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 ١:ــــــَسكـــــَ
االتصاٍ  تك١ٝٓ تٓٛع َٔ َالست٘ انتػب ايصٟ ايعصط ٖصا يف اإلعالّ ٚغا٥ٌ زٚض تعاَظِ    

تأثريٖا  ٚحتسخ االدتُاعٞ ايتٝاض ٚسسات زاخٌ ؾاعال سطًٛضا تؿهٌ دعًٗا مبا ٚتطٛضٖا،
 ٚاْتٗا٤ً باجملتُع ٚاجملتُع باألغط٠ َٚطًٚضا بايؿطز بس٤ًا ٚسس٠ نٌ َؿطزات يف ايػًيب أٚ اإلظتابٞ

اذتايٞ َٔ  ايعصط ايسٚيٞ، مبا ؾٝٗا َٔ ٚغا٥ٌ تكًٝس١ٜ َاظايت ستتؿع١ مبهاْتٗا، َٚا ٜٚؿٗسٙ
ًَا ٚغا٥ٌ  غٗٛي١ أٚ سٝح ايؿاع١ًٝ َٔ غٛا٤ ٚاإلَهاْات، ايتكٓٝات يف ًَشًٛظا سعٝت بتكس

 ايتطٛض ٖصا ٚهلصا ٚإظا٤ ٚغ١ًٝ، نٌ إلَهاْات ٚؾًكا املتًكٞ ع٢ً تأثريٖا االغتدساّ، َٚس٣

 ايتٛع١ٝ زتاٍ ًًَُٚٛغا يف سًٜٝٛا زًٚضا َٓٗا ْتٛقع ؾإْٓا ايٛغا٥ٌ ٖصٙ إَهاْات يف ايتكين

 اجملتُع ضبط َٔ مما ميهٓٗا ٚشتتًؿ١، ؾ٦اٍت َتعسز٠ٍ إىل ايٛصٍٛ يف يكسضتٗا ْعًطا ٚايتجكٝـ

ًٝا ًٝا صش ًٝا ٚادتُاع  أٖساؾ٘. ٚحتكٝل ايبعض بعط٘ َع ٚثكاؾ

ٜٚتِ ايٓعط إىل املعطؾ١ زا٥ُأ ع٢ً أْٗا ق٠ٛ ألٕ األؾطاز ايصٜٔ ٜتُتعٕٛ باملعطؾ١ ميًٕٝٛ 
َا ٜتِ تٛظٜعٗا بططٜك١ َتػا١ٜٚ أٚ  ًاالختاش قطاضات غ١ًُٝ بٓا٠ ط٢ ٖصٙ املعطؾ١، إال إٔ املعطؾ١ ْازض

إطاض ايٓعاّ االدتُاعٞ، خاص١  عازي١ بني ايؿ٦ات االدتُاع١ٝ االقتصاز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ يف
٢ ايٛصٍٛ إىل َصازض ستسز٠ يًُعًَٛات َٔ أُٖٗا ٚغا٥ٌ ؾٚإٔ املعطؾ١ تطتبط بك٠ٛ بكسض٠ األؾطاز 

املٛد١ٗ يف  ٚخاًص١ ٚاجملتُعات األؾطاز سٝا٠ يف قص٣ٛ أ١ٍُٖٝ َٔ ايصشٞ يًذاْب ٚملا  اإلعالّ 
ًَا أٚقات األظَات ٚاألٚب١٦ نإ اإلعالّ ايتكًٝس١ٜ املتُج١ً  ٚغا٥ٌ ايعالق١ بنيَا  ع٢ً إٔ ْتعطف يعا

مبػتٟٛ َعطؾ١ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ  يف ايصشـ ايٛضق١ٝ، ٚاذتسٜج١ املتُج١ً يف ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ،
َع نٌ َتػريات٘ ايسميٛغطاؾ١ٝ مبطض َِٗ ٚخطري ٚايصٟ ادتاح يف اال١ْٚ ايالخري٠ اجملتُع ايػعٛزٟ 

 َٚٔ  ض)نٛضْٚا( ايصٟ اْتؿط يف اآل١ْٚ األخري٠ بؿهٌ نبري.ٜؿهٌ شعطا بني ايػهإ ٖٚٛ َط ٚأصبح

ٍِ دتاٍْب ايتططم يف ٚؾكت قس تهٕٛ ٚاييت تأٌَ ايباسج١ إٔ عًُٞ بأغًٛب ايبشح خالٍ  شٟ َٗ

ملعطؾ١ ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ اييت قس ايؿطز باجملتُع ايػعٛزٟ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘ ايباسج١،  عٝا٠ َػاٍؽ
جت١ عٔ ايتعطض اَجٌ َطض نٛضْٚا ٚايٓ ايػعٛزٟ عٔ َطض َٓتؿط تهٕٛ َٛدٛز٠ بني أؾطاز اجملتُع

 ؾٝٗا ايعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١. يٛغا٥ٌ االعالّ ٚاييت قس تؤثط بؿهٌ َتؿاٚت
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 َؿه١ً ايسضاغ١:
 Middle East Respiratoryْعطا يعٗٛض َطض َتالظ١َ ايؿطم األٚغط ايتٓؿػ١ٝ     

Syndrome (MERS ٜٚعطف أٜطًا ؾريٚؽ نٛضْٚا ايؿطم األٚغط أٚ ؾريٚؽ نٛضْٚا ادتسٜس ،
دس٠ ٚاْتؿاض٠ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف اآل١ْٚ األخري٠، سٝح مت ضؤ١ٜ ٖصا ايؿريٚؽ ألٍٚ َط٠ يف 

  2012غبتُرب  24يف  بايػعٛز١ٜ
ٜٚعترب ايؿريٚؽ ٖٛ ايػازؽ َٔ ؾص١ًٝ ايؿريٚغات ايتاد١ٝ. أطًل عًٝ٘ يف ايبسا١ٜ عسز َٔ               

األمسا٤ املدتًؿ١ َجٌ ؾبٝ٘ )غاضؽ ايػعٛزٟ( يف بعض ايصشـ األدٓب١ٝ، ٚاتؿل َؤخطًا ع٢ً 
-MERSضًا تػُٝت٘ ؾريٚؽ نٛضْٚا املػبب ملتالظ١َ ادتٗاظ ايتٓؿػٞ ايؿطم أٚغطٞ ٜٚطَع ي٘ اختصا

CoV.(1) 
ساي١  254مت تؿدٝص  2014أبطٌٜ  24يف  َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝسػب إسصا١ٝ٥ ْؿطت َٔ ٚ           

 َٔ ٪٠٨. ٚتعترب ايػعٛز١ٜ األنجط إصاب١ بايؿريٚؽ، أٜطًا يٛسغ إٔ 93َؤنس٠ يف ايعامل تٛيف َِٓٗ 
، ٚٚؾل آخط ضصس ملٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يًُطض بايػعٛز١ٜ، ايصنٛض يف ناْت ايػعٛز١ٜ يف اذتاالت
االتصاٍ ايٛطين املعين بايًٛا٥ح ايصش١ٝ ايسٚي١ٝ يف قاّ َطنع  2015ْٝػإ/ أبطٌٜ  20ٚ 14ٚأْ٘ ٜٔ 

ساالت أخط٣ يًعس٣ٚ بؿريٚؽ نٛضْٚا  4املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بإبالؽ َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ عٔ 
، ٚؾل آخط اسصا٥ٝات َطنع (2)املػبب ملتالظ١َ ايؿطم األٚغط ايتٓؿػ١ٝ، مبا يف شيو ٚؾا٠ ٚاسس٠ 

تابع١ َطض نٛضْٚا بٛظاض٠ ايصش١ ايػعٛز١ٜ َٓص بس٤ ظٗٛض صا ملايكٝاز٠ ٚايتشهِ ايصٟ اْؿ٧ خصٝ
ّ نإ امجايٞ ايٛؾٝات  2015ٖـ املٛاؾل 1436ضدب  22ّ ٚسيت االٕ يف 2012ٖـ املٛاؾل1433املطض يف 

َطٜض، ْٚعطا الْتؿاض ٚخطٛض٠ املطض سٝح ٜتػبب يف ايٛؾا٠ يف ْػب١ نبري٠  996، َٔ امجايٞ 431
ايططٚضٟ ضصس املعطؾ١ املته١ْٛ يسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ َٔ تعطض١ يًصشـ ، ؾهإ َٔ (3)َٔ اذتاالت

ايٛضق١ٝ ٚااليٝهرت١ْٝٚ ؾُٝا غتص ٖصا املطض. تتبًٛضت املؿه١ً ايبشج١ٝ يف ايتػاؤٍ ايط٥ٝػٞ 
ايتايٞ: َا ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا يًذُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني تعطض٘ يًصشـ 

ا ٚزضد١ االختالؾات املعطؾ١ٝ يس٣ ؾ٦ات ٖصا ادتُٗٛض طبكًا يًُتػريات ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ؟ َٚ
 ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١؟
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 ٖسف ايسضاغ١: 
تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطؾ١ ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا يسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني 

ؾ٦ات ٖصا ادتُٗٛض طبكًا تعطض٘ يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ، ٚزضد١ االختالؾات املعطؾ١ٝ يس٣ 
 يًُتػريات ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١.

 تٓكػِ ايسضاغات ايػابك١ يف َٛضٛع ايبشح إىل قػُني: ايسضاغات ايػابك١:
زضاغات اٖتُت بايعالق١ بني ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚ املتػريات االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ  أٚال :

 بايكطاٜا ايصش١ٝ.

 ٚؾذ٠ٛ املعطؾ١.ثاْٝا: زضاغات تٓاٚيت ٚغا٥ٌ االعالّ 
ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚ املتػريات االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ بايكطاٜا  أٚاًل: زضاغات اٖتُت بايعالق١ بني

 ايصش١ٝ:
ايصش١ٝ بايػعٛز١ٜ،  ايتٛع١ٝ زتاٍ يف اإلعالّ ٚغا٥ٌ تؿعٌٝ  ، عٔ(4) 2001 األَني زضاغ١: -1

 اإلعالّ اإلعالّ خاص١ زٚض تؿعٌٝ َربضات أُٖٗا َٔ ايٓكاط َٔ ايعسٜس ايسضاغ١ مشًت ٚقس

ًٝا، اجملتُع تطب١ٝ َٔ ٚاملػُٛع املط٥ٞ  ٚعسّ ايصش١ٝ ايرباَر اإلعال١َٝ ساٍ ٚٚاقع صش

 ع٢ً ٚيٝؼ املع١ًَٛ ع٢ً تٛصٌٝ تطنٝعٖا ٜٓصب ٚإٔ ايهٝـ، أٚ ايهِ سٝح َٔ غٛا٤ نؿاٜتٗا

 َٔ بعض أ١ًٖٝ ٚعسّ ايصشٞ، ايتجكٝـ يع١ًُٝ ايػا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ ٜعترب ايصٟ ايػًٛى تػٝري

 يف ايع١ًُٝ ٚادتُعٝات األطبا٤ َؿاضن١ ٚضطٚض٠ ايٛغا٥ٌ يف تًو ايرباَر ٖصٙ ٜكسَٕٛ
 ايػًٛى تػٝري ٚغا٥ٌ ع٢ً بايرتنٝع ايسضاغ١ أٚصت ٚقس هلا. يتشكٝل ايٓذاح إعسازٖا

 ايصشٞ.  ايتجكٝـ زتاٍ يف ٚاإلعالَٝني ٚتسضٜب األطبا٤
ارتبٝج١ الْجطانؼ  ادتُط٠ ملطض ايصش١ٝ ايتٛع١ٝ سٍٛ ،(5) ١٨٨٢ نػٓا٣ٚ زضاغ١:-2

 َٔ ٚايعسٜس ٚغا٥ٌ اإلعالّ ب٘ قاَت ايصٟ ايسٚض عٔ ايتعطف خالهلا َٔ مت بايػعٛز١ٜ،

 ْتا٥ر إىل ايسضاغ١ تٛصًت ٚقس هلصا املطض ايصش١ٝ ايتٛع١ٝ تهطٜؼ يف ايعالق١ شات ادتٗات

 بصيو ايكٝاّ يف ػُٛع١ٚامل ٚاملكط٠٤ٚ املط١ٝ٥ أؾهاهلا اإلعالّ بهاؾ١ ٚغا٥ٌ تصسض عهػت

 خؿاٜا املطض نؿـ يف ايٓاؽ اٖتُاَات َٔ ايجاْٞ املطنع اإلْرتْت ٚاستٌ %،٧٤ بٓػب١

 إقاَ٘ خالٍ َٔ % ٢١بٓػب١ باملطض ايصش١ٝ ايكطاعات اٖتُت ؾُٝا ،% ٢١ بٓػب١
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ًَا ستسًٚزا ؾأبست ايصش١ٝ املطانع أَا احملاضطات،   ،% ٢١ بٓػب١ املطض ضس بايتٛع١ٝ اٖتُا
 .%٩ ٜتذاٚظ ْػب١ مل ؾسٚضٖا ٚايهًٝات ٚاملساضؽ ادتاَعات أَا

، ٚاغتٗسؾت ايهؿـ عٔ زٚض محالت ايتٛع١ٝ يف (6)2006زضاغ١ : ْصط، ٚغاّ ستُس أمحس -3
ايطازٜٛ ٚايتًٝؿعٜٕٛ يف ايتجكٝـ ايصشٞ يًُطأ٠ املصط١ٜ، ٚاعتُست ايسضاغ١ عًٞ املٓٗر املػشٞ 
َٔ خالٍ زضاغ١ حت١ًًٝٝ َٚٝسا١ْٝ ٚمت أعساز صشٝؿ١ حتًٌٝ َطُٕٛ ذتُالت ايتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ 

١ً تٛع١ٝ صش١ٝ عًٞ َساض عاّ ناٌَ، ٚاعساز مح 14ايصش١ٝ املع١ٝٓ بايتجكٝـ ٚاييت بًؼ عسزٖا 
غ١ٓ ؾُا ؾٛم يف  18( اَطا٠ َصط١ٜ َٔ غٔ 400اغتُاض٠ اغتكصا٤ باملكاب١ً عًٞ ع١ٓٝ قٛاَٗا )

 ايٓتا٥ر اُٖٗا: اضتؿاع َؿاٖس٠ ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ املبشٛثات َٔٚاطاض ستاؾعات ايكاٖط٠ 
ٖٓاى اطتؿاض يف ْػب١ اغتُاع  ملكابٌ نإالعالْات ايتٛع١ٝ ايصش١ٝ املكس١َ بايتًٝؿعٜٕٛ ٚيف ا

