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 انمهخص
وك بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدخؿؼا اللخللً وااعهلوخى عدخً َهؿف البعد ئلً ؾقاوة العالقة بُن مىحىي وعً اال    

( قبى اوخك  جخإ ئؼحُخلقهإ بيكَقخة علؿَخة 250ن )الؿقاوة موجهىاث عُنة  2030اوحقكاقهل فً ظا قؤَة الللدهة 

ومن مىخحىَلت ئقحاخلؾَة وئشحللعُخة  مؽحد خة  أن جهىن محموشة وجعُش فٍ أوك  محهلمدة ،من قبلت االوك، عدً 

وئشخحلدث أؾوات البعخد عدخً ئوخحللق  البُلاخلت العلمخة ، ومقُخلن وعخً االوخك  ا واظخؿ عدخً القخا ، لؿَهل ط خ، و

 بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً ، وئجبع البعد اللنهس الىص ً الحعدُدً.

 

وعخخً قبخخلت االوخخك بخخللحؽيُظ وجىصخخدث احخخللس البعخخد ئلخخً وشخخىؾ فخخكوح ـات ؾاللخخة ئظاخخللُة فخخً مىخخحىي     

جبعلً باؼحالف اللحغُخكات الؿَلىشكافُخة اللحلردخة فخً مىخحىي جعدخُإ الع و العلخك والعلخا  ُصً لدؿؼا اللللًاالوحكاج

لاخخللط اللىخخحىي الحعدُلخخً االعدخخً  لخخ ع  ول الخخلت الىخخن اال بخخك لخخالع وعخخؿؾ أفخخكاؾ االوخخك  والخخؿؼا الرخخهكي لالوخخك   

ـات ؾاللة ئظاللُة بخُن ،  لل جىشؿ عالقة ئقجبلطُة . وعلا الع ، وعؿؾ أفكاؾ االوك  االقا والؿؼا الرهكي اللكج ع

عنؿ مىحىي ؾاللة  جخكاوض بخُن  مىحىي وعً قبلت االوك بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً ومحغُكات الؿقاوة ،

ت وعًخ قبخل لل جبُن أن اللىحىي الحعدُلً هى العلما ال رك جأذُكاً فً ج ىُك اىبة اللرلق ة فخً  ( ،0005( ، )0001)

 .%83االوك بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً بنىبة 
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ABSTRACT 
 

The study aims to study the relationship between the level of family awareness and the 

strategic planning of financial income and its reflection on its stability under the 

vision of the Kingdom of 2030. The study sample consisted of (250) female heads of 

households who were chosen deliberately by the heads of families, to be married and 

live in an integrated family, And social, and has at least one child. The research tools 

included the general data form, the household level of the strategic planning of 

financial income, and the research followed the descriptive analytical method. 

The results of the study showed that there were statistically significant differences in 

the level of awareness of female heads of households in the strategic planning of 

financial income according to the different demographic variables represented in the 

level of mother's education, age, work, number of family members and monthly 

income of the family in favor of the higher educational level of the mother. The lowest 

family and the high monthly income. There is also a statistically significant 

correlation between the level of awareness of female heads of households in the 

strategic planning of financial income and the variables of the study at a level of 

significance ranging between (0.01) and (0.05). The most influential in interpreting 

the participation rate in the heads of households in the strategic planning of financial 

income by 83%. 
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 البعد  :ومرهدة مقؿمة 
ئن الحنلُة الرلمدة لٌ مصحلع جعحلؿ بللؿقشة الولً عدً جعبالة مىاقؾ  البرخكَة والللؾَخة ملخل َىخحدمع ظاخك        

هخخف  اللخخىاقؾ الوخخحؽؿامهل االوخخحؽؿاع المرخخا وبخخفم الصهخخىؾ لحنلُحهخخل، وجعحبخخك الحنلُخخة البرخخكَة هخخٍ أظخخؿ اللعخخؿؾات 

لك من منيدق أن اإلاىلن هى غلَة علدُة الحنلُة، وفً ا ه الىقث هى ووُدحهل، ولفلك الصىهكَة لدحنلُة الرلمدة وـ

 (.2003بكالمس االمإ اللحعؿ  االالللً ،جدقً الحنلُة البركَة اهحللع العدللء فٍ شلُع الحؽاالت)

وجخخىفُك  وجكجهخخم علدُخخة الحنلُخخة الرخخلمدة عدخخً جعقُخخق الحنلُخخة مخخن ؼخخالم ئظخخؿاخ الحخخىالن فخخً اوخخحؽؿاع اللخخىاقؾ

( 2008االظحُلشلت االولوُة ، وأودىب صنلعة القكاقات للىاشهة اللرهالت الحنلىَخة اللؽحدخ) ) ؾعخلء الخؿلُا ، 

، وئعلؾ  صُلغة لدلعؿؾات واالهؿاف البُالُة واالقحالؾَة واالشحللعُة ، وهً جصلع بُن اوحؿامة اللىاقؾ اليبُعُة 

 ( 2009الؾَة واالشحللعُة ) قَؿ  ؾَب ، والبركَة والللؾَة واالوحؿامة الحقنُة واالقح

م اخخؿق  اللخخىاقؾ هنخخل  ظلشخخة ملوخخة ئلخخً ئعخخؿاؾ قبخخة أوخخك  جحلحخخع بلىخخحىٌ عخخللً مخخن القخخؿق  عدخخً مىاشهخخة وفخخً ظ

مىالىلُلجهل وجحىإ بللقؿق  عدً االوحؽؿاع المرخا للىاقؾهخل البرخكَة وجىشُههخل إلشخبلا ظلشخلت اوخكجهل ئوخهلمل فخً 

مىخخالىلُة قبخخة الوخخك  فخخٍ بنخخلء اللصحلخخع َحيدخخب العلخخا عدخخً النهخخى  بخخأفكاؾ أوخخكجهل بنخخلء اللصحلخخع ، ظُخخد ئن 

 (. 1999بلعحبلقهإ ذكو  بركَة لدلصحلع)وفلء شدبٍ،

ولفلك فلن جنلُة اللكأ  هً ئظؿي العىاما الكلُىُة فخً ظخا الحغُخكات االقحاخلؾَة واالشحللعُخة وان جىخدُط اللخكأ  

ل اعخى اللىاقخخ) العُلجُخة اللؽحد خة َىخخلعؿهل عدخً الخحلهن مخخن القُخلع بخخؿوقهل بلللهخلقات والقخؿقات وجعخخؿَا اجصلهلجهخ

ال علم والعُىي فً  ا علدُلت الحنلُة ملل َصعدهل قلؾق  عدً ئؾاق  شالىن أوخكجهل ومخن ذخإ  خلن الح هُخك فخً  ُ ُخة 

 (.2007النهى  بهل) هنؿ  ئبكاهُإ، 

ة القخخى  القخخلؾق  عدخخً أظخخؿاخ الحنلُخخة واالبحهخخلق والحعخخؿَلت فكبخخة الوخخك  بلخخل جلحدهخخى مخخن ئمهلاُخخلت جعخخؿ بلرلبخخ        

والحقؿع  لل جعحبك اللىاقؾ البرخكَة اللحلردخة فخً القخؿقات واالجصلهخلت واللُخىم وغُكهخل اظخؿ الخؿعللإ الولوخُة فخً 

فىخُة الحنلُة االقحالؾَة وأولن جعكَك عصالت النلى وهٍ جعؿ الؾا  الكلُىُة فً جعىَا الحعؿَلت ئلً قخؿقات جنل

 (. 2003وجعىَا الفهلق ئلً منحصلت وؼؿملت )وفلء شدبٍ ،منلق عبؿ الكظلن ؼضك، 

وجبكل أهلُة قبة االوك   عضى فعلم ومىضع جأذُك وذقى من أفكاؾ االوك  فً جغُُك وجىشُى اوخحهال  أفخكاؾ  

الحؽيُيخخً  االوخخك  الحىشُخخى الىخخدُإ وؼدخخق وعخخً جؽيُيخخً واوخخحهال ً وخخدُإ لخخؿَهإ وهنخخل ج هخخك أهلُخخة الخخىعً

واالوحهال ً فً ظُل  االوك  من ؼالم اللىالاة الىدُلة بُن مىاقؾهل واظحُلشلجهل ال عدُة ظحً َلهنهخل الحهُخ) مخع 

 (. 2002محيدبلت هفا العاك ) عبُك الؿوَك ،

ل فيبُعة العُل  االوكَة فً الىقث العلضك وال كوف االقحالؾَة الحً جعُرهل  ا أوك  ج هك شُؿا فً جهُ) ظُلجه

وجن ُإ اا لقهل وال َأجً ـلك اال بلالؾاق  الىدُلة للىاقؾ االوك  والحً جىلعؿهل عدً ظىن اوحغاللهل لحعقُق 

 (.2005) منً مىوً، أهؿافهل 

ظُد جعؿ اؾاق  ؾؼا االوك  اللللً من العلدُلت االشحللعُة الحً َصب ان جقىع بهل االوك  مصحلعة لحعقُق أهؿافهل  

ىء ئمهلالجهل الللؾَة ووفقل لالاللط االوحهال ُة الىللؿ  بهل فهً الىوُدة لحعقُق الحىالن وئشبلا ظلشلجهل فً ض

 (. 2009االشحللعً واالقحالؾي لهل واالقجقلء بلىحىاهل فً أطىاق ظُلجهل اللؽحد ة ) أوللء الهكؾي، 

