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ٚخاص١ ، يدخٌ املادٟ يطهإ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ا ازتفاع صاذب

 األغر١ٜ اضتٗالنِٗ منط يف تػريات ، ايعسبٞ اخلًٝخ يف ايٓفط١ٝ ايدٍٚ

 ٜٚؤنكد ذيكو  ، ازتفكاع َعكدٍ بعكأل األَكسا       ، ْٚتخ عٔ ذيكو ٚأضًٛب َعٝػتِٗ 

 Al-shoshan, A.A.(1992) ذنسٙ َا َٓٗا  ، ايعسبٞ اخلًٝخ دٍٚ عٔ عدٜد٠ ع١ًُٝ دزاضات

Musaiger ,A (1993) ،ٌُٖايس٥ٝطك١   ايطعاّٚجبات  إذد٣عدد َتصاٜد َٔ ايٓاع  ٚأ

، ايػكرا٤ ٚايعػكا٤    يف ٚجكب  ٚقٌ تٓكاٍٚ اخلطكساٚات ايطاشجك١    ، ٚخاص١ اإلفطاز 

عككاد٠ تٓككاٍٚ األغرٜكك١ اخلفٝفكك١    تٚاْتػككس ايٛجبككات ،ٚقككٌ اضككتٗالى ايفٛانكك٘ يف  

ٚغكسا٥  ايبطكا ظ   ، ٚعصكا٥س ايفٛانك٘ ايصكٓاع١ٝ    ، ناملٝكاٙ ايػاشٜك١   ; بأْٛاعٗا 

 .احملُس٠ ٚغاع غسا٤ األغر١ٜ ايطسٜع١ َٔ املطاعِ 

دزاضككات عًُٝكك١ عككٔ منككط اضككتٗالى ايطعككاّ ٚتألسٖككا بايعٛاَككٌ  عككد٠ػككست ُْٚ

ٚدزاضكك١ ،  .Musaiger ,A.O.and Radwan H..(1995)االجتُاعٝكك١ ٚاالقتصككاد١ٜ َٚٓٗككا

ايعكككادات  ( عككك2001ّْٔػكككست٘ ٚشاز٠ ايصكككر١ ) َٚكككا ، (2000ّ) َصكككٝكس ايكككدنتٛز

 Al-shoshan-ايػرا٥ٝككك١ يف دٚيككك١ اإلَكككازات ايعسبٝككك١ املتركككد٠ ، ٚاٖتُككك  دزاضككك١       

,A.A.(1990)    بتكككألري اةايككك١ االجتُاعٝككك١ يًُكككساٖكا ٚايبكككايػا باملًُهككك١ ايعسبٝككك١

  ٞ ضٛضككٔ عٝطكك٢   ٚتسنككصت دزاضكك١ ايهككٛازٟ ، ،  ايطككعٛد١ٜ عًكك٢ ٚعككِٝٗ ايػككرا٥

جاَعككك١ املًككو فٝصكككٌ  ٓطكككك١   ( عًكك٢ تكٝكككِٝ املعًَٛككات ايػرا٥ٝككك١ يطككالب   2000ّ)

ع٢ً ايعٛاٌَ   Musaiger .A (1993)ايدنتٛز َصٝكس ٣ٚأجس األذطا٤ يف املًُه١ ،

 .ايػرا١ٝ٥ ٚاالجتُاع١ٝ ايػا٥ع١ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ 
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نُككا اٖتُكك  دزاضككات عًُٝكك١ أخككس٣ بايعككادات ايػرا٥ٝكك١ يطككهإ بعككأل دٍٚ  

ايبرسٜٔ  ضهإ عٔMusaiger ,A.O.et al.(2000)  دزاض١ َٚٓٗا ، األخس٣ ايعسبٞ اخلًٝخ

 حبدٚث ايػرا١ٝ٥ اةاي١ ازتباط ج١دز ملعسف١ Musaiger ,A.O.(1992) دزاض١ ٚأجسٜ 

 ٚنريو دزاض١ أخس٣ يًدنتٛز َصٝكس َع َعاْٚٝ٘ ، ايبدا١ْ با ْطا٤ ايبرسٜٔ 

Musaiger ,A.O.and Radwan H..(1995)  ٚتهككٕٛ املعًَٛككات ايػرا٥ٝكك١ ايطكك١ًُٝ يف ،

نافككك١ أعُكككازِٖ بري َكككٔ ضكككهإ دٍٚ اخلًكككٝخ َكككٔ ا ٓطكككا أذٖكككإ عكككدد نكككب

 Musaiger ,A (1994)َٚطككتٜٛاتِٗ االجتُاعٝكك١ ٚاالقتصككاد١ٜ ٚذنككست ذيككو دزاضكك١ 

إقبكاٍ اتتُعكات ايبػكس١ٜ ٚخاصك١  يف      ٠شٜكاد ٚأندت مجٝكع ايدزاضكات    ٚغريٖا ،

 ٕ عك    دٍٚ اخلًٝخ ايعسبٞ ع٢ً غسا٤ األغر١ٜ املصٓع١ ٜٚعص٣ ذيو إىل تكألري اإلعكال

باإلضككاف١ إىل ايككتػريات االجتُاعٝكك١  ، هلككرٙ األ عُكك١  ايهككةري٠ ايٓٛافككر اإلعالَٝكك١

، خككالٍ األعككٛاّ ايطككابك١   املٓطككك١ايكك  ٚانبكك  ايُٓككٛ االقتصككادٟ ايككرٟ غككٗدت٘  

ٚايٓككأٟ عككٔ األمنككاط ايػرا٥ٝكك١  ، ألري يف تػككري األمنككاط ايػرا٥ٝكك١ تككيكك٘  ٚايككرٟ نككإ

ُٗ  اةٝا٠ ايهطٛي١ يف أضنُا  (.،2000ايػٗسٟ ، ضًُٝإ ْاصس ) ايصر١ٝ )

ٚقًك١ ايٓػكاط   ، ٚايعُكٌ باةاضكب اييكٞ    ، ا ًٛع فرتات  ١ًٜٛ ملػكاٖد٠ ايتًفكاش   

 ازتفكاع يف  ٚق١ً ايٛعٞ ايصرٞ ٚايٛعٞ ايػكرا٥ٞ ألفكساد اتتُكع   ، ايعطًٞ املبرٍٚ 

 . ايعدٜد٠ َٚا قد ٜطبب٘ َٔ ازتفاع َعدٍ ذدٚث األَسا ، َعدٍ شٜاد٠ ايٛشٕ 

ٞ      ٖك  أجسٜ   رٙ ايدزاضك١ عًك٢  كالب ٚ ايبكات املعٗكد ايصكر

ٖك( ، 1422)املٓٛز٠ خالٍ ايفصٌ ايدزاضٞ ايةاْٞ َٔ عاّ  باملد١ٜٓ

ٚمت ٚشٕ نٌ َػرتى  ، (  ايب١ 114 ٚ ا ايًب 127 ) عددِٖ ٚنإ

 ٛيك٘   ٚقكٝظ  ، ذرا٤ ٚبدٕٚ َالبظ بأقٌ لاب  َٝصإ ع٢ً ايدزاض١ يف

د٠ ايكٛشٕ َكٔ عكدَٗا    إىل أقسب ضٓتُٝرت لكِ مت ددٜكد ذكدٚث شٜكا    

ٖٚٛ ذاصكٌ   ( B.M.Iَعاٌَ نت١ً ا طِ ) : باضتدداّ َا ٜط٢ُ

لكِ  ، جساّ َكطَٛا  ع٢ً َسبع ايطكٍٛ بكاملرت   قط١ُ ايٛشٕ بايهًٝٛ

يف ايدزاض١ َٔ ايطالب ٚايطايبات  ٕٛاملػرتن أضاض٘ ع٢ً صٓف

ٖٚٞ ختكت   كا    ( Garrow ,1988)  : إىل أزبع ف٦ات نُا جا٤ يف

 حباي١ نت١ً ا طِ نايتايٞ::  مسٝٓاٙ اصطالذا 

 َؤغس نت١ً ا طِ ذاي١ نت١ً ا طِ

 طريقةةةة البحةةة 
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 20أقٌ َٔ  ايٓراف١ )حنٝف أٚ حنٝف١ (

 24.9-20 ٚشٕ ضًِٝ 

 29.9-25 شٜاد٠ ايٛشٕ )شا٥د أٚ شا٥د٠ ايٛشٕ (

 ٚأنةس 30 ايبدا١ْ )بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ (

َسبع ) فٝ٘ ،ٚاضتعٌُ (  Epi-info ) ايترًٌٝ اإلذصا٥ٞ بٛاضط١ بسْاَخ ٚأجسٟ

يكٝككاع بعككأل ايعالقككات َٛضككع ٖككرٙ ايدزاضكك١ ،ٜٚهككٕٛ َطككت٣ٛ ايداليكك١   ( نككاٟ 