بني  املبشٛثات ايالتٞ ٜػتُعٔ يًطازٜٛ يالعالْات املكس١َ، ٚٚدٛز عالق١ اضتباط١ٝ زاي١ اسصا٥ٝا
زضد١ تعطض املطا٠ ذت١ًُ تٓعِٝ االغط٠  ٚايصش١ االصتاب١ٝ ٚبني انتػابٗا يًُعطؾ١، بُٝٓا مل 

انتػاب املعطؾ١ بايٓػب١ ذتًُيت ضعا١ٜ ٜجبت ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ايعالق١ بني زضد١ ايتعطف ٚ
 .املطاٖكني، ٚاذتك١ٓ اآل١َٓ

ايصشٞ  ايتجكٝـ يف اإلعالّ ٚغا٥ٌ ، عٔ زٚض(7)(2006ٙ)1425زضاغ١: باضٜإ، أمحس ضاٜإ،  -4
 ايسضاغات زتاٍ إىل ايسضاغ١ ٖصٙ َٝسا١ْٝ، ٚتٓتُٞ ايطٜاض زضاغ١ مبس١ٜٓ ايػعٛز١ٜ يًُطأ٠

 ايػعٛزٜات ايٓػا٤ زتتُع ع٢ً بايع١ٓٝ َٓٗر املػح ساّاغتد ع٢ً تعتُس اييت ايٛصؿ١ٝ

 أسٝا٤ ضاق١ٝ، أسٝا٤ اض،ايطٜ َس١ٜٓ ألسٝا٤ ع١ٍٓٝ ممج١ًٍ اختٝاض مت سٝح ايطٜاض، مبس١ٜٓ

 ٚقاّ ) ايػهٔ ْٚٛع تهًؿ١ اطتؿاض أٚ اضتؿاع ٚؾًكا ملػت٣ٛ ( ؾعب١ٝ أسٝا٤ َتٛغط١،

ٍٞ نٌ َٔ عؿٛا١ٍٝ٥ ع١ٍٓٝ ع٢ً املٝسا١ْٝ بإدطا٤ ايسضاغ١ ايباسح  (، اَطأ٠ ٢١٨ ) قٛاَٗا س

 ادتٓػ١ٝ، ٚقس غعٛز١ٜ اَطًأ٠ (٧١٨ ( ايسضاغ١ عًٝٗٔ دطت َٔ عسز ٜهٕٛ إمجايٞ ٚبٗصا

 : إىل ايسضاغ١ تٛصًت
 يف ايطب١ٝ دا٤ت اجملالت ايػعٛز١ٜ املطأ٠ تطاٙ نُا ايصشٞ ايتجكٝـ َصازض تطتٝب عٓس -

 ايجايج١ املطتب١ ٚيف ايتًؿعٜٕٛ بأْٛاع٘، ايجا١ْٝ املطتب١ ٚيف %،48بٓػب١  األٚىل املطتب٘

 ثِ األٚىل يف املطتب١ ايصشـ َتابع١ دا٤ت اإلعالّ يٛغا٥ٌ املتابع١ مبس٣ ٜتعًل ؾُٝا ،ايصشاؾ١
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 املٛاز بني ايصشٞ ايتجكٝـ َٛاز َػت٣ٛ َتابع١ سٝح َٚٔ ايصش١ٝ، اجملالت ثِ ايتًؿعٜٕٛ 

 . ايصش١ٝ األخباض ارتاَػ١ املطتب١ ٚيف االٚيٞ املٛض١ ٚاملطبذ دا٤ت األخط٣ اإلعال١َٝ
، سٍٛ املعًَٛات ايصش١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت ٚتأثري ْٛع Yifeng, Hu 2007 (8)زضاغ١:  -5

ٚمنط َصسض املعًَٛات ع٢ً إزضاى املصساق١ٝ ٚ االغتعسازات ايػًٛن١ٝ، ٚقاضْت ايسضاغ١ بني نٌ َٔ 
websites  ٚblogsBulletin News  ٚHomepages  ٚ Internet  ع٢ً إزضاى

املػتدسَني يًُصساق١ٝ املتٛاؾط٠ يف املعًَٛات ايصش١ٝ ٚاالغتعسازات يًكٝاّ بايػًٛى املتٛقع بعس 
 ،نُا اٖتُت ايسضاغ١ بايهؿـ عٔ تأثري ْٛع املصسض األصًٞ يًُعًَٛات ع٢ً املصساق١ٝ، َعطؾتٗا

تُاز ع٢ً املعًَٛات ايصش١ٝ ايٛاضز٠ يف ٚأٚضشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ املػتدسَني ناْٛا أنجط َٝاًل يالع
websites    أنجط َٔ ايٛاضز٠ يفBlogs ٕٛنُا إٔ املعًَٛات املٓػٛب١ إىل طبٝب َتدصص ته ،

 شات َصساق١ٝ أنرب َٔ تًو املٓػٛب١ إىل ؾدص زتطب شٚ خرب٠.
، ٚتع٢ٓ بتشػني صش١ Megan, Christine Govindan. 2008 (9)زضاغ١:  -6

طب ؾريدٝٓٝا باغتدساّ بطْاَر ايٛعٞ ايصشٞ ٚ قطاضات ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ  ايؿباب يف َٓطك١ غ
H.A.N.D ) )  ايعا٥الت يف ٖصٙ املٓطك١ حتت خط ايؿكط ٜٚتعطض 24، سٝح تعٝـ ْػب١ َٔ %

أبٓا٥ٗا ملداطط ايػ١ُٓ ٚ ايػهط ٚ َؿهالت ايكًب ٚ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ، ٚمت تكسِٜ ايربْاَر ايتٛعٟٛ 
ٜتؿاضى ؾٝٗا أؾطاز اجملتُع األْؿط١ ٚ ايؿاعًٝات ٚ املعًَٛات، ٚاغتٗسف َٔ خالٍ َطانع ي١ًٝٝ 

ايربْاَر حتػني قسض٠ األؾداص ع٢ً ايتشهِ يف غًٛنِٗ  ايػصا٥ٞ ٚاختاش قطاضات غ١ًُٝ ٚ َػاعس٠ 
 اآلبا٤ ع٢ً إسساخ تػٝريات يف منط سٝاتِٗ تتػِ بطابع االغتسا١َ ٚ االغتُطاض١ٜ.

عٔ ،Wilson, Kumanan & Brownstein, S, John 2009 :(10) زضاغ١ -7
إَها١ْٝ االنتؿاف املبهط يألَطاض باغتدساّ ؾبه١ اإلْرتْت اييت تػتدسّ نأزا٠ َطاقب١ تػاعس 
ادتٗات ايصش١ٝ املػ٦ٛي١ يف ايتعطف ع٢ً األَطاض قبٌ اْتؿاضٖا، َٚٔ ثِ تطبٝل خطط عاد١ً 

ملطاقب١ ع٢ً حتسٜس املصطًشات ايطب١ٝ ٚتعتُس ا، يًتٛع١ٝ ايصش١ٝ بأخطاض املطض يًتكًٌٝ َٔ آثاضٙ
اييت ٜتِ إزخاٍ نًُاتٗا ايساي١ يف ستطنات ايبشح ايعامل١ٝ مما ٜػاعس يف ايطصس املبهط يألَطاض ٚ 

( Listeriosisٚقس مت تطبٝل ْعاّ املطاقب١ باغتدساّ اإلْرتْت ع٢ً َطض )، األعطاض املطض١ٝ
ز٠ ٚنباض ايػٔ ٚتطزز بهجاؾ١ ع٢ً ستطنات ايصٟ تػبب٘ ايبهتريٜا ٜٚصٝب األطؿاٍ سسٜجٞ ايٛال

 ايبشح قبٌ إٔ تعًٔ ايػًطات ايصش١ٝ ايطمس١ٝ يف نٓسا عٔ انتؿاؾ٘ ٚ تؿؿٝ٘.
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، عٔ َس٣ إَها١ْٝ اغتدساّ ؾبه١ اإلْرتْت يف مجع Reddick, G. 2009 (11)زضاغ١:  -8
ايصٟ اغتطاع ؾٝ٘ املعًَٛات ايصش١ٝ َٔ داْب نٌ َٔ ايؿباب ٚ ايؿٝٛر، ٚساٍٚ ؾٝٗا حتسٜس املس٣ 

املػتدسَني ايباسجني عٔ املعًَٛات ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت تػٝري غًٛنِٗ جتاٙ ايكطاٜا ايصش١ٝ اييت 
تعِٓٝٗ ْتٝذ١ َا تعطضٛا ي٘ َٔ َعًَٛات عرب ايؿبه١، ٌٖٚ اغتطاعت تًو املعًَٛات َػاعستِٗ يف 

ًُٝا يع١ًُٝ ايتٛاصٌ ايتعاٌَ َع َؿهالتِٗ ايصش١ٝ بؿهٌ غًِٝ، ٚقسَت ايسضاغ١ إطاضًا َؿاٖٝ
املعًَٛاتٞ ٚ آثاضٖا ع٢ً املػتدسَني، ٚأٚضشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايؿباب ٜػتدسَٕٛ املعًَٛات 
ايصش١ٝ ع٢ً ايؿبه١ بصٛض٠ ٖاَؿ١ٝ بُٝٓا أبس٣ ايؿٝٛر اٖتُاًَا أنرب باغتدساّ املعًَٛات يف تػٝري 

ػتدسَني بػض ايٓعط عٔ أمناطِٗ ايػًٛن١ٝ ايصش١ٝ، ٚأنست ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً إٔ مجٝع امل
ؾ٦اتِٗ ايعُط١ٜ إشا تٛاؾطت يسِٜٗ قٓاعات إظتاب١ٝ جتاٙ َا ٜٓؿط عٔ ايكطاٜا ايصش١ٝ ؾِٗ األنجط 

 استُااًل الغتدساّ ٖصٙ املعًَٛات بؿاع١ًٝ أنرب يف إزاض٠ ؾ٦ِْٛٗ ايصش١ٝ.
، عٔ ايجٛض٠ ادتسٜس٠ يف Fleischauer , Ali S. Khan, et al 2010 (12)زضاغ١:  -9
اْتؿاض املعًَٛات ايصش١ٝ عرب ايؿبهات االدتُاع١ٝ، ٜٚططح ؾٝٗا َؿّٗٛ املطاقب١ –يصش١ ايعا١َا

باعتباضٙ أسس االغتجُاضات اييت زعُتٗا ايٛالٜات املتشس٠  Biosurveillanceاذت١ٜٛٝ ايطب١ٝ 
ّ، ٚسسزت ايسضاغ١ زتاالت 2001األَطٜه١ٝ بك٠ٛ خاص١ بعس أسساخ اذتازٟ عؿط َٔ غبتُرب 

 ُاض يف املطاقب١ اذت١ٜٛٝ ايطب١ٝ ؾُٝا ًٜٞ:االغتج

 عرب ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ.ٚاالنًٝٓٝه١ٝ  عًُٝات تبازٍ املعًَٛات ايصش١ٝ،

 أغايٝب مجع ٚ حتًٌٝ ايبٝاْات غري املٓع١ُ.

 ايتهاٌَ يف أْع١ُ املعًَٛات ارتاص١ باملطاقب١ اذت١ٜٛٝ ايطب١ٝ.

 ضصس األَطاض ايعامل١ٝ ٚ طبٝع١ ايعس٣ٚ.

 ملػتكب١ًٝ يعٌُ املطاقب١ اذت١ٜٛٝ ايطب١ٝ.ايطؤ١ٜ ا

ٚتػتدسّ املطاقب١ اذت١ٜٛٝ ايطب١ٝ ٚغا٥ط بٝاْات َؿتٛس١ املصسض يصا ؾٗٞ حتتاز إىل اختباض 
ٚتأنس َٔ صشتٗا بؿهٌ َػتُط، نُا تػتدسّ ايؿبه١ ايعامل١ٝ ملعًَٛات ايصش١ ايعا١َ ٚستطى 

 ًْٛعا باإلضاؾ١ إىل املعًَٛات يف ايتعاٌَ َع األْؿ /google.org/flu   trendsايبشح 

ايتعاٌَ َع ٖصٙ املصازض  ايصش١ٝ املٓؿٛض٠ عرب ايصؿشات املتدصص١ يٛغا٥ٌ اإلعالّ ادتسٜس، إال إٔ
 ، يًُعًَٛات ٜٛاد٘ بعض ايتشسٜات:ضطٚض٠ تعإٚ املتدصصني يتأنٝس صالس١ٝ املعًَٛات املٓؿٛض٠
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 ١ َصازض املعًَٛات.تكِٝٝ َٛثٛقٝ، تٛضٝح ايػٝام ايصٟ تطز ؾٝ٘ املعًَٛاتٚ

، عٔ زٚض ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ يف (13)2011زضاغ١: أمحس، ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ستُس -10
ايتٛع١ٝ بايكطاٜا ايصش١ٝ، ٖسف ايبشح اغتهؿاف ٚتكِٝٝ ابعاز ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ املٛاقع 

َٓٗر املػح ملٛاقع اإلعال١َٝ اإليهرت١ْٝٚ جتاٙ ايكطاٜا ايصش١ٝ، ٚتعس زضاغ١ ٚصؿ١ٝ، اغتدسَت 
ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ، املٛقع اإليهرتْٚٞ يصشٝؿ١ ادتعٜط٠، املٛقع اإليهرتْٚٞ يصشٝؿ١ 

تايٞ: يف ايصشـ ايعهاظ، َٛقع )غبل( اإليهرتْٚٞ، َٛقع )اي٥ٛاّ( اإليهرتْٚٞ، دا٤ت ايٓتا٥ر ن
ايؿطع١ٝ يف ايرتتٝب االٍٚ  ٤ االٖتُاّ بكطاٜا صش١ اجملتُع ناالزَإ ٚايتسخني ٚايطق١ٝااالضبع د

 يف نٌ ايصشـ َٛضع ايسضاغ١ تالٖا َطض ايػهطٟ.
غعت ٖصٙ ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً َس٣ اعتُاز ادتُٗٛض  ،(14)2013زضاغ١: أبٛ طايب، ظٜٓب َجين  -11

ايػعٛزٟ ع٢ً ؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ نُصسض يًُعًَٛات ايصش١ٝ َكاض١ْ باملصازض األخط٣، 
ٚمت تطبٝل ، ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ املطتبط١ بٗصا االعتُاز َٚػت٣ٛ ايجك١ بتًو ايؿبهاتٚايتأثريات املعطؾ

