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 وانزؼبوٌ انزساػٍ ووخهخ َظشهٍ حىل ثشَبيح أسشبدٌ خبص ثهٍ

      

 خًبَخ قُش رىفُق

 كهُخ انزساػخ / خبيؼخ ثغذاد

 

 : انخالصخ

ه البتسامح التفدصُٔوٕتا اشزدتة ٔا التتٓ ت تدٌة الٍٕ تا أظتٍدف البحث تحدٔد معتتُِ اظتتدة ا الىعتةل السٔدٕتة  مت

ال ةما لإلزدة  َالت ةَن الصزاعٓ كمة أظتٍدف البحث تحدٔد مدِ حةختٍه إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍته  

بةلتتتتةب   إػتتة ا إلتتّ   0,1,2,3َقتتد تتتا قٕتتةض الحةختتا إلتتّ ٌتترا البسوتتةمح َ تتد م ٕتتةض زبتتةعٓ َحتتد   ا َشان التةلٕتتا

ت تتسف عفتتّ هزابٍتته بتتب غ الدُاوتت  المت ف تتا بئعتتدا ي َت دٔمتتً َتحدٔتتد ال  قتتا بتتٕه ٌتتري الحةختتا َكتت  متته ال ُامتت  ال

المعت فا: )ال مس  المعتُِ الت فٕمٓ   الحةلا الصَخٕا(  َقد خم ت  الم فُمتة  مته خت ت اظتتمةزا اظتتبٕةن َقتد دتم  

% ( 20زاعا الساددٔا   ثا اختٕس  عٕىا بُٕ  بىعتبا )مدتم  البحث الىعةل السٔدٕة  المُخُ ا  ػمه عم  د با ش

( امتسأا َقتد أرٍتس  الىتتةبح إن وعتبا متةب تا 64مه ك  قسٔا مختةزا َتا اختٕةز امسأا مه ك  بٕ  لتبفغ عٕىا البحتث )

ّ بسوتةمح َاظتدة ا الىعةل المبحُثة  مه البسامح التفدصُٔوٕا اشزدة ٔا كةو  قفٕفا  إػة ا إلّ ازتدةع مدِ حتةختٍه إلت

تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه َتدؼٕفٍه ت دٔمً معةلاً َالتىُٔ   ٓ أظةلٕ  ت دٔمً َالمُػتُعة  الم دمتا مته خ لتً   

كمة َخد إن ٌىةك ع قا م ىُٔا بٕه حةختٍه لٍرا البسوتةمح َكت  مته )ال متس َالمعتتُِ الت فٕمتٓ َالحةلتا الصَخٕتا(   

الم ىٕا بت دٔا مث  ٌرا البسوتةمح  َػتسَزا ا ختر بىاتس ااعتبتةز الىتتةبح َعفًٕ تُطٓ البةحثا بؼسَزا اٌتمةم الدٍا 

 التٓ عكع  هزال المبحُثة  عىد إعدا ي َت دٔمً.

 

THE BENEFIT OF THE RURAL WOMEN FROM THE EXTENSION 

T.V. PROGRAMS AND DESTINATION OF THEIR OPINION ABOUT 

THE PROGRAM THEIR OWN. 

 

ABSTRACT :                                                                                                    

   The research aimed to determine the Level of the rural women benefit from 

Extension T.V. Programs ,and also aimed to determine the Extent over their need to 

the Extension T.V. Program their own. The need was measured according to four 

standard weights limited the weight 3,2,1,0. And determine the relationship between 

this need and each of the variables,(age, Level of education, Marital status). The data 

was collected by a questioner. The Population of the research included the the rural 

women into the work of the Division of Agriculture AL- Rashidiya. The results 

showed that the percentage of women benefit from these program was few,in addition 

to the high extent of  Their need to a program their own,and the variety in the styles 

and the subjects that introduced through it.And asignificant relationship between their 

need with all variables.The researcher recommended that attention should be thrusting 

concered to provide such aprogram.  
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 : انًقذيخ

ٔشك  اشوعةن ال ظ  السبٕعٓ  ٓ عمفٕا اشوتةج الصزاعٓ َالمحسك ا ظةظتٓ لتحدٔثتً َتيتُٔسي  َتمثت  المتسأا        

وظف المدتم  َت تبس عمة  التىمٕا السٔدٕا َتئُس المدتم  السٔدٓ  ٓ المدتم ة  الىةمٕا َمىٍتة ال تسا   حٕتث تف ت  

ة  ٓ عمفٕا اشوتةج مه خت ت مشتةزكتٍة  تٓ الىشتةؽة  الصزاعٕتا َلٕتس الصزاعٕتا  إػتة ا إلتّ زعةٔتا أ تسا   َزاً مٍم

(   َ ٌمٕا ٌرا الدَز   د أَل  الدَلتا اٌتمتةم كبٕتس لتىمٕتا المتسأا السٔدٕتا FAO 2003( )1996ااظسا ) السٔمةَْ  

  1973ة  المتسأا السٔدٕتا َالتتٓ تتظعت   تٓ عتةم ال ساقٕا مه خ ت خٍةش اشزدة  الصزاعٓ  حٕتث ػتا مساكتص شزدت

َقد قةم  ٌري المساكص بتىدٕر مشةزٔ  شزاعٕا َمىصلٕا عدٔدا لفمسأا السٔدٕا حتّ إلغةل الىشتةؽ اشزدتة ْ المٕتداوٓ عتةم 

لفىعتةل السٔدٕتة    2003-1980  لرلك لتا ٔىدتر أْ وشتةؽ أَ مشتسَع أَ بسوتةمح إزدتة ْ خت ت الدتتسا مته عتةم 1980

ودا عىً مشك   عدٔدا مىٍة تخفف المسأا السٔدٕا  ٓ المدةا  الصزاعٕا ا مس الترْ او كتط أٔؼتةً عفتّ اشوتتةج   ممة

(  إػة ا إلّ ذلك  تن عمفٕا تئُس الت ىٕتة  الصزاعٕتا َو فٍتة كةوت  َا شالت  تسكتص بةلدزختا 2004الصزاعٓ )مةخد 

أا السٔدٕا َٔىعح  ٌرا عفّ ب ٕا وشتةؽة  الخدمتا اشزدتة ٔا ا ظةض عفّ حةخا السخ  متىةظٕا أَ متدةٌفا حةخا المس

(Swanson 1997   ٌَرا مة  عة الكثٕس مه الدزاظة  لفتتكٕد عفتّ ػتسَزا 2003(  ) مىاما ا لرٔا َالصزاعا   )