 .( 0.05)اإلذصا١ٝ٥ َعٜٓٛا  إذا ناْ  قُٝت٘ تكٌ عٔ 

ٚأجاب نٌ  ايب ٚ ايبك١ اغكرتى يف ٖكرٙ ايدزاضك١ عًك٢  ُٛعك١ أضك١ً٦ يف        

مشًك  إُٖكاٍ املػكرتى أٚ    ، يًتعسف عًك٢ بعكأل عاداتك٘ ايػرا٥ٝك١      ; اضتبٝإ خاص

ٚددٜكككد أٟ َٓٗكككا َٚكككا إذا ناْككك    ، ٚجبكككات ايطعكككاّ   ٣ذكككدإػكككرتن١ تٓكككاٍٚ  امل

ٚفُٝكا إذا نكإ املػكرتى    ، َهْٛات  عاّ ايعػا٤ خفٝف١ يف َهْٛاتٗا أٚ دمسك١  

أٚ أٚ املػرتن١ ٜػرتٟ أٚ ٜأنٌ ٚجبات ايطعاّ ايطسٜع١ اي  دطكس يف املطكاعِ   

ْٚٛعٝكك١  أّ ال ،َٚككا إذا نككإ ٜتٓككاٍٚ أغرٜكك١ خفٝفكك١   ، ٚعككدد َككسات غككسا٥ٗا   ال ،

ٚأفطك١ًٝ تٓكاٍٚ اخلبكص املصكٓٛع َكٔ ايكُك        ، األغر١ٜ اخلفٝف١ ايك  ٜفطكٌ تٓاٚهلكا    

; ٚاألغرٜك١ املًُرك١   ، ٚاضكتعُاٍ ايكًٝكٌ أٚ ايهكةري َكٔ املًك       ، عٔ اخلبص األبكٝأل  

ٚفُٝككا إذا نككإ ٜتٓككاٍٚ خطككساٚات   ، ناملدًككٌ ٚاملهطككسات ٚايتطككايٞ املًُركك١   

ٜٚتٓكاٍٚ ايفٛانك٘ يف  عاَك٘    ، ايعػكا٤  ٚايػكرا٤   اشج١ يف  بل ايطكًط١ َكع ٚجبك١    

ٚفُٝا إذا نإ ٜػكسب بػكهٌ دا٥كِ أٚ بكا ذكا      ، ٚعدد َسات أنًٗا ، ايَٝٛٞ 

ٜٚػكسب ايػكاٟ ايطكاخٔ بٓٛعٝك٘ األخطكس      ، خس املٝاٙ ايػاش١ٜ ع٢ً َا٥د٠ ايطعكاّ  آٚ

 ٚممازض١ عاد٠ ايتدخا .، ٚاألضٛد دا٥ُا  أٚ أذٝاْا  فٛز تٓاٚي٘ ٚجبات  عاَ٘ 

، ْطب١ يصٜاد٠ ايٛشٕ  أع٢ً ٚجٛد (1) زقِ ا دٍٚ بٝاْات تظٗس

     ٞ ٚناْك    (%23.6) ذطب َعاَكٌ نتًك١ ا طكِ يف ايطكالب ٖٚك

بُٝٓا ناْ  ْطب١ َا ٜٛصف  ، (%19.3)أقًٗا يف ايطايبات ٖٚٞ 

أنك  ( أعالٖكا يف   أٚ  30نراي١ بدا١ْ ) َعاٌَ نت١ً ا طِ =

فتصب  ْطكب١   ، (%5.5ٚ ْطب١ أقٌ يف ايطالب ) (%7.2ايطايبات )

ايطالب ايرٜٔ شادت أٚشاِْٗ عٔ اةكدٚد ايطبٝعٝك١ ٚمشًك  َكِٓٗ     

بُٝٓكا   ، (%30)ٚيف ايطايبكات  ( %29.1)شا٥دٟ ايٛشٕ ٚايبدْا٤ ٖٞ 

النتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  
 والمناقشةةةةةةةةةةةةةةةة
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ذطكب  ناْ  ْطب١ ايطالب ايرٜٔ قً  أٚشاِْٗ عٔ اةد ايطًِٝ 

ٚيف ايطايبكات   ( ،%35.4)ٖكٛ   (20َعاٌَ نت١ً ا طِ )أقٌ َكٔ  

اد حنكاف ا طكِ َكٔ ايف٦كتا إىل زعاٜك١ غرا٥ٝك١       ٚحيت،  (24.2%)

 بانتطاب عادات غرا١ٝ٥ صرٝر١ يترطا أٚشإ أجطاَِٗ .

 تٛشٜع ايطالب ٚايطايبات إىل ف٦ات ذطب َعاٌَ نت١ً ا طِ (1)جدٍٚ زقِ 

 اتُٛع ٚأنةس 30 29.9-25 24.9-20 20أقٌ َٔ  ايف١٦

           ككككككككككككككككككككككككككككككككالب   

 ايعدد

                      

)%( 

45 

(35.4) 

45 

(35.4) 

30 

(23.6) 

7 

(5.5) 

127 

 ايبكككككككككككككككككككككككككككككات          

 ايعدد

                      

)%( 

39 

(34.2) 

45 

(39.5) 

44 

(19.3) 

8 

7.02) 

114 

 84 90 52 15 241 

 0.7945َطت٣ٛ ايةك١ =         1.03َسبع ناٟ =

َككٔ  َكٔ ايطككالب ْٚطكب١ أعًكك٢  ( %18.11)إٔ  (2)ٚتظٗكس بٝاْككات ا كدٍٚ زقككِ   

 ٚجبات ايطعاّ ايس٥ٝط١ ، ٣ذدإدا٥ُا  تٓاٍٚ  ٜتحأًٖ (%35.09) إىل ٚصٌ ايطايبات

 % َكٔ ايطكالب  68.50ٖٚٓاى َٔ ٜٓدز جتاًٖ٘ تٓاٍٚ ٚجب١  عاّ ٚصكً  ْطكبت٘ إىل   

% َككٔ ايطككالب ْٚطككب١  13.39َككٔ ايطايبككات ،يهككٔ حيككافم باْتظككاّ  (56.14%)ٚ 

ٚجبككات  عككاَِٗ ايككةالث ايس٥ٝطكك١  تٓككاٍٚ  عًكك٢ ايطايبككات َككٔ (%8.77) َكككدازٖا أقككٌ

ٚيككٛذم ٚجككٛد فككسٚم ذات داليكك١ إذصككا١ٝ٥ بككا ايطككالب ٚايطايبككات        نككٌ ٜككّٛ ، 

 . إُٖاهلِ تٓاٍٚ أذد ٚجبات ايطعاّيف  (0.01) طت٣ٛ لك١ ٜكٌ عٔ 

 ٚجبات  عاَِٗ ايس٥ٝط١ إذد٣إُٖاٍ تٓاٍٚ املػرتنا بايدزاض١  (2)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦
 ال ًُٜٕٗٛ َطًكا  ْادزا  ًُٜٕٗٛ ًُٜٕٗٛ دا٥ُا 

 % ايعدد % ايعدد % ايعدد اتُٛع

 127 13.39 17 68.50 87 18.11 23 ايطالب

 114 8.77 10 56.14 64 35.09 40 ايطايبات

 241  27  151  63 اتُٛع
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  0.0098َطت٣ٛ ايةك١ =                 9.23َسبع ناٟ = 

     ٌ ٕ يف ٖككرٙ ٛاملػككرتن ٚ ككا  كك  ْككٛع ٚجبكك١ ايطعككاّ ايكك  ُٜٗككٌ أٚ ٜتحاٖكك

ازتفاع ْطب١  (3)ٜالذم يف ا دٍٚ زقِ  ايدزاض١ تٓاٚهلا دا٥ُا  أٚ با ذا ٚأخس ،

ٜٚتحاًٖٗا  جتاٌٖ تٓاٍٚ ٚجب١ اإلفطاز عٔ باقٞ ٚجبات ايطعاّ ايس٥ٝط١ األخس٣ ،

(51.97%)     ٞ ٚأغكازت ْتكا٥خ    ، (%42.11) َٔ ايطالب ْٚطكب١ أقكٌ يف ايطايبكات ٖٚك

َٔ املساٖكات بأعُاز ناْ   (%42.1)( إٔ 2000ّ) ْاصس إضًُٝ ، ايػٗسٟ دزاض١

ٗ       ( ض١ٓ 18-10)با  ٞ  ًُٜٔٗكٔ تٓكاٍٚ ٚجبك١ اإلفطكاز َكٔ  عكاَ ٚتهكٕٛ  ،  ايٝكَٛ

ٖككرٙ ايٓطككب َستفعكك١ ياغككداص ايككرٜٔ ًُٜٗككٕٛ تٓككاٍٚ ٚجبكك١ اإلفطككاز إذا قٛزْكك       

يكك  ا Singleton,N. and Rhoads .D.S.(1982)بدزاضككات ممالًكك١ بايٛالٜككات املترككد٠   

ٔ  فكط (%17)ذنست إٔ  ٚقكد ٜعكص٣    ايطايبكات ٜتحكأًٖ تٓكاٍٚ ٚجبك١ اإلفطكاز ،      َك

 ٖرا االختالف إىل اختالف ايعادات ايػرا١ٝ٥ يهٌ  تُع َٓٗا .