َبشٛثا َٔ َس١ٜٓ ايطٜاض، ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ األطبا٤  399االغتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ بًػت 
ٚدا٤ت ؾبه١ االْرتْت يف ، أِٖ َصسض يًُعًَٛات ايصش١ٝ يس٣ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ  اٚايصٝازي١ َاظايٛ

ثِ ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ، ٚناْت أِٖ األغباب اييت تسؾع  ،اْٞ، ًٜٝٗا األٌٖ ٚاألصسقا٤املطنع ايج
ادتُٗٛض يالعتُاز ع٢ً َصسض أٚ َصازض ستسز٠ يف اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايصش١ٝ، ٖٞ: " َػاعستِٗ 

" ٚ "   ػاعستِٗ يف ايكطا٤ ع٢ً ايتٛتط ٚايكًلَ ٟ اختاش قطاضات َع١ٓٝ يف ادتاْب ايصشٞ" ًٜٝٗا
 ايصشٞ.َػاعستِٗ يف ؾِٗ ٚازاضى أبعاز املٛضٛع 

  .ثاْٝا : زضاغات تٓاٚيت ٚغا٥ٌ االعالّ ٚؾذ٠ٛ املعطؾ١ 
، اييت غـعت ايـٞ ايتعـطف عًـٞ ٚدـٛز ؾطضـ١ٝ ؾذـ٠ٛ املعطؾـ١         Elizabeth 2000 (15)زضاغ١:  -1

ٚتكسِٜ ٚتؿػري هلا ؾُٝا ٜتعًل باملػتٜٛات املدتًؿ١ َٔ َعادتـ١ املعًَٛـات، ٚعالقـ١ ٖـصٙ ايؿطضـ١ٝ      
بايتعطض يٛغا٥ٌ االعالّ ٚاالخباض املكس١َ ؾٝٗا َٔ خالٍ زضاغ١ جتطٜب١ٝ ٚمتجـٌ زتتُـع ايسضاغـ١ يف    

 َطتؿع١ َٚػتٜٛات تع١ًُٝٝ َٓدؿط١، سٝح مت تعطٜض املبشٛثني ادتُٗٛض َٔ َػتٜٛات تع١ًُٝٝ 

يكصص اخباض١ٜ تًٝؿع١ْٜٝٛ ٚمت جتُٝع ايبٝاْات عٔ ططٜل اغتُاض٠ اغتبٝإ باملكاب١ً ٚقس تٛصًت 
 ايسضاغ١ ايٞ ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا: إٔ املػتٟٛ ايتعًُٝٞ ال ٜؤثط بؿهٌ نبري عًٞ َؿاٖس٠ أخباض 
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ايتًٝؿعٜٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ. ٚاملبشٛثني االنجط تعًُٝا، نإ يسِٜٗ تصنط أؾطٌ يًُعًَٛات 
 املكس١َ يف ايكصص االخباض١ٜ َٔ تًو ادتُاع١ االخطٟ االقٌ تعًُٝا. 

اْعهاغات ايتعطض يًصشـ االيٝهرتْٚٞ ٚايٛضق١ٝ عًٞ ، سٍٛ (16)2001زضاغ١: ايططابٝؿٞ، َٗا -2
طايبا، ٚاثبتت  60ب ادتاَعٞ، ٖٚٞ زضاغ١ جتطٜب١ٝ ادطٜت عًٞ ع١ٓٝ َٔ ايجكاؾ١ ايصش١ٝ يًؿبا

اظزٜاز اعتُازِٖ عًٞ االتصاٍ ايؿدصٞ ٚاالْرتْت يف اذتصٍٛ عًٞ املعًَٛات ايصش١ٝ، يف َكابٌ 
اعتُازِٖ عًٞ ايتًٝؿعٜٕٛ ٚاالشاع١ املصط١ٜ، نُا اتطح اْ٘ بُٝٓا ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ  ق١ً

كًٝص ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ بني ايؿباب ادتاَعٞ ؾإ ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ ؾكط ٚايٛضق١ٝ َعا تػِٗ يف ت
 تعٌُ عًٞ ظٜاز٠ ٖصٙ ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ.

، ايتعطف عًٞ َصازض املعًَٛات اييت ٜعتُس عًٝٗا ايؿباب يف (17)2001زضاغ١ : ايؿاَٞ، غا١َٝ  -3
 عطيف ايٓاتر عٔ ٖصااذتطط ٚايطٜـ الغتكا٤ املعًَٛات ايصش١ٝ ٚنصيو ايتعطف عًٞ األثط امل

االعتُاز، ٚاختباض اثط بعض املتػريات ايٛغٝط١ ناملػتٟٛ االدتُاعٞ ٚاالقتصازٟ، ٚايٓٛع، املػتٟٛ 
 ،( ٚايؿؿٌ ايهCًٟٛايتعًُٝٞ ٚايتعطف عًٞ اجتاٖات ايؿباب املصطٟ ببعض االَطاض َجٌ ؾريٚؽ)

ٚاعتُست ايسضاغ١ عًٞ َٓٗر املػح بايع١ٓٝ، ٚادطٜت ايسضاغ١ عًٞ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ طبك١ٝ 
ايسضاغ١ إيٞ ايعسٜس َٔ  ( َؿطز٠ َٔ ايؿباب املصطٟ يف ستاؾع١ زَٝاط، ٚقس تٛصًت400قٛاَٗا)

ملباؾط( اييت ٜعتُس عًٝٗا ا ايٓتا٥ر أُٖٗا:اختالف يف ْٛع ايٛغ١ًٝ )ايتًؿعٜٕٛ، ايطازٜٛ،االتصاٍ
عًٞ  ٚاضتؿاع َػتٟٛ املعًَٛات ايصش١ٝ يسٟ املعتُسٜٔ ،باب يف اغتكا٤ املعًَٛات ايصش١ٝايؿ

  ايتًٝؿعٜٕٛ َكاض١ْ باملعتُسٜٔ عًٞ ايطازٜٛ ٚاالتصاٍ املباؾط.
، عٔ ايعالق١ بني ايتعطض يٛغا٥ٌ اإلعالّ َٚػتٟٛ (18)2003زضاغ١: ثطٚت، ٚؾا٤ عبس ارتايل  -4

ذتطب األصتًٛأَطٜه١ٝ ع٢ً ايعطام يف أطاض ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١، َعطؾ١ ايؿباب ادتاَعٞ بأسساخ ا
ع١ٓٝ ايسضاغ١: طالب داَع١ املٓٝا يف ختصصات شتتًؿ١  زضاغ١ ٚصؿ١ٝ تعتُس ع٢ً  َٓٗر املػح، تعس

تٛصًت ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ إىل: . َؿطز٠  ايػ١ٓ ايٓٗا١ٝ٥ بايهًٝات ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ 225عسزٖا 
ٔ ٜتعطضٕٛ يٛغا٥العالّ سسٜج١، ٚتكٌ َع َٔ ٜتعطضٕٛ يٛغا٥ٌ اعالّ ظٜاز٠ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ مل

تكًٝس١ٜ، نُا أْ٘ نإ ٖٓاى عالق١ عهػ١ٝ بني ؾذ٠ٛ املعطؾ١ باذتطب االصتًٛ أَطٜه١ٝ عًٞ ايعطام 
 ٚاملػتٟٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ. 
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غعت ايسضاغ١ إىل ،  Liu, Yung, William. p, Eveland. Jr,2005  (19) :زضاغ١ -5
اّ باملعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ اْطالقأ َٔ ُعطف زٚض املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاذتاد١ إىل املعطؾ١ ٚزضد١ االٖتت

 ،٢٩٩١ه١ٝ ٜطٚض األغاغ١ٝ يٓعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ خالٍ االْتدابات ايط٥اغ١ٝ األَطايؿ
 ٢٨٨١ٝؿْٛٞ، ايتً االتصاٍ بٛاغط١ َؿطز٠ ٠٨٢) َؿطز٠ ٢٠٨٤ قٛاَٗا ع١ٓٝ، ع٢ً بايتطبٝل

اب١ً ايؿدص١ٝ(، ٚنؿؿت ايسضاغ١ عٔ ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر، َٔ أُٖٗا: املك ططٜل عٔ َؿطزات
تٛدس عالق١ بني قطا٠٤ ايصشـ َٚػت٣ٛ املعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ، ٜٚهٕٛ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ 

، ٚتٛدس عالق١ بني ايتعطض ُاَكاض١ْ باألؾطاز األقٌ تعًٝ ُايس٣ األؾطاز األنجط تعًٝ اَطتؿع
ت باذتُال ااَُت االْتداب١ٝ يس٣ األؾطاز األقٌ اٖتاّ باذتُالُٚزضد١ االٖت ًؿع١ْٜٝٛتيالخباض اي

ت ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز عالق١ بني ؿبٗا، نُا نؿ ااَُاالْتداب١ٝ َكاض١ْ باألؾطاز األنجط اٖت
اض١ْ كت االْتداب١ٝ َباذتُال ا٦ات األقٌ اٖتعاَؿاملعطؾ١ يس٣ ايايتعطض يًصشـ ٚاذتاد١ إىل 

 .بٗا ااَُتنجط اٖباألؾطاز األ
عٔ ايعالق١ بني االعتُاز عًٞ ٚغا٥ٌ االتصاٍ َٚػتٜٛات ، (20)2007زضاغ١: َطاز، َادس٠  - 6

ٚتعس زضاغ١ ٚصؿ١ٝ اغتدسَت َٓٗر املػح عًٞ ع١ٓٝ َعطؾ١ املطاٖكني باضطاض ايتسخني، 
غ١ٓ يف ايكاٖط٠ َٔ َساضؽ سه١َٝٛ ٚخاص١،  17-15َؿطز٠ َٔ املطاٖكِٝ َٔ عُط  400قٛاَٗا

ٚاغتدسَت صشٝؿ١ االغتكصا٤ نأزا٠، ٚدا٤ت أِٖ ايٓتا٥ر نايتايٞ: إٔ ايٛظٕ ايٓػيب يالعتُاز 
إيٞ تصسض ايتًٝؿعٜٕٛ ق١ُ ايٛغا٥ٌ االتصاي١ٝ اييت ٜعتُس عًٝٗا أؾطاز  عًٞ ايٛغا٥ٌ ٜؿري

عسّ ثبٛت صش١ ايؿطض ؾُٝا ٜتعًل  %،77ايع١ٓٝ نُصازض يًُعطؾ١ بأضطاض ايتسخني بٓػب١
ايتدني بني االؾطاز االعًٞ ٚاالقٌ يف املػتٟٛ  يف َػتٟٛ املعطؾ١ ايعا١َ بأضطاضبٛدٛز اختالف 

االدتُاعٞ االقتصازٟ، ٚثبٛت صشت٘ بٛدٛز االستالف يف َػتٟٛ املعطؾ١ املتعُك١ يصاحل 
 .املػتٟٛ املطتؿع

اغتٗسؾت ايتعطف عًٞ ايعالق١ بني ايتكٓٝات اذتسٜج١ ، (21)2008زضاغ١: عبٛز، ضِٜ امساعٌٝ -7
املػتدس١َ يف ايكٓٛات االخباض١ٜ ايعطب١ٝ يف عطض بطازتٗا ٚتكسميٗا َػتٟٛ املعطؾ١ يسٟ 
ادتُٗٛض ايعطبٞ باالسساخ ادتاض١ٜ، ٚاعتُست ايسضاغ١ عًٞ َٓٗر املػح َٔ خالٍ زضاغ١ َٝسا١ْٝ 

  َؿطز٠ َٔ ايػٛضٜني ٚاملصطٜني َٔ َؿاٖسٟ ايكٓٛات االخباض١ٜ)ادتعٜط٠ 400عًٞ ع١ٓٝ قٛاَٗا 
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طب١ٝ( ٚتٛصًت ايسضاغ١ إيٞ: ٚدٛز عالق١ بني َػتٟٛ تعطض املبشٛثني يًٓؿطات يف ايكٓٛات ٚايع
ؾطٚم يف َػتٟٛ  ٚدٛز ،عاّ االخباض١ٜ َٚػتٟٛ َعطؾتِٗ باالسساخ ٚايكطاٜا ادتاض١ٜ بؿهٌ

 املعطؾ١ بني املبشٛثني َٔ شٟٚ املػتٜٛات ايتع١ًُٝ املطتؿع١ ٚاملٓدؿط١.
غعت ايسضاغ١ إىل تعطف زٚض ٚغاثٌ ، Joonghwa, Lee, et al, 2009  :(22) ١زضاغ -8

اإلعًسّ ٚاهلاتـ ارتًٟٛ يف إَساز املطاٖكني باملعًَٛات عٔ االْتدابات ايط٥اغ١ٝ األَطٜه١ٝ، ٚقس 
 ٢٤-٢١اغتدسّ ايباسح أزا٠ االغتبا١ْ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املطاٖكني ممٔ تبًؼ أعُاضِٖ 

يعسٜس َٔ ايٓتا٥ر، َٔ أُٖٗا: إٔ تعطض ا إىل ايسضاغ١ ٚتٛصًت َؿطز٠، ٢١١١ قٛاَٗا عاَأ،
ت ؿ١، نُا نؿٝاملطاٖكني يًصشـ ٚاهلاتـ ارتًٟٛ ٜعٜس َعطؾتِٗ عٔ االْتدابات ايط٥اغ١ٝ األَطٜه

سٝح ٜؤزٟ  ،عٜٕٛ بػطض ايتػ١ًٝ ٚاملػت٣ٛ ايتعًُٝٞٝؿايسضاغ١ عٔ ٚدٛز عالق١ بني ايتعطض يًتً
اطتؿاض َػت٣ٛ َعطؾتِٗ عٔ االْتدابات ايط٥اغ١ٝ ايتعطض يًتًػعٜٕٛ بػطض ايتػ١ًٝ إىل 

 األَطٜه١ٝ، ٚٚدٛز عالق١ بني اغتدساّ األدٝاٍ اذتسٜج١ َٔ اهلاتـ ارتًٟٛ َٚػت٣ٛ َعطؾتِٗ عٔ
١، ٚمل ٜسٝح ٜعٜس َػت٣ٛ املعطؾ١ يسِٜٗ َكاض١ْ باألدٗع٠ ايعاز ،١ٝاالْتدابات ايط٥اغٝإ٠ األَطٜه

ملعطؾ١ بني اغتدساّ اإلْرتْت بٗسف اذتصٍٛ ع٢ً األخباض طض ارتاص بٛدٛز ؾذ٠ٛ يف ايؿتجبت صش١ ا
 ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ.