ااخى اللعلولخة الىاعُخة لعخا وا كا الن الحؽيُظ منهس ومؿؼا لعا اللرهالت اإلشحللعُخة واالقحاخلؾَة  لخل         

جدك اللرهالت والاعىبلت فً ظا محغُكات العاخك، وـلخك بخللحنبإ والح هُخك اللخن إ وصخىال لدحخىالن الليدخىب، 

لفا فهى َحيدب ؾقاَة وؼبك  وبعؿ ا ك لدحنبإ بلل كوف اللىخحقبدُة  اعؿ العدلُة،والوُلل عنؿمل َهىن مبنُل عدً القى

ة  للقؿق  عدً الح هُك والحؽُخا والحخف ك وئوخحكشلا اللعدىمخلت ) وفخلء شخدبً ، ظنخلن ، و فلك جنلُة اللدهلت العقدُ

 (. 2005أبى صُكي ،

لخخفا أضخخعٍ الحؽيخخُظ االوخخحكاجُصٍ لدخخؿؼا اللخخللٍ أ رخخك ئلعلظخخل فخخً لمخخن  رخخكت فُخخى أوخخللُب وطخخكح اإلا خخلح      

مُمااُخخة لحىلَخخع اللخخىاقؾ  (، مخخع العخخكى عدخخً علخخا2001وجنىعخخث الحىخخهُالت اللاخخلظبة لخخى )معلخخؿ الُلخخلاٍ، 

اللعؿوؾ  عدً العلشلت اللحعؿؾ  واللحنلفىة واللحغُك  مع علخا ظىخلب اللىخحقبا بحؽاخُب اىخبة معُنخة مخن هخفا 

الخخؿؼا لالؾؼخخلق مخخع العخخكى عدخخً اوخخحرللق  واللىالاخخة بخخُن اَخخكاؾات االوخخك  وماخخكوفلجهل لدعاخخىم عخخا أقاخخً 

 (.2016) وفلء شدبً وأؼكون ، َدة اللؿي من عة ملهنة بأقا الحضعُلت مع ظىلب االهؿاف طى

والؿؼا اللللً هخى أظخؿ اللخىاقؾ الهلمخة بللنىخبة لالوخك  مخن أشخا مىخلعؿجهإ عدخً جخؿبُك شخالىن العُخل  اللؽحد خة     

 (.2001وؼلصة جدك الحً جحيدب مىقؾا مللُل من أشا اوحُ للهل ) جغكَؿ علكان واؼكون ،
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االظح لظ بى فً شها مؿؼكات بغك  ااح لق ال كى االوحرللقَة فخً وجىعً االوك  الً جىفُك شمء من الؿؼا و

 (.2006معلولة لدعاىم عدً اللمَؿ من الكبط وجعىُن مىحىي الؿؼا ) أقَس عقكان ، 

وَعحبك االؾؼلق أهإ النحللس اللحكجبة عدً ظىن جؽيخُظ الخؿؼا ومخن أهخإ أشخهللى االؾؼخلق النقخؿي ، والخفي َلرخا     

 (2008نرلط االقحالؾي فً الؿولة ومن ذإ فً االوك  ) هنلؾي قلك  ، الصلاب اال بك من ال

واعخخن االن فخخً ظخخا اخخؿق  اللخخىاقؾ وؼلصخخة االقحاخخلؾَة فخخً ظلشخخة ملوخخة لده خخلء  االؾاقَخخة فخخً اوخخحؽؿاع اللخخىاقؾ    

 (2016االوكَة وجىشُههل الً ئشبلا ظلشلت أفكاؾ االوك  وبنلء اللصحلع ) وفلء شدبً واؼكون ،

ً صخخخخلظبة الخخخخؿوق ال عخخخخلم فخخخخً ئؾاق  وجؽيخخخخُظ اللخخخخىقؾ اللخخخخللً لالوخخخخك  )وفخخخخلء شخخخخدبً وظنخخخخلن والموشخخخخة هخخخخ

( 1999( ، )قبُخع اىفخا ، 1998( ، ظُد أ خؿت ؾقاوخة )لَنخب ظقخً ،2008( ، )اعلة ققبلن، 2005ابىصُكي،

اللخللً ، عدً وشىؾ عالقة اقجبلطُة مىشبة بُن اللىحىي الحعدُلً لكبة االوك  ومىحىي الىعً الحؽيُيً لدخؿؼا 

( عدخً أاخى 2002( ، ) عبُخك الخؿوَك ،2000( ، ) ظنخلن عبخؿ العخلطً، 1995 لل اج قث ؾقاوخة ) فخلجن ماخي ً ،

بلقج لا اللىحىي االقحالؾي االشحلخلعً لالوخك  َكج خع مىخحىي الخىعً الحؽيُيخً لدخؿؼا اللخللً ،  لخل ان لعصخإ 

 (. 2009ك الؿوَك ، االوك  ؾوق فعلم فً الحؽيُظ االوحكاجُصً لؿؼا االوك  ) عبُ

( أاخخى عنخخؿمل جقخخىع االوخخك  بخخاؾاق  وجؽيخخُظ ؾؼدهخخل اللخخللً فالبخخؿ مخخن االاحقخخلم مخخن EBRI,2003وجرخخُك ؾقاوخخة )  

 العرىالُة فً االوحهال  واالا لح الً االوحهال  الىاعً والن قلت العقُقُة وجىحبعؿ الن قلت الضعُ ة.

لعلع م هىمل بُالُخل ذخإ جعخىم الخً م هخىع جنلخىي شخلما َكاعخً ذخالخ وقؿ  لن م هىع الحنلُة اللىحؿامة فً اطلق  ا   

معلوق قلُىُة هً معىق االؾاء البركي واللعىق االقحاخلؾي واللعخىق البُالخً الىخهنً وجحعقخق هخف  الحنلُخة لهخف  

( 2009اللعلوق الرالخ من ؼالم الن إ االؾاقَة اللحعلقة فً جعدُا الىدى  االاىلاً ) ملشؿ  لاظ وعرللن غنخُإ ،

 (.2004) عدً الىدلً ،

فقؿ شخلق ث الللدهخة  ، 2015 ملُة فٍ وبحلبك أفٍ القلة  2030لعلع  ؼية الحنلُة اللىحؿامة فقؿ اعحلؿ قلؾ  العللإ 

م فخٍ اللرخلوقات واللنلقرخلت االقدُلُخة والؿولُخة لبدخىق  أهخؿاف الحنلُخة اللىخحؿامة منخف لعالىعىؾَة برها فالعكبُة 

جدحخمع الللدهخة بحن ُخف  ُة جضلفك الصهىؾ لدحاؿٌ لدحعؿَلت الحٍ جىاشى العللإ فخٍ الىقخث الخكاهن،وئَللال بأهلبؿاَحهل 

الحخً ق خمت عدخً االبعخلؾ الرالذخة االولوخُة والحخً جرخلا البعخؿ االقحاخخلؾي الحنلُخة اللىخحؿامة واوخحكاجُصُة أهخؿاف 

ولاق  االقحالؾ والحؽيُظ )  وذىابحهل،وجضعهل فٍ مقؿمة أولىَلجهل بلل َح ق مع ؼاىصُحهل واالشحللعً والبُالً 

 ،2018 ) 

ومخخن هخخفا اللن خخىق َحضخخط أهلُخخة الحؽيخخُظ االوخخحكاجُصٍ فخخً ظُخخل  الوخخك  ،فهخخى َعخخؿ ووخخُدة لحعقُخخق الحخخىالن  

االشحللعٍ واالقحالؾٌ لهل وجن ُإ جيىقهل وجقخؿمهل واالقجقخلء بلىخحىاهل فخً أطخىاق ظُلجهخل اللؽحد خة فدهخٍ جخنصط 

بلىخالىلُلجهل َصخب أن َهخىن لخؿٌ أفكاؾهخل الخىعٍ بأوخدىب الحؽيخُظ االوخحكاجُصً عنخؿ اوخحعلللهل الوك  فً القُخلع 

جعقُخق  –لصلُع مىاقؾهل اللحلظة وـلك لدىصىم ئلً ظللة من الحىالن الحً جضخلن لهخل  ىظخؿ  معُرخُة اوخحهال ُة 

 أقاً ئشبلا ملهن الظحُلشلجهل فً ظؿوؾ مىاقؾهل  .  

