش 

 ِشجؼخ  ٌشغجبرٟ.
2.22 2..52 4...% 0 

00 
أط١ت ثؾبٌٗ ِٓ اإلؽجبؽ إرا ٚسد  

 ٘زٖ اٌّطبػُ.فٟ رٕٟ٘ اٌزؼبًِ ِغ 
2.07 2.7.4 45.2% 2 

 ----- %2..4 .2.24 2.20 ِشؽٍخ إدسان اٌؾبعخ

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌَبثك ِلٜ اكهان اٌؼ١ًّ الؽز١بعبرٗ ٚهغجبرٗ ٠22ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

ِؼٙب، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ٚاٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ اٌّىٛٔخ ٌل٠ٗ ثشؤْ اٌّطبػُ اٌزٟ ٍجك ٚرؼبًِ 

( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ 0.486(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.60ِزٍٛؾ ؽَبثٟ ػبَ للهٖ )

%(، أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )اٌزوكك لجً اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ 86.4ثٍغذ )

 (،2.292(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ثٍغ )9.62اٌّطبػُ( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ش١و اٌٝ شه اٌؼ١ًّ فٟ للهح ٘نٖ اٌّطبػُ ػٍٝ 22ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )

اشجبع اؽز١بعبرٗ ٚهغجبرٗ، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبهح )أط١ت ثؾبٌٗ ِٓ اإلؽجبؽ اما ٚهك  فٟ مٕٟ٘ 

(، 9.02اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ( اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%( ٚهثّب ٠ش١و مٌه اٌٝ ١ٔخ 22.9(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.222ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ )

 ثؼغ اٌؼّالء اٍزّواه اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ػلَ صمزُٙ ثٙب.

 اٌجؼذ اٌضبٟٔ: ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً:

 (00عذٚي سلُ )

اٌغبِؼبد ػٍٝ اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

02 

أوذ ٌٟ ثؼغ األلبسة ٚاألطذلبء 

ػذَ طذق اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح 

 ػٓ ٘زٖ اٌّطبػُ.

2.05 2.400 45% 2 
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02 

رأوذد ثٕفغٟ أْ وبفخ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاإلػالٔبد اٌزٟ رٕشش٘ب ٘زٖ 

 اٌّطبػُ غ١ش ؽم١م١خ. 

2.22 2.700 4.% 0 

05 
أطجؾذ رٚ خجشٖ ألرغٕت ِضً ٘زٖ 

 اٌّطبػُ  ثغجت رؼبٍِٟ اٌغبثك.
2.20 2...2 4..2% 0 

 ----- %45.4 2.522 2.02 ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً

 ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش 

( اٌَبثك ِلٜ للهح اٌؼ١ًّ ػٍٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌّطبػُ اٌّزبؽخ ٠22ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

(، 9.09ٌل٠ٗ ٚافز١به ِب ٠ٕبٍجٗ ِٕٙب، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ ؽَبثٟ ػبَ للهٖ )

%(، أِب ػٍٝ 85.8( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )0.549ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )

اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )أطجؾذ مٚ فجوٖ ألرغٕت ِضً ٘نٖ اٌّطبػُ  َِزٜٛ

(، ٚأؾواف 9.60ثَجت رؼبٍِٟ اٌَبثك( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ صمخ اٌؼ١ًّ فٟ 22.9(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.229ِؼ١بهٞ ثٍغ )

ب، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبهح )رؤولد للهرٗ ػٍٝ اٍزجؼبك اٌّطبػُ اٌزٟ ٌٗ رغبهة ٍٍج١خ ِؼٙ

ثٕفَٟ أْ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚاإلػالٔبد اٌزٟ رٕشو٘ب ٘نٖ اٌّطبػُ غ١و ؽم١م١خ( اٌزور١ت 

( ٚأ١ّ٘خ 0.722(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.62اٌضبٟٔ  ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، أِب اٌؼجبهح )أول ٌٟ ثؼغ األلبهة ٚاألطللبء ػلَ طلق 86َٔج١خ ثٍغذ )

ِبد اٌّزٛفوح ػٓ ٘نٖ اٌّطبػُ( فمل اؽزٍذ اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ اٌّؼٍٛ

(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ 2.202(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ )9.02ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%( ٚهثّب ٠ش١و مٌه اػزّبك اٌؼ١ّل ػٍٝ هأٞ األفو٠ٓ اٌٝ عبٔت رغبهثٗ 22)

 ٙنٖ اٌّطبػُ.اٌشقظ١خ اٌَبثمخ فٟ رى٠ٛٓ هأ٠ٗ ٚطٛهرٗ اٌن١ٕ٘خ اٌقبطخ ث

 اٌجؼذ اٌضبٌش: ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً:
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 (00عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

0. 

ثئِىبٟٔ رؾذ٠ذ اٌّطبػُ اٌخبدػخ 

ٚاٌّؼٍٍخ، ٚاٌّطبػُ األخشٜ اٌزٟ 

 ال رمَٛ ثزٌه.

2.04 2.72. 45..% 0 

07 

أعزط١غ أْ أخزبس اٌّطؼُ اٌزٞ 

٠ؾمك ٌٟ فٛائذ أوجش ٚخذاع ألً، 

 ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزٛفشح.

2.02 2.420 42..% 2 

04 

ألَٛ ثزؾذ٠ذ وبفخ أعزط١غ أْ 

األػشاس ٚاٌفٛائذ  إٌبرغخ ػٓ 

اٌزؼبًِ ِغ وً ِطؼُ ِٓ ٘زٖ 

 اٌّطبػُ.