عالق١ ايتعطض يٛغا٥ٌ االتصاٍ اييت اغتٗسؾت ايتعطف عًٞ  ،(23) 2010زضاغ١: ؾٛظٟ، صؿا -9
مبػتٟٛ املعطؾ١ ايصش١ٝ يسٟ ادتُٗٛض املصطٟ مبٛضٛع اْؿًْٛعا ارتٓاظٜط زضاغ١ َػش١ٝ، تعترب ٖصٙ 

َؿطز٠ َٔ غهإ  495ايسضاغات ايٛصؿ١ٝ اييت تعتُس عًٞ َٓٗر املػح بايع١ٓٝ، اييت بًػت ايسضاغ١ َٔ 
ايكاٖط٠ ايهربٟ، ٚمت اغتدساّ اغًٛب ايع١ٓٝ ايطبك١ٝ ايعؿٛا١ٝ٥)سٝح مت اختٝاض زتُٛع١ َٔ 
 االسٝا٤ َٓدؿط١ َٚتٛغط١ َٚطتؿع١ املػتٟٛ(، ٚدا٤ت أِٖ ايٓتا٥ر نايتايٞ: ظٗطت عالق١ اضتباط

 زاي١ اسصا٥ٝا بني املػتٟٛ ايتعًُٝٞ يًُبشٛثني َٚػتٟٛ َعطؾتِٗ ايصش١ٝ مبطض اْؿًْٛعا  اظتاب١ٝ

ارتٓاظٜط، ؾهإ االؾطاز االعًٞ تعًُٝا ِٖ األنجط انتػابا يًُعطؾ١ ايصش١ٝ َٔ ٚغا٥ٌ االتصاٍ عٔ 
 اؽ املطض َكاض١ْ باألقٌ تعًُٝا، ٚبايتايٞ ؾكس ظٗطت ؾذ٠ٛ َعطؾ١ٝ بني املبشٛثني قا١ُ٥ عًٞ أغ

املػتٟٛ ايتعًُٝٞ، إال أْ٘ مل تعٗط يف املكابٌ عالق١ اضتباط زاي١ بني املػتٟٛ االدتُاعٞ 
 ٚاالقتصازٟ يًُبشٛثني َٚػتٟٛ َعطؾتِٗ ايصش١ٝ باملطض.
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، عٔ ايتعطض يًصشـ املصط١ٜ ٚعالقت٘ (24)2011زضاغ١: عبس ايععٜع، ايػٝس عبس ايععٜع-10
١ َٔ ايكطا٤، تعترب ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات ايٛصؿ١ٝ اييت مبػتٟٛ املعطؾ١ بأظ١َ املٝاٙ يسٟ عٝٓ

 20َؿطز٠ َٔ قطا٤ ايصشـ ايصٟ الٜكٌ عُطِٖ عٔ  210تعتُس عًٞ َٓٗر املػح بايع١ٓٝ اييت بًػت
 إٔ ايصشـ  َت صشٝؿ١ االغتبٝإ نأزاٙ دتُع املعًَٛات، ٚدا٤ت أِٖ ايٓتا٥ر نايتايٞ:سغ١ٓ ٚاغتد

%، تالٖا ايصشـ ايك١َٝٛ بٓػب١ 69.3متجًت يف ايصشـ ارتاص١ بػب١املؿط١ً يسٟ ع١ٓٝ ايكطا٤ 
أؾاضت ايٓتا٥ر إيٞ ثبٛت ؾطضٝات ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ  ، %41.2%، ثِ ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ بٓػب١ 49.2

إٔ شٟٚ املػتٟٛ ٚاملعطؾ١ عًٞ َػتٟٛ ايتعطض يًصشـ املصط١ٜ ْٚٛع١ٝ َػتٟٛ املعطؾ١ باظ١َ املٝاٙ، 
 يتعًُٝٞ املطتؿع تكٌ يسِٜٗ ايؿذ٠ٛ.االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ ٚا

 ضاغ١ إىل تعطف تعطض ايؿباب ادتاَعٞسغعت اي، (25) 2013زضاغ١: عبس ايصازم، سػٔ  -11
ٔ خالٍ َيتكٓٝات اهلاتـ ارتًٟٛ ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ َعطؾت٘ باألسساخ ادتاض١ٜ،  ايبشطٜين

 ايبشطٜٔ داَعيت بـ بايتػاٟٚ َٛظع١ َؿطز٠ ١ ٨ ٨قٛاَٗا  ايتطبٝل عل ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بػبط١،
اَع١ األ١ًٖٝ، ٚقس اغتدسّ ايباسح ازا٠ االغتبا١ْ دتُع ايبٝاْات، ٚقس تٛصٌ ايباسح إىل ٚادت

 اعتُاز ايؿباب زضد١ات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني شعسّ ٚدٛز ؾطٚم  ايعسٜسَٔ ايٓتا٥ر، َٔ اُٖٗا:
٣ االدتُاعٞ صسض يًُعًَٛات ٚاملػتُٛادتاَعٞ ع٢ً األدٝاٍ اذتسٜج١ َٔ اهلاتـ ارتًٟٛ ن

 يف اذتصٍٛ عًٞ ات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َس٣ اٖتُاّ ايؿباب ادتاَعٞشٚدٛز عالق١  االقتصازٟ.
اذتسٜج١ َٔ اهلاتـ ارتًٟٛ ٚاملػت٣ٛ االدتُاعٞ  خالٍ االدٝاٍَعًَٛات عٔ األسساخ ادتاض١ٜ َٔ 

 االقتصازٟ.

يٛغا٥ٌ االعالّ ٚايٛعٞ ، سٍٛ اغتدساّ ايؿباب ايػعٛزٟ (26)2014زضاغ١: ايعطبٞ، عجُإ  -12
ؾابا، ٚاثبتت قصٛض ايٛعٞ ايصشٞ يسٟ  515ايصشٞ عٔ ايبسا١ْ، ٚاييت ادطٜت عًٞ ع١ٓٝ َٔ

ايؿباب عٔ ايبسا١ْ ٚشتاططٖا، ٚمل تتأثط َػتٜٛات ٖصا ايٛعٞ بايتعًِٝ أٚ باغتدساّ ٚغا٥ٌ 
تاثري ٖصا ايٛعٞ  االعالّ باغتجٓا٤ ايطازٚ ٚاجملالت )ٚيف اذتايتني نإ االضتباط غًيب(، بُٝٓا

بؿهٌ طبري مبصازض االتصاٍ ايؿدصٞ أنجط، غٛا٤ نإ ٖصا ايتأثري غًبٝا نُا ٖٛ اذتاٍ بايٓػب١ 
يألصسقا٤، أٚ اظتابٝا نُا ٖٛ اذتاٍ بايٓػب١ الغتدساّ َطانع ايطعا١ٜ ايصش١ٝ ٚاملصازض 

 .ايتع١ًُٝٝ



 أبوسنة حمدي نوره. د                                 ..........        السعودية للصحف التعرض عالقة 
97 

زٚض ٚغا٥ٌ االتصاٍ نُصازض ، اٖتُت ايسضاغ١  مبعطؾ١ (27)2015زضاغ١: ايعهًٝٞ، دٗاز ناظِ -13
 ظاَع١ بػسازيًُعًَٛات ايصش١ٝ يًطًب١، ضنع ايبشح ع٢ً زضاغ١ ايٛعٞ ايصشٞ يس٣ ايطًب١ 

عٔ ططٜل زضاغ١ َٝسا١ْٝ يكٝاؽ ايٛعٞ ايصشٞ سٍٛ َطض االٜسظ  بؿطعٝٗا ايعًُٞ ٚاالْػاْٞ
 ٞ يسِٜٗ. ٚزضاغ١ ايعالق١ بني ٚغا٥ٌ االتصاٍ اييت ٜتابعٗا ايطًب١ َٚػت٣ٛ ايٛعٞ ايصش

 َٚسٟ االغتؿازٙ َٓٗا يف بًٛض٠ ٚعِٝٗ ايصشٞ نصيو ْٛع١ٝ ايرباَر اييت ٜتابعْٛٗا َٚس٣ االغتؿاز٠ 

ٚقس اغتٓتر ايباسح تعسز اختٝاضات ايطًب١ يٛغا٥ٌ االتصاٍ إلؾباع ضغباتِٗ  سٍٛ َطض االٜسظ
يصش١ٝ ايًُعًَٛات  املطتب١ االٚىل ٚايجا١ْٝ نُصازضيًشصٍٛ عًٞ عًٞ املعًَٛات ٚقس استٌ ايتًؿاٚ

ٚاتطح  ،يًرباَر ايصش١ٝ يف ايكٓٛات ايعطب١ٝ ٚضعـ يف َتابع١ بطاَر ايكٓٛات احمل١ًٝ ٚاْتكا٥ِٗ
 ايصٟ ٜطِ يصشٞٚإٔ ايٛعٞ ا االتصاٍٚغا٥ٌ  ١عسّ ٚدٛز ؾطٚقات ٚاضش١ بني نال ادتٓػني يف َتابع

كٝاؽ ايطقُٞ ايصٟ ايطًب١ ٚايطايبات سػب امل عٓسطا طض نإ َتٛغٚخصا٥ص ٚطبٝع١ امل اغِ 
 أعسٙ ايباسح ملعطؾ١ َكساض ايٛعٞ ايصشٞ يًطًب١.

 : تعًٝل عًٞ ايسضاغات ايػابك١اي
أظٗط ايعطض ايػابل عسّ تططم ايسضاغات ايػابك١ عًٞ سس عًِ ايباسج١ ملٛضٛع ايبشح  -

اذتايٞ: ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا يسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني تعطض٘ يًصشـ 
ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ، ٚزضد١ االختالؾات املعطؾ١ٝ يس٣ ؾ٦ات ٖصا ادتُٗٛض طبكًا يًُتػريات 

 ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١.
ضنعت زضاغات احملٛض األٍٚ ايسضاغات عًٞ ايتجكٝـ ايصشٞ ٚايٛعٞ ايصشٞ ايصٟ ٜسخٌ ؾٝ٘  -

ٖٚصا َا اثبتت٘ االتصاٍ ايؿدصٞ نعاٌَ أغاغٞ، نُا نإ يٛغا٥ٌ االعالّ سغ ٚاؾط يف شيو 
 ايعسٜس َٔ ْتا٥ر ايسضاغات.

َعًَٛات ١َُٗ سٍٛ االختالؾات املعطؾ١ٝ اييت  ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝاحملٛض ايجاْٞ عٔ  قسَت زضاغات  - 
حتسخ بني ؾ٦ات ادتُٗٛض ايصٟ ٜتعطض يٛغا٥ٌ اإلعالّ ٚؾكا الختالف َػتٟٛ ايتعًِٝ ٚاملػتٟٛ 

ًت بعض ايسضاغات إيٞ إ ايصشـ ٖٞ املؤثط تٛص االدتُاعٞ ٚاالقتصازٟ َٚػتٟٛ االٖتُاّ
، ٚإ ايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ االقٟٛ يف حتسٜس ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ َٔ ايتًٝؿعٜٕٛ يف نجري َٔ ايكطاٜا

   أنجط تأثريا يف ؾذ٠ٛ املعطؾ١ َٔ ايتكًٝس١ٜ.
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دا٤ت ايسضاغات َتٓٛع٘ َٔ سٝح اهلسف ٚاال١ُٖٝ ٚاختٝاض ايع١ٓٝ ٚاملٓٗر ٚاالزٚات املػتدس١َ  -
ايع١ٓٝ، ٚحتسٜس ْٛع َٚٓٗر ايسضاغ١، ٚصٝاغ١ ٚمما اؾاز ايباسج١ يف حتسٜس املؿه١ً ايبشج١ٝ، 

 ؾطٚض ايسضاغ١، ٚأزاتٗا.

 :ؾطٚض ايسضاغ١
  -تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بـني املبشـٛثني عًـ٢ اخـتالف َـتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾٝـ١ )ايٓـٛع         -1

ــِٝ   املػــت٣ٛ االقتصــازٟ االدتُــاعٞ( يف َعــسٍ ايتعــطض يًصــشـ     -ايػــٔ -َػــتٟٛ ايتعً
 ايٛضق١ٝ.

 -تٛدس ؾـطٚم زايـ١ إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني عًـ٢ اخـتالف َـتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾٝـ١ )ايٓـٛع           -2
املػــت٣ٛ االقتصــازٟ االدتُــاعٞ( يف َعــسٍ ايتعــطض يًصــشـ  -ايػــٔ -املػــت٣ٛ ايتعًُٝــٞ

 االيٝهرت١ْٝٚ.
إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ َٚػتٟٛ املعطؾ١)  تٛدس ؾطٚم زاي١   -3

 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا.-املتعُك١-ايػطش١ٝ
تٛدس ؾطٚم زايـ١ إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني يف َعـسٍ ايتعـطض يًصـشـ االيٝهرتْٚٝـ١ َٚػـتٟٛ             -4

 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا. -املتعُك١ -املعطؾ١ ) ايػطش١ٝ
يــ١ إسصــا٥ًٝا بــني املبشــٛثني عًــ٢ اخــتالف َــتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾٝــ١ )ايٓــٛع،    تٛدــس ؾــطٚم زا -5

 -املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ايػٔ،  املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َػت٣ٛ َعطؾتِٗ) ايػطش١ٝ
 ايه١ًٝ(  مبطض نٛضْٚا .  -املتعُك١

 -يػـطش١ٝ ؾطٚم بني َػتٟٛ اٖتُاّ املبشٛثني مبطض نٛضْٚا ٚبـني َػـتٟٛ َعـطؾتِٗ) ا   تٛدس  -6
    ب٘. ايه١ًٝ( -املتعُك١

 َتػريات ايسضاغ١:
املتػري )املػتكٌ( يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ : ايتعطض يًصشـ )ايٛضق١ٝ( ٚ )االيٝهرت١ْٝٚ( ٚتؿرتض        

ايباسج١ ٚؾكا يؿطٚض ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ إٔ ٖٓاى عالق١ بني ٖصا ايتعطض َٚػتٟٛ َعطؾ١ ادتُٗٛض 
 تػريات ايػعٛزٟ مبطض نٛضْٚا ٖٚٛ املتػري )ايتابع( ٚإ ٖصٙ ايعالق١ ختتًـ باختالف زتُٛع١ َٔ امل
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ايٛغٝط١ َجٌ: ايٓٛع ٚايػٔ ٚاملػتٟٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ، َٚػتٟٛ ايتعًِٝ، َٚػتٟٛ االٖتُاّ 
 بايكط١ٝ.

