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 ثؼط انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضاسػٙ انخعشٔاد فٙ َبحٛخ انشاشذٚخ / يحبفظخ ثغذاد

 

 سبيش يحٙ غّ

 كهٛخ انضساػخ / عبيؼخ انمبسى انخعشاء

 

 انخالصخ :

اظتٓدف انبضج انتعرسف لهرٗ ضعرغ انعٕايرم انًرإحس  لهرٗ يصازلرٙ انفؼرسٔاي  رٙ َشصٛر  انسافردٚ  / يضش  ر       

ترّ. . ترى ضُرشق يسٛرشض انعٕايرم انًرإحس  لهرٗ يصازلرٙ انفؼرسٔاي يرٍ تر ل اادضٛرشي ضغداد ٔ ٙ كم يزشل يرٍ يزشا

لشيرم يرإحس(.  83يزرشل( ٔ ) 19يضرشٔز( ) 3) ٔانتٙ تكَٕت يرٍ ٔانُشساي اازفشدٚ  ذاي انع ق  ضشَتشد انفؼسٔاي

 72ع انبضج نٛبهر  % يٍ يزتً 25يصزاع , اتتٛسي لُٛ  تُشظبٛ  يٍ انًصازلٍٛ ضُعب   286تكٌٕ يزتًع انبضج يٍ 

 يصازلشً . 

اٌ تأحٛس انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي تسرع ػرًٍ يعرتٕٖ انترأحٛس انًتٕظرؾ. تترٕشع يعرتٕٚشي 

تررررشحٛس انعٕايررررم انًررررإحس  لهررررٗ يصازلررررٙ يضشطررررٛم انفؼررررسٔاي ,يعررررتٕٖ تررررأحٛس انسررررٕ٘ تشررررتًم لهررررٗ يزررررشاي 

لٙ,انًبٛداي,انشررتشل,انتًٕٚم(. يعررتٕٖ تررأحٛس انًتٕظررؾ تشررتًم )اايساع,انضشساي,اادغشل,انتعٕٚق,اازفررشد انصزا

لهررٗ يزررشاي )ااطررُشف,الداد اازع,انس٘,انتعًٛد,انضظررشد,انُسم,انتسش(. يعررتٕٖ تررشحٛس انؼررعٛ  تشررتًم لهررٗ 

يزررشاي )ؽسٚسرر  انصزالرر ,انفصٌ(. يعررتٕٖ  غٛررس انًررإحس تشررتًم لهررٗ يزررشل )انتعةبرر (. فرركم لشيررم كخررس  يضشطررٛم 

 ًعتٕزد  ااحس انكبٛس ٔانسٕ٘ نزًٛع يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي.انفؼسٔاي ان

ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ ظشنب  )لكعٛ ( ٔغٛرس يعُٕٚر  ضرٍٛ يعرتٕٖ ترأحٛس انعٕايرم لهرٗ يصازلرٙ يضشطرٛم انفؼرسٔاي  

ٔانعًم انًعتسم )انعًس( . ٔررٕد ل قر  ازتبرشؽ ظرشنب  )لكعرٛ ( ٔ يعُٕٚر  ضرٍٛ يعرتٕٖ ترأحٛس انعٕايرم لهرٗ يصازلرٙ 

ضشطٛم انفؼسٔاي ٔانعٕايم انًعتسه .)انًعتٕٖ انتعهًٛٙ, ظُٕاي انعًم, يظشدز انًعهٕيشي( ٔرٕد ل قر  ازتبرشؽ  ي

يٕرب  )ؽسدٚ ( يعُٕٚ  ضرٍٛ يعرتٕٖ ترشحٛس انعٕايرم لهرٗ يصازلرٙ يضشطرٛم انفؼرسٔاي ٔانعشيرم انًعتسم)انًعرشص  

 انصزالٛ (.

انفدي  انًسدير  نًصازلرٙ انفؼرسٔاي ٔضًرش ٚرُعكط ئٚزشضرش  ٔتؼًٍ انبضج لددا يٍ انتٕطٛشي انتٙ تٓدف ئنٗ تعصٚص

  ٙ تضعٍٛ ئَتشرٛ  ٔئَتشد انُ شو انًصزلٙ  ٙ يُطس  انبضج.  

 

Some factors that  effected on vegetables farmers in AL-Rashdia District – 

Baghdad Governorate 

 

Samer Muhii Taha 

 

Abstract  :  

     This research aimed to some factors that  effected on vegetables farmers in AL-

Rashdia district – Baghdad governorate all it is field. Prepared the scale of some factors 

that  effected on vegetables farmers through literatures & folders extension in field of 

horticulture, consist of (3 axis)( 19 fields)     ( 83 factors effects). The research population 

contended was ( 286 farmers). A sample was randomly chosen using the stratified 

method a percentage of (25%) the numbers are  (72 farmers ). some factors that  effected 

on vegetables farmers in AL-Rashdia district – Baghdad governorate occurred in the 

medium level . Factors that  effected on vegetables farmers levels were distribute, strong 
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effect level consist of field(disease, insect, wooded, marketing, agricultural extesion, 

insecticide, sown, finance). Medium effect level consist of field (brand, cultivation, 

irrigation, fertilization, harvest, carrying, isolation). Weak effect level consist of field 

(method cultivation, storage).Non effects level consist of field (packing). Numerous 

effect of imported vegetable Impact large & strong for all farmers. The  relationship  

between  characters a negative correlation & non significant between factors that  

effected on vegetables farmers & independent factor (age). The  relationship  between  

characters negative correlation& significant between factors that  effected on vegetables 

farmers & independent factors (educational level,years of work,information resource). 

The  relationship  between  characters positive correlation & significant between factors 

that  effected on vegetables farmers & independent factor (area agricultural).  

This research recommendations  that aiming to support the suitable services for vegetable 

farmers, that reflected a positive improving productivity  and production of farming 

system. 

 

 : انًمذيخ ٔيشكهخ انجحش

ٚعد انعًم انصزالٙ اصد انًزشاي انًًٓ  ٔااظشظرٛ  ا٘ ضهرد يرٍ ضهرداٌ انعرشنى نًعرشًْتّ  رٙ انردتم انرٕؽُٙ يرٍ        

%( يرررٍ يزًرررٕع انعررركشٌ انكهٙ)انبُرررا انررردٔنٙ اصظرررشقاي 33رٓررر  َٔعرررب  انعرررشيهٍٛ  ٛرررّ,ٔانتٙ تشررركم  رررٙ انعرررسا )

( 2011انعرركشٌ,
(1)

شتٙ اصرررد رٕاَرررم  انعًررم انصزالرررٙ  انًًٓررر  انًتؼررًُ  شزالررر  يزًٕلررر  يرررٍ . ٚعرررد ااَترررشد انُبرر

انًضشطٛم ٔانتٙ يٍ ضُٛٓرش يضشطرٛم انفؼرسٔاي انًعرشًْ  ضشركم  شلرم ٔيرإحس  رٙ َشرشؽ ٔدترم ااظرس  انسٚتٛر   رٙ 

ص رش (, اذ فرٓد ْررا انزشَرم انصزالرٙ انًٓرى تٕظرعش يه2002ٕانعدٚد يرٍ دٔل انعرشنى ٔانترٙ يرٍ ضُٛٓرش انعرسا   )لصٚرص,

ت ل انعسدٍٚ ااتسٍٚ يرٍ صٛرج انًعرشص  انًصزٔلر  ٔااَترشد ٔانرر٘ يرٍ انًتٕقرع شٚرشد  انطهرم لهٛٓرش ضشركم يعرتًس 

 (.2006ٔدائى )يضًٕد,

ٚعرررررررشْى ْررررررررا انُشرررررررشؽ انصزالرررررررٙ ضترررررررٕ ٛس اصتٛشررررررررشي انعرررررررٕ  انًضهرررررررٙ يرررررررٍ يضشطرررررررٛم انفؼرررررررسٔاي 