2.22 2.727 4.% 0 

 ----- %45.2 22..2 2.07 ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

اٌّطبػُ اٌزٟ ( اٌَبثك ِلٜ للهح اٌؼ١ًّ ػٍٝ رم١١ُ ٠20ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

٠زؼبًِ ِؼٙب ؽزٝ ٠َزط١غ افز١به افؼٍُٙ َِزمجاًل، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ 

( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ 0.604(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.02ؽَبثٟ ػبَ للهٖ )

%(، أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )أٍزط١غ أْ ألَٛ ثزؾل٠ل وبفخ 85.4)

برغخ ػٓ اٌزؼبًِ ِغ وً ِطؼُ ِٓ ٘نٖ اٌّطبػُ( اٌزور١ت األٚي األػواه ٚاٌفٛائل  إٌ

(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ 2.222(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ثٍغ )9.62ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ للهح اٌؼ١ًّ ػٍٝ رم١١ُ اٌّطبػُ اٌزٟ ٍجك ٚرؼبًِ ِؼٙب 22)

ِٕٙب، ث١ّٕب اؽزٍذ ٚرّىٕٗ ِٓ رؾل٠ل إٌّبفغ ٚاالػواه اٌزٟ ٌؾمذ ثٗ ثؼل اٌشواء 

اٌؼجبهح )أط١ت ثؾبٌٗ ِٓ اإلؽجبؽ اما ٚهك فٟ مٕٟ٘ اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ( اٌزور١ت 
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(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ 9.02األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%( ٚهثّب ٠ش١و مٌه اٌٝ ١ٔخ ثؼغ اٌؼّالء 22.9(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.222)

 بػُ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ػلَ صمزُٙ اٌىبٍِخ ثٙب.اٍزّواه اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّط

 اٌجؼذ اٌشاثغ: ِشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء:

 (02عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش ِشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

02 

ٚػغ اٌّطبػُ اٌخبدػخ ٚاٌّؼٍٍخ 

فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ثؼذ اٌّطبػُ 

 األخشٜ.

2.02 2..22 42..% 2 

22 

أؽ١بٔب اػطش ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّطبػُ 

اٌخبدػخ ٔظشا ٌٍظشٚف ٚػ١ك 

 اٌٛلذ.

2.074 2.7.7 45.5% 0 

20 
ِخطئب إْ اػطشسد ٌٍزؼبًِ  أوْٛ 

 ِغ ٘زٖ اٌّطبػُ.
2.0.. 2.772 45.2% 0 

 ----- %45.7 2.544 2.044 ِشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌَبثك ِلٜ للهح اٌؼ١ًّ ػٍٝ ارقبم اٌمواه اٌفؼٍٟ ٠26ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ ثٕبًء ػٍٝ ِواؽً اإلكهان ٚاٌّمبهٔخ ٚاٌزم١١ُ ثبٌزؼبًِ أٚ ػلَ 

(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ 9.02اٌَبثمخ، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ ؽَبثٟ ػبَ للهٖ )

%(، أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل 85.7( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )0.588ػبَ للهٖ )

قبكػخ ٔظوا ٌٍظوٚف ٚػ١ك اؽزٍذ اٌؼجبهح )أؽ١بٔب اػطو ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّطبػُ اٌ

(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ثٍغ 9.02اٌٛلذ( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ )

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ٛػؼ أْ ارقبم لواه اٌزؼبًِ ِغ 22.2(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.222)
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٘نٖ اٌّطبػُ اٌقبكػخ ِٓ لجً اٌؼّالء ٠وعغ اٌٝ ػٛاًِ ٚظوٚف لٙو٠خ ١ٌٌٚ ٌضمزُٙ 

ُ، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبهح )ٚػغ اٌّطبػُ اٌقبكػخ ٚاٌّؼٍٍخ فٟ ٚرفؼ١ٍُٙ ٌٙنٖ اٌّطبػ

اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ثؼل اٌّطبػُ األفوٜ( اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ 

%( 29.2(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.229(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ )9.02للهٖ )

هٍٗ ٘نٖ اٌّطبػُ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ ثؤٔٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ اكهان اٌؼّالء ٌٍقلاع اٌنٞ رّب

 اال أْ ثؼغ ٘ئالء اٌؼّالء ال ٠ظٕف رٍه اٌّطبػُ ثٕبًء ػٍٝ ٘نا اٌّؼ١به.

 اٌجؼذ اٌخبِظ: ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء:

 (02عذٚي سلُ )

اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد اٌؼّالء ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ػٍٝ 

 اٌؼجبساد اٌّىٛٔخ ٌّزغ١ش ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح اٌّغزخذِخ

 اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

إٌغج١خ 

)%( 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

20 
٘زٖ اٌّطبػُ رشؼشٟٔ ثؼذَ اٌشػب  

 ألٔٙب خبسط رٛلؼبرٟ.
2.207 2..74 4..5% 0 

22 
ألذَ إٌظ١ؾخ ٌىً ِٓ أػشفُٙ 

 ثؼذَ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّطبػُ.
2.277 2..05 47.5% 0 

22 
أشؼش ثبٌّؼب٠مخ ٌؼذَ اخز١بسٞ 

 ٌّطبػُ أخشٞ غ١ش ٘زٖ اٌّطبػُ.
2.02 2.725 45.4% 2 

 ----- %...4 2.222 2.22 ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

( اٌَبثك ِلٜ شؼٛه اٌؼ١ًّ ثبٌوػب أٚ ػلَ اٌوػب ٠29ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

