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نهُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح انزٚفٛخ  GENDERيسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ 

 يحبفظخ ثبثم –فٙ َبحٛخ رجهخ 
 

 سبيز يحٙ طّ

 ربيؼخ ثبثم/ كهٛخ انشراػخ 

 

 انخالصخ :

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ   GENDERاعزٓذف انجؾش انؾبنٙ انزؼشف ػهٗ يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ 

يؾبفظخ ثبثم . ٔلذ ركَٕذ ػًهٛخ ثُبء  –لؼبء انًؾبٔٚم  –العشح انشٚفٛخ ٔفٙ كم يغبل يٍ يغبالد رهك انخذيخ فٙ َبؽٛخ عجهخ ا

يمٛبط انًغبًْخ يٍ انًشاؽم االرٛخ : انًشؽهخ االٔنٗ : اػذاد يمٛبط يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح 

يؾبٔس  5ل االدثٛبد ٔانُششاد االسشبدٚخ راد انؼاللخ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد انًضسػخ , ركَٕذ يٍ )انشٚفٛخ ثظٕسرّ االٔنٛخ يٍ خال

فمشح ( . انًشؽهخ انضبَٛخ : ػشع يمٛبط يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ثظٕسرّ االٔنٛخ  18( ٔ)

ٔاالَزبط انؾٕٛاَٙ ٔاالسشبد انضساػٙ , نجٛبٌ ساٚٓى فٙ يؾبٔس خجشاء( فٙ يٛبدٍٚ انطت انجٛطش٘  9ػهٗ يغًٕػخ ركَٕذ يٍ)  

ٔفمشاد انًمٛبط انًمزشػ ,. ٔيب ٚزطهجّ يٍ رؼذٚالد نغشع انخشٔط ثبنظٛغخ انُٓبئٛخ نهًمٛبط  . انًشؽهخ انضبنضخ : اعزخذو يمٛبط 

يغزٕٚبد ْٙ  أعبْى دائًبً , أعبْى عضئٛبً صالصٙ نًغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ  ركٌٕ يٍ صالصخ 

, الأعبْى , ٔلذ ؽذدد دسعخ نكم يغزٕٖ ػهٗ انُؾٕ االرٙ : أعبْى دائًبً صالصخ دسعبد  , أعبْى عضئٛبً دسعزبٌ , الأعبْى دسعخ 

دسعخ .  27.5ِ دسعخ ( ٔثًزٕعؾ يمذاس 54دسعخ (,ٔ انذسعخ انؼهٛب نهًمٛبط)  1ٔاؽذح . ٔثزنك ثهغذ انذسعخ انذَٛب نهًمٛبط) 

لشٚخ(  11فزبح سٚفٛخ( يٕصػٍٛ فٙ ) 2085شجبة سٚفٙ( ٔ ) 1515َشئ سٚفٙ( يٕصػٍٛ ثٕالغ ) 3600ٔركٌٕ يغزًغ انجؾش يٍ )

. اخز ػُٛخ ثطشٚمخ انًؼبُٚخ انؼشٕائٛخ انزُبعجٛخ) ثُغجخ 1, اخٛشد ػُٛخ نهُشئ انشٚفٙ ٔانمشٖ انًزٕاعذٍٚ فٛٓب ٔػهٗ انُؾٕ االرٙ: 

%( 25. اخز ػُٛخ ػشٕائٛخ ثُغجخ) 2فزبح سٚفٛخ( .   42عجبة سٚفٙ( ٔ ) 30َشئ سٚفٙ( ثٕالغ ) 72انشٚفٙ ثهغذ )%( يٍ انُشئ 2

لشٖ( . ٔاعزخذيذ اداح االعزجبَخ نغًغ انجٛبَبد يٍ ػُٛخ انجؾش . ٔاعزخذيذ انُغت انًئٕٚخ  ٔيؼبيم انفب  3يٍ انمشٖ ثهغذ )

 كَٕجبؿ نزؾهٛم انجٛبَبد .  

ٔعٕد يغبًْخ دائًخ فبػهخ ٔيؤصشح نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ , عبًْذ انفزبح ٔخهض انجؾش انٗ 

انشٚفٛخ ثُغجخ ػبنٛخ يمبسَخ ثبنشجبة انشٚفٙ  فٙ رهك انخذيخ .  ٔرؼًٍ انجؾش ػذداً يٍ انزٕطٛبد انزٙ رٓذف انٗ رؼضٚض يغبًْخ 

ة انشٚفٙ ٔ انفزٛبد انشٚفٛبد( فٙ يغبالد خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح )انشجب GENDERانُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 

 انشٚفٛخ , ٔثًب ُٚؼكظ اٚغبثبً فٙ رؾغٍٛ اَزبعٛخ ٔاَزبط انُظبو انًضسػٙ يٍ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ يُطمخ انجؾش.  
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ABSTRACT : 

