
 خلصاملست

 

ه ضتا ضضامف دضالىضحلثضغفوجيءضوغيرضغت قعضيت اف ضضةأضططططططططططد الضغوض الضاميطططططططططط   ضام ططططططططططلغ 

 ف هضامش طونضآلات ون:

ضغحق .1
ً
ضبهضاوضاصوبةضخبرضامف دضأوضشهلضأوضج بهضبحلثضأوضاحلاثضتتيمنضغ تو

ً
ضاوضتهليلا

ً
قو

ضمسطططططططططططط غتهضاوضلطططططططططططط غةضآلاخ صنضاى سططططططططططططليةضغ  ضتا ضضام طططططططططططط  ضالىض
ً
خديرة،ضأوضتهليلا

امك ارثضامدب ا ةضكومزالزلضأوضامف يطططططوأو ،ضأوضأر وصطططططيرضأوضامك ارثضامرشططططط صةضكوى  ول،ض

 أوضالاغت ول،ضاوضح ادثضامس ورا ...اىخ.

 أوضام  ب.ردضفا ضام   ضيتيمنضاى  فضامشليلضأوضامع زض .2

أغوضبومنسططططبهضمقملوضاأل  ضررصبضانضاأل  ض طططط وءضغ  بضوه ضامحهويةضاألحت غةضمك ضا سططططونضضضضضضض

ضمق تططهضوخد رتططهضفططور سططططططططططططططونضامطط  ضي  ضاغططوغططهضبينض
ً
ف ضبططلضا نضانضيك نضاى  فضغ ططهضغ ازصططو

ضيتادفه ضاأل  ضوص دوضوج ده ضوالىضالابططططططلضاأططططططو ضكططططططوأطططططط ضمه ض حينضوآخ ضأحبططططططهضوا زاء

تدملاوته ضوغشطورعاه ضاألهمةض ايطهوضم ضيمتم ض..ضممحه ضت ك اضك ض ط وء..ضوود  اضطم حوته ضو 

ض
ً
ألاه ضوألاحبهضدونضرجاة،ضح حهوضتتجسططططططططلضه  ضام طططططططط رةضاغونضالا سططططططططونضوصتا  ضانضمهضدورا

ضيرتملعضك ضآغومهض يض
ً
لططططططططططططط فضيلردهضالضغحومةض  لض ا ضيتفوق ضقملقهضأوضخ فهضوص طططططططططططططب ضغ ال

ير...ضغوضدانضه اضه ضغ ططططيرأوضفموضجلو ضك ض طططط وءض يضاملأ و ضاى  وةضوصمبرض يضروحهضلططططكالضدب

 ح حهوضت دفيءضج وةضألاغ ض يضروحهضوصقالض نضك ض شو ضح   .

 

 اهلافضامبحث:

 يهلفضامبحثضاى وليضامتا فض لى:ضضضضضض

األت لطططشض شطططك ضام طططلضام و يضدرجةضاضطططد الضغوض الضاميططط   ضام طططلغ ةضمل ضطملبةض .1

ضألت يرضاى نسض) ك ر 
ً
 إأوث(.ض/ ونضوتباو

ضألت يرضاى نسض .2
ً
درجةضقملوضاأل  ضمل ضطملبةضام طططططططططططلضام و يضاألت لطططططططططططشض شطططططططططططك ض ونضوتباو

 ) ك ر/ضإأوث(.

ضألت يرضاى نسض .3
ً
   قةضاضد الضغو الضامي   ضام لغ ةضبقملوضاأل  ضوتباو

 ) ك ر/ضإأوث(.