ػ١ٍّخ اٌشواء ِٓ ٘نٖ اٌّطبػُ، ؽ١ش ٍغً ٘نا اٌجؼل ِزٍٛؾ ؽَبثٟ ػبَ ثؼل ارّبَ 

%(، 86.6( ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )0.434(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ػبَ للهٖ )9.66للهٖ )

أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼجبهاد فمل اؽزٍذ اٌؼجبهح )أللَ إٌظ١ؾخ ٌىً ِٓ أػوفُٙ ثؼلَ 

(، ٚأؾواف 9.62بثٟ للهٖ )اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ( اٌزور١ت األٚي ثّزٍٛؾ ؽَ

%(، ٚ٘ٛ ِب ٠ٛػؼ هكٚك فؼً 22.2(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.222ِؼ١بهٞ ثٍغ )
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اٌؼّالء فٟ ؽبٌخ ػلَ هػبُ٘ ػٓ اٌزغوثخ ٚهغجزُٙ فٟ رؾن٠و وً ِؼبهفُٙ ِٓ 

اٌزؼبًِ ِغ رٍه اٌّطبػُ، ث١ّٕب اؽزٍذ اٌؼجبهح )أشؼو ثبٌّؼب٠مخ ٌؼلَ افز١بهٞ ٌّطبػُ 

ّطبػُ( اٌزور١ت األف١و، ؽ١ش ٍغٍذ ِزٍٛؾ ؽَبثٟ للهٖ أفوٞ غ١و ٘نٖ اٌ

%( ٚ٘ٛ ِب 22.2(، ٚأ١ّ٘خ َٔج١خ ثٍغذ )2.969(، ٚأؾواف ِؼ١بهٞ للهٖ )9.66)

٠ؼىٌ ثؤٔٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ شؼٛه ثؼغ اٌؼّالء ثؼلَ اٌوػب ػٓ رغبهثُٙ ِغ ٘نٖ 

 اٌّطبػُ اال أْ ٘نا اٌشؼٛه ال ٠َجت ٌُٙ اٌؼ١ك. 

( اٌزبٌٟ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ 22٘نا ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 د اٌّؼ١به٠خ ألثؼبك لواه اٌشواء.ٚاالٔؾوافب

 (05عذٚي سلُ )

 ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّزٛعطبد اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ألثؼبد لشاس اٌششاء

 اٌّزغ١ش َ
اٌّزٛعؾ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 األ١ّ٘خ إٌغج١خ 

% 

اٌزشر١ت 

 إٌغجٟ

 2 %2..4 .2.24 2.20 ادسان اٌؾبعخِشؽٍخ  0

 3 %45.4 2.522 2.02 ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً 0

 5 %45.2 22..2 2.07 ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً 2

 4 %45.7 2.544 2.04 ِشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء 2

 1 %...4 2.222 2.22 ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء 5

 اإلؽظبئٟ. اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمًب ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ رور١ت أثؼبك لواه اٌشواء ؽَت األ١ّ٘خ إٌَج١خ 

 الٍزغبثبد ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب رٕبى١ٌبً وب٢رٟ: 

 .ِوؽٍخ ِب ثؼل اٌشواء 

 .ِوؽٍخ اكهان اٌؾبعخ 

 .ًِوؽٍخ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائ 

 .ِوؽٍخ ارقبم لواه اٌشواء 

 ًِوؽٍخ رم١١ُ اٌجلائ 

 *عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ٌّزغ١واد اٌجؾش:



 

 "دراسه تطبيقية علي طالب جامعة دمياط" أثر الخداع التسويقي علي قرار الشراء لدي المستهلك
 أسماء إبراهيم إبراهيم عبد الغني عبد الرحيم 

 0202اٌؼلك األٚي                                اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػشو                                   
602 

  

عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك  .أ 

 اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ )اٌّزغ١و اٌَّزمً(:

رُ افزجبه ِلٜ ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ ث١ٓ ػّالء اٌّطبػُ ِٓ ؽالة   

بٍزغبثبرُٙ ألثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ )اٌقلاع فٟ إٌّزظ، اٌقلاع اٌغبِؼبد ف١ّب ٠زؼٍك ث

فٟ اٌَؼو، اٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ، اٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ( ٚمٌه رجؼبً ٌٍج١بٔبد اٌل٠ّٛغواف١خ 

 ٌٍؼّالء )إٌٛع، ِؾً اإللبِخ(، ٚف١ّب ٠ٍٟ رفظ١ً الفزجبه ٘نٖ اٌفوٚق:

٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك  عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد( ف١ّب

 اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ )اٌّزغ١و اٌَّزمً( رجؼبً ٌٍٕٛع:

ٌٍزؼوف ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ث١ٓ ِغّٛػزٟ اٌنوٛه  T-testرُ اٍزقلاَ افزجبه )د( 

( 22ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ، ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 ٔزبئظ ٘نا االفزجبه.