This research aimed to the Participation of Rural Youth Gender Giving Services to the 

farm animals in Jbala District- Governorateof Babylon. The process of Building the 

Participation Scale stages, these stages are: thefirst: Literatures&Folders Extension in field of 

farm animals, containing of fifth field , eighteen items .the second: A preliminary 

Participation Scale was showed to a group of experts and specialized persons in agricultural 

extension field ,veterinary & animal products, to express their opinions about fields and 

items of the participation scale and its fitness.the third:Used the tri participation scale of rural 

youth gender to the farm animals consists of :Full Time Participation , Partially Participation 
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and Non Participation, and put degrees of the tri scale participation according to: Full Time 

three degrees, Partially Participation two degrees and Non Participation one degree. The 

participation scale range between  lower score 1 degree ,higher score 54 degrees and average 

27.5 degrees.The research population is( 3600 rural youth)divided to (1515rural male)and  

(2085rural female) in (11 villages). Samples were chosen from both rural youth and villages 

as follow : 1.A sample was randomly chosen using the stratified method a percentage of (2%) 

the numbers are (72 rural youth )as follow: (30 rural male)and (42 rural female). 2. A sample 

was randomly chosen a percentage of (25%) the numbers are(3 villages). . A questionnaire 

used to collect datas from the sample.The statistical tools used are the percentages,Alpha 

cronbach coefficient.  

This research ended to the participation of rural youth gender giving services to the farm 

animals were very active and influent,the female rural participation was a higher percentage 

than male rural in that service. The research recommendations  that aiming to support rural 

male and female in Services to the farm animals fields,that reflected a positive improving 

productivity  and production of farming system. 

 

 :انًمذيخ ٔيشكهخ انجحج

رؼذ االعشح انشٚفٛخ ثغًٛغ يكَٕبرٓب )انضساع , انًشاح انشٚفٛخ, انُشئ انشٚفٙ ( يٍ انؼُبطش انشٚئغخ فٙ يًبسعخ انؼًم 

ط ؽٕٛاَبرٓى انًضسػٛخ يٍ خالل رطجٛك انزٕطٛبد انؼهًٛخ ٔؽهٕل انضساػٙ ثشمّٛ انؾمهٙ ٔانًُضنٙ , ٔرؾغٍٛ اَزبعٛخ ٔاَزب

انًشكالد انضساػٛخ ٔاالَزبعٛخ ٔانزمبَبد انضساػٛخ انؾذٚضخ نغشع انًغبًْخ فٙ ػًهٛخ انزًُٛخ انًغزذايخ , ٔرؾمٛك االكزفبء 

 انغزائٙ ػهٗ انًغزٍٕٚٛ انزارٙ ٔ انٕؽُٙ يٍ االَزبط انضساػٙ )انؾٕٛاَٙ( . 

اف انزًُٛخ انًغزذايخ ٔثخبطخ يٍ االَزبط انضساػٙ انؾٕٛاَٙ ٚزأصش ثؼذد يٍ انؼٕايم يُٓب يغبًْخ اٌ رؾمٛك اْذ

االعشح انشٚمٛخ ٔالعًٛب انُشئ انشٚفٙ )انشجبة انشٚفٙ , انفزٛبد انشٚفٛبد( فٙ رؾمٛك رهك االْذاف , ار رٕكذ انؼذٚذ يٍ 

ًٛخ يغبًْخ ْزِ انفئخ , يُٓب ػهٗ عجٛم انزكش الانؾظش , ار انذساعبد انؼهًٛخ ٔاالؽظبءاد انضساػٛخ ٔاالسشبدٚخ ػهٗ اْ

% يٍ فئبد االعش انشٚفٛخ . ٔركش 57( اٌ انُشئ انشٚفٙ ٚشكهٌٕ 2007ركشد )انًُظًخ انؼشثٛخ نهزًُٛخ انضساػٛخ , 

انؾٕٛاَٛخ .  ( اٌ انُشئ انشٚفٙ ٚشكهٌٕ انُغجخ االكجش فٙ رطجٛك ٔرجُٙ انًًبسعبد ٔانزمبَبد انضساػ2005ٙ)انؾًذاَٙ , 

( اٌ انُشٗ انشٚفٙ يٍ اكزش انفئبد يغبًْخ فٙ االَشطخ االسشبدٚخ  ٔ انزذسٚججٛخ . ٔركش)عجش , 2005ٔركش )انشكبثٙ , 

, ٔػذْب االعبط  gender( ػهٗ االدٔاس االعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالَزبعٛخ  انًًٓخ انزٙ ٚؤدٚٓب انُٕع االعزًبػٙ 2006

( انٗ اٌ انُشئ انشٚفٙ ٚشكهٌٕ اؽذٖ لٕٖ االَزبط انجششٚخ انشٚئغخ 2006. ٔركش )انطبئٙ ,  فٙ رؾذٚذ فبػهٛخ انًغزًؼبد