ْٛع ايسضاغ١: ملا نإ ٖصا ايبشح ٜػتٗسف ايتعطف عًٞ ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا 
 ١ االختالؾات املعطؾ١ٝيسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني تعطض٘ يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ، ٚزضد

يس٣ ؾ٦ات ٖصا ادتُٗٛض طبكًا يًُتػريات ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١ , ؾأْ٘ ٜعس َٔ ايبشٛخ ايه١ُٝ  
ايٛصؿ١ٝ, ٚعتكل ٖصا ايٓٛع َٔ ايبشٛخ إَها١ْٝ اغتدساّ األضقاّ يًتٛصٌ إىل ْتا٥ر ستسز٠  

ضاغ١ املٝسا١ْٝ اييت مت اإلسصا٥ٞ َٔ خالٍ ايس  إَها١ْٝ خطٛع ايبٝاْات يًتشًٌٝباإلضاؾ١ إىل
 تطبٝكٗا ع٢ً ادتُٗٛض ايػعٛزٟ.

: تعتُس ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً  َٓٗر املػح دتُع ايعسٜس َٔ ايبٝاْات عٔ ايعاٖط٠ َٛضع َٓٗر ايبشح
 ايسضاغ١ َٚعطؾ١ ايعالق١ بني َتػرياتٗا.    

املكاب١ً  ٝإ عٔ ططٜلأزٚات مجع ايبٝاْات : مت مجع بٝاْات ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ خالٍ صشٝؿ١ اغتب
املباؾط٠ مبؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚتطُٓت ٖصٙ ايصشٝؿ١ َتػريات ايسضاغ١ ايكاب١ً يًكٝاؽ املٝسا١ْٝ 

 ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ميهٔ َٔ ايٛصٍٛ إىل اختباض ؾطٚض ايسضاغ١.
 سسٚز ايسضاغ١: ٚتتُجٌ سسٚز ٖصٙ ايسضاغ١ يف اآلتٞ:

مجٗٛض  ّ،ع2015ًٞغبتُرب -مت تطبٝل االغتبٝإ أثٓا٤ ؾٗطٟ اغػطؼ :اذتسٚز ايع١َٝٓ-1
 غعٛزٟ.

اذتسٚز ايبؿط١ٜ: قاَت ايسضاغ١ اذتاي١ٝ بسضاغ١ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ غري َٓتع١ُ َٔ ادتُٗٛض -2
 ايػعٛزٟ

 ايػعٛز١ٜ . -اذتسٚز املها١ْٝ: طبكت ايسضاغ١ اذتاي١ٝ مبسٜٓيت ايطا٥ـ ٚايباس٘  -3 
 100َؿطز٠   200َٓتع١ُ بٛاقع متجًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ؾ٢ غشب ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ غري ع١ٓٝ ايسضاغ١ : 

َٔ اإلْاخ َٔ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ املطادعني يًُطانع ايصش١ٝ مبسٜٓيت ايطا٥ـ  100َٔ ايصنٛض، 
  .ٚايباس١ بايػعٛز١ٜ
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 تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكا يًٓٛع، ايػٔ، املػت٣ٛ االدتُاع٢ االقتصاز٣ (1دسٍٚ )

 ايٓػــب١ ايتهطاض اجملُٛعات املتػري

 %52 89 شنٛض ايٓــٛع
 %48 82 إْاخ

 ايػٔ
 %46.8 80 30إىل أقٌ َٔ  15َٔ 
 %32.7 56 45إىل أقٌ َٔ  30َٔ 

 %20.5 35 ؾأنجط 45َٔ 

املػت٣ٛ االدتُاع٢ 
 االقتصاز٣

 %33.9 58 َطتؿع
 %46.2 79 َتٛغط
 %19.9 34 َٓدؿض

 %100 171 اجملُٛع

 () أزٚات ايسضاغ١ : 
ايباسج١ بأزا٠ االغتبٝإ بٗسف ايتٛصٌ إىل ايٛصـ ايه٢ُ  اغتُاض٠ اغتبٝإ : اغتعاْت -1

  ٚايهٝؿ٢  يًعاٖط٠ ٚايتٛصٌ يألٖساف املٛضٛع١ يًبشح "َٔ إعساز ايباسج١" .
قاَت ايباسج١ بتذُٝع ايعسٜس َٔ املكاٜٝؼ اييت تطُٓتٗا اغتُاض٠ االغتبٝإ  املكاٜٝؼ املػتدس١َ:

 نايتايٞ:
 34 :َٓدؿض  79 : َتٛغط    58  :َطتؿع: االدتُاعٞ َكٝاؽ املػت٣ٛ االقتصازٟ

ٚمت َٔ خالٍ غؤاٍ ايكطا٠٤، ٚغؤاٍ نِ َط٠ تكطأ ؾٝٗا غٛا٤ َكٝاؽ َعسٍ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ 
 51َٓدؿض   74  َتٛغط    46  َطتؿعايصشـ ايٛضق١ٝ ، ٚمت تكػِٝ املكٝاؽ : 

ٚمت َٔ خالٍ غؤاٍ ايكطا٠٤، ٚغؤاٍ نِ َط٠  ٚااليٝهرت١ْٝٚ: َكٝاؽ َعسٍ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ
 69  َتٛغط  88  َطتؿعتكطأ ؾٝٗا غٛا٤ ايصشـ ايٛضق١ٝ أٚ االيٝهرت١ْٝٚ ، ٚمت تكػِٝ املكٝاؽ : 

 َكٝاؽ َػتٟٛ املعطؾ١ باملعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا 16َٓدؿض 

                                                           

)
 *

أسمممتاإل امعمممهد     ممم    –أ. ح / اعت ممماح  مممم  ي  ممم  أسممم ال ادةممماحك اد مر مممبج يا،ممم  أ  ممم  ا    )
أستاإل امعهد اد ةاع    – حعال فراي ع   اهللأ. د . ح /  ش س جاي ة عبج -اد راسات اد مبا دمطفودة
 أسممتاإل امعممهد اد ةمماع    – هةممال ادةممب  يم مم  أ. د . ح /  اد ةوفبممة  جاي ممة  – رمبممة ادتا بممة ادةوعبممة  

أ. ح / يم مم   اد ةوفبممة  جاي ممة  – رمبممة ادتا بممة ادةوعبممة   ورئممبس مةممع ا عممهد واد مممود ا جت اعبممة  
 .جاي ة عبج ش س -      اد راسات اد مبا دمطفودةأستاإل  امعهد   –ي وض إ ااهبع 



 أبوسنة حمدي نوره. د                                 ..........        السعودية للصحف التعرض عالقة 
101 

ؾ١ ، ٚمت تكػِٝ َػتٟٛ املعط29سيت ايػؤاٍ  17: ٚاييت متجًت يف االغتُاض٠ َٔ ايػؤاٍ
 (ن١ًٝ -َتعُك١ -)غطش١ٝإيٞ:

 4-1َٓدؿض:   9-5َتٛغط:  14-10اذتكا٥ك١ٝ)ايػطش١ٝ( ٚقػُت إيٞ: املطتؿع:  
  6-1َٓدؿض:    13-7َتٛغط:    20-14ايبٓا١ٝ٥ )َتعُك١(  ٚقػُت ايٞ: َطتؿع:  
ايه١ًٝ: ٖٚٞ ساصٌ مجع زضدات املبشٛثني عًٞ األغ١ً٦ اذتكا٥ك١ٝ ٚايبٓا١ٝ٥ ٚمت تكػُٝٗا  

  11-1َٓدؿض:          22-12َتٛغط:        34 -23إيٞ  َطتؿع: َطتؿع :
: ٚمت َٔ خالٍ غؤاٍ َسٟ االٖتُاّ، ٚغؤاٍ َسٟ اذتطص عًٞ اذتصٍٛ عًٞ َكٝاؽ َػتٟٛ االٖتُاّ

 ؤاٍ َسٟ االْسَاز ٚاالْتباٙ يف ايكطا٠٤، ٚمت تكػِٝ املكٝاؽ : َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا، ٚغ

 2َٓدؿض:        64َتٛغط:      105َطتؿع:    
اعاز٠ َكاب١ً بعض املبشٛثني بصٛض٠ عؿٛا١ٝ٥ إلعاز٠ ٧ًَ األغتُاض٠ ٚحتسٜس ْػب إدطا٤ات ايجبات  : 

 %.89االتؿام بني األدابتني ٚاييت بًػت 
 َصطًشات ايسضاغ١ : 

 Middle East Respiratory Syndrome   (MERS-CoV) نٛضْٚا( :         )َطض 

ٜكصس ب٘ َتالظ١َ ايؿطم األٚغط ايتٓؿػ١ٝ، ٜٚعطف أٜطًا ؾريٚؽ نٛضْٚا ايؿطم األٚغط أٚ ؾريٚؽ 
، َطض خطري ٜٚتػبب يف سسٚخ ايهجري َٔ MERS-CoVنٛضْٚا ادتسٜس، ٜطَع ي٘ اختصاضًا 

ادتٗاظ ايتٓؿػٞ، اْتؿط يف اال١ْٚ االخري٠ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايٛؾاٜات، ٜٚٓتكٌ عٔ ططٜل 
 ايػعٛز١ٜ بؿهٌ ٚاضح.
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 اإلطاض ايٓعطٟ
 :ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ ْعط١ٜتعتُس ايسضاغ١ يف اطاضٖا ايٓعطٟ عًٞ               

 The knowledge gap theory  َٔ اييت تٗتِ بايتأثري املعطيف يٛغا٥ٌ االعالّ ٚحتس
تكسٜط ايتأثري املتٛقع هلصٙ ايٛغا٥ٌ، ؾٗصا ايتاثري ستسٚز مبذُٛع١ َٔ املتػريات اييت املبايػ١ يف 

ٜطتبط بعطٗا بايػُات ايؿدص١ٝ يًذُٗٛض املتًكٞ، يف سني ٜطتبط ايبعض االخط بارتصا٥ص املُٝع٠ 
ٚيٞ ايسضاغات اييت اؾاضت ايٞ إ أٚتعس زضاغ١ ُٖٝإ ٚؾٝتػًٞ َٔ ، يهٌ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ االعالّ

ٚغا٥ٌ االعالّ التٓذح زا٥ُا يف ْكٌ املعًَٛات دتُٝع ؾ٦ات ادتُٗٛض، ٚإ ٖٓاى زا٥ُا عسّ اْصاف بني 
ايباسجٕٛ  أٚتٓب االعالّقطاعات ادتُٗٛض املدتًؿ٘ يف اغتدساّ املعًَٛات اييت ٜتًكْٛٗا َٔ ٚغا٥ٌ 

 (28).بايعٛاقب ايػًب١ٝ َٔ ٖصا ايتؿاٚت
يٞ ادتُٗٛض إال ٚغا٥ٌ االعالّ ايهبري٠ يف ْكٌ املعًَٛات إٚغاز االعتكاز يؿرت٠ ط١ًٜٛ بؿعاي١ٝ 

 (29)اييت ادطٜت يف االضبعٝٓٝات بسأت تؿهو يف صش١ ٖصا االعتكاز. إٔ بعض ايسضاغات 
ٚظٗطت ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ بعس ضصس ْتا٥ر عٛخ عسٜس٠ أؾاضت إيٞ إٔ قطاعات ادتُٗٛض املدتًؿ١ 

َٛات املتسؾك١ َٔ ٚغا٥ٌ االتصاٍ اذتسٜج١، ٚتعتُس حتعٞ بكسض َتٛاظٕ يف اذتصٍٛ عًٞ املعً
ؾل املعًَٛات َٔ ٚغا٥ٌ االعالّ زاخٌ ايٓعاّ االدتُاعٞ إيٞ سايٓعط١ٜ عًٞ ايؿطض ايتايٞ" ٜؤزٟ ت

دعٌ ادتُٗٛض شٟٚ املػتٟٛ االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ املطتؿع  ٜهتػبٕٛ ٖصٙ املعًَٛات مبعسالت أغطع 
االدتُاعٞ املٓدؿض ٚبايتايٞ تتذ٘ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ بني ؾ٦ات  ات شٟٚ املػتٟٛ االقتصاز٦َٟٔ ايؿ

 (30)ادتُٗٛض املدتًؿ١ إيٞ ايعٜاز٠ بسال َٔ ايٓكصإ"
ايص٣ قسَ٘ ايباسجإ بٓتٕٛ ٚؾطاظٜط  يًتكػِٝثالث١ َػتٜٛات ٚؾكا مت تكػِٝ املعطؾ١ إيٞ 

 (31) :ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل
 ٨ّ سسخٍٚ اٚ اضقاّ عٔ زص١ بامسا٤ اؾداص أٚ (: ٢ٖٚ املعطؾ١ ارتا ايػطش١ٝاملعطؾ١ اذتكاْك١ٝ ) 

 .َا سسخظاٖط٠ اٚ  بؿأ٢ٖٕٚ ارتاص١ باألغباب اٚ ايٓتا٥ر    املعطؾ١ ايبٓا١ٝ٥ ) املتعُك١ ( :

 ٨ع٢ً االغ١ً٦ اذتكا٥ك١ٝ ٚايبٓا١ٝ٥  املبشٛثني زضداتاملعطؾ١ ايه١ًٝ : ٢ٖٚ ساصٌ مجع 

ــ١ :  ــ٠ٛ املعطؾ ــ٢  ؾذ ــاٚتٖ ــ٢     ايتؿ ــٛض األعً ــات ادتُٗ ــني قطاع ــات ب ــٌأٚ االختالؾ ــ٢  ٚاالق ــتٟٛؾ  املػ
األؾــطاز  انتػــاب زضدــ١عًــ٢  ٜــؤثطاملــتػريات ايسميذطاؾٝــ١ ميــا َــٔ االقتصــاز٣ ٚغــريٙ  االدتُــاع٢

 (32) االعالّ. ٚغا٥ٌ َٔيًُعطؾ١ 
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 َٔ َتػرياتتعتُس عٛخ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ ع٢ً زضاغ١  األبعاز املتعًك١ بسضاغ١ ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١:
 أُٖٗا:

 املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ. -2                                   املػت٣ٛ االدتُاعٞ االقتصازٟ. -1
 سذِ ايتعطض يٛغا٥ٌ االتصاٍ. -4               زضد١ االٖتُاّ باملٛضٛع أٚ ايكط١ٝ املجاض٠. -3
 زضد١ ايساؾع١ٝ. -6                                            َس٣ االغتػطام يف ايتعطض. -5
 طبٝع١ املٛضٛع أٚ ايكط١ٝ. -8                                                  ضصٝس ارترب٠ ايؿدص١ٝ. -7
 (33)املتػريات ايسميٛغطاؾ١ٝ". -10                                            نجاؾ١ ايتػط١ٝ اإلعال١َٝ. -9
 ألبعاز بؿ٤ٞ َٔ ايتؿصٌٝ:تٓاٍٚ بعطا َٔ ٖصٙ اٜتِ  