يررٍ ااكتتررشق انررراتٙ يسشزَرر  يررع يضشطررٛم انضبررٕ   %(56.6انسئٛعرر )ؽًشؽ ,تٛشز,ضشذَزشٌ,ضشيٛش,.....ان ( اذ ٚعررشْى )

(. اػرررش   انررٗ ذنرررا ترررشتٙ اًْٛرر  يضشطرررٛم انفؼرررسٔاي يررٍ  يزًٕلررر  يرررٍ 2007()ااصظررشقاي انعسضٛررر ,53.28)

 انفظشئض يُٓش ااتٙ:

 (.2003. تعد يٍ انًضشطٛم انتٙ اظتأَط ااَعشٌ ضصزالتٓش)صعٍ,1

ئٛ  انؼسٔٚ  نبُشق ًَٕٔ ااَعشٌ)انًشق,انبسٔتُٛشي,ااي س .تضتٕ٘ انفؼسٔاي لهٗ انكخٛس يٍ انًكَٕشي انغرا2

 (.2009انًعدَٛ ....ان ()انًضًد ٔايٛس ,

يهٌٕٛ  800.يضشطٛم يًٓ  تهبٙ انضشرشي انًتصاٚد  نهعكشٌ ,ٔظد انُسض  ٙ يزشل انتغرٚ ,اذ ٚعشَٙ صٕانٙ تسسٚبش 3

 (.2009َعً  يٍ ايساع َسض انتغرٚ )انعطٌٕ ٔيضًٕد,

 (.2004هٛتٓش لهٗ ااكم ْٔٙ ؽششر  ضعد انزُٙ يبشفس  دٌٔ ارساق لًهٛشي تظُٛعٛ  اظتٓ كٓش) تهٛم,.تًتشش ضسشض4

.تًتشش ضتعدد ٔتُٕع انزصق انًشكٕل تبعش نُٕع انًضظٕل يسشزَ  يع انًضشطٛم انصزالٛ  ااتسٖ)يٕظٗ 5

(2002ٔاتسٌٔ,
 
 

 (.2011.ايكشَٛ  شزالتٓش لهٗ َطش  يضدٔد كشنضدائق انًُصنٛ )ضٕزاض,6

 (:2011.نٓش  ٕائد ؽبٛ  يتعدد  يُٓش)انبٛعؾ ٔضعشو ٔيٛتشد٘,7

 أ.اصتٕاقْش لهٗ انٛشف تعشلد  ٙ صسك  اايعشق ٔتسهٛم صشاي اايعشك.

  .تعًم لم تعدضم صًٕػ  ٔانًعد ,

 د.انًضتٕٖ اندُْٙ انسهٛم يًشٚعشلد لهٗ لدو صدٔث انعًُ  )انبداَ (.

 ًستتع يٍ يؼشداي ااكعد .د.تعد كًؼشداي ظسؽشَٛ  نًضتٕاْش ان
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 ْـ.تعشلد لهٗ يعشنز   سس اندو.

 ٔ.يدزز نهبٕل اصتٕاْش لهٗ َعب  لشنٛ  يٍ انًشق.

 ش,تعشلد  ٙ لًهٛ  تسيٛى ااَعز  انع ًٛ  يٍ ت نٓش اصتٕاْش لهٗ انعُشطس انًعدَٛ . 

 (:1989.نٓش  ٕائد اقتظشدٚ  يتعدد  يُٓش)انفتشرٙ ٔ  ٛظم,8

 ًشل.أ.ظسل  دٔزاٌ زاض ان

  .قظس دٔز  صٛش  انًضظٕل.

 د.ااَتشرٛ  انعشنٛ  يسشزَ  يع انًضشطٛم ااتسٖ.

ٔ ٙ انعسا  تعد شزال  يضشطٛم انفؼسٔاي يٍ انًًشزظشي انسدًٚ  انتٙ يشزظٓش اَعشٌ ٔاد٘ انسا دٍٚ 

Mesopotamia ,(1982ٔاظًٛش  ٙ انعٓد انبشضهٙ)يضًد
 

انعسا   ,ٔكًش ٔتشتٓس شزالتٓش  ٙ انًُطس  انٕظطٗ يٍ

 (.2012%(يٍ اإلَتشد انُبشتٙ  ٙ انعسا  )فبٛم,36يضشطٛم انفؼس تًخم ) ئٌ (.2009)ٔشاز  انصزال ,

ٔضشنسغى يٍ اًْٛ  يضشطٛم انفؼسٔاي  ٙ انعسا  ٔ انتٙ تعصضس ٔتضسق ااكتتشق انراتٙ نٕاصد يٍ اْى يظشدز 

تٕكد انؼع   ٙ اَتشرٛ  يضشطٛم انفؼسٔاي  اندتم ٔانغراق نّ, اااٌ انعدٚد يٍ اندزاظشي انعهًٛ  ٔااصظشقاي

( ٔيششال ْرا انعزص قشئًشً. 2008يُٓش تظُٛ  انعسا  كأصد ضهداٌ انعزص انغرائٙ )انًُ ً  انعسضٛ  نهتًُٛ  انصزالٛ ,

(2010ٔاَفتشع انًعشص  انًصزٔل  ٔانًضظٕد )ٔشاز  انتفطٛؾ.انزٓشش انًسكص٘ ن صظشق,
 

كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل 

(1.) 

 

 (: يزٕسػ انًسبحخ انًضسٔػخ ٔانًغُٛخ نًحبصٛم انخعشٔاد1)عذٔل سلى

 

 يزٕسػ انًسبحخ انًغُٛخ يزٕسػ انًسبحخ انًضسٔػخ انسُٕاد

2009 960.5 957.58 

2010 907.13 906.86 

 

-2009انًظدز:ٔشاز  انتفطٛؾ.انزٓشش انًسكص٘ ن صظشق.انًعشص  انًصٔل  ٔانًضظٕد  نًضشطٛم انفؼسٔاي نعشيٙ 

2010 

 

ز  الطشق انتٕطٛشي اازفشدٚ  نهًسا  انسٚتٛ  تت ئى يع ؽبٛع  يعتٕاْى انتعهًٛٙ ٔتبساتٓى انصزالٛ   ٙ لًهٛ  ػسٔ

(. ػع   ٔلدو ااظتتشد  يٍ انفدي  اازفشدٚ  انًسدي  نصزاع 2011تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي)انعبشك,

(2009انفؼس)انعبٛد٘,
 

شل انس٘ ضشنتُسٛؾ)لبد انسشا  ٔ .تصاٚد ااصتٛشرشي انًعس ٛ  نصزاع انفؼس  ٙ يز

(2011انشٛفهٙ,
 

(2008.ػع  تٕ ٛس يعتهصيشي ااَتشد انصزالٙ ضشنٕقت ٔانكًٛ  ٔااظعشز انًُشظب )انسٔا٘,
 

.ػع  ٔلدو ٔرٕد ٔصد  تُ ًٛٛ  ٔيسفدٍٚ يتفظظٍٛ  ٙ يزشل تسدٚى انفدي  اازفشدٚ  نصزاع انفؼس)انطشئٙ ٔ 

 (.2010ظُشق,

 

 طشػ انزسبؤالد االرٛخ : ٚبرٙ انجحش انحبنٙ نٛ 

 يشْٙ ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد؟

يشْٙ ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد ٔ ٙ كم يزشل يٍ 

   انسٚتٛ , يزشل انًإظعشي (؟يزشاي ااتٛ :. يزشل لًهٛشي تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي, يزشل ااظس

يشْٙ  انع ق   ضٍٛ ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد ٔضعغ 

 تظشئظٓى )انعًس ,انًعتٕٖ انتعهًٛٙ ,ظُٕاي انعًم, يظشدز انًعهٕيشي, انًعشص  انصزالٛ (؟

 

 اْذاف انجحش
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 لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد.. انتعسف لهٗ  ضعغ انعٕايم انًإحس  1

. تضدٚد ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد ٔ ٙ كم يزشل يٍ 2

 يزشاي ااتٛ :

 يزشل لًهٛشي تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي: أ. 