( اٌ فئخ انُشئ انشٚفٙ ٚؼذٌٔ يٍ انًجبدسٍٚ OLSON&CROXMAN ,2008فٙ انًغزًغ انشٚفٙ. . ٔركش كم يٍ ) 

( ٔثبنشغى 4H-CLUBض انظذٚك )ٔانًؤعغٍٛ نهؼذٚذ يٍ انًشاكض انزشفّٛٓٛ ٔانضمبفٛخ ٔانزٙ يُٓب ػهٗ عجٛم انزكش يشاك

يٍ اًْٛخ يغبًْخ فئخ انُشئ انشٚفٙ فٙ انؼًم انضساػٙ انؾٕٛاَٙ , اال اٌ انؼذٚذ يٍ انذساعبد انؼهًٛخ ٔاالؽظبءاد 

( 1992انضساػٛخ ٔاالسشبدٚخ ؽذدد انؼذٚذ يٍ عٕاَت انؼؼف يُٓب ػهٗ عجٛم انزكش ال انؾظش , ارركش)انهٛهخ ٔ اخشٌٔ , 

نزذسثٛجٛخ فٙ يٛذاٌ انُشبؽ انضساػٙ كبَذ نهغبَت االَزبط انؾٕٛاَٙ يمبسَخ ثبنغٕاَت انضساػٛخ االخشٖ. انٗ االؽزٛبعبد ا

( انٗ ػؼف يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ االَشطخ انًضسػٛخ .  AHMAD & ISMAIL,1998ٔر ركش كم يٍ )

ٍ اػذاد ٔاػًبس ٔانًغزٕٚبد ( انٗ ػؼف ٔغٛبة لبػذح ثٛبَبد ػ2007ٔركشد)انًُظًخ انؼشثٛخ نهزًُٛخ انضساػٛخ ,

( انٗ ػؼف ٔغٛبة انخذيخ االسشبدٚخ انضساػٛخ 2006انزؼهًٛٛخ ٔغٛشْب يٍ انجٛبَبد ػٍ انُشئ انشٚفٙ . ٔركش)َظٛف , 

( انٗ انؾبعخ انًزضاٚذح 2006انًمذيخ نهُشئ انشٚفٙ يُز ثذاٚبد انضًبَُٛٛبد يٍ انمشٌ انًبػٙ . ٔركشد )انغجٕس٘ , 

( انٗ ْغشد 2008نًٓبسٚخ ٔانٕعذاَٛخ فٙ يٛذاٌ االَزبط انضساػٙ انؾٕٛاَٙ .ٔركشد )انؼجٛذ٘ , نهغٕاَت انًؼشفٛخ ٔا

 انؼذٚذ يٍ افشاد انُشئ انشٚفٙ ثغجت ػؼف ٔغٛبة انخذيخ االسشبدٚخ ٔيغزهضيبد انؼًم انضساػٙ . 

بء انجؾش انؾبنٙ ٔيٍ اعم رطٕٚش ٔرؼضٚض يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ , ع 

  نٛطزس انتسبؤالد االتٛخ :
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 يؾبفظخ ثبثم ؟.  –يبْٙ يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ عجهخ • 

)انشجبة انشٚفٙ ٔ انفزٛبد انشٚفٛبد( فٙ كم يغبل يٍ  GENDERيبْٙ يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ • 

 يؾبفظخ ثبثم ؟   –يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ عجهخ  يغبالد خذيخ ؽٕٛاَبد

 اْذاف انجؾش 

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ GENDER . انزؼشف ػهٗ يغبًْخ انُٕع االعزًبػ1ٙ

 عجهخ يؾبفظخ ثبثم 

انفزٛبد انشٚفٛبد( فٙ كم يغبل يٍ )انشجبة انشٚفٙ ٔ  GENDER. رشخٛض يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 2

 يؾبفظخ ثبثم .  –يغبالد خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ عجهخ 

 اًْٛخ انجؾش 

 فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ .  GENDER . انزؼشف ػهٗ ٔالغ يغبًْخ نهُشئ انشٚف1ٙ

ثٛجٛخ رهجٙ انؾبعبد انًؼشفٛخ ٔانًٓبسٚخ ٔانٕعذاَٛخ نهُشئ انشٚفٙ . رٕفٛش لبػذح ثٛبَبد رغٓى فٙ ثُبء ثشايظ اسشبدٚخ ٔرذس2

 فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ . 

.انزبكٛذ ػهٗ يجبدئ انؼًم االسشبد٘ انضساػٙ فٙ رمذٚى انخذيخ االسشبدٚخ نغًٛغ فئبد االعشح انشٚفٛخ ٔانزٙ يُٓب انُشئ 3

 انشٚفٙ .