 لِ ٜأتٞ تستٝب إُٖاٍ تٓاٍٚ ٚجب١ ايػرا٤ َٔ ايطعاّ ايَٝٛٞ يف ايطالب بٓطب١

جتاٌٖ ايطالب ، ٚنإ ( %8.77)ٚناْ  أقٌ يف ايطايبات ٖٚٞ  َِٓٗ (18.90%)

ٔ  تكٌ ٖٚٞ ، (%11.02) بٓطب١ ايعػا٤ ٚجب١ يتٓاٍٚ  ، (%28.95) َٚككدازٖا  ايطايبكات  عك

ٖٚٓككاى َككٔ ٜتحاٖككٌ تٓككاٍٚ ٚجككب  اإلفطككاز ٚايعػككا٤ َعككا  ٜٚهتفككٞ بتٓككاٍٚ ٚجبكك١     

 % يف ايطككالب ٚ 6ايػكرا٤ َٚككا حيصككٌ عًٝك١ َككٔ أغرٜكك١ خفٝفك١ ٚصككٌ َكككدازٖا إىل    

ٚم ذات داليكككك١ إذصككككا١ٝ٥ بككككا ايطككككالب    ٚتٛجككككد فككككس  يف ايطايبككككات ،( 11.40%)

ٚايطايبات يف ْٛع١ٝ ٚجب١ ايطعاّ اي  ًُٜٕٗٛ تٓاٚهلا َٔ  عاَِٗ ايَٝٛٞ  طكت٣ٛ  

( إٔ 2000ّضًُٝإ ْاصكس )  ٚأغازت ْتا٥خ دزاض١ ايػٗسٟ ، ،(0.01)لك١ تكٌ عٔ 

ًُٜٗككٔ تٓككاٍٚ ٚجبكك١  ( ضكك١ٓ 18-10)َككٔ املساٖكككات بأعُككاز ناْكك  بككا  (42.1%)

 ايَٝٛٞ . ٔعاَٗاإلفطاز َٔ  

 ٓاٚهلا ايطالب ٚايطايبات أذٝاْا ْٛع ٚجب١ ايطعاّ اي  ٌُٜٗ ت (3)جدٍٚ زقِ 

ال ًُٜٗٗا  ايف١٦

 َطًكا 

اإلفطاز  اٚجبت ٚجب١ ايعػا٤ ٚجب١ ايػدا٤ ٚجب١ اإلفطاز

 ٚايعػا٤

اتُٛع 

 ايهًٞ

          ايطككككككككككككككككككككككككككككككككككالب    

 ايعدد

                            

% 

17 

13.39 

66 

51.97 

24 

18.90 

14 

11.02 

6 

4.72 

127 

 114 13 33 10 48 10        ايطايبكككككككككككككككككككككككككككككككات   
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 ايعدد

                            

% 

8.77 42.11 8.77 28.95 11.40 

 241 19 47 34 114 27 اتُٛع ايهًٞ

 (0.01)َطت٣ٛ ايةك١ ٜكٌ عٔ               20.04=  َسبع ناٟ

ىل عالق١ ذاي١ نت١ً أجطكاّ املػكرتنا يف   إ (4).ٚتػري بٝاْات ا دٍٚ زقِ 

ٚمل ٜالذم ٚجٛد  ٚجبات  عاَ٘ ايَٝٛٞ ، إذد٣بعطِٗ تٓاٍٚ  ٚجتاٌٖ ، ايدزاض١

ٖٚككرا ٜعككم عككدّ ٚجككٛد اخككتالف بككا  فككسٚم َعٜٓٛكك١ ذات داليكك١ إذصككا١ٝ٥ بُٝٓٗككا ،

 إذكد٣ ٚإُٖكاهلِ تٓكاٍٚ   ، أٚ بكدْا٤   اذاي١ نتًك١ أجطكاّ ايطكالب ٚايطايبكات حناف ك     

فكككد ٜعككص٣ إُٖككاٍ تٓككاٍٚ ٚجبكك١  عككاّ أٚ أنةككس إىل زغبكك١ ذٟٚ   اَِٗ ،ٚجبككات  عكك

نتًكك١ ا طككِ ايطكك١ًُٝ يف جتٓككب ذككدٚث شٜككاد٠ يف أٚشاْٗككِ يًُرافظكك١ عًكك٢ يٝاقكك١  

أٚ نطسٜككك١ يككتدً  شا٥ككدٟ ايككٛشٕ ٚايبككدْا٤ َككٔ نًٝٛجساَككات َككٔ    ، أجطككاَِٗ

تٓكاٍٚ   أٚ، أٚ نعاد٠ غرا١ٝ٥ غدٜد٠ ايطسز ألصراب األجطاّ ايٓرٝفك١  ، أٚشاِْٗ.

 إذكد٣ خس أغر١ٜ خفٝف١ َتٓٛع١ يف َهْٛاتٗا تؤدٟ إىل جتاًِٖٗ تٓكاٍٚ  بعطِٗ اي

 ٚجبات  عاَِٗ ايس٥ٝط١..

 عالق١ ذاي١ نت١ً أجطاّ ايطالب ٚايطايبات ٚجتاًِٖٗ تٓاٍٚ أذد ٚجبات  عاَِٗ. (4)جدٍٚ زقِ 

 اتُٛع ال ٜتحاٌٖ َطًكا  ْادزا  ٜتحاٌٖ ٜتحاٌٖ دا٥ُا  ذاي١ ٚشٕ ا طِ

 84 8 52 24 ٝف حن

 90 13 59 18 ٚشْ٘  بٝعٞ 

 52 5 28 19 ٚشْ٘ شا٥د 

 15 1 10 4 بدٜٔ 

 241 27 149 65 اتُٛع

 (0.4564) = َطت٣ٛ ايةك١           5.71 = َسبع ناٟ

إىل عدّ ٚجٛد فسٚم َع١ٜٛٓ ذات دالي١ إذصا١ٝ٥  (5) زقِ ا دٍٚ بٝاْات ٚتػري

ايدزاضك١ ايٓرٝكف ٚضكًِٝ ايكٛشٕ ٚشا٥كد ايكٛشٕ       با ذاي١ نت١ً أجطكاّ املػكرتنا ب  

 ٚايبدٜٔ ْٚٛع ٚجب١ ايطعاّ اي  ٌُٜٗ تٓاٚهلا َٔ  عاَ٘ ايَٝٛٞ .

 ْٛع ٚجب١ ايطعاّ املٌُٗ تٓاٚهلاعالق١ ذاي١ نت١ً ا طِ َع  (5)جدٍٚ زقِ 

 ذاي١ نت١ً ا طِ
ٜتحاًٖٕٛ ال

 دا٥ُا  أٟ ٚجب١
 ًُٕٜٛٗ

 اإلفطاز
 ًُٜٕٗٛ ايعػا٤ ًُٜٕٗٛ ايػدا٤

ٜٗ ًُٕٛ
اإلفطاز 
 ٚايعػا٤

 اتُٛع
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 84 8 21 8 38 9 حنٝف أٚ حنٝف١ 

 90 9 17 14 39 11 ٚشٕ ضًِٝ 

 52 1 8 11 62 6 ٚشٕ شا٥د 

 15 2 3 2 7 1 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 20 49 35 110 27 اتُٛع

 (0.7113) = َطت٣ٛ ايةك١             (8.90) = َسبع ناٟ

ٚعصا٥س ايفٛانك٘  ، ناملٝاٙ ايػاش١ٜ ; ضٛام ٚغاع بٝع األغر١ٜ اخلفٝف١ يف األ

،  ٚايبطهٜٛ  ، بايصٜ  احملُس٠ ايبطا ظ نػسا٥  ; املط١ًٝ ٚاألغر١ٜ ، ايصٓاع١ٝ

تٓكاٍٚ ايطكالب    إىل (5)ٚأغر١ٜ أخكس٣ ، ٚتػكري بٝاْكات ا كدٍٚ زقكِ       ١ٚايػهٛالت

فٝأنًكككٗا دا٥ُكككا   ٚايطايبكككات األغرٜككك١ اخلفٝفككك١ بكككا ٚجبكككات  عكككاَِٗ ايس٥ٝطككك١ ، 

ٜٚتٓاٚهلا  ، (%52.635)َٔ ايطالب ْٚطب١ أن  َٔ ايطايبات َكدازٖا  (20.65%)