تكّٛ ؾطٚض ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ ع٢ً أغاؽ إٔ ايعٛاٌَ  املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ: -1
االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٖٞ احملسز ايط٥ٝػٞ يكٝاؽ أثط تعطض ادتُٗٛض يطغا٥ٌ اإلعالّ، 

طتؿع ٜهتػبٕٛ ٚتٛصًت َععِ ايسضاغات إىل إٔ األؾطاز شٟٚ املػت٣ٛ االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ امل
َعطؾ١ َطتؿع١ سٍٛ املطاَني املكس١َ َٔ خالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ عٔ األؾطاز شٟٚ املػت٣ٛ االقتصازٟ 
ٚاالدتُاعٞ املٓدؿض، ٚإٔ ايؿطٚم املعطؾ١ٝ بني ايكطاعات األع٢ً ٚاألقٌ ادتُاعٝا ٚاقتصازٜا 

 ا.تعزاز عٓسَا تتسؾل املعًَٛات أٜط
ييت اختربت ؾطٚض ؾذ٠ٛ املعطؾ١ إىل ٚدٛز اضتباط بني أؾاضت مجٝع ايسضاغات ا :ايتعًِٝ -2

املعطؾ١ َٚتػريات ايتعًِٝ، َٔ خالٍ انتػاب األؾطاز يًُعطؾ١ َٔ ايكصص اإلخباض١ٜ املتعًك١ 
بايكطاٜا املدتًؿ١، ٜٚؤثط ؾِٗ األؾطاز يألخباض ْتٝذ١ اختالف َػتٜٛاتِٗ ايتع١ًُٝٝ، ًٜٚعب 

غا٥ٌ اييت ٜتعطض هلا األؾطاز سٝح ميٌٝ األؾطاز شات َػت٣ٛ ايتعًِٝ يألؾطاز زٚضا يف ْٛع ايٛ
املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ املٓدؿض ملتابع١ ايتًؿاظ بُٝٓا ميٌٝ األؾطاز شات املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ املطتؿع 

 ًِٝ ٜعس َتػريا ؾعاال يف ايتأثريملتابع١ ادتطا٥س ٚاجملالت، َٚٔ خالٍ َا غبل ٜتبني يٓا إٔ ايتع
 (34).ع٢ً َػت٣ٛ املعطؾ١

: ٜٚعترب اٖتُاَات ادتُٗٛض َتػريا اغاغٝا النتػاب٘ يًُعطؾ١، مبعين إٔ ادتُٗٛض االٖتُاّ -3
، أٟ إٔ انتػاب املعطؾ١ غٝتِ (35) ٛضاالنجط اٖتُاَا بػض ايٓعط عٔ ايػُات املطتبط١ بٗصا ادتُٗ

 خٚيٞ يف اْتؿاض املعًَٛات عٔ سسبؿهٌ غطٜع بني ايؿ٦ات االنجط اٖتُاَا ٚشيو يف املطاسٌ األ
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َػتُط، يف سني أْ٘ يٛ اغتُطت املعًَٛات عٔ ٖصا اذتسخ يؿرت٠ ط١ًٜٛ ْػبٝا ؾُٔ املتٛقع إٔ تطٝل    
  (36)ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ أٚ تػًل.

ايتعطض يًٛغ١ًٝ االعال١َٝ: ٚتطتبط نجاؾ١ ايتعطض يٛغا٥ٌ االعالّ باملعطؾ١، أٟ إٔ االؾطاز -4
أنجط عٔ  شتتًـ  انجط استُاال إٔ ٜعطؾٛايصٜٔ ٜتعطضٕٛ بؿهٌ أنرب يٛغا٥ٌ االعالّ ِٖ اال

 (37).ايكطاٜا
ٜعطف ايباسجٕٛ االغتػطام بأْ٘ إزضاى املعًَٛات ايصٟ ٜٛيس االْتباٙ، ٚاغتدسّ   االغتػطام: -5

َؿّٗٛ االغتػطام بهجاؾ١ َٓص أنجط َٔ مخػني عاَا يف عٛخ االتصاٍ ٚايتػٜٛل ٚضغِ تعسز 
نا ي٘ ٖٚٛ إٔ االغتػطام ٜعين زضد١ َٔ األ١ُٖٝ أٚ تعطٜؿات٘ ؾكس ٚضع ايباسجٕٛ تعطٜؿا َؿرت

االٖتُاّ اييت عتسثٗا املٓتر أٚ ايػًٛى يس٣ ايعسٜس َٔ األؾطاز ٚقس أثبتت األعاخ اييت أدطٜت 
عٔ االغتذاب١ املعطؾ١ٝ يإلقٓاع اْ٘ عٓسَا ٜهٕٛ أؾطاز ادتُٗٛض أنجط اغتػطاقا يف َٛضٛع َا، 

ادتٝس، ٚبايتايٞ ٜهْٕٛٛ أنجط إزضانا يًُعًَٛات ٚبؿهٌ ؾإِْٗ ٜبصيٕٛ اجملٗٛز ايالظّ يًؿِٗ 
  .أعُل

ٚتؿٌُ نال َٔ ايعُط، ٚايٓٛع، ٚقس اختربت ايعسٜس َٔ ايسضاغات  املتػريات ايسميٛدطاؾ١ٝ: -6
 َتػريات ايعُط ٚايٓٛع ع٢ً اعتباض أُْٗا ستسزإ َؤثطإ يف َػت٣ٛ املعطؾ١.

بني األؾطاز يف املػت٣ٛ االدتُاعٞ االقتصازٟ  ايسٚاؾع: سٝح أنس إتُٝا ٚنالٜٔ، إٔ ايؿطٚم -7
ٚايتعًِٝ يٝػت ٖٞ األغباب يًؿذٛات املعطؾ١ٝ بٌ إٔ ايؿطٚم بِٝٓٗ يف ق٠ٛ ايساؾع أٚ اذتاؾع 

 –النتػاب املعًَٛات تعس َٔ ايطنا٥ع األغاغ١ٝ، ؾهًُا ظازت زضد١ ايسٚاؾع َجٌ اذتاؾع 
عازٍ َٔ تسؾل املعًَٛات زاخٌ ايٓعاّ اغتؿازت اجملُٛعات بؿهٌ أنجط تهاؾؤا ٚت -االٖتُاّ

 االدتُاعٞ.
إٔ ارترب٠ تعس َتػريا َُٗا ٜطتبط باملعطؾ١، ٚقايت اْ٘ إشا أضاز ايؿطز  أنست دطابط ارترب٠: -8

تطتٝب َصساق١ٝ املصازض املدتًؿ١ ؾإ ارترب٠ ايؿدص١ٝ غٛف تطتؿع إىل ايك١ُ، ٚميهٔ إٔ ٜتبعٗا 
 املصازض ايؿدص١ٝ ٚايكصص اإلخباض١ٜ، ٚؾطم ايباسجٕٛ بني ارترب٠ اإلعال١َٝ ٚبني ارترب٠ 

ارترب٠ اإلعال١َٝ بأْٗا عباض٠ عٔ أع٢ً َػت٣ٛ يًتعطض ٚاالْتباٙ يٛغا٥ٌ ايؿدص١ٝ ٚعطؾٛا      
 (38).اإلعالّ
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االعتُاز عًٞ ايٛغ١ًٝ االعال١َٝ: ٜٚعس اعتُاز ادتُٗٛض عًٞ ٚغ١ًٝ اعال١َٝ يًشصٍٛ عًٞ  -9 
  (39)املعًَٛات ارتاص١ بكط١ٝ َع١ٓٝ َتػريا ٖاَا ٜطتبط باملعطؾ١.

ط١ٜ َع ٖسف ايسضاغ١ اذتاي١ٝ ٚتػتؿٝس ايباسج١ َٔ خصا٥ص ايٓعط١ٜ ٚمما غبل تتؿل ٖصٙ ايٓع       
يف زضاغ١ ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا يسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني تعطض٘ يًصشـ 
ايٛضق١ٝ ٚاإليٝهرت١ْٝٚ، ٚزضد١ االختالؾات املعطؾ١ٝ يس٣ ؾ٦ات ٖصا ادتُٗٛض طبكًا يًُتػريات 

 اؽ ؾطٚض ايسضاغ١ يف ض٤ٛ ؾطٚض ايٓعط١ٜ.ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١، ٚتص
 االطاض املعطيف

 بٛاب١ ايصش١ عرب ميط إٔ َٔ البس يإلْػإ ٚايطؾا١ٖٝ ايػعاز٠ ضتٛ ايطبٝعٞ املسخٌ إٕ

 ٖٚصا اذتٝا٠، ٜهسض صؿٛ ايصش١ اعتالٍ إٔ نُا باذتٝا٠، االغتُتاع ٜصعب بسُْٚٗا إش ٚايعاؾ١ٝ،

 َٔ إال ايؿع١ًٝ قُٝتٗا ال ٜعطف األصشا٤ ضؤٚؽ ع٢ً تاز ايصش١ بإٔ ايػا٥س ايكٍٛ ٜؤنسٙ َا

 يس٣ ايصش١ َٚؿّٗٛ،  املطض ملعاْا٠ ٚآالّ سبًٝػا ٚدعًت٘ ايعاؾ١ٝ َٔ ٚاألقساض ايعطٚف سطَت٘

 ايٓؿػٞ ادتاْب ٜؿٌُ أًٜطا بٌ ادتػُاْٞ أٚ ايبسْٞ ايتهاٌَ ع٢ً ؾكط ٜكتصط ال اإلْػإ

 ٚسس٠ ٜهْٕٛٛ ؾٝ٘ ٜعٝـ ايصٟ ٚزتتُع٘ ٚبسْ٘ ايؿطز ؾعكٌ، االدتُاعٞ أٚ ايعكًٞ ٚادتاْب

 بعض تػببٗا ايبس١ْٝ األَطاض َٔ ؾهجري ب٘، ٜٚتأثط اآلخط َٓٗا يف نٌ ٜؤثط َتها١ًَ ٚاسس٠

 تكعس خاص بؿهٌ ايصش١ ٚاعتالٍ عاّ بؿهٌ األَطاض إٔ نُا ٚاالضططابات ايٓؿػ١ٝ املؿانٌ

 بايصش١ ٜتُتع ايصٟ ؾايؿطز ايٓؿػٞ، اغتكطاضٙ ٚيف غعازت٘ يف ٚتؤثط َٔ ايهػب ٚمتٓع٘ ايؿطز

ًٝا ايبسٕ، صشٝح َٔ نإ نٌ : ٖٛ ارتربات  ٚانتػاب ايتعًِ ع٢ً قازًضا ايعذع، أٚ املطض َٔ خاي
 ٜتشٌُ تبعات إٔ ٜٚػتطٝع ايٓؿػٞ، باالغتكطاض َتُتًعا ايٛقت ْؿؼ ٚيف ٚاإلْتاز، ٚايعٌُ

 صساقتِٗ اآلخطٜٔ ٚنػب َع ايتعاٌَ ع٢ً قازًضا ٜٚهٕٛ َٚتطًباتٗا، َصاعبٗا ٜٚٛاد٘ اذتٝا٠

 ايبس١ْٝ ايؿطز ؾانتُاٍ صش١  .عكٛق٘ َتُتًعا مبػؤٚيٝات٘ عاضًؾا ؾِٝٗ، ٚايتأثري ٚستبتِٗ

     (40)ٚضؾاٖٝت٘. اجملتُع ٚضؾعت٘ تكسّ يف َؤثًطا عاَال ٜصبح ايعك١ًٝ أٚ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ
 سٝات٘ ايؿدص ملُاضغ١ ايططٚض١ٜٚاملٗاضات  املعًَٛات إٜصاٍ ع١ًُٝ ايصشٞ ٚايتجكٝـ

 ايؿطز صش١ ع٢ً ٜٓعهؼ ايصٟ اذتٝا٠ األَط ٖصٙ ْٛع١ٝ يتشػني ايػًٛنٝات بعض ٚتػٝري
 . ٚاجملتُع ٚادتُاع١
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تتٛاؾط  سٝا٠ ٚأمناط غ١ًُٝ ٚغًٛنٝات صش١ٝ تعايِٝ إزخاٍ ٖٛ َٓ٘ األغاغٞ ٚاهلسف
 ٚتكايٍٝس ٚعازاٍت خصٛصٝاٍت َٔ ؾٝٗا مبا اجملتُعات َع تتُاؾ٢ اييت ٚايػال١َ ايصش١ ؾٝٗا

  (41) .قبٌ املػتؿٝسٜٔ َٔ َٓٗا االغتؿاز٠ ٚظٜاز٠ ايصش١ٝ ارتسَات تععٜع بٗسف ٚشيو بٗا، خاص١ٍ
 سٝح األؾطاز، يس٣ ايصشٞ ايٛعٞ َػت٣ٛ اضتؿاع َع الغُٝا ايٓاؽ أِٖ أٚيٜٛات أسس ؾايصش١ 

 نبري أثط هلا اييت اي١َٝٛٝ غًٛنٝاتِٗ أمناط يف األغاؽ سذط األؾطاز يس٣ ايٛعٞ ايصشٞ ٜؿهٌ

 زٚضا ٚتؤزٟ يًُعًَٛات ايط٥ٝػٞ املصسض اإلعالّ ٚغا٥ٌ ٚتعترب عاّ، ايصش١ٝ بؿهٌ سايتِٗ يف

 ظٜاز٠ ع٢ً عًُٗا خالٍ َٔ ٚايػًٛنٞ، ٚايٛدساْٞ املعطيف ٚتهٜٛٓ٘ بٓا٤ ايؿطز يف َُٚٗا نبريا

 عًٝٗا، اعتُازٙ خالٍ َٚٔ ٚغًٛنٝات٘، ٚآضا٥٘ َٛاقؿ٘ تٓػر اييت املعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ ضصٝسٙ

 ؾُطاَٝٓ٘ ٚاملُاضغات، ايػًٛنٝات ٚتػٝري اغتشساخ يف َؤثط٠ أضشت أزا٠ االعالّ ؾٛغا٥ٌ

 َٔ ٠نبري ق٠ٛ ايٛغا٥ٌ ٖصٙ ٚأضشت ،( 42) يًشٝا٠ ٚاصؿ١ يًُعاٜري ْاق١ً يألؾهاض َطتب١ أصبشت