سٔتا (   َمىٍتة اظتتخدام الُظتةب  الدمة2003ٌٕتفبٕا حةخة  المسأا اشزدتة ٔا بةظتتخدام ؽتس  ََظتةب  مت تد ا )البىتةل 

متتتتتته ختتتتتت ت إعتتتتتتدا  بتتتتتتسامح ذا  مُػتتتتتتُعة  م بمتتتتتتا لف ؼتتتتتتةٔة التتتتتتتٓ تمتتتتتتط حٕتتتتتتةا المتتتتتتسأا َ َزٌتتتتتتة ) 

(  َمه ٌري الُظةب  التفدصُٔن حٕث ٔ تبس أ اا اتظتةت ذا  ظتحس َتتتثٕس َقتُا  تٓ sanders 2001( )1997عمسان 

(  ٌَرا متة 1997حد )الكفُب اشقىةع أكثس مه لٕسٌة مه ا  َا  لكُوٍة ت دم الظُ  َالظُزا َالمؤثسا   ٓ هن َا

 عّ الدٍةش اشزدة ْ  تٓ ال تسا  متمتث ً بةلٍٕ تا ال ةمتا لإلزدتة  َالت تةَن الصزاعتٓ إلتّ اعتمتة  ٌتري الُظتٕفا لت تدٔا 

ال دٔد مه البسامح التفدصُٔوٕا اشزدة ٔا مىٍة بسوةمح المدفا الصزاعٕا َبسوةمح اازدتة  الصزاعتٓ َبسوتةمح لترابىة مته 

 ازػىة 

م حةلٕة مته خت ت الدؼتةبٕا ال ساقٕتا   إا إن ٌتري البتسامح لتا تتؼتمه أْ   تسا تعتفؾ الؼتُل عفتّ ا وشتيا التتٓ الم د

تمةزظٍة المسأا السٔدٕا ظتُِ رٍُزٌتة  تٓ ل يتة  ٌَتٓ تتؤ ْ ب تغ ا عمتةت الصزاعٕتا أثىتةل تظتُٔس ٌتري البتسامح  

خةص بةلمسأا السٔدٕا  َعفّ أظةض ذلتك بتسش  أٌمٕتا  إػة ا إلّ ذلك  ةن الٍٕ ا لا ت دم أْ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ

ٌرا البحث لتحدٔد مدِ حةخا الىعةل السٔدٕتة  إلتّ مثت  ٌترا البسوتةمح َهزابٍته حتُت ب تغ الدُاوت  المت ف تا بئعتدا ي 

َت دٔمً  ممة ُٔ س لفدٍة  الم ىٕا ب غ المؤدسا  التٓ ٔمكته أن تتخترٌة بىاتس ااعتبتةز عىتد إعتدا  َت تدٔا مثت  ٌتري 

 البسامح معت ب .

 

 : أهذاف انجحث

. ٍٔدف البحث الحةلٓ الّ تحدٔد معتُِ اظتدة ا الىعةل السٔدٕتة  مته البتسامح التفدصُٔوٕتا اشزدتة ٔا التتٓ ت تدٌة 1

 الٍٕ ا ال ةما لإلزدة  َالت ةَن اشزدة ْ.

فتّ هزابٍته بتب غ . تحدٔد مدِ حةخا الىعتةل السٔدٕتة  إلتّ بسوتةمح تفدصٔتُوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته َالت تسف ع2

 الدُاو  المت ف ا بئعدا  َت دٔا ٌرا البسوةمح.

. الت سف عفّ ع قا مدِ حةخا الىعةل السٔدٕة  إلتّ بسوتةمح تفدصٔتُوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته َكت  مته ال ُامت  3

 المعت فا ) ال مس  المعتُِ الت فٕمٓ  الحةلا الصَخٕا(.

 

 : انجحث ُخفشض

ةل السٔدٕتة  إلتّ بسوتةمح تفدصٔتُوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته َكت  مته )ال متتس  تُختد ع قتا م ىُٔتا بتٕه حةختا الىعت  

 المعتُِ الت فٕمٓ   الحةلا الصَخٕا(.

 

 

 



      .....توفيق                                                             (2442) , 244-494(: 4) 4 - عيةمجلة الفرات للعلوم الزرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

491 
ISSN 2072-3875 

 

 

 :انًىاد وطشائق انؼًم

 يُهح انجحث

(  وٍة 2000اتب   البةحثا  ٓ اخسال ٌرا البحث المىٍح الُطدٓ معتخدما اظفُب الدزاظة  المعحٕا ) مفحا         

البحث الرْ اظتٍدف أظةظةً الت سف عفّ اظتدة ا الىعةل السٔدٕة  مه البسامح التفدصُٔوٕا  تتىةظ  َؽبٕ ا ٌرا

 اشزدة ٔا ََخٍا واسٌه حُت بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه.

 

 : يدزًغ انجحث وػُُزه

ػتمه ( ظتىا المتُاختدا  54-15دم  مدتم  البحث خمٕ  الىعةل السٔدٕة  ال تتٓ تساَحت  أعمتةزٌه بتٕه )      

عم  د با شزاعا الساددٔا التةب ا لمدٔسٔا شزاعا محة اا بغدا  َالممةزظتة  لف مت  الصزاعتٓ   ثتا اختر  عٕىتً 

( قسٔتا   اختٕتس  عٕىتا 32مت د ا المساح   ب د الحظتُت عفتّ إعتدا  ال تسِ التةب تا لٍتري الشت با َالبتةلغ عتد ٌة)

( قسِ َ ب د الحظُت عفّ عتد  البٕتُ  4ا بةلبحث )%( لتبفغ ال سِ المشمُل14عشُابٕا مه ٌري ال سِ َبىعبا )

%( َبيسٔ تا عشتُابٕا  ثتا اختٕتس  20 ٓ ك  قسٔا   اختٕس  عٕىا بُٕ  مته كت  قسٔتا مته قتسِ ال ٕىتا بىعتبا )

امسأا َاحتدا مته كت  بٕت   َقتد اظتتخدم ٌترا اشختسال بعتب  عتدم َختُ  إحظتةبٕة   قٕ تا  ظتمةل َإعتدا  الىعتةل 

( امتسأا زٔدٕتا   َكمتة 64ا البحث  َبفغ م داز عٕىا الىعةل السٔدٕتة  المشتمُا  بةلبحتث )السٔدٕة   ٓ ال سِ عٕى

 (.1ٌُ مبٕه  ٓ الددَت زقا )