ايرٜٔ  إٔ ٜعم ٖٚرا ، ايطايبات َٔ (%35.96) ٚ ايطالب َٔ (%64.57) خسآٚ ذا با

ٚ  (%84.83)ٜأنًٕٛ األغر١ٜ اخلفٝف١ دا٥ُا  أٚ أذٝاْا  ٖٚٛ   (%88.59) َٔ ايطكالب 

ٚ   (%14.17)ٜػرتٜٗا  ال يهٔ ، ايطايبات َٔ َكٔ ايطايبكات    %(11.40) َكٔ ايطكالب 

ايطكككالب  بكككا (0.01) عكككٔ تككككٌ لكككك١  طكككت٣ٛ إذصكككا١ٝ٥ داليككك١ ذات فكككسٚم ٖٚٓكككاى ،

ٚأغككازت دزاضكك١ عًُٝكك١ يككٛشاز٠ ايصككر١   غككسا٥ِٗ األغرٜكك١ اخلفٝفكك١ ، ٚايطايبككات يف

َٔ األضس فٝٗا بتكدِٜ أغرٜك١ خفٝفك١    (%15)( قٝاّ 2001ّبدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ )

فٗكٞ ذات فا٥كد٠ يا فكاٍ فككط يف تكأَا       ا ٚجبات ايطعاّ ايس٥ٝطك١ ، ألفسادٖا ب

 . صس ايػرا١ٝ٥ ايطسٚز١ٜ ألجطاَِٗايعٓأَ ذصٛهلِ ع٢ً اذتٝاجاتِٗ 

 تٓاٍٚ ايطالب ٚايطايبات ياغر١ٜ اخلفٝف١ با ٚجبات  عاَِٗ (6)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 
 ال ٜأنًْٛٗا َطًكا   ْادزا  ٜأنًْٛٗا دا٥ُا  ٜأنًْٛٗا

 ٛع اتُ
 % ايعدد  % ايعدد  % ايعدد 

 127 14.17 18 64.57 82 20.26 27 ايطالب 

 114 11.40 13 35.96 41 52.63 60 ايطايبات 

 241  31  123  87 اتُٛع

 (0.01)َطت٣ٛ لك١ تكٌ عٔ         (26.37) = َسبع ناٟ

ٚايطايبات  بايطال ٜكبٌ اي  اخلفٝف١ األغر١ٜ تٓٛع (7) زقِ ا دٍٚ بٝاْات ٚتظٗس

 ايطكالب  يف (455) ناْك   َٓٗا ْٛع َٔ أنةس تٓاٚهلِ يف أعالٖا ٚناْ  ، غسا٥ٗا ع٢ً



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

330  
 احملُس٠ إقباٍ ايطايبات ع٢ً غسا٤ غسا٥  ايبطا ظ ٚنإ ، ايطايبات يف %(13) ٚ

املٝكاٙ ايػاشٜك١ أنك  َكٔ      غكسب  ع٢ً ايطالب إقباٍ ٚنإ ، ايطالب َٔ أع٢ً بايصٜ 

يف  (0.01)ذات دالي١ إذصا١ٝ٥ ذات َطت٣ٛ لك١ تككٌ عكٔ   ٚتٛجد فسٚم  ايطايبات ،

 ٌَٝ ايطالب ٚايطايبات ع٢ً غسا٤ أْٛاع َٔ األغر١ٜ اخلفٝف١ دٕٚ ضٛاٖا .

 ْٛع١ٝ األغر١ٜ اخلفٝف١ اي  ٜػرتٜٗا ايطالب ٚايطايبات  (7)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 
ال ٜػرتْٚٗا 

 اتُٛع *6 *5 *4 *3 *2 *1 َطًكا  

 127 14 47 5 11 24 8 18 ايطالب 

 114 15 13 17 26 19 11 13 ايطايبات 

 241 29 58  22  37 43  19  31 اتُٛع 

*أغرٜككك١ َطككك١ًٝ َةكككٌ بطكككا ظ غكككٝبظ َٚهطكككسات   3*َػكككسٚبات غاشٜككك١ ،2*عصكككري فٛانككك٘ صكككٓاع١ٝ ، 1

 *أغر١ٜ أخس6.٣*ْٛعا أٚ أنةس َٓٗا َٔ األغر١ٜ اخلفٝف١ ،5*بطهٜٛ  ٚغهٛالت٘.4،

 (0.01)َطت٣ٛ لك١ تكٌ عٔ                     (31.87)َسبع ناٟ = 

إذصا١ٝ٥ با ذاي١ نت١ً أجطاّ املػرتنا  دالي١ ذات فسٚم ٚجٛد ٜالذم ٚمل

دْا٤ َكع  أٚ بك ، أٚ شا٥دٟ ايكٛشٕ  ، أٚ أضٜٛا٤ ا طِ ، ناْٛا حناف ا طِ أضٛا٤ 

 ( .8)نُا ٖٛ َٛض  يف ا دٍٚ زقِ ،  تٓاٚهلِ األغر١ٜ اخلفٝف١

 يبات َع تٓاٚهلِ األغر١ٜ اخلفٝف١ق١ ذاي١ نت١ً أجطاّ ايطالب ٚايطاعال (8)جدٍٚ زقِ 

 ً ٜأنًٗا ْادزا ٜأنًٗا دا٥ُا   ذاي١ نت١ً ا طِ
ال ٜأنًٗا 

 اتُٛع  َطًكا 

 84 8 40 36 حنٝف أٚ حنٝف١

 90 13 47 30 ٚشٕ ضًِٝ 

 52 6 29 17 ٚشٕ شا٥د 

 15 4 7 4 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 31 123 87 اتُٛع

 (0.4829) = َطت٣ٛ ايةك١          (5.49) = بع ناَٟس

يكككد اْتػككس يف اتتُعككات بككدٍٚ اخلًككٝخ ايعسبككٞ َٚٓٗككا املًُهكك١ بٝككع األغرٜكك١  

 ايطسٜع١ بأْٛاعٗا َةٌ ضٓدٜٚتػات اهلُ غس ٚايدجاد احملُكس بايصٜك  )اي ٚضك  (   

ٚ   (%10.24)إٔ  (8)ٚتظٗس بٝاْات ا دٍٚ زقكِ   ٚاملطبل ،  (%26.09) َكٔ ايطكالب 

ٚايٓطكب ايباقٝك١ ٜػكرتْٚٗا َكس٠      َٔ ايطايبات ال ٜػرتٕٚ َطًكا  األغر١ٜ ايطكسٜع١ ، 

َككٔ  (%44.09)فٝػككرتٜٗا أنةككس َككٔ َككستا نككٌ أضككبٛع  أٚ أنةككس نككٌ أضككبٛع ،

ٜٚعككص٣ ازتفككاع ْطككب١ إقبككاٍ   ، (%15.79)ايطككالب ْٚطككب١ أقككٌ َككٔ ايطايبككات ٖٚككٞ   
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١ خككازد َٓككاشهلِ ٚخاصكك١ ايطككالب عًكك٢ غككسا٤ ٖككرٙ األغرٜكك١ يٛجككٛدِٖ فككرتات  ًٜٛكك

ٚناْ  ايفسٚم َعٜٓٛك١ بكا ايطكالب ٚايطايبكات يف      نٛجب١ عػا٤ ، إٜاٖاتٓاٚهلِ 

 ، (0.01)ٜكٌ عٔ  لك١ َطت٣ٛ ذات إذصا١ٝ٥ دالي١ ذات ٖٚٞ ايطسٜع١ األغر١ٜ غسا٥ِٗ

 (%70)إىل قٝكاّ   (2001ّٚأغازت دزاض١ يٛشاز٠ ايصر١ يف دٚي١ اإلَازات ايعسبٝك١ ) 

 . اٖص٠ ٚايطسٜع١ َٔ املطاعِػسا٤ ايٛجبات ا َٔ األضس فٝٗا ب
 بات األغر١ٜ ايطسٜع١ َٔ املطاعِغسا٤ ايطالب ٚايطاي (9)جدٍٚ زقِ 