 

وقلضاقت طططططططططططط ضامبحثضاى وليض لىض   ةضغنضطملبةضام و يضغت لططططططططططططشضاملرالططططططططططططةضام ططططططططططططبوح ةض يضضضضضضض

 إأوث(ضومملاونضاملراس و –ام صوفةضومم ضاى نسينض) ك رض –غحوفظةض  لاد/ضامم خض

 (.2004ض-2003)ض



(ضطومبضوطومبططهض200اختير ض   طةضامبحطثضبومد صقطةضامدبق طةضاماشططططططططططططط ا) طةضوبمل ط ضاما  طةض)ضضضضضض

ضوطومبةضوب اقعضاربعضأقيططططططططططططط ةضمك ضغلي صةضغنض110889غنضغجتمعضامبحثضامبومغض لد ض)
ً
(ضطومبو

ضرهلافضامبحثضت ضتب وضأداتينضهموضغق و ضغلي  
ً
صو ضت ب ةض  لادضامم خضوام صطططططططططططططوفةض،ضوتحق قو

(ض2002(ضمق و ضأضططططططد الضغوض الضاميطططططط   ضام ططططططلغ ةضوغق و ضألازص جوو ض)1991ام وبملسطططططط وض)

 مق و ضقملوضاأل  .ض

ضوحسطططططططططططططر ضامق  ضامتم يايةضمفق ا ضألاداتينضوغاوغ  ضصطططططططططططططلقهوضغنضخ لضارتبو ضامفق  ضضضضضضضض

ض
ً
بططومططلرجططهضامكمل ططهضوتبططو ضالاداتينضت ضطبقطط ضالاداتين،ضوباططلضجمعضامب ططوأططو ضوغاططوى  هططوضاح ططططططططططططططو) ططو

بإلطططططططططططططتالانضالاختبورضامتوةيضما  ةضواحلةضوغاوغ ضارتبو ضبيرلططططططططططططط نضوغاوغ ضارتبو ضب صن ضبو ض

 بويسيريول.ضت ص ضامبحثضاى وليضالىضام تو)جضآلات ه:

ونضالضياوأ نضغنضاضططططططططد الضغوض الضاميطططططططط   ضإنضطملبةضام ططططططططلضام و يضاألت لططططططططشض شططططططططك ض ضضضضض

 ام لغ ه.ض

(ض،ض11(ضغقوب ضاألت لطططططططططشضامف غططططططططط وضامبومغض)11ض,16أ ضبملغضاألت لطططططططططشضاى سطططططططططوبيضمملا  ةضدك ض)ضضضض

و  ططلضالطططططططططططططتاططلانضألاختبططورضامتططوةيضما  ططةضواحططلةضاه ضانضامف  ضم سض وضدالمططةضاح ططططططططططططططو) ططةض  ططلض

(ضوهيضاق ض0.595امتو) ةضاألحسططططططط بةضض)ض(ضا ضوجلضانضامق مة199(ضوبلرجةضح صةض)0.05غسطططططططت  ض)

 (.1.960غنضامق مةضاى لوم ةضامبوم ةض)

اغوضدرجةضألاضططططططد الض  لضام ك رضم ضتمنض ا ضآتورض وضدالمةضاح ططططططو) ةضألاوأوةضام ك رضغنضضضضضضضض

آتورضام ططططططططططططلغةض لىضام غ ضغنضوج دض ارضاألكت ا ضدإرتفوظضاألت لططططططططططططشضام ظ  ضمملمق و ضا ضبملغض

(ض،ضو  لض11(ضغقوب ضاألت لطططططططططططططشضام ظ  ضمملمق و ضامبومغض)11.70 ك رض)األت لطططططططططططططشضاى سطططططططططططططوبيضممل

ض  لضغسططططططططت  ض)
ً
(ض0.05الططططططططتالانضألاختبورضامتوةيضما  ةضواحلةضاه ضانضامف  ضغيرضدالضاح ططططططططو) و

 (.1.960(ضوهيضاق ضغنضاى لوم ةض)1.746ا اضبمل  ضامق مةضامتو) ةضاألحس بةض)

تمنض ا ضغكت ض اضدالمهضاح و) ةضضأضد الضغوضود مكضدرجةضاضد الضبومنسبةضمألأوثضم ضضضضضضض

  الضامي   ضام لغ ةضالض شك ض ونضوالضاأف اد ضمم ضاى نسينض،ضأ ضبملغض

 