 

 . رىصُف انجحث وػُُزه1خذول 

 

 

 

 

 

 

 

 إن ظب  اختٕةز ال سِ التةب ا لش با شزاعا الساددٔا َذلك لتىُع اشوتةج المحظُلٓ  ٍٕة َممةزظا

 .الىعةل السٔدٕة   ٍٕة لمختفف ا عمةت الصزاعٕا

 : أداح انجحث    

ََخٍتتا واتتسٌه حتتُت بسوتتةمح  اعتتد م ٕتتةض ل ٕتتةض اظتتتدة ا الىعتتةل السٔدٕتتة  متته البتتسامح التفدصُٔوٕتتا اشزدتتة ٔا

   الصزاعٓ َحد   المحةَز كةٖتٓ:تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه ب د ااؽ ع عفّ أ بٕة  اشزدة

ال ُامت  المعتت فا َالمتمثفتتا بةاتٓ)ال مس المعتتُِ الت فٕمتٓ  الحةلتا الصَخٕتتا( َقتد تتا قٕتةض ٌتتري  انًحوىس اوول:

 المتغٕسا  كة تٓ:

 د  العىُا .َقد تا قٕةظً ب  . انؼًش:1

ٌَُ معتُِ التحظٕ  الدزاظٓ لفىعةل السٔدٕة  حٕتث أعيٕت  ال تٕا السقمٕتا  َكتةاتٓ : )  . انًضزىي انزؼهًٍُ:2

 ( 4اعدا ٔا  تكثس=  3متُظيا =  2  ابتدابٕا =  1  ت سأ َتكت  =  0أمٕا = 

 2لٕس متصَخا =    1َقد اعيٕ  ال ٕا السقمٕا َكمة ٔتتٓ : متصَخا = . انحبنخ انزوخُخ :3     

دم  ب غ الدُاو  المت ف تا بةظتتدة ا الىعتةل السٔدٕتة  مته البتسامح التفدصُٔوٕتا اشزدتة ٔا َمتدِ  انًحىس انثبٍَ:

 حةختٍه إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه َكةاتٓ:

سا  مدٕتدا بدزختا . اظتدة ا الىعةل السٔدٕة  مه البسامح اشزدة ٔا قٕع  بتزب ا معتُٔة  ٌتٓ: مدٕتدا بدزختا كبٕت1

 بةلتتةب . 0,1,2,3متُظيا  مدٕدا بدزخا قفٕفا  لٕس مدٕدا  َحد   ا َشان اٖتٕا   

 ػذد ػُُخ انجُىد ػذد انجُىد اصى انقشَخ انشؼجخ

 26 130 ثى ػجُذ انشاشذَخ

 8 40 انحبج دسوَش

 18 90 أثى دانٍ

 12 60 انشُخ ضبسٌ

 64 320  انًدًىع
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. مدِ الحةخا إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته  قٕعت  بتزب تا معتتُٔة  ٌتٓ : احتتةج بدزختا كبٕتسا  2

 احتةج بدزخا متُظيا  احتةج بدزخا قفٕفا  ا احتةج.

 بةلتتةب . 0,1,2,3ٕا َحد   ا َشان اٖت

. هزال الىعتتتةل السٔدٕتتتة  بتتتب غ الدُاوتتت  المت ف تتتا بئعتتتدا  َت تتتدٔا البسوتتتةمح  كمُعتتتد الت تتتدٔا َأظتتتةلٕ  الت تتتدٔا 3

 َالمُػُعة  المدؼفا لدٍٔه َالفٍدا المدؼفا َالم دم المدؼ .

 طد  َثبة  الم ٕةض:

امتسأا زٔدٕتا متُاختدا ػتمه دت با شزاعتا  (15 ظتتبةوا البحتث عفتّ عٕىتا مؤلدتا مته )  pretest اُختسْ اختبتةز

الساددٔا لٕع  ػمه عٕىا البحث َذلك لفتح د مته ثبتة  الم ٕتةض  َاظتتخدم  ؽسٔ تا التدصبتا الىظتدٕا لد تسا  

دزٔعتتٕٕه  تتٓ قعتتا الم ٕتتةض َ حتتض ثبةتً بةشػتتة ا إلتتّ عتتسع ااظتتتبةوا عفتتّ مدمُعتتا متته ااختظةطتتٕٕه َالت

 اشزدة  الصزاعٓ.

 : خًغ انجُبَبد

تا خم  البٕةوة  بُاظيا اظتمةزا اظتبٕةن َعه ؽسٔد الم ةبفا الشخظٕا م  الىعةل السٔدٕة  خ ت دٍسْ       

 (.2011)أٔفُت َتشسٔه ا َت 

 :انًؼبندبد اإلحصبئُخ 

اظتخدم  الم ةٕٔط اشحظةبٕا المىةظبا  ٌداف البحث مه متُظية  حعةبٕا َالىع  الم ُٔا َم ةم        

 ( 2005(   ) البٕةتٓ   test) tٕؾ َاختبةز اازتبةؽ البع

 

 :انُزبئح وانًُبقشخ

تحدٔد معتُِ اظتدة ا الىعةل السٔدٕة  مه البسامح التفدصُٔوٕا اشزدة ٔا التٓ ت دٌة الٍٕ ا  انهذف اوول:      

 ل ةما لإلزدة  َالت ةَن الصزاعٓ:ا

 انًؼهىيبد انزساػُخ:يصبدس انًؼهىيبد انزٍ رؼزًذهب انُضبء انشَفُبد نهحصىل ػهً 

 

 ..يذي ارصبل انُضبء انشَفُبد ثًصبدس انًؼهىيبد 2خذول

 

 يذي االرصبل د

 انًصبدس 

 ال أحُبَب   دائًب  

 انُضجخ انًئىَخ** انؼذد* انُضجخ انًئىَخ** انؼذد* انُضجخ انًئىَخ** انؼذد*

 100 64 ........... ......... ......... .......... انًششذ انزساػٍ 1

 .......... ......... 9.4 6 90.6 58 اوهم واوصذقبء 2

 9.3 6 60.9 39 28.1 19 انخجشح انشخصُخ  3

 .......... ......... 75 48 25 16 انجشايح انزهفزَىَُخ 4

 53.2 34 46.8 30 ............ .......... انجشايح اإلراػُخ 5

 100 64 ......... .......... ............ .......... انًُظًبد انُضىَخ 6

 100 64 ......... .......... ............ .......... انذوساد انزذسَجُخ 7

 92.2 59 7.8 5 ............ .......... انُششاد  8

 100 64 ......... ......... ............ .......... انُذواد 9

 100 64 ......... .......... ............ .......... انًؼبسض انزساػُخ 10

 ( حُث رشك نكم يجحىثخ حشَخ اخزُبس أكثش يٍ يصذس نهًؼهىيبد.64*انًدًىع انكهٍ ال َضبوٌ )