 ال ٜػرتٜٗا َطًكا   ايف١٦ 
ٜػرتٜٗا َس٠ / 

 أضبٛع 

ٜػرتٜٗا َستا / 

 أضبٛع 

ٜػرتٜٗا أنةس 

 َٔ َستا /أضبٛع
 اتُٛع 

 ايعدد         ايطالب     

                            % 

13 

10.24 

37 

29.13 

21 

16.54 

56 

44.09 

127 

 ايعدد          ايطايبات  

                             % 

30 

26.31 

48 

42.11 

18 

15.79 

18 

15.79 

114 

 241 74 39 85 43 اتُٛع 

 (0.01)َطت٣ٛ ايةك١ تكٌ عٔ                (27.27)=  َسبع ناٟ

ايطسٜع١  األغر١ٜ ٚغسا٥ِٗ أجطاَِٗ نت١ً ذطب ػرتناامل عالق١    ٚ ا

مل ٜالذم ٚجٛد فسٚم َع١ٜٛٓ ذات دالي١ إذصا١ٝ٥  (10)املرنٛز٠ يف ا دٍٚ زقِ 

ٚايطايبات يف ايدزاض١ ذطب نتًك١   ايطالب إقباٍ يف اختالف ٖٓاى فًٝظ ، بُٝٓٗا

 أٚ بدٜٔ . أجطاَِٗ َٚا إذا نإ ايٛاذد َِٓٗ حنٝفا  أٚ ٚشْ٘ ضًِٝ أٚ ٚشْ٘ شا٥د
 

 عالق١ ذاي١ نت١ً أجطاّ املػرتنا بايدزاض١ َع غسا٥ِٗ األغر١ٜ ايطسٜع١  (10)جدٍٚ زقِ 

ٜػرتٜٗا َس٠ /  ال ٜػرتٜٗا َطًكا   ذاي١ نت١ً ا طِ

 أضبٛع 

ٜػرتٜٗا َستا / 

 أضبٛع 

ٜػرتٜٗا أنةس 

 َٔ َستا /أضبٛع

 اتُٛع 

 84 26 15 29 14 حنٝف 

 90 33 17 29 11 ٚشْ٘  بٝعٞ 

 52 14 4 21 13 ٚشْ٘ شا٥د 

 15 1 3 6 5 بدٜٔ 

 241 74 39 85 43 اتُٛع 

 (0.1620) َطت٣ٛ ايةك١ =         (13.01) = َسبع ناٟ

ٚ تًف ايٓاع يف  بٝع١ َهْٛات ٚجب١  عاّ عػا٥ِٗ ،فٝتٓكاٍٚ بعطكِٗ َكا    

ًٝكب  ٚاة، ٚايًك  ايصبكادٟ   ، نكا   بأْٛاعك٘   ; اصطً  تطُٝتٗا أغرٜك١ خفٝفك١   
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ٚأخكس٣   ٚايفكٍٛ املكدَظ ،  ، ٚاةال٠ٚ ايطر١ٝٓٝ ، ٚايصٜتٕٛ ، ٚايعطٌ ، ٚايكػد٠ 

ملطبككٛم َككع ٚاألزش ا ، نايطككُو أٚ ايككدجاد احملُككس بايصٜكك  ; أ بككام  عككاّ دمسكك١  

َككٔ  (%11.81)إٔ  (10)، ٚتػكري بٝاْكات ا كدٍٚ زقكِ      (ايًركِ أٚ ايكدجاد )نبطك١   

ٜهٕٛ دا٥ُا   عاَِٗ يف ايعػا٤  (%7.02)ايطالب ْٚطب١ أقٌ َٔ ايطايبات َكدازٙ 

ٚٚجكٛد ْطكب١ أعًك٢ َكٔ مجٝكع املػكرتنا بايدزاضك١ نكإ          يف َهْٛات٘ ، اخفٝف 

ذطب َصاجِٗ ٚتفطًِٝٗ ٚذطٛزِٖ اةفكالت   اخس دمًسآٚ ا عاَِٗ أذٝاْا  خفٝف 

ٚيكككٛذم ٚجكككٛد فكككسٚم    يف ايطايبكككات ، (%84.21) يف ايطكككالب ٚ (%86.61)ٖٚكككٞ 

بككا تفطككٌٝ ايطككالب ٚايطايبككات يف  ( 0.05)تكككٌ عككٔ َعٜٓٛكك١ ذات داليكك١ إذصككا١ٝ٥ 

 تٓاٍٚ أغر١ٜ خفٝف١ يف  عاّ ايعػا٤ .
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 يف َهْٛات٘ اخفٝف  دزاض١  عاّ عػا٤ًتٓاٍٚ املػرتنا باي( 11)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 

ال ٜتٓاٚيٕٛ َطًكا  

 ايعػا٤ 

دا٥ُا  ٜتٓاٚيٕٛ أغر١ٜ 

 خفٝف١ يف َهْٛات٘

أذٝاْا  ٜهٕٛ خفٝفا  

 اتُٛع  يف َهْٛات٘ 

 % ايعدد % ايعدد % ايعدد

 127 86.61 110 11.81 15 1.57 2 ايطالب 

 114 84.21 96 7.02 8 8.77 10 ايطايبات 

 241  206  23  12 اتُٛع

 (0.0208) َطت٣ٛ ايةك١ =        (7.74) = َسبع ناٟ

أَا َكا  ك  تفطكٌٝ املػكرتنا بايدزاضك١ تٓكاٍٚ اخلبكص املصكٓٛع َكٔ دقٝكل           

ْتٝحك١  ; تطُٝت٘ با عا١َ ايٓاع اخلبص األمسكس  ع٢ً ُ  ايهاٌَ ايرٟ اصطً  ايك

ٚ  (%65.35)إٔ  (12)ظٗكككس بٝاْكككات ا كككدٍٚ زقكككِ    ُت يْٛككك٘ املُٝكككص ،   َكككٔ ايطكككالب 

ٚتفطكككٌ  ، ِتٓكككاٍٚ اخلبكككص األمسكككس يف  عكككاَٗ ٕٛفطكككًَٜكككٔ ايطايبكككات  (69.30%)

َٓك٘ ْطكب١ نكبري٠    س َٔ دقٝكل قُك  أشًٜك     ايٓطب ايباق١ٝ اخلبص األبٝأل ايرٟ ذطِّ

ٚمل تهككٔ ايفككسٚم َعٜٓٛكك١ بككا ايطككالب  َككٔ قػككٛز اةبككٛب عًكك٢ غككهٌ  ايكك١ ،

األبكٝأل فًكٝظ    يف تفطًِٝٗ تٓاٍٚ اخلبص األمسس دٕٚ اخلبص، ٚايطايبات بايدزاض١ 

 . هلا دالي١ إذصا١ٝ٥
 ات تٓاٍٚ اخلبص األمسس يف  عاَِٗتفطٌٝ ايطالب ٚايطايب (12)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 

 ْ٘ ايرٜٔ ٜفطًٛ
 تٓاٚي٘

% 
ايرٜٔ ال ٜفطًٕٛ 

 تٓاٚي٘ 
% 

 اتُٛع 
 % ايعدد % ايعدد

 127 34.65 44 65.35 83 ايطالب 

 114 30.02 35 69.98 79 ايطايبات 

 241  79  162 اتُٛع 

 (0.607)َطت٣ٛ لك١ =      (0.26)َسبع ناٟ =.

نُككا ناْكك  ايعالقكك١ بككا ذايكك١ نتًكك١ أجطككاّ املػككرتنا بايدزاضكك١ َككٔ         

 يٝطك  ذات داليك١ إذصكا١ٝ٥ ،    (13)ايطالب ٚايطايبكات املٛضكر١ يف ا كدٍٚ زقكِ     

فًككٝظ ٖٓككاى تفطككٌٝ َككٔ قبككٌ حنككاف ا طككِ أٚ أضككٜٛا٤ ا طككِ أٚ شا٥ككدٟ ايككٛشٕ   

 تٓاٍٚ اخلبص األمسس ع٢ً اخلبص األبٝأل . تفطٌٝ يف ٚايطايبات ايطالب َٔ ٚايبدْا٤



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

331  
 ِٗ تٓاٍٚ اخلبص األمسس يف  عاََِٗع تفطًٝ بايدزاض١ عالق١ ذاي١ نت١ً أجطاّ املػرتنا (13)جدٍٚ زقِ 

 ذاي١ نت١ً ا طِ
 ال ٜفطً٘ يف  عاَ٘ دا٥ُا  ٜفطً٘ يف  عاَ٘

 اتُٛع 
 % ايعدد % ايعدد

 48 44.05 37 55.95 47 حنٝف أٚ حنٝف١

 90 25.56 23 74.44 67 ٚشٕ ضًِٝ 

 52 28.85 15 71.15 37 ٚشٕ شا٥د 

 15 26.67 4 71.15 37 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241  79  162 اتُٛع

 (0.0552) = َطت٣ٛ ايةك١           (7.59) = َسبع ناٟ

 ا    تٓكاٍٚ املػكرتنا بايدزاضك١  بكل      (14)ٚتػري بٝاْات ا دٍٚ زقِ 

 (%49.12) َٔ ايطالب ٚ (%53.54)ايطاشج١ َع  عاّ ايػرا٤ إٔ  اخلطساٚات ضًط١

يهكٔ ال ٜتٓاٚهلكا    ل ع٢ً َا٥كد٠  عكاّ ايػكرا٤ ،   َٔ ايطايبات ٜٛضع دا٥ُا  ٖرا ايطب

مل ٜالذم ٚ َٔ ايطايبات ، (%8.77) َٔ ايطالب ٚ (%9.45)ايػرا٤   عاّ َع َطًكا 

َع١ٜٛٓ ذات دالي١ إذصا١ٝ٥ با ايطالب ٚايطايبات بايدزاض١  ا     فسٚم ٚجٛد

ْطب١ ٖٚرا ٜعم جتاٌٖ  تٓاٚهلِ  بل ضًط١ اخلطساٚات ع٢ً َا٥د٠  عاّ ايػرا٤ ،

ال ٜطتٗإ بٗكا َكٔ املػكرتنا بايدزاضك١ تٓكاٍٚ اخلطكساٚات ايطاشجك١ يف  عاَٗكا         

ٚايعٓاصكس املعدْٝك١ ٚاأليٝكاف ايػرا٥ٝك١      (ايفٝتاَٝٓكات )ٖٚٞ َصدز جٝد يًعدٜكد َكٔ   