 ٚزتُٛعات٘ اجملتُع أؾطاز عًٝٗا ٜعتُس اييت َصازض املعًَٛات ع٢ً اٗغٝططت إسهاّ خالٍ

 إقا١َ ع٢ً األؾطاز ٜػع٢ شيو ٚألدٌ األٖساف، اآلضا٤ ٚايكطاضات ٚحتكٝل اختاش يف َٚٓعُات٘

 َٔ االدتُاعٞ ٚايؿِٗ ايبٝاْات، ع٢ً ٚاذتصٍٛ ايتعًِ خالٍ َٔ ايصات َعطؾ١ َجٌ : ِـــايؿٗ • :ٖٞ أٖساف يتشكٝل ثالث١ اإلعالّ ٚغا٥ٌ ع٢ً اعتُاز عالق١

 حتتؿغ بطؾاقتو، ٚنٝـ تؿرتٟ إٔ تكطض َاشا َجٌ ايعٌُ تٛدٝ٘ ع٢ً ٜٚؿتٌُ :ايتٛدٝ٘ • .ٚتؿػريٖا ادتُاع١ أٚ ايعامل عٔ أؾٝا٤ َعطؾ١ خالٍ

 دسٜس٠ أٚ َٛاقـ َع ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ عٔ زالالت ع٢ً اذتصٍٛ  َجٌ تؿاعًٞ ٚتٛدٝ٘

 االدتُاع١ٝ َجٌ ٚايتػ١ًٝ ٚالغرتخا٤، ايطاس١ َجٌ املٓععي١ ايتػ١ًٝ ع٢ً ٚتؿتٌُ : ايتػ١ًٝ • .صعب١

 .األغط٠ َع ايتًؿعٜٕٛ َؿاٖس٠ أٚ ايػُٝٓا إيٞ ايصٖاب
ع٢ً  اإلعالّ ٚغا٥ٌ أ١ُٖٝ يف املبايػ١ عسّ ع٢ً ايع١ًُٝ ايسضاغات تؤنس شيو ٚضغِ     
ْٗا١ٜ  يف ٜتصًٕٛ ؾاألؾطاز األٖساف تًو بًٛؽ أٚ يتشكٝل ايٛسٝس٠ ايٛغ١ًٝ يٝػت ؾٗٞ إطالقٗا،

 ٖؤال٤ تػاعس ٚغٝاغ١ٝ تطب١ٜٛ ٚبٓعِ ٚاألغط٠ األصسقا٤ َٔ ٚاغع١ زاخ١ًٝ بؿبهات األَط
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 ع٢ً ايػٝطط٠ يف ٖٞ اإلعالّ ٚغا٥ٌ ق٠ٛ ٚيهٔ ،(43) أٖساؾِٗ بًٛؽ ع٢ً األؾطاز أٜطا 

 صازضمل ايؿطاز استٝادات ظازت تعكٝسا تُعاجمل ظاز نًُا أْ٘ ٞإي إضاؾ١ َع١ٓٝ،  َعًَٛات َصازض

 .ّعالاإل ٚغا٥ٌٚ َعًَٛات
 ٚاملؿهالت ٚايكطاٜا عٔ االَٛض االؾطاز ٜهْٛٗا اييت عتكساتٚامل عاضفامل إ زتُٛع١

 َهاؾش١ ؾإٕ ٚايػ١ُٓ نايتسخني ٚاالزَإ املع١َٓ ايصش١ٝ املؿهالت يف نُا ٚاالَطاض، ايصش١ٝ

 االغاؽ ٚسذط سز٠،تعَ زتاالت يف ايػًٛن١ٝ االؾطاز سٝا٠ ٚعازات أمناط تػٝري ع٢ً تعتُس شيو

 ٖصٙ إيٞ تؤزٟ اييت ٚاملػببات بايعٛاٌَ االٚي١ٝ املعطؾ١ تعين ٚاييت املعطؾ١، ٖٛ ايتػٝري ٖصا يف

 (44).  ايصش١ٝ املؿه١ً
اييت  ايرتان١ُٝ ٚاملسضنات ٚارتربات املعًَٛات زتُٛع١ ٖٓا ْعٓٝٗا اييت ايصش١ٝ ٚاملعطؾ١

 َُٗا عاَاًل تؿهٌ ٚاييت ايصش١ٝ ٚاآلضا٤ اذتكا٥ل سٍٛ املٛثٛق١ املصازض َٔ االْػإ عًٝٗا عتصٌ

 ٚتطقٝتٗا. ايصش١ حتػني ضٚاؾس َٔ ٚضاؾسا املطض َٔ يف ايٛقا١ٜ
  :ايصش١ٝ املعطؾ١ ١ُٝأٖ

 ايصش١ٝ، تؿػري ايعٛاٖط يف تػاعسِٖ صشٝش١ ع١ًُٝ بٓعط٠ ايتُتع َٔ االؾطاز متهٔ -1

 ٚايٛقا١ٜ َٔ جتٓبٗا هٓ٘مي مبا ٚعًًٗا االَطاض أغباب عٔ ايبشح ع٢ً قازضٜٔ ٚجتعًِٗ

 .َٓٗا

 يف اختاش ي٘ اذتاد٘ ٚقت هلا تٛظٝؿ٘ خالٍ َٔ االْػإ َٓ٘ ٜػتؿٝس املعطؾ١ ضصٝس أْٗا -2

 .صش١ٝ تَؿهال َٔ ٜٚٛادٗ٘ ٜعرتض٘ َا إظا٤ صا٥ب١ صش١ٝ قطاضات
 .بايعًِ ٚايجك١ ٚايتكسٜط االعتعاظ ضٚح خًل -3
 نْٛٗا املعٜس َٓٗا انتؿاف سب ؾٝ٘ ٚتػطؽ عاالغتطال يف ايطغب١ ايؿطز يس٣ تٛيس أْ٘ -4

 (45)املتػاضع . بايتطٛض ٜتػِ داَس غري ْؿاط

 :ايصش١ٝ ايعطؾ١ َصازض
 .أخط٣ َصازض عٔ ْكاًل االْػإ إيٞ ايعطؾ١ ٚصٍٛ ٖٚٛ ايتًكٞ -1
 ارتُؼ. عٛاغ٘ َباؾط٠ ايٛاقع َٔ االْػإ إيٝٗا ٜتٛصٌ اييت املعطؾ١ ٖٚٞ املالسع١ -2
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 غريٙ ٚتصب أٚ االْػإ اٗب ميط اييت املطض١ٝ ايتذاضب خالٍ َٔ تأتٞ اييت ٖٚٞ ايتذطب١ -3

٘  يف ٔ  املػـتكب١ًٝ  االَـطاض  عًـ٢  يًتعـطف  ؾٝٛظؿٗـا  املعـطيف  شتعْٚـ ٍ  َـ  األعـطاض املطضـ١ٝ   خـال

 .ايػابك١
 ايؿدصٞ )االطبا٤ إيٞ االتصاٍ باالضاؾ١ إشاع١( إْرتْت صشـ )تًؿعٜٕٛ االعًِ ٚغا٥ٌ ٚتؿهٌ

ِ  األغط٠ ايصٝازي١ حتكٝـل املعطؾـ١    يف َُٗـا  زٚضا ٚتًعـب  ايصـش١ٝ  املعطؾٝـ١  املصـازض  األصسقا٤( أٖـ
 (46)ايصشٞ، ٚايٛعٞ

 : ايعا١َ االتصاٍ غا٥ٌٚ ايٛغا٥ٌ: ٖصٙ أِٖ َٚٔ 
ٍٕ نٌ إىل ايسخٍٛ تػتطٝع باعتباضٖا ٚايصشاؾ١ ٚايتًؿعٜٕٛ اإلشاع١ ايٛغا٥ٌ بٗصٙ ٜٚكصس  َها

 االغتُاع يف أٚايؿ٦ات اجملتُعات تًو ضغب١ عٔ ايٓعط بصطف زتتٍُع أٟ ع٢ً ْؿػٗا ٚتؿطض

 تتُتع ٖٚٞ ايٛاغع، عسٌٜس٠ الْتؿاضٖا ممٝعات هلا اإلعالّ ؾٛغا٥ٌ قطا٤تٗا، أٚ ضؤٜتٗا أٚ إيٝٗا

ٍٟ بٓؿٍٛش  إشا خطٛض٠ٍ َٔ ختًٛ ال ؾٗٞ ٚهلصا ٚمماضغ١ ايٓاؽ، ْٚعط٠ غًٛى تػٝري يف نبرٍي ٚأثٍط قٛ

 ع٢ً َكسٌض٠ ٚهلُا اإلعالّ أدٗع٠ َٔ قٜٛإ ٚاملصٜاع دٗاظإ ؾايتًؿعٜٕٛ اغتعُاهلا، ٜطؾس مل

 ؾت٢ يف اغتعُاهلُا ٚباإلَهإ أنرب، ايصػاض ع٢ً ايتأثري ًَعا ٚيهٔ ٚايصػاض ايهباض غًٛى تػٝري

 ٚايعطٚض ٚايٓسٚات احملاضطات بح ميهٔ خالهلُا ؾُٔ ايتجكٝـ ايصشٞ ٚططم زتاالت

ٍٟ بٓؿٍٛش ايصشاؾ١ تتُتع نُا ٚاملطادعني، يًُطض٢ ٚايتجكٝـ املٛد٘ اإلٜطاس١ٝ  تؿهٌٝ ع٢ً قٛ

ايتجكٝـ  ٚططم أغايٝب َٔ نجرًيا ٚاجملالت اي١َٝٛٝ ايصشـ تػتٛعب سٝح ايٓاؽ ٚغًٛنِٗ، آضا٤
 ايتجكٝـ ايصشٞ ططم َٔ ٚغريٖا ٚاذتٛاض ٚايكص١ ٚاملٓاقؿ١ احملاضط٠ تٓؿط ؾٗٞ ايصشٞ

 بايصش١، َاٜتعًل نٌ عٔ ٚادتٛاب يًػؤاٍ ٚأعٌُس٠ ايصش١ٝ يًتٛع١ٝ صؿشات أغًبٗا ٚختصص

 . (47)دٝس٠ٍ بصٛض٠ٍ ايعا١َ املعًَٛات تٓكٌ إٔ ٚتػتطٝع ؾعاي١ ايٛغا٥ٌ ؾٗصٙ
ٚاملطاَني االعال١َٝ يف ٚغا٥ٌ االتصاٍ ٖٞ أزا٠ ١َُٗ يٓؿط ٚتكسِٜ املعًَٛات يألؾطاز 

أثبتت ايسضاغات دت٤ٛ ايعا١َ يًشصٍٛ  ادتُٗٛض، ٜٚٓطبل شيو أٜطا عًٞ املعًَٛات ايصش١ٝ، سٝح
 عًٞ املعطؾ١ ايصش١ٝ إيٞ ٚغا٥ٌ االعالّ املدتًؿ١ ٚعًٞ ضأغٗا ايتًٝؿعٜٕٛ ٚايٛغا٥ٌ املطبٛع١،

َٚؤخطا زخًت ايٛغا٥ٌ ايتؿاع١ًٝ اذتسٜجـ١ بكـ٠ٛ يف ٖـصا اجملـاٍ ٚخاصـ١ ؾـبه١ االْرتْـت، ؾؿـٞ ٖـصا          
 نِ نبري  ايعصط ايصٟ عتسخ ؾٝ٘ تػريات غطٜع١ يف زتاٍ املعطؾ١ ايصش١ٝ ؾإ نِ املعًَٛات املتاس١ ٖٛ
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َٚهجـــ، ٚعتتــاز ادتُٗــٛض ايــٞ ؾٗــِ ٖــصٙ املعًَٛــات يهــٞ ٜتدــص قــطاضات قا٥ُــ١ عًــٞ أغــاؽ َعــطيف    
َٚعًَٛات صشٝش١ ٚزقٝك١ يف زتاٍ ايطعاٜـ١ ايصـش١ٝ، ؾـادتُٗٛض عتتـاز إيـٞ ؾٗـِ ؾٛا٥ـس ٚشتـاطط         

إ ايبــسا٥ٌ املدتًؿــ١ يًٛقاٜــ١ ٚايتؿــدٝص ٚايعــالز ٚايٓتــا٥ر املرتتبــ١ عًــٞ اغــتدساَٗا، ٚيالغـــ ؾــ  
املعطؾ١ ايع١ًُٝ يف ايعصط اذتسٜح ٜٓتر عٓٗا سايـ١ َـٔ عـسّ ايتـٝكٔ ْتٝذـ١ يهجاؾـ١ ٚتعكـس ٚتؿـعب         

 (48)املعًَٛات املتٛؾط٠.
 ٖٚٓاى أغباب ألٕ تٗتِ ٚغا٥ٌ اإلعالّ يف أٟ زتتُع بٛظٝؿ١ ايتٛع١ٝ ايصش١ٝ َٓٗا:

 د١ٝ ٚ إعاقات ٚٚؾٝات.ايتعاٜس املتعاظِ يف ْػب األَطاض املع١َٓ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ ْؿكات عال

 أثبتت األعاخ إٔ ايتٛع١ٝ ايصش١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ تؤز٣ يًٓتا٥ر املطًٛب١.

 (49)االضتؿاع املططز يف نًؿ١ ارتسَات ايعالد١ٝ َكاض١ْ بايهًؿ١ ايعٖٝس٠ ْػبًٝا يًتٛع١ٝ ايصش١ٝ.