 ( وهى ػذد انُضبء انًجحىثبد.64** انُضجخ انًئىَخ احزضجذ ػهً أصبس )

 

ا ٌت  َا طتدقةل كمظتدز  ( إن أعفّ وعبا مه مدمُع الىعةل السٔدٕتة  ت تمتد عفت2ّوعتىتح مه الددَت زقا )   

%( إوٍه  ابمة مة ٔ تمدن عفّ ا ٌ  َا طدقةل كمظتدز 90.6لفحظُت عفّ الم فُمة  الصزاعٕا حٕث ذكس  )

%(   ثتتا ختتةل  البتتسامح 28.1لٍتتري الم فُمتتة     تتٓ حتتٕه ختتةل  الخبتتسا الشخظتتٕا بةلمستبتتا الثةوٕتتا َبىعتتبا )
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% ( أحٕةوتة كمظتدز لفحظتُت عفتّ ٌتري الم فُمتة  ممتة 75بمتة َ)%(  ا 25التفدصُٔوٕا بةلمستبا الثةلثتا َبىعتبا )

ٔؤكد ح ٕ تا ااعتمتة  عفٍٕتة كمظتدز لفم فُمتة  مته قبت  خمٕت  الىعتةل المبحُثتة  َبىعت  متدةَتتا  ٌَترا ٔ يتٓ 

مؤدتتساً عفتتّ إمكةوٕتتا ااظتتتدة ا متته ٌتتري الُظتتٕفا لت تتدٔا بتتسامح تفدصُٔوٕتتا إزدتتة ٔا أظتتةت ٌتتري الم فُمتتة    أمتتة 

ة ز ا خسِ   د كةن ااعتمة  عفٍٕة قفٕ  أَ م دَمة  َقد ٔسخ  ظب  ذلك إلّ ػ ف قدزتٍة ااتظتةلٕا ل تدم المظ

 اوتشةزٌة أَ قفا أَ عدم تُ سٌة  ٓ المدتم ة  السٔدٕا َخةطا لفىعةل السٔدٕة .

 

 يزبثؼخ انُضبء انشَفُبد نهجشايح انزهفزَىَُخ االسشبدَخ  : 

                    

 . يذي يزبثؼخ انُضبء انشَفُبد نهجشايح انزهفزَىَُخ االسشبدَخ 3خذول                     

 

 

 ( بتوً عفّ السلا مه الىعبا ال ةلٕا مه الىعةل السٔدٕة  الفُاتٓ ٔتةب ه البسامح 3وعتىتح مه الددَت زقا )     

 %(70.3% (   اا ان المتةب ا كةو  قفٕفا َبىعبا  ) 93.7التفدصُٔوٕا اازدة ٔا البةلغا ) 

َمه أظبةب قفا المتةب ا َالتٓ ذكستٍة الىعةل المبحُثة  إن ٌري البسامح ا ت دم   سا  خةطا بٍه ممة ٔثٕس 

%( مه الىعةل 6.3.كمة ذكس  ) اٌتمةمٍه إػة ا الّ عدم مىةظبا أَقة  عسػٍة َعدم بم س تٍه بمُا  الت دٔا

( َقد  50-54المبحُثة  إوٍه ا ٔتةب ه ٌري البسامح ٌَٓ وعبا قفٕفا مه الىعةل الفُاتٓ تساَح  اعمةزٌه بٕه ) 

 ٔ صِ ذلك الّ اعتمة ٌه عفّ خبستٍه الشخظٕا المتساكما ل د  مه العىٕه  ٓ ال م  الصزاعٓ .

 

 نزهفزَىَُخ اإلسشبدَخ :جشايح ااصزفبدح انُضبء انشَفُبد يٍ ان   

 

 . يذي اصزفبدح انُضبء انشَفُبد يٍ انجشايح انزهفزَىَُخ االسشبدَخ 4خذول 

 

 ُخ اإلسشبدَخ .( حُث رى اصزثُبء انًجحىثبد انهىارٍ ال َزبثؼٍ انجشايح انزهفزَى64َ*انًدًىع ال َضبوٌ )

    

%( ٔعتتددن مته البتسامح التفدصُٔوٕتا 86.7( مته الىعتةل المبحُثتة  َبىعتبا )52( إن )4وعتىتح مه الددَت زقتا ) 

%( إوٍتته ا ٔعتتتددن متته ٌتتري البتتسامح  َعفتتّ التتسلا متته إن 13.3(   تتؾ َبىعتتبا )8اشزدتتة ٔا  تتٓ حتتٕه ذكتتس  )

%( إوٍته 73.1( مىٍه َبىعتبا )45ن متدةَتةً بٕىٍه  حٕث ذكس  )ااظتدة ا كةو  مستد ا إا إن مدِ ااظتدة ا كة

%( إوٍته ٔعتتددن بدزختا متُظتيا َلتا تتركس أْ متىٍه إن 13.5( متىٍه َبىعتبا )7ٔعتددن بدزخا قفٕفا َذكس  )

 يذي انًزبثؼخ

 َىع انًزبثؼخ

أربثغ ثذسخخ 

 كجُشح

أربثغ ثذسخخ 

 يزىصطخ

أربثغ ثذسخخ 

 قهُهخ

 انًدًىع

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

 93.7 60 70.3 45 29.3 13 3.1 2 انهىارٍ َزبثؼٍ انجشايح انزهفزَىَُخ اإلسشبدَخ

 6.3 4 ....... ....... ....... ......... ...... ...... انهىارٍ ال َزبثؼٍ انجشايح انزهفزَىَُخ اإلسشبدَخ

 100 64       انًدًىع

 يذي االصزفبدح

 َىع االصزفبدح

يفُذح ثذسخخ 

 كجُشح

يفُذح  ثذسخخ 

 يزىصطخ

يفُذح  ثذسخخ 

 قهُهخ

 انًدًىع*

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد % انؼذد

 86.7 52 73.1 45 13.5 7 ...... ...... زَىَُخ اإلسشبدَخانهىارٍ َضزفذٌ يٍ  انجشايح انزهف

 13.3 8 ..... ..... ...... .... ..... ..... انهىارٍ ال َضزفذٌ يٍ  انجشايح انزهفزَىَُخ اإلسشبدَخ

 100 60       انًدًىع
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 اظتدة تٍه كبٕسا مه ٌري البسامح َمه بٕه ا ظبةب التٓ ذكستٍة المبحُثتة  ل تدم ااظتتدة ا أَ قفتٍتة إن الم فُمتة 

الم دما لٕس كة ٕا لفتيبٕد َتسكتص عفتّ الدُاوت  الىاسٔتا أكثتس مته التيبٕ ٕتا َعتدم تتُ س اشمكةوٕتة  لتيبٕتد متة 

 ٔركس إػة ا ل دم ت دٔمٍة مةٔثٕس اٌتمةمٍه كىعةل زٔدٕة .