 انتؼزٚفبد االرزائٛخ  

ْٙ يغزٕٖ يًبسعخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح  فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح انزٚفٛخ : . انًسبًْخ1

 انشٚفٛخ , ٔٚؾذد فٙ ػٕء انذسعخ انزٙ ٚؾظم ػهٛٓب انُشئ انشٚفٙ يٍ يغبالد ٔفمشاد فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد . 

خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ػهٗ رظُٛف ٚؼزًذ يًبسعخ انُشئ انشٚفٙ فٙ  : GENDER. انُٕع االرتًبػٙ 2

 اعبط انغُظ )انشجبة انشٚفٙ ٔانفزٛبد انشٚفٛبد( . 

 عُخ .  25 – 10ْى اؽذٖ يكَٕبد ٔفئبد االعشح انشٚفٛخ , ٔانزٍٚ رزشأػ اػًبسْى ثٍٛ . انُشئ انزٚفٙ : 3

ٛخ انٕٛيٛخ  انزٙ ٚمٕو ثٓب انُشئ انشٚفٙ ْٙ عًٛغ انًًبسعبد انضساػٛخ انؾٕٛاَ . خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح انزٚفٛخ :4

 فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ . 

ْٙ رنك انٕعٕد انًكبَٙ ٔانضيبَٙ انز٘ رًبسط االعشح انشٚفٛخ َشبؽبرٓب االَزبعٛخ انضساػٛخ . يشرػخ االسزح انزٚفٛخ: 5

 انؾٕٛاَٙ.

 

 :انًٕاد ٔطزائك انؼًم 

 

فٙ اؽبس انجؾٕس االعزطالػٛخ انزٙ رمغ ػًٍ انًُٓظ انٕطفٙ , ار ركش )يهؾى ٚظُف انجؾش انؾبنٙ  يُٓزٛخ انجحج : .1

 ( اٌ رهك انجؾٕس رٕفش ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد ػٍ ٔالغ ظبْشح أٔ يغزًغ يؼٍٛ .2000, 

  

 رؼًٍ يغزًغ انجؾش االرٙ : يزتًغ انجحج :  .2

 

 ( . 1ثبثم , ٔ كًب فٙ انغذٔل ) يؾبفظخ –يٍ انزشئ انشٚفٙ فٙ َبؽٛخ عجهخ  3600أ. انُشئ انشٚفٙ : ثهغ ػذدْى 

 ( .  1يؾبفظخ ثبثم , ٔ كًب فٙ انغذٔل ) –لشٖ فٙ َبؽٛخ عجهخ  11ة. انمشٖ انشٚفٛخ : ثهغ ػذدْب 
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 ( : يزتًغ انجحج يٕسرع ٔفمبً نؼذد انُشئ انزٚفٙ ٔانمزٖ انًتٕارذٍٚ فٛٓب1رذٔل رلى )

 

 اػذاد انُشئ انزٚفٙ انمزٖ  انُبحٛخ انًحبفظخ

 االَب ث انذكٕر

 250 125 انحٛذر٘ رجهخ ثبثم

 125 90 انحًٛز٘

 100 75 دنًٛٙ

 125 100 انؼكٛم

 250 200 انزشبٚذح

 450 300 سثٛذ٘

 250 255 ْالنٙ

 200 150 ػززش

 125 100 خزثبَخ

 120 80 االيبو

 90 70 اثٕ شؼٛز  

 2085 1515 انًزًٕع

   

 حج : تتضًٍ ػُٛخ انجحج االتٙ : . ػُٛخ انج3

 فزبح سٚفٛخ(    42عجبة سٚفٙ( ٔ ) 30فشداً , ثٕالغ ) 72% يٍ يغزًغ افشاد انُشئ انشٚفٙ نزكٌٕ 2أ. اخز ػُٛخ ػشٕائٛخ  ثُغجخ 

 لشٖ .  3% يٍ يغزًغ انمشٖ انشٚفٛخ نزكٌٕ 25ة. اخز ػُٛخ ػشٕائٛخ ثُغجخ 

 

 خ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ انًشاؽالالرٛخ : رؼًٍ ثُبء يمٛبط يغبًْ . ثُبء انًمٛبص :4

انًشؽهخ االٔنٗ : اػذاد يمٛبط يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ثظٕسرّ االٔنٛخ يٍ خالل 

فمشح ( , ٔكًب  18يؾبٔس ( ٔ) 5االدثٛبد ٔانُششاد االسشبدٚخ راد انؼاللخ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد انًضسػخ , ركَٕذ يٍ )

 ( 2يجٍٛ فٙ انغذٔل )

 

 (: يمٛبص يسبًْخ انُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح انزٚفٛخ ثصٕرتّ االٔنٛخ2رذٔل رلى )

 يزًٕع انفمزاد انفمزاد انًحبٔر انًزبل

 االرتًبػٙ يسبًْخانُٕع

gender   ٙنهُشئ انزٚفٙ ف 

 خذيخ حٕٛاَبد

 ٛخيشرػخ االسزح انزٚف

 