 يزشل ااٚد٘ انعشيه  ااظس  انسٚتٛ :  .

 عشي:د. يزشل انًإظ

. تشفٛض  انع ق   ضٍٛ ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد 3

 ٔضعغ تظشئظٓى )انعًس ,انًعتٕٖ انتعهًٛٙ, ظُٕاي انعًم, يظشدز انًعهٕيشي, انًعشص  انصزالٛ (.

 

 : اًْٛخ انجحش

 فؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد. . انتعسف لهٗ ٔاقع ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ ان1

. تٕ ٛس قشلد  ضٛشَشي تعٓى  ٙ ضُشق ضسايذ ازفشدٚ  ٔتدزضٛبٛ  تهبٙ انضشرشي انًعس ٛ  ٔانًٓشزٚ  ٔانٕرداَٛ  نًصزالٙ 2

 انفؼسٔاي . 

الٙ ٔانتٙ يٍ .انتشكٛد لهٗ يبشدئ انعًم اازفشد٘ انصزالٙ  ٙ تسدٚى انفدي  اازفشدٚ  نزًٛع يزشاي انعًم انصز3

 ضُٛٓش يضشطٛم انفؼسٔاي.

 

 : فشظٛخ انجحش

تٕرد ل ق  ازتبشؽ ؽسدٚ  يعُٕٚ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي ٔانعٕايم انًعتسه )انعًس 

 ,انًعتٕٖ انتعهًٛٙ,ظُٕاي انعًم,يظشدز انًعهٕيشي,انًعشص  انصزالٛ (.

 

 : انًٕاد ٔغشائك انؼًم

ٚظُ  انبضج انضشنٙ  ٙ اؽشز انبضٕث ااظتط لٛ  انتٙ تسع ػًٍ انًُٓذ انٕطتٙ , اذ ذكس  ش :. يُٓغٛخ انجح1

( اٌ تها انبضٕث تٕ س ضٛشَشي ٔيعهٕيشي لٍ ٔاقع ظشْس  أٔ يزتًع يعٍٛ 2000 ,)انًهٛزٙ 
(23)

. 

 يصازع .286تؼًٍ يزتًع انبضج  . يغزًغ انجحش :2 

يصازع,اذ  72%( ٔانتٙ تكَٕت يٍ 25ُ  انعشٕائٛ  انتُشظبٛ  ) ضُعب  اتري لُٛ  ضطسٚس  انًعشٚ . ػُٛخ انجحش :3

(اٌ انتبشٍٚ  ٙ  لدد  انًصازلٍٛ  ٙ يُطس  انبضج ٚتؼم اظتفداو ْرا انُٕع يٍ انعُٛشي 1993ذكس)قُدٚهزٙ,
(24)

 . 

 

 (:يغزًغ ٔػُٛخ انجحش2عذٔل سلى)

 

 ػُٛخ انضساع يغزًغ انضساع انمشٖ

 20 80 انجٕحٛبد

 12 48 عشاءانٕاحخ انخ

 21 84 انجٕػجٛذ

 10 40 انُٕس

 9 34 انؼبصفخ

 72 286 انًغًٕع

 

تؼًٍ ضُشق يسٛشض ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش     . ثُبء انًمٛبط :4

 ضغداد  انًساصم ااتٛ  : 
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ظررررٕزتّ اأنٛرررر  يررررٍ ترررر ل اادضٛررررشي صرررردد انبشصررررج يضررررشٔز ٔيزررررشاي ٔ سساي)انعٕايررررم( ض انًشحهةةةةخ االٔنةةةةٗ:

 3ٔانُشررررررساي اازفررررررشدٚ  ذاي انع قرررررر  ضشَتررررررشد انضؼررررررسٔاي  ٔ اازفررررررشد انصزالررررررٙ, ٔانتررررررٙ تكَٕررررررت يررررررٍ )

 لشيم يإحس(, يٕشل  لهٗ انُضٕ ااتٙ: 83يزشل( ٔ ) 19يضشٔز()

 . يضٕزلًهٛشي تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي ,ٔٚؼى انًزشاي ااتٛ : أالا 

 لٕايم. 6.ااطُشف تكَٕت يٍ 1

 لشيم. 2.الداداازع تكٌٕ يٍ 2

 لٕايم. 3.انشتشل تكَٕت يٍ 3

 لٕايم. 3.ؽسٚس  انصزال  تكَٕت يٍ 4

 لٕايم. 4.انس٘ تكَٕت يٍ 5

 لٕايم. 6.انتعًٛد تكَٕت يٍ 6

 .اا شي انصزالٛ :7

 لٕايم. 3اايساع تكَٕت يٍ 

 لٕايم. 5انضشساي تكَٕت يٍ 

 لٕايم. 3اادغشل تكَٕت يٍ 

 لٕايم. 9تكَٕت يٍ  .انًبٛد8

 لٕايم. 3.انضظشد تكَٕت يٍ 9

 لٕايم. 5.انفصٌ تكَٕت يٍ 10

 لشيم. 2.انتسش تكَٕت يٍ 11

 لٕايم. 3.انتعةب  تكَٕت يٍ 12

 لٕايم. 6.انُسم تكَٕت يٍ 13

 لٕايم. 8.انتعٕٚق تكَٕت يٍ 14

 

 يضٕز ااظس  انسٚتٛ ,ٔٚؼى انًزشل ااتٙ: صبَٛبا.

 لٕايم. 3ااٚد٘ انعشيه  تكَٕت يٍ 

 

 . يضٕز انًإظعشي, ٔٚؼى انًزشاي ااتٛ :صبنضبا 

 لٕايم 6.اازفشد انصزالٙ تكَٕت يٍ 1

 لٕايم. 3.انتًٕٚم ٔانتعهٛ  تكَٕت يٍ 2

 

ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي ضظٕزتّ اأنٛ  لهٗ يزًٕل  يٍ  لسع يسٛشض انًشحهخ انضبَٛخ:

ٙ يٛشدٍٚ اازفشد انصزالٙ ٔانبعتُ  نبٛشٌ زاٚٓى  ٙ يضشٔز ٔ سساي انًسٛشض   تكَٕت يٍ )تًع  تبساق( انفبساق 

 (.3انًستسس , ٔيش ٚتطهبّ يٍ تعدٚ ي نغسع انفسٔد ضشنظٛغ  انُٓشئٛ  نًسٛشض.ٔكًش يبٍٛ  ٙ انزدٔل )

 

 خعشٔادثؼط انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضاسػٙ ان ( : اساء انخجشاء نهخشٔط ثبنصٛغخ انُٓبئٛخ نًمٛبط3عذٔل سلى )

 

 انجذائم
 انؼٕايم انًغبالد انًحبٔس

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد

 80 4 80 4 60 3 صبنحخ

 20 1 20 1 40 2 صبنحخ يغ رؼذٚم

 0 0 0 0 0 0 غٛش صبنحخ

 100 5 100 5 100 5 انًغًٕع
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ًسٛشض رشْص نعًهٛ  رًع ٔتى اتر ضشزاق انفبساق يٍ ت ل تعدٚم انًضشٔز ٔانًزشاي ٔانعٕايم, ٔاطبش ااظتبٛشٌ ٔان

 انبٛشَشي.