 

بٍته تحدٔد مدِ حةخا الىعةل السٔدٕة  إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ ختةص بٍته َالت تسف   عفتّ هزا  انهذف انثبٍَ :

 بب غ الدُاو  المت ف ا بتعدا ي َت دٔمً :

 حبخخ انُضبء انشَفُبد انً ثشَبيح رهفزَىٍَ خبص ثهٍ :          

  

 . يذي حبخخ انُضبء انشَفُبد انً ثشَبيح خبص ثهٍ 5خذول 

 

( إن مدِ حةخا الىعةل السٔدٕة  لبسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه كةن مستد ة ختدا 5وعتىتح مه الددَت زقا )

%( متىٍه إن حةختٍتة كبٕتسا ختدا لمثت  ٌترا البسوتةمح   تٓ حتٕه أرٍتس  77.1%(   حٕث ذكتس  )95.3َبىعبا )

متةزٌه بتٕه ) %(   ؾ مىٍه ا تحتةج إلّ مث  ٌرا البسوتةمح ٌَته مته الىعتةل الفتُاتٓ تساَحت  اع4.7الىتةبح إن )

( َقد ٔ صِ ذلك الّ اعتمة ٌه عفّ خبستٍه الشخظٕا المتساكما ل د  مه العتىٕه   تٓ المدتةت الصزاعتٓ  54-50

َا ٔتةب ه البسامح التفدصُٔوٕتا   ممتة ٔ يتٓ مؤدتساً لفدٍتة  الم ىٕتا بؼتسَزا ااٌتمتةم بت تدٔا مثت  ٌترا البسوتةمح 

 لتفبٕا احتٕةخة  الىعةل السٔدٕة .

 

 ًفضم نزقذَى انجشَبيح انزهفزَىٍَ اإلسشبدٌ انخبص ثبنُضبء انشَفُبد:انًىػذ ان

 

 . انًىػذ انًفضم يٍ قجم انُضبء انشَفُبد نزقذَى انجشَبيح.6خذول 

 

 ( يٍ انًجحىثبد فقظ هٍ يٍ َحزدٍ إنً ثشَبيح خبص ثهٍ .61( الٌ )64)*انًدًىع ال َضبوٌ     

 

( إن أعفّ وعتبا تدؼتٕ  كةوت  لدتتسا المعتةل كتوعت  َقت  لت تدٔا البسوتةمح  حٕتث ذكتس  5وعتىتح مه الددَت زقا )   

ٍه ٔدؼتفه %( مىٍه إو(4.9%( إوٍه ٔدؼفه ت دٔمً معةلأ  ٓ حٕه ذكس  88.5( مه الىعةل المبحُثة  َبىعبا )54)

%( ت دٔمتتً طتتبةحةً   قتتد ٔسختت  ظتتب  ذلتتك إلتتّ اوشتتغةت م اتتا الىعتتةل السٔدٕتتة  بة عمتتةت 3.3ت دٔمتتً عظتتسأ َبىعتتبا )

 يذي انحبخخ

 َىع انحبخخ

 انًدًىع احزبج ثذسخخ قهُهخ احزبج ثذسخخ يزىصطخ احزبج ثذسخخ كجُشح

 % انؼذد % انؼذد % نؼذدا % انؼذد

انهىارٍ َحزدٍ إنً ثشَبيح 

 رهفزَىٍَ إسشبدٌ

47 77.1 12 14.9 2 3.3 61 95.3 

انهىارٍ ال َحزدٍ إنً ثشَبيح 

 رهفزَىٍَ إسشبدٌ

..... ..... ..... ...... ..... ..... 3 4.7 

 100 64       انًدًىع

 انُضجخ انًئىَخ انؼذد* انًىػذ انًفضم

 3.3 2 صجبحب

 3.3 2 ظهشا

 4.9 3 ػصشا

 88.5 54 يضبءا

 100 61 انًدًىع
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الصزاعٕا َالمىصلٕا الف  أَقة  الىٍتةز َتدتسلٍه لمتةب تا البتسامح التفدصُٔوٕتا معتةلأ ب تد ااوتٍتةل مته ا عبتةل المف تةا 

 عفّ عةت ٍه.

 

 ٍ قجم انُضبء انشَفُبد نزقذَى انجشَبيح انزهفزَىٍَ انخبص ثهٍ:أصبنُت انزقذَى انًفضهخ ي

         

 . أصبنُت انزقذَى انًفضهخ يٍ قجم انُضبء انشَفُبد نزقذَى انجشَبيح.7خذول 

 

 ( حُث رشك كم يجحىثخ حشَخ اخزُبس أكثش يٍ أصهىة نهزقذَى.61*انًدًىع انكهٍ ال َضبوٌ )   

 . د انُضبء انشَفُبد انهىارٍ َحزدٍ إنً ثشَبيح خبص ثهٍ( وهى ػذ61** انُضجخ انًئىَخ احزضجذ ػهً أصبس )   

      

( إن أعفّ وعبا تدؼٕ  لفىعةل السٔدٕة   ظفُب ت دٔا   تسا  البسوتةمح الختةص بٍته كةوت  7وعتىتح مه الددَت زقا ) 

ا  بةلمستبتا %( ثا خةل  الف ةلا  المٕداوٕا م  المصازعة  المتمٕتص100 ظفُب ا   م َالظُز التُػٕحٕا َبىعبا )

%( ب دٌة خةل  المشةٌد التمثٕفٕا بةلمستبا الثةلثا َالف تةلا  مت  المختظتٕه بةلمستبتا الساب تا  تٓ 95.1الثةوٕا َبىعبا )

%(   ٌَترا ٔؤكتد تدؼتٕ  الىعتةل المعتتدُبة  لفتىُٔت   تٓ 9.8حٕه خةل أظتفُب الحتدٔث بةلمستبتا ا خٕتسا َبىعتبا    )

 ظةلٕ  ال مفٕا أكثس مه الىاسٔا كةلحدٔث مث  لتتمكه الىعتةل مته ااظتتدة ا أكثتس مته أظةلٕ  الت دٔا م  التسكٕص عفّ ا

 ٌرا البسوةمح .