َصكٝكس   : ايك  حيتاجٗكا جطكِ اإلْطكإ ، ٚتؤنكد ٖكرٙ ايٓتكا٥خ دزاضك١ ايكدنتٛز         

ٕ   ّ(2000)عككاّ  ايبككايػا يف دٚيكك١ اإلَككازات   عًكك٢ منككط اضككتٗالى ايػككرا٤ يًطككها

ايعسب١ٝ املترد٠ اي  أغازت إىل ق١ً اضكتٗالنِٗ اخلطكساٚات ايطاشجك١ فٝتٓاٚهلكا     

 َٔ ايٓطا٤ فكط . (%65) َٔ ايسجاٍ ٚ (%60)يف  عاَِٗ ايَٝٛٞ 
 خلطساٚات ايطاشج١ َع  عاّ ايػرا٤تٓاٍٚ ضًط١ ا (14)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 
 ع ايعػا٤ال تؤنٌ َ ْادزا  تؤنٌ تؤنٌ دا٥ُا  

 اتُٛع 
 % ايعدد % ايعدد % ايعدد

 127 9.45 12 37.01 47 53.54 68 ايطالب 

 114 8.77 10 42.11 48 49.12 56 ايطايبات 

 241  22  95  124 اتُٛع 

 (0.72) َطت٣ٛ ايةك١ =                        (0.65) َسبع ناٟ =
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١ ذايك١ نتًك١ أجطكاّ ايطكالب     اخلاصك١ بعالقك   (15)ٚتظٗس بٝاْات ايدٍٚ زقِ 

ٚايطايبكات َككع تٓككاٚهلِ  بكل ضككًط١ اخلطككساٚات َككع  عكاّ ايػككرا٤ إىل عككدّ ٚجككٛد    

 . َع١ٜٛٓ ذات دالي١ إذصا١ٝ٥ بُٝٓٗافسٚم 
 هلِ خطساٚات ضًط١ يف  عاّ ايػدا٤عالق١ نت١ً أجطاّ ايطالب ٚايطايبات َع تٓاٚ (15)جدٍٚ زقِ 

 اتُٛع  ال تأنٌ َطًكا  أنٌْادزا  ت تؤنٌ دا٥ُا   ذاي١ ٚشٕ ا طِ 

 84 9 39 36 حنٝف أٚ حنٝف١

 90 8 27 55 ٚشٕ  بٝعٞ 

 52 4 21 27 ٚشْ٘ شا٥د 

 15 1 8 6 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 22 95 124 اتُٛع

 (0.2772) = َطت٣ٛ ايةك١            (7.50) = َسبع ناٟ

   َ ا٥كد٠  نُا  تًف تفطٌٝ عا١َ ايٓاع ٚجٛد  بل ضكًط١ اخلطكساٚات عًك٢ 

ٚ  (%22.83)إٔ  (16) عككاّ ايعػكككا٤ ،ٚتظٗككس بٝاْكككات ا ككدٍٚ زقكككِ      َككٔ ايطكككالب 

ٚال ٜٛجد  َٔ ايطايبات ٜهٕٛ ٖرا ايطبل َٔ َهْٛات  عاّ ايعػا٤ ، %(25.44)

ٚمل  َكككٔ ايطايبكككات ، (%28.075) َكككٔ ايطكككالب ٚ (%22.05)َطًككككا  عًككك٢ َٛا٥كككد  

نا بايدزاضكك١ يف ٜهتػككف ٚجككٛد فككسٚم َعٜٓٛكك١ ذات داليكك١ إذصككا١ٝ٥ بككا املػككرت

 تفطًِٝٗ تٓاٍٚ  بل ضًط١ اخلطساٚات يف  عاّ ايعػا٤ .
 خلطساٚات ايطاشج١ َع  عاّ ايعػا٤تٓاٍٚ  بل ضًط١ ا (16)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 

 دا٥ُا  تؤنٌ َع ايعػا٤ 

)%( 

 ْادزا  تؤنٌ

)%( 

 ال تؤنٌ َطًكا 

 اتُٛع  )%(

 % ايعدد % ايعدد % ايعدد

 127 22.05 28 55.12 70 22.83 29 ايطالب 

 114 28.07 32 46.49 53 25.44 29 ايطايبات 

 241  60  123  58 اتُٛع 

 (0.3827) َطت٣ٛ ايةك١ =              (1.92) َسبع ناٟ =

ٚجككٛد فككسٚم َعٜٓٛكك١ بككا ذايكك١ نتًكك١    17نُككا مل ٜالذككم يف ا ككدٍٚ زقككِ  

ل ضكككًط١  أجطكككاّ املػكككرتنا بايدزاضككك١ َكككٔ ايطكككالب ٚايطايبكككات ٚٚجكككٛد  بككك       

 اخلطساٚات نأذد َهْٛات  عاّ عػا٥ِٗ .
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 تٓاٚهلِ خطساٚات ضًط١ َع ايعػا٤ عالق١ َعاٌَ نت١ً أجطاّ ايطالب ٚايطايبات َع (17)جدٍٚ زقِ 

 اتُٛع  ال ٜأنٌ  أذٝاْا   ٜأنٌ دا٥ُا   ذاي١ نت١ً ا طِ

 84 23 45 16 حنٝف أٚ حنٝف١

 90 22 45 23 ٚشٕ ضًِٝ

 52 11 26 15 ٚشٕ شا٥د 

 15 4 7 4 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 60 123 85 اتُٛع

 (0.8987) = َطت٣ٛ ايةك١           (2.22) = َسبع ناٟ

أَككا فُٝككا  كك  تٓككاٍٚ املػككرتنا بايدزاضكك١ يةُككاز ايفٛانكك٘ ايطاشجكك١ يف       

ٚ  (%46.45)إٔ  (17) عككاَِٗ ايٝككَٛٞ ،تػككري بٝاْككات ا ككدٍٚ زقككِ       َككٔ ايطككالب 

بُٝٓكا   ًفٛانك٘ بػكهٌ ٜكَٛٞ يف  عكاَِٗ ،    ي ِدز تٓاٚهلَٔ ايطايبات ٜٓ (38.59%)

ٚ  (%36.21)ٜأنًكككٗا َكككس٠ نكككٌ ٜكككّٛ      َكككٔ ايطايبكككات ،  (%30.70) َكككٔ ايطكككالب 

يف ايطالب  (%1.08)ٜٚأنًٗا أنةس َٔ لالث َسات َٜٛٝا  ْطب١ ق١ًًٝ جدا ناْ  

، ٖٚكككرا ٜعكككم ٚجكككٛد ْطكككب١ ال ٜطكككتٗإ َكككٔ املػكككرتنا    يف ايطايبكككات (3.50%)ٚ

ٌُٗ تٓاٍٚ مثاز ايفٛان٘ يف  عاَٗا ايَٝٛٞ ٚعدّ االضتفاد٠ َٔ قُٝتٗا بايدزاض١ ت

ايػرا١ٝ٥ ايهبري٠ الذتٛا٥ٗا عًك٢ ايعدٜكد َكٔ ايفٝتاَٝٓكات ٚايعٓاصكس املعدْٝك١ ايك         

حيتاجٗكككا ا طكككِ ٚنكككريو األيٝكككاف ايػرا٥ٝككك١ ذات ايفٛا٥كككد ايصكككر١ٝ ايعدٜكككد٠ ،   

عًك٢ منكط اضكتٗالى     ّ(2000)ٚتؤند ٖرٙ ايٓتا٥خ دزاض١ ايدنتٛز َصٝكس عكاّ  

ايػرا٤ يًطهإ ايبايػا يف دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتركد٠ ايك  أغكازت أٜطكا  إىل     

ٚ  (%46)اضككتٗالى  َككٔ ايٓطككا٤ فكككط ايفٛانكك٘ ايطاشجكك١ يف      (%52) َككٔ ايسجككاٍ 

 (%55.4)( إٔ 2000ّْاصكس ضكًُٝإ )    عاَِٗ ايَٝٛٞ. ٚذنست دزاض١ ايػكٗسٟ ، 

ٜتٓكاٚئ ايفٛانك٘ ايطاشجك١     ( ضك١ٓ  18-10)ا َٔ ايطايبات املساٖكات بأعُكاز بك  

 . فكط (%6.1)بُٝٓا ٜتٓاٚيٓٗا َٜٛٝا   ، ع٢ً فرتات َتباعد٠
 ت ايفٛان٘ يف  عاَِٗ ايَٝٛٞتٓاٍٚ ايطالب ٚايطايبا (18)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 
ْادزا  