وعً االوك  بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا لؿقاوة  ةعللً فً معلولة من البلظرهنل ابعث فهك  البعد ال من

 وـلك من ؼالم اإلشلبة عدً الحىلؤالت الحللُة : 2030اللللً وااعهلوى عدً اوحقكاقهل فً ظا قؤَة الللدهة  

لً جبعلدؿؼا اللللً ً بللحؽيُظ االوحكاجُصعُنة البعد وعً قبة االوك   مىحىيها جىشؿ فكوح فً  -1

 ؟(، العلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ، الؿؼا الرهكي لالوك  علكاللىحىي الحعدُلً ، الللحغُكات الؿقاوة )

مىحىي وعً قبة االوك  عُنى البعد بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً ومحغُكات عالقة بُن ال مل طبُعة -2

 الؿؼا الرهكي لالوك (؟، العلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ،  علكالؿقاوة )اللىحىي الحعدُلً ، ال

الحؽيُظ فً ج ىُك اىبة الحبلَن فً اللحغُك الحلبع ) ؿَلىشكافُةالها جؽحد) اىبة مرلق ة اللحغُكات   -3

 جبعلً لولان معلمالت اإلاعؿاق وؾقشة اإلقجبلط ؟ (االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً 

 

 أهؿاف البعد: 
بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدخؿؼا اللخللً وااعهلوخهل عدخً وعً االوك   َهؿف البعد العللً با ة أولوُة ئلً ؾقاوة

 : ، وـلك من ؼالم 2030اوحقكاقهل فً ظا قؤَة الللدهة 
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) قبلت  عُنة البعد   فكاؾوعً االوك  بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً لمقُلن ال كوح فً  جىضُط -1

لعلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ، الؿؼا الرهكي ، ا علك)اللىحىي الحعدُلً ، الوهً جبعلً للحغُكات الؿقاوة االوك( 

 لالوك (؟

مىحىي وعً االوك  بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً ومحغُكات الؿقاوة العالقة بُن  الهر) عن طبُعة -2

 . ، العلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ، الؿؼا الرهكي لالوك (؟ علكوهً )اللىحىي الحعدُلً ، ال

مىخحىي الحبخلَن فخً اللحغُخك الحخلبع ) فخً ج ىخُك اىخب الؿَلىشكافُخة كاتلحغُخمرخلق ة ال جعؿَؿ اىب اؼخحالف -3

 . ( جبعلً لولان معلمالت اإلاعؿاق وؾقشة اإلقجبلطالىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً 

 

 :أهلُة البعد 
 : فً البعد  َىهإ

االقحالؾَة لالوك  واللصحلع من اللرلق ة فً جنلُة الىعً االوحرللقي لالوك  ومن ذإ اللىلهلة فً الحنلُة  -1

 ؼالم جكوُػ مبلؾيء الحنلُة بلعحبلق ان االوك  هً الك ُم  االولوُة فً جعؿَؿ اللعللإ االقحالؾَة لالوك  والؿولة 

ئلقلء الضىء عدً أهلُة الحؽيُظ االوحكاجُصً لدخؿؼا اللخللً بأبعخلؾ  اللؽحد خة بلعحبخلق  أظخؿ اللخؿاؼا الكلُىخُة  -2

 .ةلحعقُق الحنلُ

جباُك قبلت االوك بأهلُخة ئجبخلا االوخدىب العدلخً عنخؿ جعؿَخؿ أوشخى الاخكف واالا خلح لدخؿؼا اللخللً ل وخك   -3

 .واالهحللع باعؿاؾ اللُمااُة وااللحماع بحن ُفهل للل لى من أذك فً جعىُن مىحىي معُرة االوك 

 

 فكو  البعد: 
 َ حك  البعد العللً ملَدً :

ً للحؽيُظ االوحكاجُصب وعً قبلت االوك مقُلنُة بُن أفكاؾ عُنة البعد فً جىشؿ فكوح ـات ؾاللة ئظالل -1

، العلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ، الؿؼا  علك، الاللىحىي الحعدُلً)جبعلً للحغُكات الؿقاوة وهً لدؿؼا اللللً 

 الرهكي لالوك ( .

وحكاجُصً لدؿؼا اللللً مىحىي وعً االوك  بللحؽيُظ االجىشؿ عالقة ئقجبلطُى ـات ؾاللة ئظاللُة بُن  -2

 ، العلا ، عؿؾ أفكاؾ االوك  ، الؿؼا الرهكي لالوك ( .علكومحغُكات الؿقاوة وهً )اللىحىي الحعدُلً ، ال

قبخخة االوخخك  بخخللحؽيُظ  وعخخًاللحغُخخك الحخخلبع ) فخخً ج ىخخُك اىخخبة الحبخخلَن فخخًجؽحدخخ) اىخخبة مرخخلق ة اللحغُخخكات  -3

 .وؾقشة اإلقجبلط لمالت اإلاعؿاق ( جبعلً لولان معً لدؿؼا اللللً االوحكاجُص

 

 اإلودىب البعرً :

 أوالً: منهس البعد :
 َحبع هفا البعد اللنهس الىص ٍ الحعدُدٍ .

 : : مايدعلت البعدذلاُلً 

 : االوحكاجُصُة 
قوإ االجصل  اللىحقبدٍ وبُلن غلَلجهل عدً اللؿي البعُؿ واؼحُلق النلظ االوحكاجُصٍ اللنلوب لحعقُق ـلك فٍ ضىء 

 Thompson)عىامخخا واللحغُخخكات البُالُخخة الؿاؼدُخخة والؽلقشُخخة وذخخإ جن ُخخف االوخخحكاجُصُة ومحلبعحهخخل وجقُلهخخل. ال

Strickland, 1998) وَكي ،(2003,Yeoryion)  أاهخل مصلىعخة مخن القخكاقات والحاخكفلت الحخٍ جعخؿؾ الؾاء

الوك  جكجبظ بأهؿاف بعُؿ  قؿ جلحؿ ( أن االوحكاجُصُة لؿي 2005طىَا الشا، وجرُك فلطلة النبىَة ومنً ظلمؿ )

عخخؿ  أشخخهك أو وخخنىات وجهخخىن عبخخلق  عخخن ؼيخخىط عكَضخخة لد خخكوف واالظحلخخلالت اللىخخحقبدُة وطخخكح مىاشهحهخخل 

 وجقؿَك اللىاقؾ الاللمة لهل.

  : ٍالحؽيُظ االوحكاجُصStrategic Planning 
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عقللق اللحعدقة بهل وجقؿَك اللخىاقؾ هى ؼيىط عكَضة لد كوف واالظحللالت اللىحقبدُة وطكح مىاشهحهل وشلع ال

الاللمة لهل وهٍ جكجبظ بأهؿاف بعُؿ  اللخؿي وقخؿ جلحخؿ لىخنىات وجبخؿأ بحعؿَخؿ الهخؿف ذخإ الن خك  الرخلمدة لد خكوف 

 (2006اللعُية وأؼُكاً جعؿَؿ اقلط اللكاشعة والحقُُإ. )معلؿ الللضٍ، 

قٌ فخٍ الح هُخك لحاخلُإ اللىخحقبا اللكغخىب فُخى، ( بلاخى أوخدىب ئبخؿاعٍ وابحهخل2009وجعكفى أوللء الهخكؾي )    

 وَحإ ـلك برها وبؽيىات محعلقف عدُهل للىاشهة االلملت آؼًفا فٍ العىبلن اقلط الضع) واقلط القى  .

وجعكف البلظرة الحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللٍ ل وك  اشكالُل : بأاخى وعخٍ الوخك  بلللحيدبخلت اللىخحقبدُة     

فحك  لمنُة معُنة وجقؿَك اللىاقؾ اللللُة الاللمة لهل مع وضع جاىق لالظحللالت وال كوف الحخٍ  الحٍ جعؿؾهل فٍ

ملل َإذك عا اوحقكاقهل وَىهإ الً جكشلة قؤَة الللدهة الً أهؿاف معخؿؾ  وجعقُخق  جيكأ عدُهل وطكح مىاشهحهل

 .بنىؾهل الحعقُق االمرا

  : ٍالؿؼا اللللFinancial Income 
النلجس عن قاجب أو أشك أو العللؿ من االوحرللقات لللحدهلت ؼلصة أو العيلَل والهبخلت أو الهخؿاَل أو هى الؿؼا     

 (2000مؿؼكات الوك . )ظنلن عبؿ العلطٍ، 

وجعكف البلظرة وعً االوك  بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللٍ بلاى هى جاىق وجقخؿَك الوخك  لهُ ُخة لَخلؾ      

عى من مللقولت أو القُلع ببعض الارخية الحخٍ جه خا لَخلؾ  الخؿؼا اللخللٍ واؾؼخلق  للىاشهخة ؾؼدهل الللؾٌ ومل َحب

اللحيدبلت العللُة واللىحقبدُة  لل ااى هخى جاخىق الظحُلشخلت أبنللهخل مخن اللاخكوفلت الحعدُلُخة الوخحهللم مكاظخا 

اللحيدبخلت الللؾَخة الحخٍ جحيدبهخل  جعدُلهإ اللىحقبدُة  ووضع ؼية لحىفُك هف  االظحُلشخلت  وئؾقا  الوخك  وجخىفُك

 .الصىااب الاعُة واالشحللعُة اللكظدة اللىحقبدُة فٍ جقؿع العلك ومل َاللمهل فٍ لَلؾ  اللاكوفلت اللن قة عدً

  2030قؤَة  : 
( بأاهل ؼية طلىظة لدغلَة ، وااهل وحنحهً من اعحلخلؾ الللدهخة عدخً الخن ظ بعدخىم عخلع Freer,2016عكفحهل )     

لدلىخخلعؿ  فخخً جعقُخخق هخخفا الهخخؿف جحضخخلن الؽيخخة ج لصخخُا عخخن االهخخؿاف الكلُىخخُة فخخً شلُخخع مصخخلالت و 2020

 وقيلعلت الؿولة وجقىع عدً مصحلع ظُىي واقحالؾ ممؾهك ووطن طلىض.