(ضمملمق و ضوبإلططتالانض11(ضو  لضغقورأتهضبوألت لططشضامف غطط وض)10.62األت لططشضاى سططوبيضمهنض)

ض  لضغسططططططططططت  ض)
ً
(ضا ضبمل  ضامق مهض0.05الاختبورضامتوةيضما  ةضواحلةضوجلضاأهضغيرضدالضاح ططططططططططو) و

 (.ض1.960(ضوهيضاق ضغنضامق مةضاى لوم ةضامبوم ةض)1.073امتو) ةضاألحس بةض)

و  ططلضتدب وضغق ططو ضقملوضاأل  ض لىض   ططةضامبحططثضاى ططوليضوجططلضانضطملبططةضام طططططططططططططلضام ططو يضضضضضضض

(ضغقوب ض21.53ياوأ نضغنضقملوضاأل  ضوبشطك ضغ تفعضح ثضبملغضاألت لطشضاى سطوبيضمملدملبهضدك ض)

(ضوبإلططتامولضألاختبورضامتوةيضما  ةضواحلةضوجلضانضامف  ض وضدالمةض18مف غطط وضامبومغض)األت لططشضا

(ضأ ضانضامق مطططةضامتطططو) طططةضاألحسططططططططططططط بطططةضض199(ضوبطططلرجطططةضح صطططةض)0.001اح طططططططططططططططو) طططةض  طططلضغسطططططططططططططت  ض)

 (.3.291(ضأ لىضغنضامق مةضاى لوم ةضامبوم ةض)10.146)



اطةضأ ضبملغضاألت لطططططططططططططشضاى سططططططططططططططوبيضمه ضأغطوضدرجطةضقملوضاأل  ض  طلضامط ك رضوالاأطوثضكطوأط ضغ تفضضضضضض

ضبوألت لططشضامف غطط وض)21.39)
ً
(ضو  لضالططتالانضالاختبورضامتوةيضما  ةضواحلةضوجلضإنض18(ضغقورأة

ض  لضغسططططططططططت  ض)
ً
(ضوهيض6.790(ضإ ضبمل  ضامق مةضامتو) ةضاألحسطططططططططط بةض)0.001امف  ضدالضاح ططططططططططو) و

أل  ضمطططل ضثأطططوثضغ تفعض(ض يضحينضانضدرجطططةضقملوضا3.391أ لىضغنضامق مطططةضاى طططلوم طططةضامبطططوم طططةض)

(ضوغقورأتهض21.67وم سضه و ضف و ضبينضام ك رضوثأوثضح ثضبملغضاألت لططططططشضاى سططططططوبيضم أوثض)

(ضو  ططلضالطططططططططططططتاططلانضالاختبططورضامتططوةيضما  ططةضواحططلةضاه ضانضامف  ضدالض18بططوألت لطططططططططططططشضامف غططططططططططططط وض)

ض  طلضغسطططططططططططططت  ض)
ً
برضغنض(ضوهيضاد7.539(ضا ضبمل ط ضامق مطةضامتطو) طةضاألحسططططططططططططط بطةض)0.001اح ططططططططططططططو) طو

 (.3.291امق مةضضاى لوم ةضامبوم ةض)

وااه  ضام تو)جضانضاما قةضبينضاضطد الضغوض الضاميط   ضام طلغ ةضوقملوضاأل  ضم ضتمنضدامةض

(مملا  ةضدك ضمفئةضام ك رض،ض يضحينضانضاما قةضغوبينضاضطططططططد الض0.05اح طططططططو) وض  لضغسطططططططت  ض)

(ضبومنسططططططبةض0.001غسططططططت  ضض)غو الضاميطططططط   ضام ططططططلغ ةضوقملوضاأل  ضكوأ ضدامةضاح ططططططو) وض  لض

 مفئةضالاأوثض.ضو يضض ءضأتو)جضامبحثضخ ج ضامبوح ةضببارضامت ص و ضواألقترحو ض.ض

 