 (.0عذٚي سلُ )

 اخزجبس )د( عٛ٘ش٠خ اٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد اٌزوٛس ٚاإلٔبس ألثؼبد اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ

 إٌٛع اٌّزغ١ش
ػذد 

 اٌّشب٘ذاد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 T-testاخزجبس )د( 

Tل١ّخ 
0

 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ 

اٌخذاع فٟ 

 إٌّزظ

 2.245 2.200 .02 أٔضٝ
0.075 2.202 

 2.2.5 2.202 002 روش

اٌخذاع فٟ 

 اٌغؼش

 2.224 .2.20 .02 أٔضٝ
-2.420 2.220 

 2.2.2 2.222 002 روش

اٌخذاع فٟ 

 اٌزٛص٠غ

 20..2 2.0.0 .02 أٔضٝ
-0.024 2.0.4 

 2.502 2.202 002 روش

اٌخذاع فٟ 

 اٌزش٠ٚظ

 2.504 2.0.2 .02 أٔضٝ
-0.224 2.025 

 2.2.7 2.224 002 روش

 اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.اٌّظذس: ِٓ إػذاد 

                                                           
1    (فيي قيمية  -تشيير اششيار )T إلي  نن الفيرول لليالل المجمواية الةانيية  الي اور(إ اميا إ ا ااني  الفيرول لليالل )

 المجمواة األول   اشناث( ففي ه ه الحالة ستاون اششار)  +(.
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 ( ِب ٠ٍٟ:٠22زؼؼ ِٓ اٌغلٚي هلُ )

  ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك

ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-2.275ثبٍزغبثبرُٙ ٔؾٛ اٌقلاع فٟ إٌّزظ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ٌظبٌؼ اٌنوٛه، ؽ١ش رش١و فوٚق اٌّزٍٛطبد  0.023

 اٌٝ أْ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌنوٛه ُ٘ أوضو اكهاوبً ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ِٓ اإلٔبس.

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك

ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-0.841ثبٍزغبثبرُٙ ٔؾٛ اٌقلاع فٟ اٌَؼو ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق. 0.401

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك

ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-1.108ثبٍزغبثبرُٙ ٔؾٛ اٌقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق. 0.268

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك

ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  T  =- 1.498ثبٍزغبثبرُٙ ٔؾٛ اٌقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق. 0.135 =

ك عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼب .2

 اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ )اٌّزغ١و اٌَّزمً( رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ:

ٌٍزؼوف ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة  T-testرُ اٍزقلاَ افزجبه )د( 

اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ، ٠ٚٛػؼ 

 ( ٔزبئظ ٘نا االفزجبه.22اٌغلٚي هلُ )

 (07ُ )عذٚي سل

 اخزجبس )د( عٛ٘ش٠خ اٌفشٚق ث١ٓ اٌؼّالء ألثؼبد اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ

 اٌّزغ١ش
ِؾً 

 اإللبِخ

ػذد 

 اٌّشب٘ذاد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 T-testاخزجبس )د( 

 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ 

اٌخذاع فٟ 

 إٌّزظ

 2.242 2.227 004 اٌّذ٠ٕخ
0.220 2.052 

 2.2.4 2.202 020 اٌش٠ف

 2.207 2.022- 2.202 2.220 004 اٌّذ٠ٕخاٌخذاع فٟ 
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 2.244 ..2.2 020 اٌش٠ف اٌغؼش

اٌخذاع فٟ 

 اٌزٛص٠غ

 .2.50 .2.20 004 اٌّذ٠ٕخ
2.452 2.22. 

 00..2 2.0.2 020 اٌش٠ف

اٌخذاع فٟ 

 اٌزش٠ٚظ

 2.225 2.222 004 اٌّذ٠ٕخ
2.245 2.240 

 2.520 2.222 020 اٌش٠ف

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

 ( ِب ٠ٍٟ:٠07زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ )

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد ٍىبْ اٌّل٠ٕخ ٚاٌو٠ف ف١ّب ٠زؼٍك

 0.153ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =1.432ثبكهاوُٙ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد ٍىبْ اٌّل٠ٕخ ٚاٌو٠ف ف١ّب ٠زؼٍك

 0.917ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-0.104ثبكهاوُٙ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

 بْ اٌّل٠ٕخ ٚاٌو٠ف ف١ّب ٠زؼٍك ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد ٍى

 0.396ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =0.850ثبكهاوُٙ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد ٍىبْ اٌّل٠ٕخ ٚاٌو٠ف ف١ّب ٠زؼٍك

 0.082ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =0.985ثبكهاوُٙ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ  .ة 

 لواه اٌشواء )اٌّزغ١و اٌزبثغ(:

رُ افزجبه ِلٜ ٚعٛك فوٚق عٛ٘و٠خ ث١ٓ ػّالء اٌّطبػُ ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد ف١ّب 

ه اٌشواء )ِوؽٍخ اكهان اٌؾبعخ، ِوؽٍخ اٌّمبهٔخ ث١ٓ ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك لوا

اٌجلائً، ِوؽٍخ رم١١ُ اٌجلائً، ِوؽٍخ ارقبم لواه اٌشواء، ِوؽٍخ ِب ثؼل اٌشواء( ٚمٌه 

رجؼبً ٌٍج١بٔبد اٌل٠ّٛغواف١خ ٌٍؼّالء )إٌٛع، ِؾً اإللبِخ(، ٚف١ّب ٠ٍٟ رفظ١ً الفزجبه 

 ٘نٖ اٌفوٚق:
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ة اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽال .2

 لواه اٌشواء )اٌّزغ١و اٌزبثغ( رجؼبً ٌٍٕٛع:

ٌٍزؼوف ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ث١ٓ ِغّٛػزٟ اٌنوٛه  T-testرُ اٍزقلاَ افزجبه )د( 

( ٔزبئظ 22ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك لواه اٌشواء، ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 ٘نا االفزجبه.