اظتفداو يسٛشض زضشلٙ تكٌٕ يٍ انًعتٕٚشي  ااتٛ  :لشيم غٛس يإحس , لشيم يإحس ضشكم ػعٛ  ,  انًشحهخ انضبنضخ:

صددي دزر  نكم يعتٕٖ لهٗ انُضٕ ااتٙ : لشيم غٛس  لشيم يإحس ضشكم يتٕظؾ , لشيم يإحس ضشكم قٕ٘, ٔقد

م ػعٛ  ٔاصد دزر , لشيم يإحس ضشكم يتٕظؾ دزرتشٌ, لشيم يإحس ضشكم يإحس طتس دزر , لشيم يإحس ضشك

دزر  ٔضًتٕظؾ  3قٕ٘ ح ث دزرشي ,ٔضرنا ضهغت اندزر  اندَٛش نهًسٛشض طتس  دزر  ٔ اندزر  انعهٛش نهًسٛشض 

 (.4دزر . ٔطُتت انبدائم انٗ يعتٕٚشي كًش يبٍٛ  ٙ انزدٔل ) 1,5يسدازِ 

 

 ثؼط انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضاسػٙ انخعشٔاد (: يسزٕٚبد يمٛبط4عذٔل سلى )

 

 

 ادا  رًع انبٛشَشي : اظتفدو انبشصج ااظتبشَ  كٕظٛه  نزًع انبٛشَشي يٍ لُٛ  انبضج .انًشحهخ انشاثؼخ :

 

طد  انًسٛشض:  ضض انظد  ْٕ يدٖ تضسٛق انًسٛشض نهٓدف انر٘ ٔػع يٍ ارهّ أ٘ قٛشض  انًشحهخ انخبيسخ:

ااتتظشطٍٛ  ٙ يزشل اإلزفشد انصزالٙ يشٚزم قٛشظّ, ٔتى تضسٛسّ يٍ ت ل لسػّ لهٗ يزًٕل  يٍ انفبساق 

 ( . 3ٔانبعتُ  ٔانبشن  لددْى  )تًع  تبساق(. ٔانتٙ صظهت لهٗ اتتش  يع ى انفبساق كًش يبٍٛ  ٙ انزدٔل)

 

حبشي ادا  رًع انبٛشَشي : تى ارساق اتتبشز أٔنٙ  ألدا  رًع انبٛشَشي )ااظتبشَ (  ٙ فٓس اذاز  انًشحهخ انسبدسخ:

)تشزد انعُٛ ( ضٓدف انتضسق يٍ ٔػٕس انتسساي ٔتشفٛض يٕاقع  30ٕائٛ  يكَٕ  يٍ لهٗ لُٛ  لش 2010

انظعٕض  ٔيعشنزتٓش. اظتفديت ؽسٚس  انتزصئ  انُظتٛ  نتضض حبشي انًسٛشض ٔ ضظٓش ٔقد ضهغت قًٛ  يعشيم 

شيم انظ صٛ  ( دزر  ٔنهتأكد يٍ ط صٛ  انًسٛشض تى ررز يعشيم انخبشي ٔكشٌ يسداز يع 91,0)  Pearsonاازتبشؽ

 ( دزر  ٔتعد ْرِ انسًٛ  يإفسا رٛدا لهٗ اتعش   سساي انًسٛشض.97,0)

 

 قٛشض انعٕايم انًعتسه  : تى قٛشض انعٕايم انًعتسه  ذاي انع ق  كشٜتٙ :  انًشحهخ انسبثؼخ:

 تى قٛشض يتغٛس انعًس ضضعش  لدد ظُٕاي لًس انصازع لُد رًع انًعهٕيشي . انؼًش :

 ًٙ :تى قٛشض انتضظٛم اندزاظٙ ٔ ق انًعتٕٚشي اٜتٛ  :انًعتٕٖ انتعهٛ 

 (.4, 3, 2, 1,  0) ا ٚسسأ ٔ اٚكتم, اضتدائٛ , يتٕظط , ئلدادٚ , رشيعٙ(ٔصددي نٓش األٔشاٌ  اٜتٛ  لهٗ انتٕانٙ)  

ظُٕاي انعًم: تى قٛشض يتغٛس ظُٕاي انعًم ضضعش  لدد ظُٕاي انعًم  ٙ تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي لُد رًع 

 ًعهٕيشيان

تى قٛشض يتغٛس يظشدز انًعهٕيشي ضضعش  لدد انًظشدز انتٙ ٚعتعٍٛ ضٓش  ٙ لًهٛ  تدي   يصبدس انًؼهٕيبد :

 يضشطٛم انفؼسٔاي.

 تى قٛشض يتغٛس انًعشص  انصزالٛ  ضضعش  لدد اندٔاَى انتٙ ٚعًم ضٓش انًصازع. انًسبحخ انضساػٛخ:

 

يٍ انعُٛ  انبشن  يزًٕلٓش  7/8/2010ٔنغشٚ   10/4/2010ي نهًد  يٍ رًع انبٛشَشي : رًعت انبٛشَش انًشحهخ انضبيُخ:

 (يبضٕحش ٔضطسٚس   ااظتبشَ  ضشنًسشضه .72)

 ثؼط انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضاسػٙ انخعشٔاد يمٛبط ثؼط انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضاسػٙ انخعشٔاد ثذائم يسزٕٚبد  يمٛبط

 0.4 -0 ػبيم غٛش يؤصش

 1.4 -0.5 ػبيم يؤصش ثشكم ظؼٛف

 2.4 – 1.5 ػبيم يؤصش ثشكم يزٕسػ

 3 - 2.5 ػبيم يؤصش ثشكم لٕ٘
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انٕظشئم اإلصظشئٛ  : نغسع تضهٛم ٔيعشنز  ضٛشَشي انبضج اظتفديت انُعب  انًةٕٚ , انًتٕظؾ  انًشحهخ انزبسؼخ:

 انضعشضٙ, يعشيم اازتبشؽ ضٛسظٌٕ,ااتتبشز انتشئٙ.

   

 : انُزبئظ ٔانًُبلشخ

 انتعسف لهٗ  ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد. أال:

 ( ٔرٕد تبشٍٚ  ٙ يعتٕٖ ٔدزر  تشحٛس انعٕايم انًإحس  لهٗ يصزالٙ انفؼسٔاي.5ٚ ٓس انزدٔل )

 

 انخعشٔاد نًغًٕع انًغبالد(: يسزٕٖ ٔدسعخ ربصٛش انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضساػٙ 5عذٔل سلى)

 

 انًغبالد انًحبٔس

رشرٛت انؼٕايم ٔفمب 

نهًزٕسػ انحسبثٙ 

 انكهٙ

يسزٕٖ ربصٛش 

 انؼبيم

 ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد
االفبد 

 انضساػٛخ

 لٕ٘ 2.67 االيشاض

 لٕ٘ 2.63 االدغبل

 لٕ٘ 2.60 انحششاد

 لٕ٘ 2.60 انزسٕٚك ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 لٕ٘ 2.60 االسشبد انضساػٙ بديؤسس

 لٕ٘ 2.57 انًجٛذاد ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 لٕ٘ 2.53 انشزبل ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 لٕ٘ 2.53 انزًٕٚم يؤسسبد

 يزٕسػ 2.48 االصُبف ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 2.45 اػذاد االسض ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 2.26 انًضاسػٍٛ ٚفٛخاالسشح انش

 يزٕسػ 2.2 انش٘ ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 2.11 انزسًٛذ ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 1.8 انحصبد ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 1.51 انُمم ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 1.50 انفشص ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 ظؼٛف 1.30 غشٚمخ انضساػخ ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 ظؼٛف 1.18 انخضٌ ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 غٛش يؤصش 0.56 انزؼئجخ ػًهٛبد خذيخ يحبصٛم انخعشٔاد

 يزٕسػ 2.10 انًزٕسػ انحسبثٙ انكهٙ نهًغبالد

 

انسافدٚ  / يضش    ضغداد ٔ ٙ كم يزشل يٍ تضدٚد ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ   صبَٛب:

 تها انًزشاي.