 

 6 نهحٕٛاٌانتغذٚخ)تمذٚى انؼهف(                  تزثٛخ انحٕٛاٌ

 

 

 

 رػٙ انحٕٛاٌ

 انسمٙ)اػطبء انًٛبِ(

 حهت انحٕٛاٌ

 رًغ انجٛط

 رش انصٕف

 4 تشخٛص انًزض انٕلبٚخ يٍ االيزاض

 تُظٛف انحٕٛاٌ

 تؼمٛى ٔتطٓٛز انحظبئز

 رًغ انفضالد

 2 لًٛز تزبد انجبٌتصُٛغ يُ

 رجٍ

 3 انصٕف َمم انسهغ ٔانًُتزبد انٗ االسٕاق

 انجٛط

 يُتزبد انجبٌ

 3 انصٕف ثٛغ انسهغ ٔانًُتزبد انٗ االسٕاق

 انجٛط

 يُتزبد انجبٌ

 فمزح18 يزًٕع انفمزاد يحبٔر 5 يزًٕع انًحبٔر
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فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ثظٕسرّ االٔنٛخ ػهٗ  انًشؽهخ انضبَٛخ : ػشع يمٛبط يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ

خجشاء( فٙ يٛبدٍٚ انطت انجٛطش٘ ٔاالَزبط انؾٕٛاَٙ ٔاالسشبد انضساػٙ , نجٛبٌ ساٚٓى فٙ يؾبٔس  9يغًٕػخ ركَٕذ يٍ)  

يجٍٛ فٙ انغذٔل  ٔفمشاد انًمٛبط انًمزشػ ,. ٔيب ٚزطهجّ يٍ رؼذٚالد نغشع انخشٔط ثبنظٛغخ انُٓبئٛخ نهًمٛبط , ٔكًب

(3 . ) 

 

( : اراء انخجزاء نهخزٔد ثبنصٛغخ انُٓبئٛخ نًمٛبص يسبًْخ انُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح 3رذٔل رلى )

 انزٚفٛخ

 

 انفمزاد انًحبٔر انجذائم

 % انؼذد % انؼذد

 89 8 78 7 صبنحخ

 11 1 22 2 غٛز صبنحخ

 100 9 100 9 انًزًٕع

 

 ثمبء ػهٗ يؾبٔس ٔفمشاد انًمٛبط انزٙ رى انزٕطم انٛٓب فٙ ػٕء اساء انخجشاء . ٔػهّٛ رى اال

انًشؽهخ انضبنضخ : اعزخذو يمٛبط صالصٙ نًغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ  ركٌٕ يٍ صالصخ 

زٕٖ ػهٗ انُؾٕ االرٙ : أعبْى دائًبً صالصخ يغزٕٚبد ْٙ  أعبْى دائًبً , أعبْى عضئٛبً , الأعبْى , ٔلذ ؽذدد دسعخ نكم يغ

دسعخ ,ٔ انذسعخ انؼهٛب نهًمٛبط  1دسعبد  , أعبْى عضئٛبً دسعزبٌ , الأعبْى دسعخ ٔاؽذح . ٔثزنك ثهغذ انذسعخ انذَٛب نهًمٛبط 

 دسعخ .   27.5دسعخ ٔثًزٕعؾ يمذاسِ  54

ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ انٗ صاللخ يغزٕٚبد ٔكًب انًشؽهخ انشاثؼخ : رى رظُٛف يمٛبط يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ 

 ( .5يجٍٛ فٙ انغذٔل )

 

 (: يستٕٚبد يمٛبص يسبًْخ انُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح انزٚفٛخ4رذٔل رلى )

 

ثذائم يمٛبص يسبًْخ انُشئ انزٚفٙ                                      

االسزح                    فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ      

 انزٚفٛخ 

درربد يستٕٚبد يمٛبص يسبًْخ انُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ االسزح 

 انزٚفٛخ

 26.5 -1 الأسبْى 

 ً   40.5 – 27.5 أسبْى رشئٛب

 ً  54 - 41.5 أسبْى دائًب

 

 ُخ انجؾش .اعزخذو انجبؽش االعزجبَخ كٕعٛهخ نغًغ انجٛبَبد يٍ ػٛ . اداح رًغ انجٛبَبد :5

  

ػشػذ اداح عًغ انجٛبَبد )االعزجبَخ(ثغًٛغ يؾزٕٚبرٓب )يؾبٔسْب ٔفمشارٓب( ػهٗ يغًٕػخ يٍ . صذق اداح رًغ انجٛبَبد : 6

خجشاء( , ٔانزٙ ؽظهذ ػهٗ ارفبق يؼظى  9ػذدْى )انخجشاء فٙ انطت انجٛطش٘ ٔاالَزبط انؾٕٛاَٙ ٔاالسشبد انضساػٙ ثهغ 