من ؼالم جخىفُك  ( 1452 -1437وجعكفى البلظرة اشكالُل بأاهل قؤَة الللدهة العكبُة الىعىؾَة فً ؼالم ال حك  )   

للشً مع اللعلَُك العلللُة وجعقق الحنلُة اللىحؿامى وـلك بؿاَة من االوك  محلردة فً قبخى االوخك   عضخى اا لى جح

فعلم ومىضع جأذُك فً أفكاؾ االوك  بأهلُة الخىعً الحؽيُيخً فخً ظُخل  االوخك  مخن ؼخالم اللىالاخة الىخدُلة بخُن 

 العاك.  مىاقؾهل واظحُلشلجهل ال عدُة ظحً َلهنهل الحهُ) مع محيدبلت هفا

 : البعدظؿوؾ :  ذللرلً 

 جهىاث عُنة البعد من مصلىعحُن : : لدبعد البركَى العؿوؾ

 عُنة الؿقاوة قبلت االوك  من ( 30عُنة الؿقاوة اإلوحيالعُة : قىامهل ) - 1

وعً قبلت االوك بللحؽيُظ مقُلن ،  ئوحللق  البُلالت العلمةأؾوات الؿقاوة اللحلردة فً لك لحقنُن وـ 

 .حكاجُصً لدؿؼا للللًاالو

و لن اؼحُلق العُنة  .أوك   قبة( 250جلردث عُنة البعد فً عُنة مهىاة من )عُنة الؿقاوة الولوُة :  - 2

 علؿَلً و لاث من أهإ شكوط االؼحُلق :

 أن جهىن محموشة وجعُش فٍ أوك  محهلمدة. أ   ـ

 من مىحىَلت اشحللعُة واقحالؾَة مؽحد ة. ب  ـ

  واظؿ عدً القا. لؿَهل ط ا شـ ـ

 ع .2019فٍ علع جإ جيبُق أؾوات البعد  العؿوؾ الممنُة لدبعد :

 : أؾوات البعد قابعلً 
 (ة)ئعؿاؾ البلظر                                            ئوحللق  البُلالت العلمة . -1

 ( ةلظر)ئعؿاؾ الب   وعً قبلت االوك بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً  .   مقُلن  -2

                : ئوحللق  البُلالت العلمة -1
لحخً ج ُخؿ فخً ا لتمخوبعخض اللعدى فخكاؾ عُنخة البعخدالعلمخة لبُلاخلت الأعؿت هف  اإلوحللق  بهؿف العاخىم عدخً 

 :ؼاللب عُنة الؿقاوة الؿَلىشكافُة وئشحلدث اإلوحللق  عدً ملَدًئمهلاُة جعؿَؿ 
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 ( .العلا، العلك اللىحىي الحعدُلً ،جحضلن )عد عُنة الب الموشةؼلصة عن بُلالت  -أ

 ( .االوك  ، الؿؼا الرهكي لالوك   عؿؾ أفكاؾوجحضلن ) علمة عن الوك  بُلالت  -ب

         :الحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللٍ مقُلن  -2
للٍ، وقؿ جإ ئعخؿاؾ َهؿف هفا اللقُلن ئلً الحعكف عدً مىحىي وعٍ الوك  فٍ جؽيُيهإ االوحكاجُصٍ لؿؼدهل الل

فٍ ضىء جاىق البلظرة لهإ هف   لقُلناالوحبُلن فٍ ضىء الحعكَ لت اإلشكالُة لهفا البعد، وجإ جعؿَؿ معلوق ال

اللعلوق فٍ ظُل  الوك  اللىحقبدُة وفٍ ضىء أ رك اللىضىعلت اهحللملً وظؿَرلً من قبا الوخك . وقخؿ قوعخٍ فخٍ 

معنخً ، وقخؿ جخإ  الحعبُك ووضىض اللعلاٍ بعُد ال جعحلا العبلق  أ رك مخن ئعؿاؾ عبلقات اللقُلن أن جحىإ بىالمة

 عدً بعض الولجف  اللحؽااُن لؼف آقالهإ وقؿ أبؿوا مىافقحهإ عدُى. عك 

خخىن اللقُخخلن فخخٍ صخخىقجى اإلشلللُخخة عدخخً ) ( عبخخلق  ؼبكَخخة وجحعخخؿؾ االوخخحصلبة عدخخً  خخا عبخخلق  وفخخق ذخخالخ 33وجَهَّ

( عدخً 1، 2، 3، ال( وعنؿ جاعُط اللقُخلن اوخحؽؿع اللقُخلن اللحاخا مخن الخؿقشلت )اؼحُلقات وهٍ )اعإ، أظُلالً 

( عدً الحكجُخب لالوخحصلبلت عدخً 3، 2، 1الحكجُب لالوحصلبلت عدً العبلقات مىشبة الاُلغة وجعيً الؿقشلت )

   .( 33( وأقا ؾقشة )99، وبفلك جهىن أعدً ؾقشى َعاا عدُهل الل عىى )العبلقات وللبة الاُلغة 

وقؿ اشحلا هفا اللعىق عدً عبلقات جقُه جاىق وجقؿَك الوك  فٍ  ُ ُة لَلؾ  ؾؼدهل اللخللٍ ومخل َلهخن أن جقخىع 

بى من أارية َلهن من ؼاللهل اوخحرللق اللحخلض لخؿَهل مخن مخلم واؾؼخلق  للىاشهخة محيدبلجهخل اللىخحقبدُة ، وعبخلقات 

هحللمهخل بحخىفُك محيدبخلت اللكاظخا الحعدُلُخة الحللُخة وبؽلصخة جقُه مل جؽيخظ لخى الوخك  لحعدخُإ أبنللهخل مىخحقبدُلً وا

الحعدُإ الصلمعٍ للل َحيدب من أعبلء ولَلؾ  فخٍ اللاخكوفلت الحعدُلُخة. وعبخلقات جدقخٍ الضخىء عدخً اللللقوخلت 

وقخث واهحللع الوك  بحىفُك اظحُلشلت أبنللهإ المواشُة وىاء  لن بلؾؼلق الللم أو شكاء مىحدمملجهإ المواشُة فٍ 

مبهك لدحؽ ُ) من أعبلء الوك  اللللُة اللىحقبدُة. وعبلقات جقخُه ئؾقا  الوخك  لحبعُخلت الحقخؿع فخٍ العلخك والحخٍ 

 من شأاهل جمَؿ االظحُلز اللللٍ فٍ هف  اللكظدة و ُ ُة االوحعؿاؾ لهل للىاشهحهل فٍ اللىحقبا.

 .ؾوات الَقاؿ بحقنُن الؾوات قُلن صؿح وذبلت جقنُن أؾوات الؿقاوة: 

 . الحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللًمقُلن  أوالً:

 فٍ ـلك عدً  ا من: ةئعحلؿت البلظر : اللقُلنصؿح  

: وـلك بعخك  اللقُخلن عدخً مصلىعخة مخن الوخلجف  اللعهلخُن اللحؽااخُن ، Validity Contentصؿح اللعحىي 

م وصخُلغحهل  للخل جهخؿف ئلخً جصلُعخى مخن معدىمخلت إلبؿاء الكأٌ فٍ مؿي مالللة أوالدة اللقُلن واإلوحصلبلت لها وخإا

% مخع جعخؿَا وظخفف بعخض العبخلقات فخٍ 85وبُلالت. وقؿ أبؿوا مىافقحهإ عدً أوالدة اللقُلن وعدً اإلوحصلبلت بنىبة 

 بللحعؿَالت اللرلق ئلُهل.  ةبعض اللعلوق، وقلمث البلظر

قخة صخؿح اإلجىخلح الخؿاؼدٍ عخن طكَخق ئَصخلؾ : جإ ظىلب صؿح الحهىَن بيكConstruct Validityَصؿح الحهىَن  -

 عبخخلق معلمخخا اإلقجبخخلط باوخخحؽؿاع معلمخخا ،بُكوخخىن،، وقخخؿ جكاوظخخث قخخُإ معخخلمالت اإلقجبخخلط  بخخُن الؿقشخخة الهدُخخة لهخخا 

( وهٍ قُإ ؾالة ئظاللًُل عنؿ 1(  لل َحضط من الصؿوم الحللً ققإ )00963(  ، ) 00605والؿقشة الهدُة لدلقُلن بُن )  

  .، ملل َؿم عدً جصلاه عبلقات ومعلوق اللقُلن والؿقشة الهدُة لى 0001لة مىحىي ؾال

 

 ( قُإ معلمالت االقجبلط بُن ؾقشة  ا عبلق  1شؿوم ) 

 والؿقشة الهدُة لالوحبُلن )الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللً (

 الؿاللة االقجبلط ع الؿاللة االقجبلط ع

1- 0.792 0.01 18- 0.834 0.01 

2- 0.728 0.01 19- 0.908 0.01 

3- 0.605 0.05 20- 0.761 0.01 

4- 0.826 0.01 21- 0.892 0.01 

5- 0.936 0.01 22- 0.639 0.05 

6- 0.705 0.01 23- 0.731 0.01 

7- 0.777 0.01 24- 0.796 0.01 

8- 0.863 0.01 25- 0.950 0.01 
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9- 0.640 0.05 26- 0.813 0.01 

10- 0.888 0.01 27- 0.856 0.01 

11- 0.915 0.01 28- 0.612 0.05 

12- 0.841 0.01 29- 0.963 0.01 

13- 0.632 0.05 30- 0.717 0.01 

14- 0.745 0.01 31- 0.871 0.01 

15- 0.629 0.05 32- 0.928 0.01 

16- 0.802 0.01 33- 0.789 0.01 

17- 0.961 0.01  

باوحؽؿاع طكَقة أل ل كوابلغ  ،   الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللًمعلما الربلت: جإ ظىلب الربلت للقُلن 