 (ٔرٕد تبشٍٚ ضٍٛ انعٕايم يٍ صٛج دزر  تشحٛسْش لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي.6ٚ ٓس انزدٔل)
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 (: يسزٕٖ ٔدسعخ ربصٛش كم ػبيم يٍ انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يضساػٙ انخعشٔاد6عذٔل سلى)

 

 انؼٕايم  انًغبالد انًحبٔس

 انًزٕسػ

انحسبثٙ نكم 

 ػبيم يؤصش

يسزٕٖ ربصٛش 

 انؼبيم

ػًهٛبد 

خذيخ 

 انخعشأاد

 االصُبف

 لٕ٘ 2.8 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انصُف انًالئى نًُطمخ انضساػخ

 لٕ٘ 2.6 سداءح َٕػٛخ االصُبف انًزٕفشح فٙ االسٕاق

 لٕ٘ 2.5 ظؼف فٙ يصذالٛخ يصبدس انحصٕل ػهٗ االصُبف انغٛذح

 يزٕسػ 2 االصُبف فٙ انٕلذ انًحذد نٓب صؼٕثخ فٙ انحصٕل ػهٗ

 يزٕسػ 2.3 ظؼف فٙ انزحسٍٛ انٕساصٙ الٚغبد اصُبف يالئًخ

 لٕ٘ 2.7 اسرفبع اسؼبس االصُبف

 اػذاد االسض
 يزٕسػ 2.2 اسرفبع ركبنٛف رٓٛئخ االسض نهضساػخ

 لٕ٘ 2.7 اسرفبع ركبنٛف انًكبئٍ انضساػٛخ

 انشزبل

 يزٕسػ 1.6 الئى نهشزمصؼٕثخ رحذٚذ انًٕػذ انً

 يزٕسػ 1.9 صؼٕثخ رحذٚذ انؼذد االيضم نهشزالد

 لٕ٘ 2.6 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انؼًك انًالئى نهشزهخ

 غشٚمخ انضساػخ

 ظؼٛف 1.3 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انًسبفخ ثٍٛ َجبد ٔ اخش

 ظؼٛف 1.1 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انطشٚمخ انًالئًخ نهضساػخ

 يزٕسػ 1.5 ظؼف فٙ رحذٚذ انًٕػذ انًالئى نهضساػخ

 انش٘

)  يزٕسػ 1.9 ظؼف فٙ رحذٚذ انٕلذ انًالئى نهش٘ )صجبحبا او يسبءا

 يزٕسػ 1.5 ظؼف فٙ رحذٚذ رٕلٛزبد انش٘ )انفزشح ثٍٛ سٚخ  ٔ اخشٖ(

 لٕ٘ 2.6 سداءح َٕػٛخ يٛبِ انش٘ )ايالػ او يهٕصبد ... انخ(

خذاو رمبَبد انش٘ انحذٚضخ اسرفبع ركبنٛف اسز

 )يششبد،يُمطبد(
 لٕ٘ 2.8

 انزسًٛذ

 يزٕسػ 2 ظؼف فٙ رحذٚذ كًٛخ انسًبد انًُبسجخ

 يزٕسػ 1.7 ظؼف فٙ رحذٚذ َٕع انسًبد انًسزخذو )ػعٕ٘ او كًٛٛبئٙ(

 يزٕسػ 2.2 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ غشٚمخ االظبفخ )اسظٙ او ٔسلٙ(

ٕسى او يشحهخ ًَٕ صؼٕثخ فٙ رحذٚذ يٕػذ االظبفخ )انً

 انُجبد(
 يزٕسػ 2.4

)  يزٕسػ 2.1 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ صيٍ االظبفخ )صجبحبا او يسبءا

 يزٕسػ 2.3 اسرفبع ركبنٛف انسًبد

االفبد 

 انضساػٛخ

 االيشاض

 لٕ٘ 2.7 صؼٕثخ رحذٚذ اسى انًشض

 لٕ٘ 2.7 صؼٕثخ ٔصف اػشاض انًشض

 ٕ٘ل 2.6 صؼٕثخ رحذٚذ انًكبفحخ انًالئًخ

 انحششاد

 لٕ٘ 2.5 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ َٕػٓب

 لٕ٘ 2.7 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ شكهٓب

 لٕ٘ 2.5 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ حغًٓب

 لٕ٘ 2.6 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ اػشاظٓب

 لٕ٘ 2.7 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انًكبفحخ انًالئًخ

 االدغبل

 لٕ٘ 2.5 كضشح ظٕٓسْب

 لٕ٘ 2.6 انزكشاس انًسزًش

 لٕ٘ 2.8 خ فٙ اصانزٓبصؼٕث

 انًجٛذاد

 لٕ٘ 2.9 صؼٕثخ فٙ يؼشفخ اسًبء انًجٛذاد

 لٕ٘ 2.9 صؼٕثخ رحذٚذ كًٛخ انًجٛذ

صؼٕثخ رحذٚذ يٕػذ اظبفخ انًجٛذ)انًٕسى او يشحهخ ًَٕ 

 انُجبد(
 لٕ٘ 2

)  لٕ٘ 2.1 صؼٕثخ رحذٚذ ٔلذ اظبفخ انًجٛذ)صجبحبا او يسبءا
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 لٕ٘ 2.6 نًجٛذصؼٕثخ رحذٚذ يٕظغ اظبفخ ا

 لٕ٘ 2.8 صؼٕثخ انزخهص يٍ ػجٕاد انًجٛذ ثصٕسح صحٛحخ

 لٕ٘ 2.8 سداءح َٕػٛخ انًجٛذاد انًزٕفشح فٙ االسٕاق

 لٕ٘ 2.2 صؼٕثخ رٕفش انًجٛذاد فٙ االسٕاق فٙ انٕلذ انًُبست

 لٕ٘ 2.9 اسرفبع ركبنٛف انًجٛذ

 انحصبد

 يزٕسػ 1.8 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ ػاليبد َعظ انًحصٕل

 يزٕسػ 1.6 ظؼف فٙ رحذٚذ انٕلذ انًالئى

 لٕ٘ 2 اسرفبع ركبنٛف انحصبد

 انخضٌ

صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انًسبفخ انًالئًخ ثٍٛ انًحبصٛم اصُبء 