 (04سلُ )عذٚي 

 اخزجبس )د( عٛ٘ش٠خ اٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد اٌزوٛس ٚاإلٔبس ألثؼبد لشاس اٌششاء

 إٌٛع اٌّزغ١ش
ػذد 

 اٌّشب٘ذاد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 T-testاخزجبس )د( 

 Tل١ّخ 
ِغزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

 ادسان اٌؾبعخ
 2.500 2.200 .02 أٔضٝ

-2.20. 2.725 
 2.2.2 2.204 002 روش

ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ 

 ث١ٓ اٌجذائً

 2.525 2.025 .02 أٔضٝ
2..45 2.242 

 2.5.2 2.020 002 روش

ِشؽٍخ رم١١ُ 

 اٌجذائً

 2.522 2.0.2 .02 أٔضٝ
2..22 2..22 

 .0..2 2.047 002 روش

ِشؽٍخ ارخبر 

 لشاس اٌششاء

 05..2 .2.05 .02 أٔضٝ
-0.225 2.02. 

 2.5.0 2.207 002 روش

ِشؽٍخ ِب ثؼذ 

 اٌششاء

 2.222 2.200 .02 أٔضٝ
-2.252 2.22 

 ..2.25 2.202 002 روش

 اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.

 ( ِب ٠ٍٟ:٠22زؼؼ ِٓ اٌغلٚي هلُ )

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثّوؽٍخ

ٚ٘ٛ ِب  0.745ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =   T  =-0.326اكهان اٌؾبعخ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثّوؽٍخ

ٚ٘ٛ ِب  0.089ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  ١T  =0.685ٓ اٌجلائً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ اٌّمبهٔخ ث

 ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.
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  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثّوؽٍخ

ٚ٘ٛ ِب ٠ئول  0.644ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =0.643رم١١ُ اٌجلائً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

  ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثّوؽٍخ

ٚ٘ٛ ِب  0.296ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-1.045ارقبم لواه اٌشواء ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٠ئول ػلَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

  ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٍزغبثبد اٌنوٛه ٚاإلٔبس ف١ّب ٠زؼٍك ثّوؽٍخ ِب

ٚ٘ٛ ِب ٠ئول  0.04ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =-1.953ثؼل اٌشواء ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ٌظبٌؼ اٌنوٛه، ؽ١ش رش١و فوٚق اٌّزٍٛطبد اٌٝ أْ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ 

 ثشىً أوجو ِٓ اإلٔبس. ِٓ اٌنوٛه ٠شؼوْٚ ثؼلَ اٌوػب ثؼل اٌشواء

عٛ٘و٠خ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ ألثؼبك  .0

 لواه اٌشواء )اٌّزغ١و اٌزبثغ( رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ:

ٌٍزؼوف ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق ث١ٓ اٌؼّالء )ِٓ ؽالة  T-testرُ اٍزقلاَ افزجبه )د( 

ثؼبك لواه اٌشواء رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ، ٠ٚٛػؼ اٌغبِؼبد( ف١ّب ٠زؼٍك ثبٍزغبثبرُٙ أل

 ( ٔزبئظ ٘نا االفزجبه.29اٌغلٚي هلُ )

 (02عذٚي سلُ )

 اخزجبس )د( عٛ٘ش٠خ اٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد اٌؼّالء ألثؼبد لشاس اٌششاء رجؼبً ٌّؾً اإللبِخ

 إٌٛع اٌّزغ١ش
ػذد 

 اٌّشب٘ذاد

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 T-testاخزجبس )د( 

 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ Tل١ّخ 

ادسان 

 اٌؾبعخ

 2.257 2.25 004 اٌّذ٠ٕخ
0.022 2.024 

 2.5077 2.044 020 اٌش٠ف

ِشؽٍخ 

اٌّمبسٔخ 

 ث١ٓ اٌجذائً

 2.502 2.227 004 اٌّذ٠ٕخ

0.524 2.542 
 2.574 2.077 020 اٌش٠ف

ِشؽٍخ 

رم١١ُ 

 اٌجذائً

 2.522 2.075 004 اٌّذ٠ٕخ

0.242 2.200 
 04..2 2.072 020 اٌش٠ف
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ِشؽٍخ 

ارخبر لشاس 

 اٌششاء

 2.545 2.220 004 اٌّذ٠ٕخ

2.500 2..20 
 2.520 2.070 020 اٌش٠ف

ِشؽٍخ ِب 

 ثؼذ اٌششاء

 2.220 .2.20 004 اٌّذ٠ٕخ
-2.222 2.757 

 2.207 2.202 020 اٌش٠ف

 ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. اٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش

 ( ِب ٠ٍٟ:02ِٓ اٌغذٚي سلُ )٠زؼؼ 

  عىبْ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف ِٓ ًٍ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اعزغبثبد و

ثّغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =1.290ف١ّب ٠زؼٍك ثّشؽٍخ إدسان اٌؾبعخ ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ؤوذ ػذَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق. 0.198

 ِٓ ًٍ عىبْ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف  ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اعزغبثبد و

ثّغزٜٛ  T  =1.548ف١ّب ٠زؼٍك ثّشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ؤوذ ػذَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق. 0.584ِؼ٠ٕٛخ = 

  عىبْ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف ف١ّب ٠زؼٍك ِٓ ًٍ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اعزغبثبد و

ٚ٘ٛ ِب  0.021ثّغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  T  =1.984ثّشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

٠ؤوذ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق ٌظبٌؼ عىبْ اٌّذ٠ٕخ، ؽ١ش رش١ش فشٚق اٌّزٛعطبد إٌٝ أْ ِفشداد 

 اٌؼ١ٕخ ِٓ عىبْ اٌّذ٠ٕخ أوضش لذسح ػٍٝ رم١١ُ اٌجذائً ِٓ عىبْ اٌش٠ف.