القحكابهل من الىاظؿ الاعُط  لل  0001وبلوحؽؿاع طكَقة الحصملة النا ُة ، و لاث قُإ اإلقجبلط ؾالة عنؿ مىحىي 

 لت اللقُلن وصالظُحى لدحيبُق.(، ملل َؿم عدً ذب2َحضط من الصؿوم الحللً ققإ )

، واجىلقى  واطكاؾ  فُلل َموؾال  ، وعؿع جنلقضى مع ا ىى ؾقة االؼحبلق فٍ القُلن واللالظ ة reabilityَقاؿ بللربلت 

بى من معدىملت عن ودى  الل عىى ، وهى النىبة بُن جبلَن الؿقشة عدً اللقُلن الحٍ جرُك ئلً الؾاء ال عدٍ 

 ب الربلت عن طكَق :لدل عىى ، و جإ ظىل

 Alpha Cronbachمعلما ال ل  كوابلغ      -1

    Split-halfطكَقة الحصملة النا ُة   -2

 Guttmanشُىجللن    -3

 ( قُإ معلما الربلت للعلوق اللقُلن2شؿوم )

 شُىجللن الحصملة النا ُة معلما ال ل 

 0.841 0.912 – 0.796 0.852 ذبلت مقُلن الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ

َحضط من الصؿوم الىلبق أن شلُع قُإ معلمالت الربلت : معلما ال ل ، الحصملة النا ُة ، شُىجللن ؾالة عنؿ     

 ملل َؿم عدً ذبلت االوحبُلن .  0.01مىحىي 

 

 

 النحللس جعدُدهل وج ىُكهل
 أوالً: النحللس الىص ُة

  وص) عُنة البعد -2
                         

 الت العلمة اوحللق  البُل
 اللىحىي الحعدُلٍ : -1

 ( جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُلٍ  1 ( والرها البُلاٍ ققإ ) 3َىضط الصؿوم )     

 ( جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُل3ٍشؿوم )

 النىبة% العؿؾ اللىحىي الحعدُلٍ

 %12.8 32 الرهلؾ  االبحؿالُة

 %16.4 41 الرهلؾ  اللحىوية

 %29.2 73 الرهلؾ  الرلاىَة 

 %41.6 104 الرهلؾ  الصلمعُة / ،ملشىحُك ، ؾ حىقا ،

 %100 250 اللصلىا
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المستوى التعليمي

 
 ( َىضط جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُلٍ 1 شها ) 

من أفكاؾ عُنة البعخد ظلصخالت عدخٍ الرخهلؾ  الصلمعُخة /  104( أن  1 ( وشها بُلاٍ ) 3َحضط من شؿوم )      

مخخن أفخخكاؾ عُنخخة البعخخد ظلصخخالت عدخخٍ الرلاىَخخة العلمخخة بنىخخبة  73% ، َدخخُهإ 41.6،ملشىخخحُك ، ؾ حخخىقا ، بنىخخبة 

، % 16.4من أفكاؾ عُنة البعد ظلصالت عدٍ الرهلؾ  اللحىوية بنىبة  41% ، ذإ َأجٍ فٍ اللكجبة الرللرة 29.2

 % .12.8من أفكاؾ عُنة البعد ظلصالت عدٍ الرهلؾ  االبحؿالُة بنىبة  32وَأجٍ فٍ اللكجبة الكابعة 

 العلك :  -2
 ( جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك العلك  2( والرها البُلاٍ ققإ ) 4َىضط الصؿوم )      

 ( جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك العلك  4شؿوم ) 

 النىبة% عؿؾال العلك

 %21.2 53 ونة 30اقا من 

 %46.4 116 ونة 40ونة لقا من  30من 

 %32.4 81 ونة فأ رك 40من 

 %100 250 اللصلىا

21.20%

46.40%

32.40%

العمر

سنة   ا   م  

سنة   سنة     م     م  

سنة   كثر   م  

 
 ( َىضط جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك العلك 2 شها ) 



 
 

DOI: 10.33193/IJoHSS.10.11 120 

 

ونة  40ونة لقا من  30البعد جكاوظث أعللقهن من  من أفكاؾ عُنة 116( أن 2( وشها )  4َحضط من شؿوم )     

من أفكاؾ  53% ، َدُهإ 32.4ونة فأ رك بنىبة  40من أفكاؾ عُنة البعد  لاث أعللقهن من  81% ، َدُهإ 46.4بنىبة 

 % .21.2ونة بنىبة  30عُنة البعد  لاث أعللقهن اقا من 

 العلا : -3
 ىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعل للحغُك العلا ( ج3( والرها البُلاٍ ققإ ) 5َىضط الصؿوم ) 

 جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعلً للحغُك العلا  ( 5شؿوم )

 النىبة% العؿؾ العلا 

 %63.2 158 جعلا

 %36.8 92 ال جعلا

 %100 250 اللصلىا

 

36.80%

63.20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ال تعم تعم 

العم  

 شها )

 ( َىضط جىلَع أفكاؾ عُنة البعد جبعلً للحغُك العلا  3

من  92% ، بُنلل 63.2من أفكاؾ عُنة البعد علمالت بنىبة  158( أن 3( وشها ) 5 َحضط من شؿوم )    

 % .36.8أفكاؾ عُنة البعد غُك علمالت بنىبة 

 عؿؾ أفكاؾ الوك  : -4
 ( جىلَع أوك عُنة البعد جبعلً لعؿؾ أفكاؾهل 4( والرها البُلاٍ ققإ ) 6َىضط الصؿوم )      

 ع أوك عُنة البعد جبعلً لعؿؾ أفكاؾهلجىلَ  (6شؿوم )

 النىبة% العؿؾ عؿؾ أفكاؾ الوك 

 %34.4 86 أفكاؾ 5أقا من 

 %43.6 109 أفكاؾ 7أفكاؾ الٍ  5من 

 %22 55 أفكاؾ فأ رك 8من 

 %100 250 اللصلىا
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 ( َىضط جىلَع أوك عُنة البعد جبعلً لعؿؾ أفكاؾهل 4 شها )

أفكاؾ  7أفكاؾ الٍ  5أوك  بعُنة البعد جكاوض عؿؾ أفكاؾهل من  109( أن  4( وشها ) 6َحضط من شؿوم )    

% ، وأؼُكا 34.4، بنىبة 86أفكاؾ وبدغ عؿؾهإ ، 5% ، َدُهإ الوك الالجٍ  لن عؿؾ أفكاؾهل أقا من 43.6بنىبة 

 % .22نىبة ، ب55أفكاؾ فأ رك ، 8 لن عؿؾ الوك الالجٍ  لن عؿؾ أفكاؾهل من 

 الؿؼا الرهكٌ : -5
 البعد وفقل ل اللت الؿؼا اللؽحد ة( جىلَع أوك عُنة   5 ( والرها البُلاٍ ققإ ) 7 َىضط الصؿوم )      

 ( جىلَع أوك عُنة البعد وفقل ل اللت الؿؼا اللؽحد ة 7 شؿوم ) 

 النىبة% العؿؾ الؿؼا الرهكٌ 

 %16.8 42 لاير  4000أقا من 

 %20 50 لاير  8000ئلٍ اقا من لاير   4000من 

 %32.8 82 لاير  12000لاير ئلٍ اقا من   8000من 

 %30.4 76 لاير فأ رك 12000من 

 %100 250 اللصلىا

 

16.80%

20%

32.80%

30.40%

الد   الشهر  

           م  

          لي ا   م        م  

           لي ا   م        م  

    كثر      م  

 
 ( َىضط جىلَع أوك عُنة البعد وفقل ل اللت الؿؼا اللؽحد ة 5  شها )
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( أن أ بك فاللت الؿؼا الرهكٌ لوك عُنة البعد  لن فٍ ال الة )مخن  5)( والرها البُلاٍ  7َحضط من شؿوم )     

لاير فخأ رك( ،  فقخؿ بدغخث اىخبحهإ عدخً الحخىالٍ  12000لاير( ، جدُهل ال الخة )مخن   12000لاير ئلٍ اقا من   8000

بدغخث لاير( ظُد   8000لاير ئلٍ اقا من   4000%( ، وَأجٍ بعؿ ـلك الوك ـوٌ الؿؼا )من %30.4 ، 32.8)

 % .16.8لاير( ظُد بدغث اىبحهإ   4000% ، وأؼُكا الوك ـوٌ الؿؼا )أقا من 20اىبحهإ 

 ذلاًُل: النحللس فٍ ضىء فكو  البعد :
 جىشؿ فكوح ـات ؾاللة ئظاللُة بُن أفكاؾ عُنة البعد فخً النحللس فٍ ضىء ال ك  الوم : والفٌ َنب عدً أاى ،

،  علخكمىخحىي جعدخُإ الع ، الجبعخلً للحغُخكات الؿقاوخة وهخً )دخؿؼا اللخللً مىحىي وعُهإ بللحؽيُظ االوخحكاجُصً ل

 .( ،االوك  ، الؿؼا الرهكي لالوك عؿؾ أفكاؾ ،  العلا

ولدحعقق من هفا ال ك  جإ جيبُق اؼحبلق ) ت ( ، وظىلب جعدُا الحبلَن لؿقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً      