 

 انًىضىػبد انزٍ رفضم انُضبء انشَفُبد رقذًَهب يٍ خالل انجشَبيح انزهفزَىٍَ اإلسشبدٌ انخبص ثهٍ:

          

 يٍ خالل انجشَبيح.. انًىضىػبد انًفضهخ يٍ قجم انُضبء انشَفُبد نزقذًَهب 8خذول 

 

 ( حُث رشك نكم يجحىثخ حشَخ اخزُبس أكثش يٍ يىضىع.61*انًدًىع انكهٍ ال َضبوٌ)  

 ىثبد انهىارٍ َحزدٍ إنً ثشَبيح   خبص ثهٍ .( وهى ػذد انُضبء انًضزد61** انُضجخ انًئىَخ احزضجذ ػهً أصبس )  

 انُضجخ انًئىَخ** انؼذد* اوصبنُت

 100 61 اوفالو وانصىس انزىضُحُخ

 95.1 58 انهقبءاد انًُذاَُخ يغ انًزاسػبد انًزًُزاد

 88.5 54 انًشبهذ انزًثُهُخ

 80.3 49 انهقبءاد يغ انًخزصٍُ وانًضؤونٍُ

 73.7 45 أصئهخ وسدود

 65.5 40 يضبثقبد

 9.8 6 انحذَث

 انُضجخ انًئىَخ ** انؼذد* انًىضىػبد

 100 61 إداسح انًُزل ورشثُخ انطفم

 98.4 60 اندبَت انصحٍ وانجُئٍ

 95.1 58 اإلَزبج انُجبرٍ

 93.4 57 اإلَزبج انحُىاٍَ

 88.5 54 فُىٌ يُزنُخ )حُبكخ،خُبطخ ، رطشَز(

انًخهالد،  انصُبػبد انغزائُخ) انًشثُبد، يؼدىٌ انطًبطخ،

 انًؼدُبد ، انحهىَبد(

52 85.2 

 81.9 50 انصُبػبد انقشوَخ) انضدبد، انجضظ، انًكبَش(

 49.2 30 انًكُُخ انزساػُخ
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( ان المُػتتُعة  المت ف تتا بتتئ ازا المىتتصت َتسبٕتتا اليدتت  َالدةوتت  الظتتحٓ َالبٕ تتٓ 8وعتتتىتح متته الدتتدَت زقتتا )     

َاشوتةج الىبةتٓ َالحُٕاوٓ قد حةش  عفّ أعفّ وعبا بٕه المُػُعة  التٓ تدؼ  الىعةل السٔدٕتة  ت تدٔمٍة مته خت ت 

%( عفتتّ التتتُالٓ   ثتتا ختتةل  المُػتتُعة  ا ختتسِ 93.4%( َ )95.1%( َ )98.4%( َ )100َبىعتتبا ) البسوتتةمح

كةلدىُن المىصلٕا َالظىةعة  الغرابٕا َال سَٔا بةلمستبا الثةوٕتا مته حٕتث التدؼتٕ    تٓ حتٕه ختةل  المكىىتا الصزاعٕتا 

ل المعتدُبة  ٔدؼفه التىُٔت   تٓ المُػتُعة  %(   َمه ٌري الىتةبح وعتىتح إن الىعة49.2بةلمستبا ا خٕسا َبىعبا )

الم دما مه خ ت البسوةمح م  التسكٕص عفّ المُػُعة  التتٓ تفبتٓ حتةختٍه لتٕ مه بتدَزٌه  تٓ المدتةا  الصزاعٕتا 

 َلٕس الصزاعٕا عفّ أحعه َخً.

 

 انههدخ انزٍ رفضم انُضبء انشَفُبد إٌ َقذو ثهب انجشَبيح انزهفزَىٍَ اإلسشبدٌ انخبص ثهٍ:

 

 . انههدخ انًفضهخ يٍ قجم انُضبء انشَفُبد نزقذَى انجشَبيح.9خذول 

 

فه ت تتدٔا البسوتتةمح بةلفٍدتتا ( إن أعفتتّ وعتتبا متته الىعتتةل السٔدٕتتة  المعتتتدُبة  ٔدؼتت9وعتتتىتح متته الدتتدَت زقتتا )

 %(  11.5%(   ثا خةل  الفٍدا ال ةمٕا بةلمستبا الثةوٕا َبىعبا )85.2المبعيا َبىعبا )

%(   َزبمة ٔسخ  ظب  ذلك إلتّ اوخدتةع المعتتُِ الت فٕمتٓ  لفت  الىعتةل 3.3َالدظحّ بةلمستبا ا خٕسا َبىعبا )

ة ب غ المسا  ة  َالمعمٕة  المحفٕا لتعتٍٕ  عمفٕتا  ٍتا الىعتةل السٔدٕة  لرا ٔدؼ  اظتخدام الفٍدا المبعيا َتؼمٕىٍ

 السٔدٕة  لمُػُعة  البسوةمح.

 

 انًقذو انًفضم ػُذ انُضبء انشَفُبد انًضزدىثبد نزقذَى انجشَبيح انزهفزَىٍَ اإلسشبدٌ انخبص ثهٍ:

 

 .. انًقذو انًفضم ػُذ انُضبء انشَفُبد نزقذَى انجشَبيح10خذول 

 

 

 

 

 

 

 

( إن أعفتتّ وعتتبا متته الىعتتةل المعتتتدُبة  ٔدؼتتفه ت تتدٔا البسوتتةمح متته قبتت  م دمتتا بتتسامح 10وعتتتىتح متته الدتتدَت زقتتا )

بٕتُ  َح تُت الىعتةل السٔدٕتة  َالف تةل م ٍته أكثتس مته  %( َذلك لكتُن الم دمتا تعتتيٕ  ان تتدخ  إلت83.6َّبىعبا )

الم دم واسا لت ةلٕد السٔف إػة ا إلّ كُوٍة مفما بةلمُػُعة  التٓ تخض المسأا السٔدٕا َالتتٓ تدؼت  الىعتةل ت تدٔمٍة 

 مه خ ت البسوةمح أكثس مه السخ .