  عىبْ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف ِٓ ًٍ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اعزغبثبد و

ثّغزٜٛ  T  =0.522ف١ّب ٠زؼٍك ثّشؽٍخ ارخبر لشاس اٌششاء ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ؤوذ ػذَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق. 0.602ِؼ٠ٕٛخ = 

  ْعىب ِٓ ًٍ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اعزغبثبد و

-=  Tاٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف ف١ّب ٠زؼٍك ثّشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 

 ٚ٘ٛ ِب ٠ؤوذ ػذَ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق. 0.757ثّغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ =  0.309

 رؾ١ًٍ االسرجبؽ*

ٓ ِزغ١شاد رُ إعشاء رؾ١ًٍ االسرجبؽ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ ث١

اٌخذاع، فٟ إٌّزظ، اٌخذاع فٟ اٌغؼش، اٌجؾش اٌّزّضٍخ فٟ اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ )
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( ٚإدسان اٌششاء )ِشؽٍخ إدسان اٌخذاع فٟ اٌزٛص٠غ، اٌخذاع فٟ اٌزش٠ٚظ

اٌؾبعخ، ِشؽٍخ اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌجذائً، ِشؽٍخ رم١١ُ اٌجذائً، ِشؽٍخ ارخبر لشاس 

( اٌزبٌٟ ل١ُ 02ٌغذٚي سلُ )اٌششاء، ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌششاء( ٠ٚٛػؼ ا

 ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش.

 (02عذٚي سلُ )

 ِظفٛفخ االسرجبؽ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش 

 اٌّزغ١شاد
اٌخذاع فٟ 

 إٌّزظ

 اٌخذاع فٟ 

 اٌغؼش

اٌخذاع فٟ 

 اٌزٛص٠غ

اٌخذاع فٟ 

 اٌزش٠ٚظ

ِشؽٍخ 

ادسان 

 اٌؾبعخ

ِشؽٍخ 

اٌّمبسٔخ ث١ٓ 

 اٌجذائً

ِشؽٍخ 

 رم١١ُ اٌجذائً

ِشؽٍخ ارخبر 

 لشاس اٌششاء

ِشؽٍخ 

ِب ثؼذ 

 اٌششاء

 اٌخذاع فٟ 

 إٌّزظ
0   

 
    

 

 اٌخذاع فٟ 

 اٌغؼش
*2.04. 0  

 
    

 

اٌخذاع فٟ 

 اٌزٛص٠غ
2.0.4 2.042 0      

 

اٌخذاع فٟ 

 اٌزش٠ٚظ
2.277 2.042 *2.025 0     

 

ِشؽٍخ 

ادسان 

 اٌؾبعخ

**2..52 **2.702 **2..22 **2..54 0    

 

ِشؽٍخ 

اٌّمبسٔخ 

 ث١ٓ اٌجذائً

**2.522 **2..22 **2.525 **2.5.2 **2.405 0   

 

ِشؽٍخ 

رم١١ُ 

 اٌجذائً

**2...2 **2.572 **2..02 **2..54 **2..72 **2.42. 0  

 

ِشؽٍخ 

ارخبر لشاس 

 اٌششاء

**2.700 **2..00 **2..0. **2..2 **2...2 **2.725 **2424 0  

ِشؽٍخ ِب 

 ثؼذ اٌششاء
**2.702 **2..2. **2.557 **2..25 **2.47 **2.424 **2.404 **2.740 0 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽش ٚفمبً ٌٕزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

  2.20** ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ. 

  2.25* ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ. 
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  ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ع١ّغ ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ

اٌّغزمٍخ ٚاٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ اٌزبثؼخ إ٠غبث١خ ٚداٌخ إؽظبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ 

ؽ١ش رشاٚؽذ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ أثؼبد اٌخذاع  2.20ِؼ٠ٕٛخ 

ؽع أْ ِؼظُ ، ث١ّٕب ٔال2.700إٌٝ  0.533اٌزغ٠ٛمٟ ٚأثؼبد لشاس اٌششاء ِٓ 

ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ اٌّغزمٍخ ٚثؼؼٙب اٌجؼغ غ١ش داٌخ 

 إؽظبئ١بً.

 ؽذٚد اٌجؾش : -

 أ.اٌؾذٚد اٌّىب١ٔٗ ٌٍجؾش 

رُ رٛى٠غ اٍزّبهاد اإلٍزمظبء اٌقبطخ ثبٌطالة فٟ عبِؼخ ك١ِبؽ ٚفٟ و١ٍبرٙب 

 اٌّقزٍفخ كْٚ غ١و٘ب ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛٗ .

 اٌضِب١ٔخ ٌٍجؾشة.اٌؾذٚد 

 (0229-20-22(ؽزٟ )0229-22-2رُ رطج١ك ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ اٌفزوح ِٓ )

 ٌٍجؾش  اٌؾذٚد اٌجشش٠خ-ط

رُ رطج١ك ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٟ ؽالة ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ٚا١ٌٍَبٌٔ كْٚ غ١وُ٘  ِٓ 

 ؽالة اٌلثٍِٛبد ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب .

 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد :

 أ.إٌزبئظ :

 رؾ١ًٍ اٍزغبثبد ؽالة اٌغبِؼٗ ِب٠ٍٟ :رج١ٓ ِٓ فالي 

ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ف١ّب ٠زؼٍك ٠بكهان -2

اٌؾبعٗ ؽ١ش رج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ اٌفوٚع اٌفوػ١ٗ طؾخ ٘نا اٌفوع عيئ١ب ٚمٌه 

 ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 ان اٌؾبعخ .ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ اكه-

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ اكهان اٌؾبعٗ .-

 ػلَ ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ اكهان اٌؾبعخ .-

 ٚعٛك رؤص١ومٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ اكهان اٌؾبعٗ .-
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لواه اٌشواء ف١ّب ٠زؼٍك  ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ-0

ثبٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً ؽ١ش رج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ اٌفوٚع اٌفوػ١ٗ طؾخ ٘نا اٌفوع 

 عيئ١ب ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً .-

 ث١ٓ اٌجلائً . ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ اٌّمبهٔخ-

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً  . -

 ٚعٛك رؤص١ومٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً  .-

ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزم١١ُ  -6

ؽ١ش رج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ اٌفوٚع اٌفوػ١ٗ طؾخ ٘نا اٌفوع عيئ١ب  ث١ٓ اٌجلائً

 ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 ػلَ ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً .-

 ػلَ ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌجلائً .-

 ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً  .ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ  -

 ٚعٛك رؤص١ومٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ اٌّمبهٔٗ ث١ٓ اٌجلائً  .-

ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ف١ّب ٠زؼٍك ثبرقبم  -9

طؾخ ٘نا اٌفوع عيئ١ب لواه اٌشواء ؽ١ش رج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ اٌفوٚع اٌفوػ١ٗ 

 ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ ارقبملواه اٌشواء  .-

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ ارقبملواه اٌشواء  .-

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ ارقبملواه اٌشواء  . -

 ٚعٛك رؤص١ومٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ ارقبملواه اٌشواء  .-

ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛخ ٌٍقلاع اٌز٠َٛمٟ ػٍٟ لواه اٌشواء ف١ّب ثؼل اٌشواء  -2

ؽ١ش رج١ٓ ِٓ فالي ٔزبئظ اٌفوٚع اٌفوػ١ٗ طؾخ ٘نا اٌفوع عيئ١ب ٚمٌه ػٍٟ إٌؾٛ 

 اٌزبٌٟ :

 ٌٍقلاع فٟ إٌّزظ ػٍٟ ِب ثؼل اٌشواء. ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ-
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 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌَؼو ػٍٟ ِب ثؼل اٌشواء.-

 ٚعٛك رؤص١و مٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزٛى٠غ ػٍٟ ِب ثؼل اٌشواء  .ػلَ  -

 ٚعٛك رؤص١ومٚ كالٌٗ ِؼ٠ٕٛٗ ٌٍقلاع فٟ اٌزو٠ٚظ ػٍٟ ِب ثؼل اٌشواء.-

 اٌزٛط١بد :-ة

رٛػ١خ أطؾبة ِطبػُ اٌٛعجبد اٌَو٠ؼٗ ثى١ف١ٗ اٌؾفبظ ػٍٟ إٌّزغبد  ػوٚهح-2

ثلْٚ أٞ اػبفبد ِىٛٔبد ِٚىَجبد ؽؼُ ٚهائؾٗ ِٚٛاك ػبهح ٠لهوٙب اٌؼ١ًّ أصٕبء 

 اٌزؼبًِ ِؼٙب .

الثل ِٓ ا٠غبك رف١َو ٚاػؼ ٚطو٠ؼ ٌٍي٠بكح اٌزٟ رؾلس فٟ األٍؼبه كافً  -0

 اٚو١ّزٗ . اٌّطبػُ كْٚ اٌزغ١١و فٟ ؽغُ اٚ ٔٛع اٌظٕف

 ػوٚهح اٌّؾبفظخ ػٍٟ ِب ٠زُ ػوػٗ ٚرمل٠ّٗ كافً اٌّطبػُ .-6

رؼي٠ي صمخ اٌؼّالء ِٓ ؽ١ش اٌظلق ث١ٓ اٌؼوٚع اٌّملِخ ٚؽم١مخ اٌؼوٚع  -9

 ا١ٌّ٘ٛخ اٌّملِخ.

 اٌؼًّ ػٍٟ اشجبع اؽز١بعبد ٚهغجبد اٌؼّالء كافً اٌّطبػُ . -2

 وبْ ٌٗ ف١ٙب رغبهة ٍٍج١خ ٍبثمخ . اٌؼًّ ػٍٟ رغل٠ل صمخ اٌؼ١ًّ ٌٕفٌ اٌّطؼُ ٚاٌنٞ -2

اٌؼًّ ػٍٟ رفبكٞ االػواه اٌزٟ ٌؾمذ ثبٌؼّالء ثؼل اٌزؼبًِ ِغ اٌّطبػُ ٌىَت  -2

 صمزُٙ ِوح افوٞ.

اٌزغبهة اٌَبثمخ ػوٚهح وَت صمخ اٌؼّالء ثزٛف١و عٛ ِٕبٍت ٌىَت هػبُ٘ ثؼل  -2

 ِغ ٘نٖ اٌّطبػُ.