 ىضط ـلك :بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ والصؿاوم الحللُة ج

 

 ( جعدُا الحبلَن لؿقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ 8شؿوم )  

 جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُلٍ

 محىوظ اللكبعلت مصلىا اللكبعلت اللىحىي الحعدُلٍ
ؾقشلت 

 العكَة
 الؿاللة قُلة ) ف(

 2 6634.643 13269.287 بُن اللصلىعلت
 ؾام 0.01 62.493

 247 106.165 26222.877 لىعلتؾاؼا اللص

   249  39492.164 اللصلىا

( ، ملل 0.01( وهً قُلة ؾالة ئظاللُل عنؿ مىحىي )62.493( ئن قُلة ) ف(  لاث ) 8َحضط من شؿوم )         

، َؿم عدً وشىؾ فكوح بُن ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُلٍ 

 وللعكفة اجصل  الؿاللة جإ جيبُق اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  والصؿوم الحللٍ َىضط ـلك :

 ( اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ   9شؿوم ) 

 اللىحىي الحعدُلٍ
 منؽ ض 

 66.443=  ع

 محىوظ 

 79.201=  ع

 عللٍ 

 95.536=  ع

   - منؽ ض

  - **12.758 محىوظ

 - **16.335 **29.093 عللٍ
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 ( فكوح ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك اللىحىي الحعدُلٍ  6شها ) 

 

( وشخخىؾ فخخكوح فخخٍ الخخىعً بخخللحؽيُظ االوخخحكاجُصٍ بخخُن أفخخكاؾ العُنخخة فخخٍ  6( وشخخها )  9َحضخخط مخخن شخخؿوم )     

أفكاؾ العُنة فٍ اللىحىي الحعدُلٍ اللحىوظ واللنؽ ض لاللط أفخكاؾ العُنخة فخٍ  اللىحىي الحعدُلٍ العللٍ و ال من

( ،  لخل جىشخؿ فخكوح بخُن أفخكاؾ العُنخة فخٍ اللىخحىي الحعدُلخٍ 0.01اللىحىي الحعدُلٍ العخللٍ عنخؿ مىخحىي ؾاللخة )

عدُلخٍ اللحىوخظ عنخؿ اللحىوظ وأفكاؾ العُنة فٍ اللىحىي الحعدُلٍ اللخنؽ ض لاخللط أفخكاؾ العُنخة فخٍ اللىخحىي الح

( ، َدُهإ أفكاؾ 95.536( ، ظُد بدغ محىوظ ؾقشة أفكاؾ العُنة فٍ اللىحىي الحعدُلٍ العللٍ )0.01مىحىي ؾاللة )

( ، وأؼُكا أفكاؾ العُنة فخٍ اللىخحىي الحعدُلخٍ اللخنؽ ض 79.201العُنة فٍ اللىحىي الحعدُلٍ اللحىوظ بلحىوظ )

 وعُخلالولً أفكاؾ العُنخة فخٍ اللىخحىي الحعدُلخٍ العخللٍ ظُخد  خلاىا أ رخك  ( ، فُأجٍ فٍ اللكجبة66.443بلحىوظ )

بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ ، ذإ أفكاؾ العُنة فخٍ اللىخحىي الحعدُلخٍ اللحىوخظ فخٍ اللكجبخة الرلاُخة ، ذخإ أفخكاؾ العُنخة فخٍ 

 اللىحىي الحعدُلٍ اللنؽ ض فٍ اللكجبة الؼُك  .

الحعدُإ اللكج ع َىلعؿ الوخك  فخٍ جعؿَخؿ الهخؿاف اللىخحقبدُة و خفلك جعؿَخؿ  وج ىك البلظرة هف  النحُصة بأن مىحىي

اليكح وأوه الحؽيُظ اللنلوبة لدىصىم ئلً هف  الهؿاف  لل أن مىحىي الحعدُإ َىلعؿ فٍ جعمَخم قخؿق  الموشخة 

هخخف  النحُصخخة عدخخً وضخخع اللُمااُخخلت اللؽحد خخة لخخؿؼا الوخخك  وجعؿَخخؿ اللخخىاقؾ الوخخكَة و ُ ُخخة اوخخحؽؿامهل. وجح خخق 

وملَىخى  (،2009وأوخللء الهخكؾي ) (،2005(، ومنً مىوً )1997(، وئَللن أظلؿ )1995وؾقاوة فلجن لي ٍ )

 ( والحٍ أظهكت الحأذُك اإلَصلبٍ للىحىي الحعدُإ عدً جؽيُظ الؿؼا اللللٍ ل وك .2011العبرٍ )

 

 ُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك العلك( جعدُا الحبلَن لؿقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽي  10شؿوم ) 

 محىوظ اللكبعلت مصلىا اللكبعلت العلك
ؾقشلت 

 العكَة
 الؿاللة قُلة ) ف(

 2 6476.553 12953.107 بُن اللصلىعلت
 ؾام 0.01 49.153

 247 131.763 32545.556 ؾاؼا اللصلىعلت

   249  45498.663 اللصلىا

( ، ملل 0.01( وهً قُلة ؾالة ئظاللُل عنؿ مىحىي )49.153 لاث )( ئن قُلة ) ف(  10َحضط من شؿوم )     

، وللعكفة علكَؿم عدً وشىؾ فكوح بُن ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك ال

 اجصل  الؿاللة جإ جيبُق اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  والصؿوم الحللٍ َىضط ـلك :
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 ق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ ( اؼحبل 11شؿوم )

 العلك 
 ونة 30اقا من 

 51.270ع = 

 ونة 40ونة لقا من  30من 

 69.963ع = 

 ونة فأ رك 40من 

 81.062ع =  

   - ونة 30اقا من 

  - **18.693 ونة 40ونة لقا من  30من 

 - **11.099 **29.792 ونة فأ رك 40من 

     

51.27

69.963

81.062
             

                       

               

 
 علك( فكوح ؾقشلت العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك ال  7شها ) 

 

( وشىؾ فكوح فٍ الىعً بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ بخُن أفخكاؾ العُنخة ـوات  7( وشها )  11َحضط من شؿوم )      

وخنة،  30وخنة ، اقخا مخن  40وخنة لقخا مخن  30ونة فأ رك و خال مخن أفخكاؾ العُنخة ـوات الىخن ،مخن  40الىن من 

( ،  لخل جىشخؿ فخكوح بخُن أفخكاؾ العُنخة 0.01ونة فأ رك عنؿ مىحىي ؾاللخة ) 40لاللط أفكاؾ العُنة ـوات الىن من 

وخنة لاخللط أفخكاؾ العُنخة ـوات  30وخنة وأفخكاؾ العُنخة ـوات الىخن اقخا مخن  40ونة لقا مخن  30ـوات الىن من 

( ، ظُد بدغ محىوخظ ؾقشخة أفخكاؾ العُنخة ـوات الىخن 0.01ونة عنؿ مىحىي ؾاللة ) 40ونة لقا من  30الىن من 

( 69.963وخنة بلحىوخظ ) 40ونة لقا مخن  30( ، َدُهإ أفكاؾ العُنة ـوات الىن من 81.062ونة فأ رك ) 40من 

( ، فُخأجٍ فخٍ اللكجبخة الولخً أفخكاؾ العُنخة 51.270وخنة بلحىوخظ ) 30، وأؼُكا أفكاؾ العُنخة ـوات الىخن اقخا مخن 

ونة فأ رك ظُد  خلاىا أ رخك وعخً بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ ، وفخً اللكجبخة الرلاُخة أفخكاؾ العُنخة  40 ـوات الىن من

، وخخنة  30وخخنة ، وفخخً اللكجبخخة الؼُخخك  أفخخكاؾ العُنخخة ـوات الىخخن اقخخا مخخن  40وخخنة لقخخا مخخن  30ـوات الىخخن مخخن 

الحخً جىخلعؿهل عدخً ئجبخلا أوخللُب  ـلخك ئلخً أاخى  دلخل لاؾ العلخك  جخمؾاؾ ؼبخك  ومعكفخة قبخة الوخك وجكشع البلظرة  

 ظهُلة وجؽيُظ واعً لإلا لح عدً الوك  ووؿ ظلشلجهل ومحيدبلجهل.

 

 ( ال كوح فٍ محىوظ ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك العلا  12شؿوم )       

 العلا 
اللحىوظ 

 العىلبٍ

االاعكاف 

 اللعُلقٌ
 العُنة

ؾقشلت 

 العكَة
 الؿاللة قُلة ) ت (

 158 6.881 91.332 جعلا
248 14.057 

  0.01ؾام عنؿ 

 92 5.037 78.521 ال جعلا لاللط العلمالت
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 ( ال كوح فٍ محىوظ ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك العلا  8شها )

 

( وهً قُلة ؾالة ئظاخللُل عنخؿ مىخحىي 14.057( أن قُلة ) ت (  لاث ) 8( وشها )  12َحضط من الصؿوم )     

( ، بُنلخل بدخغ محىوخظ ؾقشخة غُخك 91.332( لاخللط العخلمالت ، ظُخد بدخغ محىوخظ ؾقشخة العخلمالت )0.01ؾاللة )

، العخلمالت ( ، ملل َؿم عدً أن العلمالت  خلاىا أ رخك وعخً بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ مخن غُخك 78.521العلمالت )

وج ىك البلظرة ـلك لن العلمدة َلهنهل العاىم عدً اللعدىملت الحٍ جلهنهل من الحؽيُظ االوحكاجُصٍ من ؼبكجهل 

فٍ العلا  لل أاهل جمَؿ من اللىاقؾ الوكَة الحٍ َلهن اوخحؽؿامهل فخٍ الحؽيخُظ االوخحكاجُصٍ. وجح خق هخف  النحُصخة 

( الخفَن أشخلقوا ئلخً عخؿع 2005( ومنً مىوخً )1997ة ئَللن أظلؿ )( ئال أاهل جؽحد) وؾقاو1995وفلجن لي ٍ )

 وشىؾ فكوح بُن العلمالت وغُك العلمالت فٍ الحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللٍ.