 ٜأنًْٛٗا 

ٜأنًْٛٗا 

 َس٠ نٌ ّٜٛ

ٜأنًْٛٗا 

 َستا /ّٜٛ 

ٜأنًْٛٗا 
لالث 

 َسات/ّٜٛ 

ٜأنًْٛٗا 
 3أنةس َٔ 

 َسات /ّٜٛ 

ايعدد 

 ايهًٞ 

                ايطالب     

 ايعدد

                               % 

59  (46.45) 46 

(36.22) 

17 

(13.38) 

4 

(3.14) 

1 

(0.79) 

127 

 114 4 5 24 35 44                  ايطايبات 
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 ايعدد

                              % 

(38.59) (30.70) (21.05) (4.38) (3.50) 

ٚجٛد فسٚم ذات دالي١ إذصا١ٝ٥ با  (19)ٚمل ٜالذم يف بٝاْات ا دٍٚ زقِ 

       ِ مثكاز ايفٛانك٘ يف    ايطكالب ٚايطايبكات ذطكب َعاَكٌ نتًك١ أجطكاَِٗ يف أنًكٗ

 . عاَِٗ ايَٝٛٞ 
 فٛان٘ ايطاشج١عالق١ نت١ً أجطاّ املػرتنا بايدزاض١ َع تٓاٚهلِ اي (19)جدٍٚ زقِ 

 ٜأنًٗا ْادزا   ١ً ا طِذاي١ نت
ٜتٓاٚهلا َس٠ 

 ّٜٛ/ 

ٜأنًٗا 

 َستا /ّٜٛ 

 3ٜأنًٗا  

 َسات /ّٜٛ 

ٜأنًٗا  
أنةس َٔ 

 َسات 3

 اتُٛع 

 84 2 2 18 22 40 حنٝف أٚ حنٝف١ 

 90 3 4 13 33 37 ٚشٕ ضًِٝ 

 52 0 3 8 21 20 ٚشٕ شا٥د

 15 0 0 2 7 6 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 5 9 41 83 103 اتُٛع 

 (0.69912) = َطت٣ٛ ايةك١        (9.04) = َسبع ناٟ

تػري بٝاْات ا دٍٚ ، ٚغاع با ايٓاع غسب املٝاٙ ايػاش١ٜ ألٓا٤ تٓاٍٚ ايطعاّ 

ٚ   %(20.47)إىل إٔ  (20)زقكِ   َكٔ ايطايبكات دا٥ُكا  ٜػككسبٔ     (%16.67) َكٔ ايطكالب 

ٔ ايطكالب ْٚطكب١   َك  (%64.57)ٜٚتٓاٚهلكا أذٝاْكا     املٝاٙ ايػاش١ٜ ع٢ً َا٥كد٠ ايطعكاّ ،  

،يهككٔ ال ٜػككسبٗا َطًكككا  َككع ايطعككاّ      (%43.86)أقككٌ نُككٔ ايطايبككات َكككدازٙ    

ٚيككٛذم ٚجككٛد فككسٚم َعٜٓٛكك١  َككٔ ايطايبككات ، (%39.47) َككٔ ايطككالب ٚ (14.96%)

ذات داليك١ إذصكا١ٝ٥ بككا ايطكالب ٚايطايبككات يف غكسب املٝكاٙ ايػاشٜكك١  طكت٣ٛ لككك١       

الختالف إىل شٜكاد٠ إقبكاٍ ايطكالب عًك٢     ٚقد ٜعص٣ ٖرا ا ، (0.01)َكدازٙ ٜكٌ عٔ 

 تٓاٍٚ ٚجبات  عاَِٗ َٔ املطاعِ َٚا ٜكدّ َعٗا عاد٠  املػسٚبات ايػاش١ٜ .
 اٍٚ ٚجبات ايطعاّ ايةالث ايس٥ٝط١غسب املٝاٙ ايػاش١ٜ ألٓا٤ تٓ (20)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 
 ال ٜػسبٗا َطًكا  ٜػسبٗا أذٝاْا   ٜػسبٗا دا٥ُا  

 اتُٛع 
 % ايعدد % دايعد % ايعدد

 127 14.96 19 64.57 82 20.47 26 ايطالب 

 114 39.47 45 43.86 50 16.67 19 ايطايبات 

 241  64  132  45 اتُٛع 
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 (0.0000) َطت٣ٛ ايةك١ =      (18.76) = َسبع ناٟ
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ٚجٛد فسٚم ذات داليك١ إذصكا١ٝ٥ بكا    ( 21)مل ٜالذم يف بٝاْات ا دٍٚ زقِ 

ػكرتنا بايدزاضك١ َكٔ حنكاف ا طكِ ٚذٟٚ ايكٛشٕ ايطكًِٝ        ذاي١ نت١ً أجطكاّ امل 

 ٚشا٥دٟ ايٛشٕ ٚايبدْا٤ ٚغسب املٝاٙ ايػاش١ٜ ع٢ً َا٥د٠ ايطعاّ .

 بِٗ املٝاٙ ايػاش١ٜ ألٓا٤ ايطعاّعالق١ ذاي١ نت١ً أجطاّ املػرتنا بايدزاض١ َع غس (21)جدٍٚ زقِ 

 ٜػسبٗا دا٥ُا  ذاي١ نت١ً ا طِ 
ٜػسبٗا با ذا 

 ٚآخس
 اتُٛع  ٜػسبٗاال 

 84 24 44 16 حنٝف أٚ حنٝف١

 90 22 50 18 ٚشٕ  بٝعٞ 

 52 12 30 10 ٚشٕ شا٥د 

 15 6 8 1 بدٜٔ أٚ بد١ٜٓ

 241 64 132 45 اتُٛع 

 (0.8113) = َطت٣ٛ ايةك١               (2.98) = َسبع ناٟ

ٝك٘  ٚجٛد اختالف يف َعدٍ غسب ايػاٟ بٓٛع (22)تظٗس بٝاْات ا دٍٚ زقِ 

فٝػككسب٘ بعكككد تٓككاٍٚ ايطعكككاّ َباغكككس٠    األخطككس ٚاألضكككٛد بعككد ايطعكككاّ َباغكككس٠ ،  

بُٝٓككا  َككٔ ايطايبككات ،  (%13.16)َككٔ ايطككالب ْٚطككب١ أقككٌ َكككدازٖا     (29.925%)

َكككٔ  (%37.72) َكككٔ ايطكككالب ٚ (54.335)ٜػكككسب٘ أذٝاْكككا  ْطكككب أنككك  َككككدازٖا  

َككٔ  (%15.74)ايطايبككات ، يهككٔ  تٓككع عككٔ غككسب ايػككاٟ بعككد ايطعككاّ َباغككس٠     

ٜٚالذم ٚجٛد فسٚم  ، (%49.12)ايطالب ْٚطب١ أن  بهةري َٔ ايطايبات ٖٚٞ 

ذات دالي١ إذصا١ٝ٥ با ايطالب ٚايطايبكات يف غكسب ايػكاٟ بعكد ايطعكاّ َباغكس٠       

، ٖٚككٞ َككٔ ايعككادات ايػرا٥ٝكك١ ايطكك١٦ٝ الذتككٛا٤    (0.01)ذات َطككت٣ٛ لككك١ ٜكككٌ عككٔ  

ٓاصككس َعدْٝكك١ ناةدٜككد  ايػككاٟ عًكك٢ َسنككب ايتككاْا ايككرٟ ٜعٝككل اَتصككاص ع    

ٚايهايطّٝٛ ٚايفطفٛز ٚايصْو ْتٝح١ ادادٙ َعٗكا ٚتتهكٕٛ َسنبكات ال  هكٔ     

ٜٚالذكككم ٚجكككٛد فكككسٚم َعٜٓٛككك١ ذات داليككك١    اَتصاصكككٗا داخكككٌ أَعكككا٤ اإلْطكككإ ، 

إذصككا١ٝ٥ بككا ايطككالب ٚايطايبككات يف غككسب ايػككاٟ بعككد تٓككاٚهلِ ايطعككاّ ذات لككك١  

 ( .0.01) طت٣ٛ ٜكٌ عٔ 
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 ػاٟ بعد تٓاٍٚ ايطعاّ.َباغس٠تٓاٍٚ ايطالب ٚايطايبات َػسٚب اي (22)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 

 ٜػسبٗا دا٥ُا 

)%( 

 أذٝاْا  ٜػسبٗا

)%( 

 عكبال ٜػسبٗا َطًكا  
 َباغس٠تٓاٍٚ ايطعاّ 

 اتُٛع  )%(

 % ايعدد % ايعدد % ايعدد

 127 15.74 20 54.33 69 29.92 38 ايطالب 

 114 49.12 56 37.72 43 13.16 15 ايطايبات 

 241  76  112  53 اتُٛع 

 (0.01)َطت٣ٛ لك١ تكٌ عٔ       (32.46)َسبع ناٟ = 

ٚ ق١ًًٝ َٔ املً  يف أِٗ ٚجٛد نُٝات نبري٠ ً تًف ايٓاع يف دزجات تفطٝ

 ناملدًٌ ٚاملهطكسات ٚايتطكايٞ املًُرك١ ،    ;  عاَِٗ ٚيف تٓاٚهلِ األغر١ٜ املًُر١

ًكك  يف أ بككام ايطعككاّ ٚتٓككاٍٚ األغرٜكك١ املًُركك١    فٝفطككٌ اإلنةككاز َككٔ اضككتعُاٍ امل  