 اٌّشاعغ :

 اٚال:اٌّشاعغ اٌؼشث١خ :

(،"رم١١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ  رجٕٟ 0222ػجل اٌىو٠ُ ،ؽَٛٔٗ،ػجل اٌجبٍؾ اثوا١ُ٘ ،أفوْٚ،) إٌٙلاٚٞ،ٌٚٔ

اٌشووبد ألفالل١بد اٌز٠َٛك ٚفبػ١ٍخ اػالٔبرٙب اٌزغبه٠خ :كهاٍخ ١ِلا١ٔخ"،شووبد 

-22،ص02،عبِؼخ اإلٍواء،ع(اإلرظبالد اٌق٠ٍٛخ األهك١ٔخ ،)و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ

20. 

(،"كٚه اٌررٛػٟ اٌزَرر٠ٛمٟ فررٟ رؼي٠رري ؽّب٠ررٗ 0229ؽَٓ،١َِررو أؽّررل ،طرربكق،كهِبْ ٍرر١ٍّبْ ،)   

اٌَّررررزٍٙه :كهاٍررررخ رشق١ظرررر١خ"،)ٌؼ١ٕخ ِررررٓ اٌٛؽررررلاد اإلٍررررزٙالو١خ (،ِؾبفظررررخ ك٘ررررٛن 
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 .60-09،ص222،ع62،اٌؼواق،َ

(،"ظٛا٘و ر٠َٛم١خ غ١و طؾ١خ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ ،اٌٍّزمٟ اٌؼوثٟ 0226أثٛ عّؼٗ،ٔؼ١ُ ؽبفع،)

 .26-22ٌضبٟٔ )اٌز٠َٛك فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ اٌفوص ٚاٌزؾل٠بد("،صا

(،"ِلٞ اكهان َِزٍٙىٟ اٌّٛاك اٌغنائ١خ ٌّّبهٍبد 0226ك٠ت،طالػ ش١ـ،لبٍُ ،ٔٛه١ِٕو،أفوْٚ،)

اٌغش ٚاٌقلاع اٌز٠َٛمٟ :كهاٍخ ١ِلا١ٔخ فٟ ِل٠ٕخ اٌالمل١خ "،ِغٍخ عبِؼخ رشو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 .296-292،ص2،ع62إللزظبك٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ،َٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ ،ٍٍٍَخ ااٌؼٍَٛ ا

(،"اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ:كهاٍخ ١ِلا١ٔخ إلرغب٘بد اٌَّزٍٙى١ٓ ٔؾٛ 0226اٌيغجٟ،ِؾّل ػّو،)

اٌّّبهٍبد اٌألفالل١خ فٟ اٌز٠َٛك فٟ ِل٠ٕخ أهثل"،هٍبٌخ ِبعَز١و،عبِؼخ ا١ٌوِٛن،و١ٍخ 

 اإللزظبك ٚاٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ .

اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ فٟ ثٕبء اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ ٌٍَّزٍٙى١ٓ فٟ ٍٛق (،"أصو 0222اٌقط١ت،ػٍٟ ِؾّل،)

 اٌقلِبد األهكٟٔ"،هٍبٌخ ِبعَز١و،عبِؼخ اٌشوق األٍٚؾ.

(،"اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ"،ٍِزمٟ اٌز٠َٛك فٟ اٌٛؽٓ 0220أثٛعّؼٗ،ٔؼ١ُ ؽبفع ،)

 .20-2اٌؼوثٟ ،اٌشبهلخ،ص

(،"ِلٞ اكهان ا١ٌَبػ األهك١١ٔٓ ٌٍقلاع 0222أثٛهِبْ،أٍؼلؽّبك،اٌي٠بكاد،ِّلٚػ ؽب٠غ،)

اٌز٠َٛمٟ اٌنٞ رّبهٍٗ ٚوبالد ا١ٌَبؽخ ٚاٌَفو:كهاٍخ ١ِلا١ٔخ"،ر١ّٕخ اٌوافل٠ٓ ،و١ٍخ اإلكاهح 

 .222-229،ص222،ع60ٚاإللزظبك،عبِؼخ اٌّٛطً،َ

 ٍٟ لواه اٌَّزٍٙه اٌشوائٟ :كهاٍخ(،"أكٚاد اٌزو٠ٚظ ٚرؤص١و٘ب ػ0226اٌؼؼبػٟ،ٍؼ١ل ثٓ ػٍٟ،)

ٗ"،ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاإلعزّبػ١ٗ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلكاه٠ٗ ٚاٌّب١ٌخ،عبِؼخ اٌٍّه ١ِلا١ٔ

 .022-026،ص09فبٌل،ع

(،اٌلٚه اٌولبثٟ ٌغّؼ١خ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اٌفٍَط١ٕٟ ػٍٟ اٌٍَغ اإلٍزٙالو١خ فٟ 0220أثٛىٔؾ،ِف١ل،)

 .00-29كٞ،عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽٗ،صاٌَٛق اٌفٍَط١ٕٟ ،اٌّئرّو اإللزظب

  (،اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚأصوٖ ػٍٟ لواه اٌشواء ٌيثبئٓ اٌَّزشف١بد0220ا١ٌٍَؾبد،ِؾّل وبًِ ،)

 اٌقبطٗ،هٍبٌخ ِبعَز١و،عبِؼخ ػّبْ اٌؼوث١خ،و١ٍخ األػّبي.

(، ثؾٛس اٌز٠َٛك: أٍب١ٌت اٌم١بً ٚاٌزؾ١ًٍ ٚافزجبه اٌفوٚع، 0222صبثذ ،ػجل اٌوؽّٓ اكه٠ٌ،)

 اٌلاه اٌغبِؼ١خ، األٍىٕله٠خ،.
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