 

 ( جعدُا الحبلَن لؿقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ  13شؿوم ) 

 جبعل للحغُك عؿؾ أفكاؾ الوك 

 محىوظ اللكبعلت مصلىا اللكبعلت عؿؾ أفكاؾ الوك 
ؾقشلت 

 العكَة
 الؿاللة قُلة ) ف(

 2 6197.497 12394.994 بُن اللصلىعلت
 ؾام 0.01 33.470

 247 185.164 45735.527 ؾاؼا اللصلىعلت

   249  58130.521 اللصلىا

( ، ملل 0.01نؿ مىحىي )( وهً قُلة ؾالة ئظاللُل ع33.470( ئن قُلة ) ف(  لاث ) 13َحضط من شؿوم )       

َؿم عدً وشىؾ فكوح بُن ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك عؿؾ أفكاؾ الوك  ، 

 وللعكفة اجصل  الؿاللة جإ جيبُق اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  والصؿوم الحللٍ َىضط ـلك :

  ( اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  14شؿوم ) 

 عؿؾ أفكاؾ الوك 
 أفكاؾ 5أقا من 

 73.742ع = 

 أفكاؾ 7أفكاؾ الٍ  5من 

 51.430ع = 

 أفكاؾ فأ رك 8من 

 49.027ع = 

   - أفكاؾ 5أقا من 

  - **22.312 أفكاؾ 7أفكاؾ الٍ  5من 

 - *2.403 **24.715 أفكاؾ فأ رك 8من 
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عدد   راد ا سرة
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 ؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك عؿؾ أفكاؾ الوك ( فكوح ؾقشلت أفكا 9شها )  

 

( وشىؾ فكوح فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ بخُن أفخكاؾ العُنخة بللوخك  9( وشها )  14َحضط من شؿوم )     

اخللط أفخكاؾ العُنخة أفخكاؾ فخأ رك، ل 8أفخكاؾ ، مخن  7أفكاؾ الٍ  5أفكاؾ و ال من أفكاؾ العُنة بللوك ،من  5أقا من 

 7أفخكاؾ الخٍ  5( ، بُنلل جىشؿ فكوح بُن أفكاؾ العُنخة بللوخك مخن 0.01أفكاؾ عنؿ مىحىي ؾاللة ) 5بللوك أقا من 

أفكاؾ عنؿ مىحىي ؾاللة  7أفكاؾ الٍ  5أفكاؾ فأ رك لاللط أفكاؾ العُنة بللوك من  8أفكاؾ وأفكاؾ العُنة بللوك من 

( ، َدُهإ أفخكاؾ العُنخة بللوخك مخن 73.742أفكاؾ ) 5شة أفكاؾ العُنة بللوك أقا من ( ، ظُد بدغ محىوظ ؾق0.05)

( ، 49.027أفخكاؾ فخأ رك بلحىوخظ ) 8( ، وأؼُخكا أفخكاؾ العُنخة بللوخك مخن 51.430أفكاؾ بلحىوظ ) 7أفكاؾ الٍ  5

بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ ، ذخإ أفخكاؾ ظُخد  خلاىا أ رخك وعخً  5فُأجٍ فٍ اللكجبة الولً أفكاؾ العُنة بللوك أقا من 

 أفكاؾ فأ رك  8أفكاؾ فٍ اللكجبة الرلاُة ، وأؼُكا أفكاؾ العُنة بللوك من  7أفكاؾ الٍ  5أفكاؾ العُنة بللوك من 

وج ىخخك البلظرخخة ـلخخك بأاخخى  دلخخل قخخا عخخؿؾ أفخخكاؾ الوخخك   دلخخل اوخخحيلعث الوخخك  جعؿَخخؿ مىاقؾهخخل و خخفلك أهخخؿافهل     

( والحٍ أشخلقت ئلخً أن ظصخإ الوخك  2005لحؽيُظ لهل. وهفا َح ق مع ؾقاوة منً مىوً )االوحكاجُصُة ومن ذإ ا

الاغُك َىلعؿ الوك  عدً الحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدؿؼا اللللٍ ئال أن هف  النحُصة اؼحد ث مع ؾقاوة هنلؾٌ قلخك  

دؿؼا اللللٍ اللىحقبدٍ ؼىفلً ( الحٍ وشؿت أن ظصإ الوك  الهبُك َؿفع الوك . ئلً الحؽيُظ االوحكاجُصٍ ل2008)

( الحخٍ جرخُك ئلخً عخؿع 2006من عؿع قؿقجهل عدً جدبُة اظحُلشلجهل مىحقبدُلً.  لل جؽحد) مخع ؾقاوخة ظاخة اللللخك )

 وشىؾ عالقة بُن ظصإ الوك  وجؽيُظ الؿؼا اللللٍ . 

 

 جبعل للحغُك الؿؼا الرهكٌ( جعدُا الحبلَن لؿقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ  15شؿوم )  

 محىوظ اللكبعلت مصلىا اللكبعلت الؿؼا الرهكٌ 
ؾقشلت 

 العكَة
 الؿاللة قُلة ) ف(

 2 6535.563 13071.126 بُن اللصلىعلت
 ؾام 0.01 53.646

 247 121.828 30091.608 ؾاؼا اللصلىعلت

   249  43162.734 اللصلىا

( ، ملل 0.01( وهً قُلة ؾالة ئظاللُل عنؿ مىحىي )53.646 لاث )( ئن قُلة ) ف(  15َحضط من شؿوم )     

َؿم عدً وشىؾ فكوح بُن ؾقشلت أفكاؾ العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل للحغُك الؿؼا الرهكٌ ، 

 وللعكفة اجصل  الؿاللة جإ جيبُق اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  والصؿوم الحللٍ َىضط ـلك :
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 ( اؼحبلق شُ ُى لدلقلقالت اللحعؿؾ  16  شؿوم )

 الؿؼا الرهكٌ 
 منؽ ض

 55.092=  ع

 محىوظ

 74.446=  ع

 مكج ع

 83.351=  ع

   - منؽ ض

  - **19.354 محىوظ

 - **8.905 **28.259 مكج ع
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 للحغُك الؿؼا الرهكٌ( فكوح ؾقشلت العُنة فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ جبعل  10شها ) 

 

( وشىؾ فكوح فٍ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ بُن أفكاؾ العُنة بللوك  10( وشها )  15َحضط من شؿوم )     

ـوٌ الؿؼا اللكج ع و خال مخن أفخكاؾ العُنخة بللوخك ـوٌ الخؿؼا اللحىوخظ واللخنؽ ض لاخللط أفخكاؾ العُنخة بللوخك 

( ،  لخل جىشخؿ فخكوح بخُن أفخكاؾ العُنخة بللوخك ـوٌ الخؿؼا اللحىوخظ 0.01ـوٌ الؿؼا اللكج ع عنؿ مىحىي ؾاللة )

وأفكاؾ العُنة بللوك ـوٌ الخؿؼا اللخنؽ ض لاخللط أفخكاؾ العُنخة بللوخك ـوٌ الخؿؼا اللحىوخظ عنخؿ مىخحىي ؾاللخة 

ة بللوخك ( ، َدُهإ أفخكاؾ العُنخ83.351( ، ظُد بدغ محىوظ ؾقشة أفكاؾ العُنة بللوك ـوٌ الؿؼا اللكج ع )0.01)

( ، 55.092( ، َدُهإ أفكاؾ العُنة بللوك ـوٌ الؿؼا اللنؽ ض بلحىوظ )74.446ـوٌ الؿؼا اللحىوظ بلحىوظ )

فُأجٍ فٍ اللكجبة الولً أفكاؾ العُنة بللوك ـوٌ الؿؼا اللكج ع ظُد  لاىا أ رخك وعخً بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ ، 

لخخؿؼا اللحىوخخظ ، وفخخٍ اللكجبخخة الؼُخخك  أفخخكاؾ العُنخخة بللوخخك ـوٌ وفخخً اللكجبخخة الرلاُخخة أفخخكاؾ العُنخخة بللوخخك ـوٌ ا

 الؿؼا اللنؽ ض . 
َحضخط مخخن الصخخؿوم الىخلبق وشخخىؾ فخخكوح ـات ؾاللخة ئظاخخللُة بخخُن أفخكاؾ العُنخخة الولوخخُة فخٍ الحؽيخخُظ االوخخحكاجُصٍ لدخخؿؼا 

( والحخٍ جىصخدث ئلخً 2011العبرخٍ ) اللللٍ جبعلً لدؿؼا الرهكٌ ل وك  لاخللط الخؿؼا العدخً. وهخفا َح خق وؾقاوخة ملَىخى

وشىؾ فكوح ـات ؾاللة ئظاللُة فٍ مؿي الحؽيُظ االوحكاجُصٍ لدخؿؼا اللخللٍ جبعخلً للحغُخك ؾؼخا الوخك  عنخؿ مىخحىي ؾاللخة 

( والحخٍ أظهخكت الحخأذُك 2005(، منخً مىوخً )1997(، ئَلخلن أظلخؿ )1995،  لل اج قث أَضلً وؾقاولت فلجن لي ٍ )0.05

( والحٍ جرُك ئلخً 2006الوك  عدً جؽيُظ الؿؼا اللللٍ لهل. بُنلل جحعلق  مع احللس ؾقاوة ظاة اللللك )اإلَصلبٍ لؿؼا 

 عؿع وشىؾ فكوح ؾالة بُن ؾؼا الوك  وبُن جؽيُظ الؿؼا اللللٍ. 