 ( . 3انخجشاء كًب يجٍٛ فٙ انغذٔل)

 

ػهٗ ػُٛخ ػشٕائٛخ  2008رى اعشاء اخزجبس أٔنٙ  ألداح عًغ انجٛبَبد )االعزجبَخ( فٙ شٓش اٚبس . حجبد اداح رًغ انجٛبَبد : 7

كشَٔجبؿ نفؾض صجبد اداح عًغ انجٛبَبد )االعزجبَخ( ار  فشدا يٍ انُشئ انشٚفٙ , ٔرى اعزخذاو ٔعٛهخ يؼبيم انفب 20يكَٕخ يٍ 

( اٌ  2001( اٌ ْزا انًؼبيم ٚغزخذو فٙ ؽبنخ اعزخذاو يمٛبط صالصٙ انجذائم , ٔركش)صٚزَٕٙ , 1987ركش)اثٕ ؽطت ٔاخشٌٔ , 

 ( . 5.ٔكًب يجٍٛ فٙ انغذٔل ) 0.80لًٛخ انًؼبيم ُٚجغٙ اٌ الرمم ػٍ 
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 د ألداح رًغ انجٛبَبد )االستجبَخ(( : يؼبيم انخجب5رذٔل رلى )

 

 ALPHA CRONBACHيؼبيم  انًمٛبص

 0.91 تزثٛخ انحٕٛاٌ

 0.90 انٕلبٚخ يٍ االيزاض

 0.87 تصُٛغ يُتزبد انجبٌ

 َمم انسهغ ٔانًُتزبد 

 انٗ االسٕاق

0.88 

 ثٛغ انسهغ ٔانًُتزبد 

 انٗ االسٕاق

0.89 

 0.87 انمًٛخ انكهٛخ نًؼبيم انفب كزَٔجبخ

     

 

 : يشد ػًهٛخ عًغ انجٛبَبد فٙ اسثؼخ يشاؽم ْٙ :  رًغ انجٛبَبد. 8

/  1/  27 – 2008/  1/ 15أ. انًشؽهخ االٔنٗ : عًغ انجٛبَبد انخبطخ ثبنخشٔط ثبنظٛغخ انُٓبئٛخ نهًمٛبط , ٔ عًؼذ انجٛبَبرًٍ

2008  

/  1/ 15العزجبَخ(,ٔعًؼذ انجٛبَبد يٍة. انًشؽهخ انضبَٛخ : عًغ انجٛبَبد انخبطخ ثفؾض طذق اداح عًغ انجٛبَبد )ا

2008–27 /1 /2008   

 4–2008/  2/ 5ط. انًشؽهخ انضبنضخ : عًغ انجٛبَبد انخبطخ ثفؾض صجبد اداح عًغ انجٛبَبد )االعزجبَخ(,ٔعًؼذ انجٛبَبرًٍ

/3  /2008 

 . 2008/  5/  12 –2008/  3/ 18ٍد. انًشؽهخ انشاثؼخ : عًغ انجٛبَبد انخبطخ ثؼُٛخ انجؾش , ٔلذ عًؼذ انجٛبَبد نهًذح ي 

 

 اعزخذيذ انٕعبئم االؽظبئٛخ االرٛخ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد :   . انٕسبئم االحصبئٛخ : 9

نٕطف اعزغبثخ ػُٛخ انجؾش ثشبٌ انًغبًْخ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ٔيغبالد رهك  . انُست انًئٕٚخ :1

 انخذيخ 

 يؼبيم انضجبد الداح عًغ انجٛبَبد )االعزجبَخ( . الٚغبد . يؼبيم انفب كزَٔجبخ : 2

 

 انُتبئذ ٔيُبلشتٓب  

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ  GENDERأالً: انزؼشف ػهٗ يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ 

 يؾبفظخ ثبثم  –عجهخ 

%  ثظٕسح دائًخ  85.87االعشح انشٚفٛخ ثهغ  ظٓش اٌ يؼذل يغًٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  

% يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ  48.28ٔيغزًشح , ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( . 1% , ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) 20.28ثـًغبًْخ انشجبة انشٚفٙ ثُغجخ 
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 نهُشئ انزٚفٙ فٙ خذيخ حٕٛاَبد يشرػخ  االسزح انزٚفٛخ  GENDER( :  يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ 1انشكم رلى )

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

( ٚظٓش ٔعٕد يغبًْخ دائًخ فبػهخ ٔيؤصشح نفئخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . 1ٔيٍ انشكم )

 ٔرؼضٖ ْزِ انُزٛغخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب االرٙ : 

 % يٍ يغًٕع فئبد االعشح انشٚفٛخ .  57انُشئ انشٚفٙ( رشكم اكضش يٍ أ. اٌ ْزِ انفئخ )

 ة. رؼذ يغبالد خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ يٍ يظبدس انذخم انشٚئغخ نالعشح انشٚفٛخ . 