 انخضٌ
 ظؼٛف 0.8

 ظؼٛف 0.5 ظؼف فٙ رحذٚذ غشٚمخ انخضٌ

 ظؼٛف 1.1 ظؼف فٙ رحذٚذ يكبٌ انخضٌ

 يزٕسػ 1.9 انًُبسجخظؼف فٙ رحذٚذ دسعخ حشاسح انخضٌ 

 يزٕسػ 1.6 ظؼف فٙ رٕفٛش االغطٛخ انًالئًخ نهخضٌ

 انفشص
 يزٕسػ 1.8 صؼٕثخ فشص انخعش انزبنفخ

 يزٕسػ 1.2 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انُعظ انًُبست

 انزؼجئخ

 غٛش يؤصش 0.1 صؼٕثخ رحذٚذ انؼجٕاد انًالئًخ

 ظؼٛف 0.9 صؼٕثخ رحذٚذ انكًٛخ انًالئًخ نكم صُذٔق

 ظؼٛف 0.7 صؼٕثخ فٙ رحذٚذ انًبدح انًُبسجخ نهزغهٛف

 انُمم

 يزٕسػ 2.1 صؼٕثخ حفع دسعخ انحشاسح اصُبء انُمم

 غٛش يؤصش 1 صؼٕثخ رضجٛذ انصُبدٚك

 غٛش يؤصش 0.2 صؼٕثخ رحذٚذ ٔلذ انُمم

 غٛش يؤصش 0.4 صؼٕثخ رحذٚذ االغطٛخ انًالئًخ ػُذ انُمم

 لٕ٘ 2.7 اسرفبع انفبلذ ػُذ انُمم

 لٕ٘ 2.7 اسرفبع ركبنٛف انُمم

 انزسٕٚك

 لٕ٘ 2.8 رزثزة اسؼبس انًحبصٛم

 لٕ٘ 2.6 ظؼف رٕفش انًؼهٕيبد انزسٕٚمٛخ

 لٕ٘ 3 كضشح انًحبصٛم انًسزٕسدح ٔ انًُبفسخ

 لٕ٘ 2.8 ظؼف انزشاثػ ٔ انزُسٛك ثٍٛ صساع انخعش

 ٘لٕ 2.9 احزكبس فئخ يٍ انزغبس نؼًهٛخ انزسٕٚك

 لٕ٘ 2.5 لهخ )يحذٔدٚخ( يُبفز انزسٕٚك

 لٕ٘ 2.2 ػذو رٕفش يصبَغ انزؼهٛت

 لٕ٘ 2 ثؼذ ايبكٍ انزسٕٚك

االسشح 

 انشٚفٛخ
 االٚذ٘ انؼبيهخ

 لٕ٘ 1.6 لهخ انٛذ انؼبيهخ

 لٕ٘ 2.5 ظؼف انًٓبسح )غٛش يذسثٍٛ(

 لٕ٘ 2.7 اسرفبع ركبنٛف انٛذ انؼبيهخ

يؤسبرٛخ 

)حكٕيٛخ ٔ 

غٛش 

 كٕيٛخ(ح

يُظًخ االسشبد 

 انضساػٙ

 لٕ٘ 2.3 ظؼف انخذيخ )انُشبغبد(االسشبدٚخ

 لٕ٘ 2.5 ػًٕيٛخ انزٕصٛبد االسشبدٚخ

لهخ أ يحذٔدٚخ انُشبغبد االسشبدٚخ)دٔسح رذسٚجٛخ ، َششاد 

 اسشبدٚخ،اٚعبػ حمهٙ...انخ(
 لٕ٘ 2.2

 لٕ٘ 2.9 ػذو ٔعٕد يششذٍٚ يزخصصٍٛ فٙ يغبل يحبصٛم انخعش

 لٕ٘ 2.9 ػذو ٔعٕد ٔحذح اسشبدٚخ يزخصصخ فٙ يحبصٛم انخعش

ظؼف االسزفبدح يٍ انجحٕس انؼهًٛخ راد انؼاللخ ثًحبصٛم 

 انخعش
 لٕ٘ 2.8

يُظًبد انزًٕٚم ٔ 

 انزسهٛف

 لٕ٘ 2.2 ظؼف انزًٕٚم يٍ انًصبسف انحكٕيٛخ

 لٕ٘ 2.6 لهخ يجبنغ انزسهٛف

 لٕ٘ 2.8 ظؼف االسزضًبس فٙ يغبل انخعش
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تشفٛض  انع ق   ضٍٛ ضعغ انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ انفؼسٔاي  ٙ َشصٛ  انسافدٚ  / يضش    ضغداد ٔضعغ  صبنضب:

 تظشئض انًبضٕحٍٛ)انعًس ,انًعتٕٖ انتعهًٛٙ,ظُٕاي انعًم انصزالٙ,يظشدز انًعهٕيشي,انًعشص  انصزالٛ (.

 

 .انًشحهخ انؼًشٚخ1

 – 30 ٔ انتة  انعًسٚ  2.41ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  41.67تشكم َعب   29 – 20 اظٓسي َتشئذ انبضج اٌ انتة  انعًسٚ 

ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  13.89تشكم َعب   49 –  40ٔ انتة  انعًسٚ    2.22ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  36.11تشكم َعب   39

 (.7.كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل ) 1.1ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  8.33تشكم َعب   59 –50ٔ انتة  انعًسٚ     1.32

 

 (:فئبد اػًبس يضاسػٙ يحبصٛم انخعشٔاد ٔػٕايم انًٕصشح ٔلٛى االسرجبغ ٔاالخزجبس انزبئ7ٙعذٔل سلى )

 

 % انؼذد فئبد انؼًش
انًزٕسػ انحسبثٙ 

 نهؼٕايم انًؤصشح

يؼبيم االسرجبغ                           

 انجسٛػ)ثٛشسٍ(
 t لًٛخ

20 - 29 30 41.67 2.41 
- 0.52 0.97 

30 - 39 26 36.11 2.22 

40 - 49 10 13.89 1.32 0.05=0.1995 0.05=1.99 

50 - 59 6 8.33 1.1 

 100 72 انًغًٕع

 

%( يٍ لُٛ  انبضج ْى يٍ انتةشي انعًسٚ  انششض  ٔانسشدز  لهٗ انعًم  77.78( اٌ )7ٚ ٓس ردٔل زقى)

يعُٕٚ  انع ق  اظتفدو ضتشلهٛ .ٔٚ ٓس اٚؼش ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ لكعٛ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  ٔانعًس. نهتأكد يٍ 

ٔكشَت انع ق  غٛس يعتٕٚ  ,ا٘ اَّ كهًش تسدو انًصازلٍٛ ضشنعًس اَفتغ تشحٛس انعٕايم,ٔٚعصٖ ظبم ذنا انٗ  tاتتبشز 

 اٌ انتةشي انعًسٚ  انكبٛس   ٙ انعٍ تًتها يٍ انًٓشز  ٔانفبس  ٔانسدز  لهٗ يٕارٓ  ضعغ يٍ تها انعٕايم انًإحس .

 

 : .انًسزٕٖ انزؼه2ًٙٛ

ٔ  ة  اضتدائٛ   2.8ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  12.5اظٓسي َتشئذ انبضج اٌ انًصازلٍٛ يٍ  ة  اٚسسا ٔاٚكتم تشكم َعب  

ٔ  ة  الدادٚ  تشكم   1.9ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  25ٔ  ة  يتٕظط  تشكم َعب    2.6ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  44.44تشكم َعب  

 (.8.كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل )0.7ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  2,78ٔ ة  رشيعٛ  تشكم َعب    1.2ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  15.28َعب  

 

(:فئبد انًسزٕٖ انزؼهًٛٙ نًضاسػٙ يحبصٛم انخعشٔاد ٔانؼٕايم انًٕصشح ٔلٛى االسرجبغ ٔاالخزجبس 8عذٔل سلى )

 انزبئٙ

 

فئبد انًسزٕٖ                               

 انزؼهًٛٙ
 % انؼذد

انًزٕسػ انحسبثٙ 

 نهؼٕايم انًؤصشح

غ                           يؼبيم االسرجب

 انجسٛػ)ثٛشسٍ(
 t لًٛخ

 2.8 12.5 9 الٚمشا ٔالٚكزت
- 0.34 2.12 

 2.6 44.44 32 اثزذائٛخ

 1.99=0.05 0.1995=0.05 1.9 25 18 يزًزٕسطخ

 1.2 15.28 11 اػذادٚخ

 0.7 2.78 2 عبيؼٛخ

 100 72 انًغًٕع

 

ج ْى يٍ صًه  انشٓشد  انخشَٕٚ  . ٔٚ ٓس اٚؼش ٔرٕد ل ق  %(  يٍ لُٛ  انبض 84.72( اٌ )8ٚ ٓس رٕل زقى)

ٔكشَت انع ق   tازتبشؽ لكعٛ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  ٔ انًعتٕٖ انتعهًٛٙ. نهتأكد يٍ يعُٕٚ  انع ق  اظتفدو اتتبشز 
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اٌ  يعُٕٚ  . ا٘ اَّ كهًش صظم انًصازلٍٛ لهٗ يعتٕٖ تعهًٛٙ الهٗ اَفتغ تشحٛس انعٕايم.ٔٚعصٖ ظبم ذنا انٗ

انًصازلٍٛ يٍ ذٔ٘ انًعتٕٖ انتعهًٛٙ انعشنٙ نٓى قدز  ٔزؤٚ  ٔاػض  تعتُد لهٗ ااظط ٔانًتشْٛى انعهًٛ   ٙ اداز  

 يضشطٛم انفؼسٔاي ٔ ٙ  يٕارٓ  ضعغ يٍ تها انعٕايم انًإحس .