 فٍ ضىء مل وبق َهىن قؿ جعقق صعة ال ك  الوم .و
مىخحىي وعخً قبخلت االوخك ئظاللُلً فً  ىؾال عالقة اقجبلطُة ، َىشؿالنحللس فٍ ضىء ال ك  الرلاً : والفٌ َنب عدً أاى 

العلخا، عخؿؾ أفخكاؾ االوخك  ، ،  علخكالمىحىي جعدُإ الع ، جبعلً للحغُكات الؿقاوة وهً ) بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللللً

 ( ، .الؿؼا الرهكي لالوك  



 
 

DOI: 10.33193/IJoHSS.10.11 122 

 

ىعً بخللحؽيُظ االوخحكاجُصٍ ومحغُخكات الؿقاوخة ولدحعقق من صعة هفا ال خك  جخإ علخا ماخ ىفة اقجبخلط بخُن اوخحبُلن الخ 

 والصؿوم الحللٍ َىضط قُإ معلمالت االقجبلط :

 

 ( ما ىفة االقجبلط بُن اوحبُلن مىحىي الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ  لدؿؼا اللللً  16شؿوم ) 

 ومحغُكات الؿقاوة

 الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ  ها محغُكات الؿقاوة 

 **0.823 اللىحىي الحعدُلٍ

 *0.0606 العلك

 0.135 العلا

 0.178 عؿؾ أفكاؾ الوك 

 **0.914 الؿؼا الرهكٌ

 0.05*  ؾام عنؿ                                   0.01** ؾام عنؿ 

( وشخخىؾ عالقخخة اقجبخخلط طخخكؾٌ بخخُن اوخخحبُلن الخخىعً بخخللحؽيُظ االوخخحكاجُصٍ وبعخخض  16َحضخخط مخخن الصخخؿوم )     

، فهدلخل أقج خع اللىخحىي الحعدُلخٍ  دلخل لاؾ الخىعً بخللحؽيُظ  0.05،  0.01ة عنخؿ مىخحىي ؾاللخة محغُكات الؿقاوخ

االوحكاجُصٍ ،  فلك  دلل لاؾ العلك  دلل لاؾ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ ،  فلك  دلل لاؾ الؿؼا الرخهكٌ  دلخل 

لا و الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ ،  لخل لاؾ الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ ، بُنلل ال جىشؿ عالقة اقجبلط بُن الع

 الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ .وال جىشؿ عالقة اقجبلط بُن عؿؾ أفكاؾ الوك  

 

،  ( 2008(، )هنخلؾٌ قلخك ، 2005(، منخً مىوخً )2002وجح ق هف  النحُصة وؾقاوة  خا مخن )عبُخك الخؿوَك،     

جُصٍ لدخخؿؼا َحخخأذك بللعىامخخا االقحاخخلؾَة واالشحللعُخخة الحخخٍ أ خخؿت أن الحؽيخخُظ االوخخحكا( 2009)أوخخللء الهخخكؾي ، 

 & Mckenna (1988)الخؿؼا اللخللٍ  لخل جح خق وؾقاوخة العلخك و واللىخحىي الحعدُلخً والؿَلىشكافُخة ؼلصخة 

Nichols  الحخخٍ أشخخلقت ئلخخً أن الحؽيخخُظ لدخخؿؼا اللخخللٍ َحخخأذك بخخلللحغُكات الرؽاخخُة والىخخُهىلىشُة والعللدُخخخة

الخؿؼا اللخللٍ ظُخد أن الوخك الحخٍ لخؿَهل مخىاقؾ مللُخة أ رخك لخؿَهل فكصخة أ بخك لدحؽيخُظ  واالقحالؾَة ومن أهلهخل

 وبهفا َحبُن صعة ال ك  الرلاً.لدلىحقبا. 
 

العىاما اللإذك  عدً مىحىي  : والفٌ َنب عدً أاى ، جؽحد) اىبة مرلق ة  رللدالالنحللس فٍ ضىء ال ك      

ولدحعقق من هفا   جبعلً لولان معلمالت اإلاعؿاقوؾقشة اإلقجبلط،.لً الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصً لدؿؼا اللل

ال ك  جإ ظىلب الهلُة النىبُة بلوحؽؿاع معلما االاعؿاق )الؽيى  اللحؿقشة ئلً الملع(  لدعىاما اللإذك  عدً 

 ( َىضط ـلك 17والصؿوم )  الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ

 

 ع معلما االاعؿاق )الؽيى  اللحؿقشة ئلً الملع( ( الهلُة النىبُة بلوحؽؿا 17شؿوم ) 

 لدعىاما اللإذك  عدً الىعً بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ

ك الحلبع
اللحغُ

ظ  
يُ
ؽ
ً بللح

ع
الى

ٍ
ص
كاجُ
وح
ال
ا

 الؿاللة قُلة ) ف( اىبة اللرلق ة معلما االقجبلط اللحغُك اللىحقا 
معلما 

 االاعؿاق
 الؿاللة قُلة ) ت(

 0.01 11.918 0.575 0.01 142.033 0.835 0.914 اللىحىي الحعدُلٍ

 0.01 8.104 0.379 0.01 65.672 0.701 0.837 العلا

 0.01 7.273 0.320 0.01 52.899 0.654 0.809 العلك

 0.01 6.748 0.278 0.01 45.530 0.619 0.787 الؿؼا الرهكٌ

عىامخخا اللخخإذك  عدخخً الخخىعً بخخللحؽيُظ َحضخخط مخخن الصخخؿوم الىخخلبق ئن اللىخخحىي الحعدُلخخٍ  خخلن مخخن أ رخخك ال       

% ، 65.4% ، وَخخأجٍ فخخٍ اللكجبخخة الرللرخخة العلخخك بنىخخبة 70.1% ، َدُخخى العلخخا بنىخخبة 83.5االوخخحكاجُصٍ بنىخخبة 

 % .61.9وأؼُكا فٍ اللكجبة الكابعة الؿؼا الرهكٌ بنىبة 
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َحضخخلنى مخخن الحؽيخخُظ وج ىخخك البلظرخخة ـلخخك بخخأن مىخخحىي وعخخً قبخخة االوخخك  بل هخخىع الحؽيخخُظ االوخخحكاجُصً بلخخل 

اللىحقبدٍ الفٌ جحبنل  الوك  َإذك عدً أوخدىب ئا لقهخل وقُلهخل اللؽحد خة  ملخل َخإذك عدخً قؤَحهخل اللىخحقبدُة لخؿؼدهل 

(، وئَلخلن 1995وفخلجن لي خٍ )  (Mchenna & Nichols 1988)اللللً وطكح اوحهال هل وهفا َح ق وؾقاوخة 

(، والحٍ أظهكت أن الحؽيُظ اللللٍ ل وخك  2011َىة العبرٍ )( ، ومل2009(، و أوللء الهكؾي )1997أظلؿ )

َحأذك بلللحغُكات الؿَلىشكافُة مرا جعدُإ الموشة و فلك اللحغُكات االقحالؾَة مرا الؿؼا الرخهكٌ. وبهخفا َحعقخق 

 صعة ال ك  الرللد.

 الحىصُلت :
 هإ وجعدُلهإ أوه اإلؾاق  الىدُلة جالُإ بكامس وعقؿ ؾوقات بلقك مكا م الحنلُة البركَة لكبلت الوك لحرقُ -1

 فٍ مىاشهة اللملت االقحالؾَة وجالفٍ عىاقبهل بقؿق اإلمهلن أو الحؽ ُ) من ظؿجهل.

االهحلخخلع بحيخخىَك اللنخخلهس الحعدُلُخخة واالهحلخخلع بخخاؾقاز منخخلهس ئؾاق  اللخخىاقؾ الوخخكَة واالوخخحهال  وجكشخخُؿ   -2

 ىلب البنلء النلظ االوحهال ٍ الكشخُؿ مخن الاخغك و خفلك ضلن اللنلهس الحعدُلُة من اللؿاقن وظحً الصلمعة إل

 ئ ىلب البنلء الل لهُإ الؽلصة بللحؽيُظ االوحكاجُصٍ.

َصب االهحللع بضكوق  ارخك الخىعً االؾاقي بخُن الموشخلت وجخىعُحهإ بضخكوق  ئؾاق  مخىاقؾهإ والحؽيخُظ  -3

س اللكأ  بىوللا االعالع اللؽحد ة وقىخإ ئؾاق  االوحكاجُصً لؿؼدهإ اللللً به لء  وـلك عن طكَق الحعلون بُن بكام

 االوك .
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