 ط. انزٕاعذ انًغزًش ٔعبػبد انؼًم انطٕٚهخ انزٙ رمؼٛٓب ْزِ انفئخ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . 

)انشجبة انشٚفٙ ٔ انفزٛبد انشٚفٛبد( فٙ كم يغبل يٍ  GENDERصبَٛبً: رشخٛض يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 

 يؾبفظخ ثبثم  –يغبالد خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ فٙ َبؽٛخ عجهخ 

 ح انشٚفٛخ فٙ يغبل رشثٛخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعش GENDER. يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 1

%  ثظٕسح دائًخ 84.61  ظٓش اٌ يؼذل يغًٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل رشثٛخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ ثهغ 

% يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ ثـًغبًْخ  55.17ٔيغزًشح , ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( .  2, ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم )%  29.44انشجبة انشٚفٙ ثُغجخ 

         

 نهُشئ انزٚفٙ فٙ يزبل تزثٛخ حٕٛاَبد يشرػخ  االسزح انزٚفٛخ  GENDER( :  يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ 2انشكم رلى )  
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عشح انشٚفٛخ . ( ٚظٓش ٔعٕد يغبًْخ دائًخ فبػهخ ٔيؤصشح نفئخ انُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  اال2ٔيٍ انشكم )

 ٔرؼضٖ ْزِ انُزٛغخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب االرٙ :  

 أ. كضشح اْزًبو ٔػُبٚخ انفزبح انشٚفٛخ ثؾٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . 

ة. ؽٕل عبػبد انؼًم انٕٛيٙ انزٙ رمؼٛٓب انفزبح انشٚفٛخ فٙ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ , فؼالً ػٍ لشة ايبكٍ 

 ٕاءْب. ؽظبئشْب ٔاٚ

 فٙ يغبل ٔلبٚخ ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ  GENDER. يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 2

%  ثظٕسح 108.45 ظٓش اٌ يؼذل يغًٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل ٔلبٚخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ ثهغ 

% يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ  64.28دائًخ ٔيغزًشح , ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( .3% , ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) 44.17ثـًغبًْخ انشجبة انشٚفٙ ثُغجخ 

    

نهُشئ انزٚفٙ فٙ يزبل ٔلبٚخ حٕٛاَبد يشرػخ  االسزح  GENDER( :  يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ 3انشكم رلى )

 انزٚفٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ٔعٕد يغبًْخ دائًخ فبػهخ ٔيؤصشح نفئخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل ٔلبٚخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . ( ٚظ3ٓٔيٍ انشكم )

 ٔرؼضٖ ْزِ انُزٛغخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب االرٙ :  

 أ. اٌ يؼظى ْزِ انًًبسعبد الرزطهت يٓبسح أٔ عٓذ ػؼهٙ , ٔاًَب ٚغهت ػهٛٓب انطبثغ انٛذٔ٘ . 

سعبد انظؾٛخ ٔانٕلبٚخ عضءاً يٍ االػًبل انٕٛيٛخ انزٙ رمٕو ثٓب انفزبح انشٚفٛخ نٛظ نؾٕٛاَبد انًضسػخ فمؾ ة. رؼذ ْزِ يٍ انًًب

 , ثم رشًم انغٕاَت انظؾٛخ نهًُضل ٔاالؽفبل .

 يغبل رظُٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ  فٙ GENDER.  يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ نهُشئ انزٚفٙ 3

%  78.57 ٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل رظُٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ ثهغ ظٓش اٌ يؼذل يغً

% يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ  45.24ثظٕسح عضئٛخ , ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( .  4% , ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) 33.33ثـًغبًْخ انشجبة انشٚفٙ ثُغجخ 
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فٙ يزبل تصُٛغ يُتزبد حٕٛاَبد يشرػخ االسزح  GENDER( : يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ نهُشئ انزٚفٙ 4انشكم رلى )

 انزٚفٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٚظٓش ٔعٕد يغبًْخ عضئٛخ نفئخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل رظُٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . 4ٔيٍ انشكم )

 غخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب االرٙ : ٔرؼضٖ ْزِ انُزٛ

 أ. رؼذ ْزِ انًبسعخ اؽذٖ يظبدس انذخم انشٚئغخ نالعشح انشٚفٛخ . 

ة. رغبػذ ْزِ انًًبسعخ ػهٗ كغت انخجشح ٔانًٓبسح فٙ يغبل رظُٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ٔيغبالد 

 اخشٖ .  