 

ح تفدصٔتُوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته َكت  متته تحدٔتد ال  قتا بتٕه متدِ حةختا الىعتةل السٔدٕتة  إلتّ بسوتةم انهوذف انثبنوث:

 ال ُام  المعت فا اٖتٕا : 

 انُضجخ انًئىَخ انؼذد انههدخ انًفضهخ

 3.3 2 انههدخ انفصحً

 85.2 52 انههدخ انًجضطخ

 11.5 7 انههدخ انؼبيُخ

 100 61 انًدًىع

 انُضجخ انًئىَخ نؼذدا انًقذو انًفضم

 9.8 6 يقذو ثشَبيح

 83.6 51 يقذيخ ثشَبيح

 6.6 4 يقذو أو يقذيخ

 100 61 انًدًىع
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 : . انؼًش1

 

 . فئبد ػًش انًجحىثبد وػالقزهب ثًذي حبخزهٍ إنً ثشَبيح خبص ثهٍ.11خذول 

 

 

لم س ا ال  قا بٕه حةخا الىعةل السٔدٕة  المبحُثة  الّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه َعمسٌه   اظتخدم 

(   ٌَرا ٔدت عفّ َخُ  ع قا ازتبةؽٕا ظةلبا بٕه -0.316لرْ بفغ  قٕمتً )( َاpersonم ةم  اازتبةؽ البعٕؾ )

( ٌَٓ اعفّ مه قٕمتً 2.731َالرْ بفغ  قٕمتً المحعُبا )  tالمتغٕسٔه   َلفتتكد مه م ىُٔا ال  قا اظتخدم اختبةز 

ت ب   سػٕا البحث َالتٓ  ( ممة ٔدت عفّ إن ال  قا م ىُٔا بٕه المتغٕسٔه  لرا0.05الددَلٕا عىد معتُِ أٌمٕا )

تىض عفّ إن ٌىةلك ع قا م ىُٔا بٕه حةخا الىعةل َعمسٌه  اْ ان حةخا الىعةل الّ بسوةمح خةص بٍه تص ا  كفمة 

( َقد ٔ صِ ذلك الّ 15-22ق  عمسٌه َت   بتش ٔة  ال مس   حٕث كةن اعفّ متُظؾ لفحةخا ػمه الد ا ال مسٔا ) 

ستيف ة َبحثة عه الم فُمة  َاازدة ا  الصزاعٕا مه الىعةل ااكبس ظىة َالفُاتٓ قد ان الىعةل السٔدٕة  الشةبة  اكث

 ٔ تمدن عفّ خبستٍه الشخظٕا المتساكما ل د  مه العىٕٕه .

 

 .انًضزىي انزؼهًٍُ: 2    

           

 . فئبد انًضزىي انزؼهًٍُ وػالقزهب ثًذي حبخزهٍ إنً ثشَبيح خبص ثهٍ.12خذول 

 

 

ا ال  قا بٕه حةخا الىعةل السٔدٕة  إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ خةص بٍه َمعتُاٌه الت فٕمتٓ  اظتتخدم لم س       

( . ٌَتترا ٔتتدت عفتتّ َختتُ  ع قتتا ازتبةؽٕتتا مُخبتتا بتتٕه 0.73( التترْ بفغتت  قٕمتتتً )personم ةمتت  اازتبتتةؽ البعتتٕؾ )

( ٌَتٓ أعفتّ  مته قٕمتتً 4.39غت  قٕمتتً المحعتُبا )َالترْ بف tالمتغٕسٔه  َلفتتكد مه م ىُٔا ال  قا اظتتخدم اختبتةز 

( ممة ٔدت عفّ م ىُٔا ال  قا بٕه المتغٕسٔه لترلك ت بت   سػتٕا البحتث التتٓ تتىض 0.01الددَلٕا عىد معتُِ أٌمٕا )

عفّ إن ٌىةك ع قا م ىُٔا بٕه حةخا الىعةل السٔدٕة  إلّ بسوةمح ختةص بٍته َمعتتُاٌه الت فٕمتٓ   َقتد ٔ تصِ ذلتك 

الىعتتةل المت فمتتة  أكثتتس  ٍمتتة َاظتتتٕ ةبة لفم فُمتتة  َاشزدتتة ا  الم دمتتا متته ختت ت ٌتترا البسوتتةمح   كمتتة إن  إلتتّ إن

انُضجخ  انؼذد فئبد انؼًش

 انًئىَخ 

يؼذل 

 انحبخخ

يؼبيم 

 االسرجبط

 tقًُخ 

 انًحضىثخ

يضزىي 

 انًؼُىَخ

15-22 28 43.7 3.03 0.316- 2.731 * 

23-30 14 21.9 2    

31-38 13 20.3 1.9    

39- 46 5 7.9 1.8    

47- 54 4 6.2 0.2    

 0.05    100 64 انًدًىع

انُضجخ  انؼذد انزؼهًٍُفئبد انًضزىي 

 انًئىَخ

يؼذل 

 انحبخخ

 tقًُخ  يؼبيم االسرجبط

 انًحضىثخ

يضزىي 

 انًؼُىَخ

 ** 4.39 0.73 1.66 23.4 15 أيُخ

    2.30 20.3 13 رقشأ وركزت

    2.82 43.8 28 اثزذائُخ

    3 7.9 5 يزىصطخ

    3 4.6 3 إػذادَخ فأكثش

 0.01    100 64 انًدًىع
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اكتعةبٍه لفمٕصا  الت فٕمٕا ٔد   ع ُلٍه أكثس تدٍمةً لت ب  مة ٌُ خدٔد  ٓ المدةا  الصزاعٕتا َلٕتس الصزاعٕتا  لترلك 

عدا ٔا  تكثس أْ كفمة شا  المعتتُِ الت فٕمتٓ شا   الحةختا وسِ إن أعفّ م دت لفحةخا كةن ػمه   تٓ المتُظيا َاش

إلّ مث  ٌرا البسوةمح   ممة ٔتيف  مه الدٍا الم تدا ت تدٔا الم فُمتة  ببعتةؽا ََػتُذ َعفتّ اظتةض حةختة  الىعتةل 

 ( .2005السٔدٕة  َػسَزا دمُت خمٕ  الىعةل برلك ) عُا    

 

 . انحبنخ انزوخُخ:3

 

 هًضزىَبد وػالقزهب ثًذي حبخزهٍ إنً ثشَبيح خبص ثهٍ.. انحبنخ انزوخُخ ن13خذول 

  

خا الىعةل السٔدٕة  إلّ بسوةمح تفدصُٔوٓ إزدة ْ ختةص بٍته َحتةلتٍه الصَخٕتا   اظتتخدم لم س ا ال  قا بٕه حة      