 

 : .سُٕاد انؼًم3

 55.56تشكم َعب   10 – 6ٔ  ة   2.8ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  27.77تشكم َعب    5 -1اظٓسي َتشئذ انبضج اٌ  ة  

 (.9.كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل )  1.3ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  16.67تشكم َعب   15 –  11ٔ  ة    2.1ٔضًتٕظؾ صعشضٙ 

 

 (:فئبد سُٕاد انؼًم نًضاسػٙ يحبصٛم انخعشٔاد ٔػٕايم انًٕصشح ٔ لٛى االسرجبغ ٔاالخزجبس انزبئ9ٙعذٔل سلى )

 

   فئبد سُٕاد                               

 انؼًم
 % انؼذد

انًزٕسػ 

انحسبثٙ نهؼٕايم 

 انًؤصشح

يؼبيم االسرجبغ                           

 انجسٛػ)ثٛشسٍ(
 t لًٛخ

1-5 20 27.77 2.8 
- 0.33 2.6 

6-10 40 55.56 2.1 

11-15 12 16.67 1.3 0.05=0.1995 0.05=1.99 

 100 72 انًغًٕع

 

ُٛ  انبضج ْى يٍ ذٔ٘ ظُٕاي انعًم انًتٕظط   ٙ لًهٛ  تدي  %(  يٍ ل 83.33( اٌ )9ٚ ٓس ردٔل زقى)

يضشطٛم انفؼسٔاي . ٔاٚؼش ٚشفض ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ لكعٛ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  ٔ ظُٕاي انعًم. نهتأكد يٍ 

ٔكشَت انع ق  يعُٕٚ  . ا٘ اَّ كهًش شادي ظُٕاي لًم انًصازلٍٛ اَفتغ تشحٛس  tيعُٕٚ  انع ق  اظتفدو اتتبشز 

انعٕايم.ٔٚعصٖ ظبم ذنا انٗ اٌ انًصازلٍٛ يٍ ذٔ٘ ظُٕاي انعًم انطٕٚه   ٙ تدي  يضشطٛم انفؼسٔاي نٓى 

 قدز  ٔايكشَٛ   يٕارٓ  ضعغ يٍ تها انعٕايم انًإحس  َتٛز  تكساز تشحٛس ضعؼٓش.

 

 .يصبدس انًؼهٕيبد4

ٔضًتٕظؾ  25تشكم َعب   4 – 3ٔ  ة   2.4ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  75تشكم َعب    2 -1اظٓسي َتشئذ انبضج اٌ  ة  

 (.10.كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل )    1.2صعشضٙ 

 

(:فئبد يصبدس انًؼهٕيبد نًضاسػٙ يحبصٛم انخعشٔاد ٔػٕايم انًٕصشح ٔ لٛى االسرجبغ ٔاالخزجبس 10عذٔل سلى )

 انزبئٙ

 

فئبد يصبدس                       

 انًؼهٕيبد
 % انؼذد

انًزٕسػ 

انحسبثٙ نهؼٕايم 

 انًؤصشح

بيم االسرجبغ                           يؼ

 انجسٛػ)ثٛشسٍ(
 t لًٛخ

1-2 54 75 2.4 0.73 - 3.1 

3-4 18 25 
1.2 0.05=0.1995 0.05=1.99 
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%( يٍ لُٛ  انبضج ٚتعسػٌٕ  ٙ انعشد  نًظدز يعهٕيشي يضدٔد. ٔٚضدد انزدٔل 54( اٌ )10ٚ ٓس ردٔل زقى )

 tتبشؽ لكعٛ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  ٔ يظشدز انًعهٕيشي.نهتشكد يٍ يعُٕٚ  انع ق  اظتفدو اتتبشز اٚؼش ٔرٕد ل ق  از

ٔكشَت انع ق  يعُٕٚ  . ا٘ اَّ كهًش تعددي يظشدز انًعهٕيشي نهًصازلٍٛ اَفتغ تشحٛس انعٕايم.ٔٚعصٖ ظبم ذنا 
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نٓى  سط  انضظٕل لهٗ يعهٕيشي  انٗ اٌ انًصازلٍٛ انرٍٚ ٚتعسػٌٕ نًظشدز يعهٕيشي يتعدد  ٔكخٛس   تكٌٕ

 تًكُٓى يٍ يٕارٓ  ضعغ يٍ تها انعٕايم انًإحس  َتٛز  تكساز تشحٛس ضعؼٓش.

 

 . انًسبحخ انضساػٛخ5

 55.56تشكم َعب   10 – 6ٔ  ة   2.8ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  27.77تشكم َعب    5 -1اظٓسي َتشئذ انبضج اٌ  ة  

 (.11.كًش يبٍٛ  ٙ ردٔل )  1.3ٔضًتٕظؾ صعشضٙ  16.67 تشكم َعب  15 –  11ٔ  ة    2.1ٔضًتٕظؾ صعشضٙ 

 

(:فئبد انًسبحخ انضساػٛخ نًضاسػٙ يحبصٛم انخعشٔاد ٔػٕايم انًٕصشح ٔ لٛى االسرجبغ ٔاالخزجبس 11عذٔل سلى )

 انزبئٙ

 

فئبد انًسبحخ                               

 انضساػٛخ
 % انؼذد

انًزٕسػ 

انحسبثٙ نهؼٕايم 

 انًؤصشح

االسرجبغ                            يؼبيم

 انجسٛػ)ثٛشسٍ(
 t لًٛخ

1-5 20 27.77 1.3 
0.76 2.6 

6-10 40 55.56 2.1 

11-15 12 16.67 2.8 0.05=0.1995 0.05=1.99 

 100 72 انًغًٕع

 

ٓس اٚؼش %(  يٍ لُٛ  انبضج ْى يٍ ذٔ٘ انًعشصشي انصزالٛ  انًتٕظط  . ٔٚ  83.33( اٌ )11ٚ ٓس انزدٔل زقى )

 tٔرٕد ل ق  ازتبشؽ ؽسدٚ  ضٍٛ انعٕايم انًإحس  ٔ انًعشص  انصزالٛ . نهتأكد يٍ يعُٕٚ  انع ق  اظتفدو اتتبشز 

ٔكشَت انع ق  يعُٕٚ  . ا٘ اَّ كهًش شادي ٔتٕظعت انًعشص  انصزالٛ  نهًصازلٍٛ شاد يعٓش تشحٛس انعٕايم.ٔٚعصٖ 

انكبٛس  ا تتٕ س  نٓى انسدز  ٔاايكشَٛ   انًعس ٛ  ٔانًٓشزٚ   ظبم ذنا انٗ اٌ انًصازلٍٛ يٍ ذٔ٘ انًعشصشي

 ٔااقتظشدٚ   ٙ يٕارٓ  ضعغ يٍ تها انعٕايم انًإحس  .