ٚال ٜطكتعٌُ املًك  عًك٢ َا٥كد٠      َكٔ ايطايبكات ،   (%37.72) َٔ ايطالب ٚ %(13.38)

َكٔ ايطكالب ْٚطكب١ أقكٌ َكٔ       (%35.435)ايطعاّ ٚال ٜفطٌ أنٌ األغرٜك١ املًُرك١   

ٜٚالذم ٚجٛد فسٚم َع١ٜٛٓ ذات داليك١ إذصكا١ٝ٥ ذات    ، (%14.03)ايطايبات ٖٚٞ 

ُ      (0.01)٣ٛ لكك١ ٜككٌ عكٔ    َطت اٍ املًك   بكا ايطكالب ٚايطايبكات يف تفطكًِٝٗ اضكتع

 . ٚتٓاٍٚ األغر١ٜ املًُر١
  ايطعاّ ٚتٓاٍٚ األغر١ٜ املًُر١تفطٌٝ اإلنةاز َٔ اضتعُاٍ املً  يف (24)جدٍٚ زقِ 

 ايف١٦ 

اإلنةاز َٔ املً  
 ٚاألغر١ٜ املًُر١ 

)%( 

اةصٍٛ ع٢ً ايكًٌٝ 
 َ٘ٓ 
)%( 

يهةري عدّ اضتعُاٍ ا
 َُٓٗا يف ايطعاّ 

 اتُٛع  )%(

 % ايعدد % ايعدد % ايعدد

 127 35.43 45 51.18 65 13.38 17 ايطالب 

 114 14.03 16 48.24 55 37.72 43 ايطايبات 

 241  61  120  60 اتُٛع 

 (0.01)تكٌ عٔ  َطت٣ٛ ايةك١ =                 (25.26) = َسبع ناٟ

ْٚطب١ أقكٌ َكٔ ايطايبكات ٖٚكٞ      (%19.69)إٔ  (25)قِ تظٗس بٝاْات ا دٍٚ ز

١ املدخٓا َٔ ايرنٛز ف ْطبعٖٚرا ٜعم تطا  ازضٔ عاد٠ ايتدخا ، (8.77%)

ٔ        ،  عٔ اإلْاث ألٕ  ; ٚقد ٜعكص٣ ذيكو إىل عكدّ زغبك١ ايٓطكا٤ بايتصكسٜ  بكأْٗٔ ٜكدخ

اتتُككع ٜٓظككس إيككٝٗٔ عًكك٢ إٔ ايتككدخا ممازضكك١ ضكك١٦ٝ ٜصككعب تكبًكك٘ َككٓٗٔ دٕٚ         
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( يف 2000ّد.عبد ايكسنٔ )  جاٍ ، ٚتػري دزاضات ع١ًُٝ أخس٣ َةٌ َصٝكس ،ايس

ٚ   (%25)دٚيكك١ اإلَككازات ايعسبٝكك١ املترككد٠ إىل ٚجككٛد ْطككب١        َككٔ ايسجككاٍ املككدخٓا 

 . فكط َٔ ايٓطا٤ املدخٓات (1.6%)
 ١ ايتدخا با ايطالب ٚايطايباتممازض (25)جدٍٚ زقِ 

 اتُٛع  ايف١٦ 
عدد املدخٓا أٚ 

 ٓاتاملدخ

ْطب١ املدخٓا أٚ 

 املدخٓات)%(
 غري املدخٓا )%(

 102 (19.68)  25 127 ايطالب 

 104 (8.77) 10 114 ايطايبات 
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اضكككتٗدف  ٖكككرٙ ايدزاضككك١ َعسفككك١ ايطكككًٛى ايػكككرا٥ٞ َٚكككد٣ 

تككألريٙ يف تػككري ٚشٕ ا طككِ يف َسذًكك١ ايػككباب َككٔ ا ٓطككا ،      

كك  عًك٢   ٚاخترت ايدزاض١ َكٝاع َعاٌَ نتًك١ األجطكاّ ، ٚ ب  

عٝٓك١ َككٔ  ككالب املعٗكد ايصككرٞ يف املدٜٓكك١ املٓكٛز٠ ، بًككؼ عككددِٖ    

(  ايب١ ، ترتاٚح أعُكازِٖ  114(  ايًبا ، ٚ )127( ، َِٓٗ )241)

، ٚنككإ أقكٌ ٚشٕ فكِٝٗ يطايبكك١ بًكؼ ٚشْٗككا     ضك١ٓ (  38-18بكا ) 

نًؼ ، ٚنإ  120نًؼ فكط ، ٚأع٢ً ٚشٕ يطايب بًؼ ٚشْ٘  36

ّ  15.43ف١٦ املدزٚض١ )أقٌ َعاٌَ نتب١ ا طِ يف اي ( ، 2نًكؼ/

، ٚتكبا إٔ ٖكرا املعاَكٌ ٜكٓدفأل عكٔ      ( 2ّ نًؼ/ 43.78ٚأعالٙ )

نًككؼ/ّ( فككِٝٗ بدزجكك١ َتفاٚتكك١ بككا      20املعككدٍ ايطككًِٝ بٓطككب١ )  

ايطكككالب ٚايطايبكككات ، فككككد بًكككؼ ٖكككرا اال فكككا  يف ايطكككالب      

 ( .34.2( ، ٚيف ايطايبات )35.45)

عككٔ املعككدٍ ايطككًِٝ عككٔ اةككدٚد   نُككا تككبا إٔ َعاَككٌ نتًكك١ ا طككِ ٜصٜككد    

( ، ٚأنةس بدزج١ َتفاٚت١ أًٜطا با ايطالب ٚايطايبات ، 2ّ نًؼ/ 25ايطبٝع١ٝ )

 %( .23.6%( ، ٚيف ايطالب )22فكد بًػ  ايصٜاد٠ يف ايطايبات ْطب١ )

ٚت١ُٝٓ يًطكًٛى ايػكرا٥ٞ ايكرٟ ٜتبعك٘ ايػكباب ايكرٟ  بكك  عًكِٝٗ ايدزاضك١ ،          

 ( َٔ ايبدا١ْ .%8%( َٔ ايطالب ٚ )5.5عاْٞ )

%( يككد٣ 18.11ٚٚصككً  ايدزاضكك١ إىل إٔ ْطككب١ إُٖككاٍ ٚجبكك١ أضاضكك١ٝ بًػكك  )    

 %( يد٣ ايطايبات .25.7ايطالب ، ٚ )

أَكا ْكٛع ايٛجبك١ املًُٗك١ فتصكدزت ٚجبكك١ اإلفطكاز ايكا٥ُك١ ; ذٝكة بًػك  ْطككب١          

%( ، تًٝٗا ٚجب١ ايػكدا٤ ،  42.11%( ، ٚيد٣ ايطايبات )44.3إُٖاهلا يد٣ ايطالب )

 %( .8.77%( ، ٚيد٣ ايطايبات )18.90بًػ  ْطب١ إُٖاهلا يد٣ ايطالب )ذٝة 

أَككا ٚجبكك١ ايعػككا٤ فهاْكك  األقككٌ إُٖككاال  ; ذٝككة بًػكك  ْطككب١ إُٖاهلككا يككد٣       

 %( .11.40%( ، ٚيد٣ ايطايبات )4.72ايطالب )

ٚتتبع  ايدزاض١ ْٛع ايٛجبات ، فتبا إٔ تٓكاٍٚ ايٛجبكات اخلفٝفك١ بًكؼ ْطكبت٘      

 %( يد٣ ايطايبات .22.63%( يد٣ ايطالب ، ٚ )20.26ض١ )يف ايع١ٓٝ املدزٚ

 خاتمة
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ٖٚهككرا ٜتككبا َككٔ ٖككرٙ ايدزاضكك١ اْتػككاز عككادات غرا٥ٝكك١ غككري صككر١ٝ يف ف٦كك١  

ايػكباب ايكرٜٔ لةًكِٗ ايعٝٓك١ املدزٚضك١ ، ٚإٔ ٖكرٙ ايف٦ك١ دتكاد إىل تٛعٝك١ صككر١ٝ          

أعًكك٢ ، تبصككسِٖ بأضككساز تًككو ايعككادات ٚآلازٖككا ايطكك١٦ٝ عًكك٢ صككر١ أجطككاَِٗ ،  

 حعِٗ ع٢ً تػٝريٖا ، ٚانتطاب عادات غرا١ٝ٥ صرٝر١ .ٚتػ
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