( ٌَترا ٔتدت عفتّ َختُ  ع قتا ازتبةؽٕتا مُخبتا بتٕه 0.56( َالترْ بفغت  قٕمتتً ) personم ةمت  اازتبتةؽ البعتٕؾ )

( ٌَتٓ أعفتّ  تٓ قٕمتتتً 3.05)َالترْ بفغت  قٕمتتتً المحعتُبا  tالمتغٕتسٔه  َلفتتكتد مته م ىُٔتا ال  قتتا اظتتخدم اختبتةز

(   ممة ٔدت عفتّ م ىُٔتا ال  قتا بتٕه المتغٕتسٔه   لترلك ت بت   سػتٕا البحتث التتٓ 0.01الددَلٕا عفّ معتُِ أٌمٕا )

تتىض عفتّ إن ٌىتتةك ع قتا م ىُٔتتا بتٕه حةختتا الىعتةل السٔدٕتة  إلتتّ بسوتةمح تفدصٔتتُوٓ إزدتة ْ ختتةص بٍته َحتتةلتٍه 

ٕس المتصَخة  ٌه ااكثس حةخا لفبسوتةمح   َقتد ٔ تصِ ذلتك لكثتسا ا عبتةل الصزاعٕتا الصَخٕا   حٕث تبٕه ان الىعةل ل

َالمىصلٕتتا التتتٓ ت تت  عفتتّ عتتةتد الىعتتةل لٕتتس المتصَختتة    لتترلك وتتسِ إن أعفتتّ م تتدت لفحةختتا كتتةن ػتتمه   تتا لٕتتس 

متته ختت ت  المتصَختتة  عفتتّ التتسلا متته إن خمٕتت  الىعتتةل المبحُثتتة  أكتتدن حتتةختٍه التتّ ت تتدٔا مختفتتف المُػتتُعة 

 البسوةمح َالتٓ تٍا المتصَخة  َلٕس المتصَخة  مىٍه كةلمُػُعة  الصزاعٕا َااختمةعٕا َااقتظة ٔا َلٕسٌة.

 

 االصزُزبخبد :

. إن اعتمة  الىعةل السٔدٕة  عفّ البسامح التفدصُٔوٕتا اشزدتة ٔا كمظتدز لفم فُمتة  الصزاعٕتا ختةل  تٓ المستبتا 1

َالخبتسا الشخظتٕا   إا إن المتةب تا لٍترا َااظتتدة ا مىٍتة كةوت  قفٕفتا لكُوٍتة ا ت تدم الثةلثا ب د ا ٌ  َا طتدقةل 

   سا  خةطا بٍه أَ مة ٔثٕس اٌتمةمٍه.

%( ممتة ٔ يتٓ 95.3. ازتدةع مدِ حةخا الىعةل السٔدٕتة  إلتّ بسوتةمح تفدصٔتُوٓ إزدتة ْ ختةص بٍته َبىعتبا )2

 ث  ٌرا البسوةمح لتفبٕا احتٕةخة  الىعةل السٔدٕة .مُدسأ لفدٍة  الم ىٕا بؼسَزا ااٌتمةم بت دٔا م

.  ؼف  الىعةل السٔدٕة  ت دٔا البسوةمح الخةص بٍه معةلا لتدسلٍه  ٓ ٌرا الُق  لمتةب تً  إػتة ا إلتّ التىُٔت  3

 ٓ أظةلٕ  ت دٔمً م  التسكٕص عفّ ا ظةلٕ  ال مفٕا أكثس مه الىاسٔا كةلحدٔث متث    َالتىُٔت   تٓ المُػتُعة  

لم دما لتفبٕا حةختٍه لكة تا المدتةا  الصزاعٕتا َلٕتس الصزاعٕتا كةلدُاوت  المىصلٕتا َالبٕ ٕتا َالظتحٕا َلٕسٌتة ا

َت دٔمٍة بفٍدا مبعيا َمه قب  م دما مؤٌفا لكُوٍتة مفمتا بةلمُػتُعة  التتٓ تختض الىعتةل السٔدٕتة  أكثتس مته 

 السخ .

بٍه َك  مه ال مس َالمعتتُِ الت فٕمتٓ َالحةلتا الصَخٕتا  . إن ال  قا بٕه حةخا الىعةل السٔدٕة  لبسوةمح خةص 4

 كةو  م ىُٔا .
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 انزىصُبد:

. ػتتسَزا ااٌتمتتةم متته قبتت  الدٍتتا الم ىٕتتا بت تتدٔا البتتسامح التفدصُٔوٕتتا اشزدتتة ٔا ٌَتتٓ الٍٕ تتا ال ةمتتا لإلزدتتة  1

تفدصُٔوٕتا الحةلٕتا أَ مته خت ت َالت ةَن الصزاعٓ بةل ؼةٔة التٓ تمط حٕتةا الىعتةل السٔدٕتة  مته خت ت بسامدٍتة ال

ت دٔا بسوةمح إزدة ْ خةص بٍه َبةلتىعٕد م  قعا ازدة  المسأا السٔدٕا  ََ  ةً لفمؤدسا  التتٓ تتا التُطت  إلٍٕتة 

متته ختت ت ٌتترا البحتتث َالتتتٓ أكتتد  حتتةختٍه لمثتت  ٌتترا البسوتتةمح   متت  ااٌتمتتةم بتتةلتسَٔح َاشعتت ن عىتتً لؼتتمةن 

 متةب ا الىعةل السٔدٕة  لً.

. ػسَزا ا خر بىاس ااعتبةز الىتةبح التٓ عكع  هزال الىعةل السٔدٕة  المبحُثتة  عىتد أعتدا  َت تدٔا مثت  ٌترا 2

البسوةمح َالمت ف ا بُق  ت دٔمً المدؼ  لدٍٔه َالتىُٔ   ٓ أظةلٕ  ت دٔمً َالمُػُعة  الم دما مه خ لتً لتفبٕتا 

 َمفما بةلمُػُعة  التٓ تٍمٍه. كة ا احتٕةخةتٍه َبفٍدا مبعيا َمه قب  م دما مؤٌفا

. ػسَزا ت دٔا المُػُعة  التٓ تفبٓ حةخا الىعةل السٔدٕة  بةخت ف معتُٔةتٍه ال مسٔتا َالت فٕمٕتا َببعتةؽا 3

 ََػُذ لؼمةن اظتدة ا خمٕ  الىعةل السٔدٕة .
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