فٙ يغبل َمم يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ظٓش اٌ  GENDER . يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ نهُشئ انزٚف4ٙ

%  الٚغبًٌْٕ, 104.44 يؼذل يغًٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل َمم يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ ثهغ 

غبًْخ انشجبة % يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ال ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ ثـً 100ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( . 5% , ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) 4.44انشٚفٙ ثُغجخ 

 

 ( : يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ نهُشئ انزٚفٙ فٙ يزبل َمم يُتزبد حٕٛاَبد االسزح انزٚفٛخ5انشكم رلى )
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انشٚفٛخ .  ( ٚظٓش ػذو ٔعٕد يغبًْخ فبػهخ نهفزبح انشٚفٛخ  فٙ يغبل َمم يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح5ٔيٍ انشكم )

 االتٙ :  ٔرؼضٖ ْزِ انُزٛغخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب 

انؼشف االعزًبػٙ انشافغ نزٕنٙ انفزبح انشٚفٛخ لٛبدح انغٛبساد ثكبفخ إَاػٓب ٔالعًٛب عٛبساد َمم انًُزغبد ,  أ. سٛبدح

 ثبنشغى يٍ اٌ ْزِ انًًبسعخ ْٙ عضء اعبعٙ يٍ يًبسعبد رغٕٚك انًُزغبد انضساػٛخ . 

 عٓذ ػؼهٙ ٔثذَٙ الٚزُبعت ٔال ٚزٕفش فٙ يؼظى االؽٛبٌ نذٖ انفزبح انشٚفٛخ . اٌ ْذِ انًًبرسخ تتطهتة. 
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فٙ يغبل ثٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ االعشح انشٚفٛخ ظٓش اٌ  GENDER. يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ نهُشئ انشٚفٙ 5

% ثظٕسح دائًخ 99.84 خ  االعشح انشٚفٛخ ثهغ يؼذل يغًٕع يغبًْخ انُشئ انشٚفٙ فٙ يغبل ثٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػ

% يٍ انفزٛبد انشٚفٛبد ٚغبًٍْ ثظٕسح دائًخ يمبسَخ  58.73ٔيغزًشح  , ٔاٌ يغزٕٖ رهك انًغبًْخ يٕصسػخ ثٕالغ 

 ( .    6% , ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) 41.11ثـًغبًْخ انشجبة انشٚفٙ ثُغجخ 

 

فٙ يزبل ثٛغ يُتزبد حٕٛاَبد يشرػخ االسزح  GENDERانزٚفٙ  ( : يسبًْخ انُٕع االرتًبػٙ نهُشئ6انشكم رلى )

 انزٚفٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٚظٓش ػذو ٔعٕد يغبًْخ فبػهخ نهفزبح انشٚفٛخ  فٙ يغبل ثٛغ يُزغبد ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ . ٔرؼضٖ 6ٔيٍ انشكم )

 ْزِ انُزٛغخ انٗ ػٕايم ػذٚذح يٍ ثُٛٓب االرٙ :  

 انشجبة انشٚفٙ ثًٓبو ٔيٍٓ صساػٛخ  اخشٖ . أ. اَشغبل يؼظى 

 % يٍ دخم االعشح انشٚفٛخ .   60ة. اٌ انفزبح انشٚفٛخ رغبْى ثؾٕانٙ  

  

 :االستُتبربد 

 نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ .  gender. ٔعٕد يغبًْخ دائًخ فبػهخ ٔيؤصشح انُٕع االعزًبػٙ 1

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ , ار عبًْذ  genderخ انُٕع االعزًبػٙ . ٔعٕد رجبٍٚ فٙ يغب2ًْ

 انفزبح انشٚفٛخ ثُغجخ ػبنٛخ يمبسَخ ثبنشجبة انشٚفٙ  فٙ رهك انخذيخ . 

 ٔانًؾهٙ . ٕٚفش انجؾش انؾبنٙ نجٛبَبد رخذو اداسح ٔيزخز انمشاس فٙ انؼًم االسشبد٘ انضساػٙ ٔػهٗ انًغزٍٕٚٛ انًشكض٘ 3

 

 انتٕصٛبد 

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ يٍ خالل اششاكٓى فٙ  gender. رؼضٚض يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ 1

 االَشطخ االسشبدٚخ ٔانزذسثٛجٛخ , ثٓذف اكغبثٓى انًؼبسف ٔانًٓبساد انزٙ رؼضص يٍ رهك انًغبًْخ .

نهُشئ انشٚفٙ فٙ خذيخ ؽٕٛاَبد يضسػخ  االعشح انشٚفٛخ يٍ لجم  genderالعزًبػٙ . رًُٛخ انٕػٙ ثبًْٛخ يغبًْخ انُٕع ا2

 انغٓبد انزًُٕٚخ انًغبًْخ فٙ ػًهٛبد انزًُٛخ انًغزذايخ . 

نهُشئ انشٚفٙ  gender. اعشاء ثؾٕس ٔدساعبد فٙ عٕاَت صساػٛخ اخشٖ )يُضنٛخ َٔجبرٛخ( رجٍٛ يغبًْخ انُٕع االعزًبػٙ 3
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