 

 : االسزُزبعبد

 .اٌ تشحٛس انعٕايم انًإحس  لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي تسع ػًٍ يعتٕٖ انتشحٛس انًتٕظؾ.1

ازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي ,يعتٕٖ تشحٛس انسٕ٘ تشتًم لهٗ .تتٕشع يعتٕٚشي تشحٛس انعٕايم انًإحس  لهٗ يص2

يزشاي )اايساع,انضشساي,اادغشل,انتعٕٚق,اازفشد انصزالٙ,انًبٛداي,انشتشل,انتًٕٚم(. يعتٕٖ تشحٛس انًتٕظؾ 

تشتًم لهٗ يزشاي )ااطُشف,الداد اازع,انس٘,انتعًٛد,انضظشد,انُسم,انتسش(. يعتٕٖ تشحٛس انؼعٛ  تشتًم 

 اي )ؽسٚس  انصزال ,انفصٌ(. يعتٕٖ  غٛس يإحس تشتًم لهٗ يزشل )انتعةب (.لهٗ يزش

.ضعغ انعٕايم اظٓسي يعتٕٖ لشنٙ يٍ انتشحٛس لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي يُٓش)طعٕض   ٙ يعس   3

انتزشز نعًهٛ   اظًشق انًبٛداي,كًٛ  انًبٛد انًعتفدي ,زداق   َٕلٛ  انًبٛداي انًتٕ س   ٙ ااظٕا ,اصتكشز  ة  قهٛه  يٍ

انتعٕٚق,لدو ٔرٕد يسفدٍٚ يتفظظٍٛ  ٙ ازفشد يضشطٛم انفؼسٔاي , لدو ٔرٕد ٔصد  تُ ًٛٛ  يفتظظ   ٙ 

ازفشد يضشطٛم انفؼسٔاي,طعٕض   ٙ تضدٚد انظُ  انً ئى, ازتتشع تكشنٛ  تسشَشي انس٘ انضدٚخ , طعٕض   ٙ 

ش,ػع  انتساضؾ ضٍٛ يصزالٙ يضشطٛم اشان  اادغشل, طعٕض  انتفهض يٍ لبٕاي انًبٛداي ضشكم طضٛ

 انفؼسٔاي,ػع  ااظتخًشز  ٙ يزشل يضشطٛم انفؼسٔاي(.

 .فكم لشيم كخس  يضشطٛم انفؼسٔاي انًعتٕزد  ااحس انكبٛس ٔانسٕ٘ نزًٛع يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي.4

شطٛم انفؼسٔاي .ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ ظشنب  )لكعٛ ( ٔغٛس يعُٕٚ  ضٍٛ يعتٕٖ تشحٛس انعٕايم لهٗ يصازلٙ يض5

 ٔانعًم انًعتسم)انعًس(. 

.ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ ظشنب  )لكعٛ ( ٔ يعُٕٚ  ضٍٛ يعتٕٖ تشحٛس انعٕايم لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي  6

 ٔانعٕايم انًعتسه  )انًعتٕٖ انتعهًٛٙ ,ظُٕاي انعًم, يظشدز انًعهٕيشي(.
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س انعٕايم لهٗ يصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي .ٔرٕد ل ق  ازتبشؽ يٕرب  )ؽسدٚ ( يعُٕٚ  ضٍٛ يعتٕٖ تشح7ٛ

 ٔانعشيم انًعتسم)انًعشص  انصزالٛ (.

 

 : انزٕصٛبد

.ػسٔز  الطشق يصٚد يٍ ااْتًشو  ٙ يضشطٛم انفؼسٔاي يٍ قبم انزٓشي انتًُٕٚ  انًعشًْ  ضشنعًم انصزالٙ يٍ 1

 ت ل:

 س  انسٚتٛ .أ.تشزٛع ااظتخًشز  ٙ ْرا انًزشل انضٕٛ٘ ٔانًإحس  ٙ يعتٕٖ يعٛش  ااظ

 .اطداز قٕاٍَٛ ٔتشسٚعشي تضد يٍ  اظتٛساد يضشطٛم انفؼسٔاي,ٔاظًٛش آَش فكهت لشيم يإحس ارًعت لهّٛ 

 لُٛ  انبضج.

د.تٕ ٛس يعتهصيشي َزشس شزال  يضشطٛم انفؼسٔاي)اطُشف,يبٛداي ,اظًد ..... ان (ٔضشكم يدلٕو يٍ قبم 

 اندٔن .

تديشتّ نًصازلٙ يضشطٛم انفؼسٔاي يٍ ت ل ضُشق ضسايذ ازفشدٚ   . تعصٚص دٔز اازفشد انصزالٙ  ٙ تسدٚى2

 ٔتدزٚبٛ   شله  ٔيإحس  تهبٙ اصتٛشرشتٓى. 

. تًُٛ  انٕلٙ ضشًْٛ  انعًم اازفشد٘ انتفظظٙ يٍ ت ل تأْٛم يسفدٍٚ شزالٍٛ يتفظظٍٛ  ٙ تدي  3

 يضشطٛم انفؼسٔاي. 

 

 : انًصبدس

 انسٚتٛ   ٙ انعشنى. .اصظشقاي ظكشٌ انًُشؽق2011انبُا اندٔنٙ .

 .1.ايساع انفؼس.َشس  ازفشدٚ .انٓةٛ  انعشي  ن زفشد ٔانتعشٌٔ انصزالٙ.ص2002لصٚص,شْٛس.

.انٓةٛ  انعشي  ن زفشد 16.اًْٛ  اندٔز  انصازلٛ  نهفؼس.َشس  ازفشدٚ  زقى 2006يضًٕد,صششو لبد انعصٚص.

 .4ٔانتعشٌٔ انصزالٙ.ص

 شق انراتٙ يٍ انعهع انغرائٛ   ٙ انعسا ..ااكتت2007يُطً  ااصظشقاي انعسضٛ .

 .164.اَتشد انفؼس.انداز انعسضٛ  نهتٕشٚع ٔانُشس.ص2003صعٍ,اصًد لبد انًُعى.

 .11.اَتشد تؼس تشص.يدٚسٚ  انكتم ٔانًطبٕلشي انزشيعٛ .رشيع  صهم.ص2009انًضًد,تشند ٔ ايٛس  شٍٚ.

 .9الٙ.يطبع  اضٍ صٛشٌ.ديشق.ص.اظط تكخٛ  ااَتشد انصز2009انعطٌٕ,ظًعشٌ ٔ يضًٕد ٚشظٍٛ.

 .32.َبشتشي انفؼس.يُشش  انًعشزف.ااظكُدزٚ .2004تهٛم,يضًٕد لبد انعصٚص.

 .4.اظشظٛشي شزال  انفؼس.انشُٓشضٙ نهطبشل  ٔانُشس ٔانتٕشٚع .ااظكُدزٚ .ص2002يٕظٗ,اصًد رشضس ٔاتسٌٔ.

 .9ديشق.ص .اَتشد يضشطٛم انفؼس)انزصق انعًهٙ(.يطبع  رشيع 2011ضٕزاض ,يٛتشد٘.

.اَتشد يضشطٛم انفؼس)انزصق انُ س٘(.يطبع  رشيع  2011انبعٛؾ,اضساْٛى ٔضعشو اضٕ تساضٙ ٔيٛتشد٘ ضٕزاض. 

 .48ديشق.ص

 .247طشضع انتعهٛى انعشنٙ.ضغداد.ص.اَتشد انتشكٓ  ٔانفؼس.ي1989انفتشرٙ,يكٙ لهٕاٌ ٔ  ٛظم لبد انٓشد٘ انًفتشز.

 .15شد انفؼسٔاي.داز انكتم انزشيعٛ .رشيع  انًٕطم.ص.اظشظٛشي اَت1982يضًد,لبد انع ٛى كشؽى.

 ,شزال  انًضشطٛم  ٙ انعسا .2009ٔشاز  انصزال .

 .ٕٚو انغراق انعشنًٙ.ٔشاز  انصزال .2012فبٛم,لشيس صعٍ .

  انساضع  ٔانخ حٍٛ نهًزهط انتُتٛر٘ ٔاندٔز  ااظتخُشئٛ أرتًشلشي اندٔز . 2008انًُ ً  انعسضٛ  نهتًُٛ  انصزالٛ  .

 . انفسؽٕو.2008-4- 21-20نهزًعٛ  انعًٕيٛ  نهًُ ً انعسضٛ  نهتًُٛ  انصزالٛ  نهتتس  يٍ 

.انًعشص  انًصٔل  ٔانًضظٕد  نًضشطٛم انفؼسٔاي نعشيٙ 2011ٔشاز  انتفطٛؾ.انزٓشش انًسكص٘ ن صظشق.
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