 ٗا.ايتٛع١ٝ ب ّمما ٜػتًع -ناملطض ستٌ ايسضاغ١ -ظٗٛض ٚاْتؿاض اَطاض دسٜس٠ 

َٚٔ ٖٓا دا٤ت أ١ُٖٝ زضاغ١ زٚض ايصشـ غٛا٤ االيٝهرت١ْٝٚ أٚ املطبٛع١ يف ْؿط ٖصا ايٓٛع َٔ 
املعطؾ١ مبطض ظٗط ٚاْتؿط يف اآل١ْٚ االخري٠ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ض٤ٛ بعض املتػريات 

 ايسميٛدطاؾ١ٝ َٚسٟ تأثريٖا يف اسساخ ؾذ٠ٛ َعطؾ١ٝ باملطض.
 ْتا٥ر ايسضاغ١

 : ايٓتا٥ر ايعا١َ يًسضاغ١ :  أٚاًل   
 املبشٛثني يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚؾكًا يًٓٛع. قطا٠٤( َس٣ 1دسٍٚ )

 ايٓـــٛع               
 َس٣ ايكطا٠٤ 

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
 % ى % ى % ى

 20.47 35 20.73 17 20.22 18 زا٥ُا
 57.89 99 54.88 45 60.67 54 أسٝاْا

 21.64 37 24.39 20 19.10 17 ال
 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.068َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    0.805= 2ق١ُٝ نا
٢ٖٚ قُٝـ١ غـري زايـ١     0.805، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا

، ٚقـس بًػـت قُٝـ١ َعاَـٌ     0.05، أ٣ إٔ َػـت٣ٛ املعٜٓٛـ١ أنـرب َـٔ     0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػـت٣ٛ زاليـ١ =   
( َٚـس٣  إْـاخ  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بـني ايٓـٛع )شنـٛض    0.068ايتٛاؾل 

 يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ. –إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١  –قطا٠٤ املبشٛثني 
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نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ بصؿ١ 
% َٔ ايصنٛض ؾ٢ 20.22% ، َٛظع١ بني 20.47َٓتع١ُ "زا٥ُا" َٔ إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ بًػت 

% َٛظع١ 57.89% َٔ اإلْاخ ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا بصؿ١ غري َٓتع١ُ )أسٝاًْا( 20.73َكابٌ 
% َٔ اإلْاخ، بُٝٓا بًػت ْػب١ َٔ ال ٜكطإٔٚ ايصشـ 54.88% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 6067بني 

 % َٔ اإلْاخ .24.39% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 19.10% َٛظع١ بني 21.64ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ َطًكًا 
 املبشٛثني يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ أغبٛعًٝا ٚؾكًا يًٓٛع. قطا٠٤( عسز َطات 2سٍٚ )د

 ايٓـــٛع
 عسز املطات

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
 % ى % ى % ى

 7.46 10 8.06 5 6.94 5 َٔ َط٠ إىل َطتني أغبٛعًٝا
 39.55 53 43.55 27 36.11 26 َٔ ثالخ إىل أضبع َطات أغبٛعًٝا

 29.85 40 24.19 15 34.72 25 َطات أغبٛعًٝأَ مخؼ إىل غت١ 
 23.13 31 24.19 15 22.22 16 ًَٜٛٝا

 100 134 100 62 100 72 اإلمجايــٞ
 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.116َعاٌَ ايتٛاؾل =     3زضد١ اذتط١ٜ =    1.815= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  1.815، ٚدس أْٗا =  3َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

( ٚعسز إْاخ -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.116ايتٛاؾل 
إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ إمجاىل َؿطزات  –َطات قطا٠٤ املبشٛثني 

 يًصشـ ايٛضق١ٝ. –ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ َٔ َط٠ 

 % ، َٛظع7.46١ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ بًػت إىل َطتني أغبٛعًٝا َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 

% َٔ اإلْاخ ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ ثالخ إىل أضبع 8.06% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 6.94بني 
% َٛظع١ بني 39.55َطات أغبٛعًٝا َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ 

ْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ مخؼ إىل غت١ َطات % َٔ اإل43.55% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 36.11
% َٔ 34.72% َٛظع١ بني 29.85أغبٛعًٝا ممٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ايسضاغ١ 

% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا ًَٜٛٝا ممٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ 24.19ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 
 % َٔ اإلْاخ.24.19ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ  % 22.22َٔ% َٛظع١ بني 23.13ايػعٛز١ٜ َٔ 
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 ( ايعَٔ ايص٣ غتصص٘ املبشٛخ ؾ٢ قطا٠٤ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ًَٜٛٝا ٚؾكًا يًٓٛع.3دسٍٚ )
 ايٓـــٛع

 ايعَٔ املدصص

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 32.84 44 35.48 22 30.56 22 زقٝك١ 60أقٌ َٔ 

 26.12 35 25.81 16 26.39 19 زقٝك١ 90إىل أقٌ َٔ  60َٔ 

 25.37 34 24.19 15 26.39 19 زقٝك١ 120إىل أقٌ َٔ  90َٔ 

 15.67 21 14.52 9 16.67 12 زقٝك١ ؾأنجط 120

 100 134 100 62 100 72 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.055َعاٌَ ايتٛاؾل =     3زضد١ اذتط١ٜ =    0.412= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  0.412، ٚدس أْٗا =  3َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

( ٚايعَٔ إْاخ -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.055ايتٛاؾل 
يكطا٠٤ ايصشـ  –إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ –ايص٣ غتصص٘ املبشٛثني 

 ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ.
نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ 

%، 32.84زقٝك١ ًَٜٛٝا َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكـطإٔٚ ايصـشـ ايٛضقٝـ١ ايػـعٛز١ٜ بًػـت       60أقٌ َٔ 
إىل  60% َٔ اإلْـاخ، ٚبًػـت ْػـب١ َـٔ ٜكطأْٚٗـا َـٔ       35.48% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 30.56َٛظع١ بني 

% َٛظعـ١  26.12زقٝك١ ًَٜٛٝا َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصـشـ ايٛضقٝـ١ ايػـعٛز١ٜ     90قٌ َٔ أ
 بني 

 120إىل أقـٌ َـٔ    90% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗـا َـٔ   25.81% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 26.39
ــعٛز١ٜ        ــ١ ايػ ــشـ ايٛضقٝ ــطإٔٚ ايص ــٔ ٜك ــطزات َ ــاىل َؿ ــٔ إمج ــًا َ ــ١ َٜٛٝ ــني 25.37زقٝك ــ١ ب  % َٛظع

 زقٝك١ ؾأنجط ًَٜٛٝا 120% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا 24.19% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 26.39
% َـٔ ايـصنٛض   16.67% َٛظع١ بني 15.67َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ  

 % َٔ اإلْاخ.14.52ؾ٢ َكابٌ 
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 بشٛثني ٚؾكا يًٓٛع.( أِٖ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ايت٢ ٜكطأٖا امل4دسٍٚ )
 ايٓٛع      

 أِٖ ايصشـ   
تٝب ايسالي١ zق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

ايرت
 

 % ى % ى % ى
 1 غري زاي١ 1.210 77.61 104 74.19 46 80.56 58 عهاظ
 2 غري زاي١ 0.765 73.88 99 72.58 45 75.00 54 اذتٝا٠
 3 غري زاي١ 0.934 71.64 96 69.35 43 73.61 53 املس١ٜٓ

 4 غري زاي١ 1.043 58.21 78 54.84 34 61.11 44 ادتعٜط٠
 5 غري زاي١ 1.272 51.49 69 46.77 29 55.56 40 ايٛطٔ

 7 غري زاي١ 0.324 34.33 46 37.10 23 31.94 23 ايطٜاض
 8 غري زاي١ 0.404 31.34 42 30.65 19 31.94 23 ايبالز

 6 غري زاي١ 0.682 48.51 65 46.77 29 50.00 36 ايطٜاض١
 134 62 72 مج١ً َٔ غ٦ًٛا

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ايت٢ ٜكطأٖا املبشٛثني ٚؾكا 
ايصنٛض % َٔ 80.56% َٛظع١ بني 77.61يًٓٛع، سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ صشٝؿ١ عهاظ بٓػب١ 

% اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، 74.19ؾ٢ َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني  1.210احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 
% َٔ إمجاىل 73.88بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ صشٝؿ١ اذتٝا٠، سٝح دا٤ت 

% َٔ 72.58% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 75.00َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
  Zاإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

دٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛ 0.765احملػٛب١ 
 %.95ثك١ 

% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 71.64ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح صشٝؿ١ املس١ٜٓ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، 69.35% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 73.61ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
احملػٛب١   Zتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػب

 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  0.934
% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 58.21ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايطابع صشٝؿ١ ادتعٜط٠، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% َٔ اإلْاخ ، 54.84% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 61.11بني  ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١
احملػٛب١   Zٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  1.043
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% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 51.46ايٛطٔ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ صشٝؿ١ 
% َٔ اإلْاخ، 46.77% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 55.56ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

احملػٛب١   Zٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95يٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚ 1.272

% َٔ إمجاىل َؿطزات 48.51ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػازؽ صشٝؿ١ ايطٜاض١، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، 46.77% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 50.00َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

احملػٛب١   Zؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ اي
 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  0.682

% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 34.33ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػابع صشٝؿ١ ايطٜاض، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، 37.10% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 31.94يػعٛز١ٜ َٛظع١ بني ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ا

احملػٛب١   Zٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  0.324

% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 31.34يجأَ صشٝؿ١ ايبالز، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ا
% َٔ اإلْاخ، 30.65% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 31.94ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

احملػٛب١   Zٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  ٢ٖٚ أقٌ َٔ 0.404

 أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚؾكا يًٓٛع.( 5دسٍٚ )
 ايٓٛع

 األغباب
ق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

z تٝب ايسالي١
ايرت

 % ى % ى % ى 
 1 غري زاي١ 0.853 88.06 118 87.10 54 88.89 64 َصسض َٛثٛم ملعطؾ١ املعًَٛات

 4 غري زاي١ 0.068 24.63 33 25.81 16 23.61 17 أقطأٖا يف ايٛقت ايصٟ ٜٓاغبين
 3 غري زاي١ 1.378 44.03 59 38.71 24 48.61 35 الٕ أغطتٞ تؿرتٜٗا
 2 غري زاي١ 1.090 53.73 72 50.00 31 56.94 41 تكسّ املعًَٛات بعُل

 5 غري زاي١ 0.236 20.90 28 22.58 14 19.44 14 ايتٓٛع املٛضٛعات بٗا

 134 62 72 مج١ً َٔ غ٦ًٛا
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تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚؾكا يًٓٛع 
% َٔ إمجاىل َؿطزات 88.06( بٓػب١ املعًَٛات ملعطؾ١ َٛثٛم َصسض، سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ )

% َٔ اإلْاخ 87.10ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ  % 88.89ََٔٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
احملػٛب١   Z، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  0.853
% َٔ إمجاىل 53.73، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت  ل(بعُ املعًَٛات تكسّٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ )

% َٔ 50.00% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 56.94َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
  Zاإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

يٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚ 1.090احملػٛب١ 
 %.95ثك١ 

% َٔ إمجاىل 44.03، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت تؿرتٜٗا( أغطتٞ الٕٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح )
% َٔ 38.71% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 48.61َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

  Zإٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ  1.378احملػٛب١ 

 %.95ثك١ 
% َٔ 24.63(، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٜٓاغبين ايصٟ ايٛقت يف )أقطأٖاٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايطابع 

% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 23.61ٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني إمجاىل َؿطزات َ
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا، ؾكس بًػت 25.81

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني  0.068احملػٛب١   Zق١ُٝ
 %.95 مبػت٣ٛ ثك١

% َٔ إمجاىل 20.60، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت بٗا( املٛضٛعات ايتٓٛعٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ )
% َٔ 22.58% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 19.44َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

  Zق١ُٝ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ  0.236احملػٛب١ 

 %.95ثك١ 
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 ( أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚؾكا يًٓٛع.6دسٍٚ )
 ايٓٛع      

 األَانٔ   
تٝب ايسالي١ zق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

ايرت
 % ى % ى % ى 

 1 غري زاي١ 0.883 80.60 108 79.03 49 8194 59 ؾ٢ املٓعٍ
 2 غري زاي١ 0.765 73.88 99 72.58 45 75.00 54 ؾ٢ ايه١ًٝ

 4 غري زاي١ 0.236 20.90 28 22.58 14 19.44 14 ؾ٢ االغرتاس١
 3 غري زاي١ 0.266 25.37 34 27.42 17 23.61 17 ؾ٢ املك٢ٗ
 5 غري زاي١ 0.314 13.43 18 12.90 8 13.89 10 ؾ٢ ايعٌُ

 134 62 72 مج١ً َٔ غ٦ًٛا

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ 
 % َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ 80.60ٚؾكا يًٓٛع ، سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ ؾ٢ املٓعٍ، بٓػب١ 

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب 79.03% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 81.94ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
٢ٖٚ  0.883احملػٛب١   Zايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 

% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 73.88ٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ ؾ٢ ايه١ًٝ، س
% َٔ اإلْاخ ، 72.58% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 75.00ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

احملػٛب١   Zٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ امل 0.765

% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ 13.43ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ ؾ٢ ايعٌُ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، 12.90% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 13.89ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

احملػٛب١   Zايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني 
 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  0.314

 املبشٛثني يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكًا يًٓٛع. قطا٠٤( َس٣ 7دسٍٚ )
 ايٓـــٛع               

 َس٣ ايكطا٠٤ 
 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 64.33 110 60.98 50 67.42 60 زا٥ُا

 32.75 56 35.37 29 30.34 27 أسٝاْا
 2.92 5 3.66 3 2.25 2 ال

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ
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عػـاب  َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.072َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    0.895= 2ق١ُٝ نا
٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا  0.895، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2ق١ُٝ نا

، ٚقــس بًػــت قُٝــ١ َعاَــٌ ايتٛاؾــل 0.05، أ٣ إٔ َػــت٣ٛ املعٜٓٛــ١ أنــرب َــٔ 0.05عٓــس  َػــت٣ٛ زاليــ١ = 
( َٚـس٣ قـطا٠٤   إْـاخ  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدـٛز عالقـ١ زايـ١ إسصـا٥ًٝا بـني ايٓـٛع )شنـٛض        0.072

ايططابٝؿــٞ، يًصــشـ اإليهرتْٚٝــ١ ايػــعٛز١ٜ، اتؿكــت َــع ْتٝذــ١ زضاغــ١ )   –ايسضاغــ١  –املبشــٛثني 
ٞ االتصاٍ ايؿدصٞ ٚاالْرتْت يف اذتصٍٛ عًٞ املعًَٛات االاظزٜاز  ، سح دا٤(50) (2001،َٗا عتُازعً

 .ايصش١ٝ

ايصشـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ 
% َٔ اإلْاخ 60.98% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 67.42% ، َٛظع١ بني 64.33بصؿ١ َٓتع١ُ "زا٥ُا" بًػت 

% َٔ ايصنٛض ؾ٢ 30.34% َٛظع١ بني 32.75، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا بصؿ١ غري َٓتع١ُ )أسٝاًْا( 
يصشـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ َطًكًا % َٔ اإلْاخ، بُٝٓا بًػت ْػب١ َٔ ال ٜكطإٔٚ ا35.37َكابٌ 

 % َٔ اإلْاخ .3.66% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 2.25% َٛظع١ بني 2.92

 املبشٛثني يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ أغبٛعًٝا ٚؾكًا يًٓٛع. قطا٠٤( عسز َطات 8دسٍٚ )
 ايٓـــٛع

 عسز املطات
 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 6.02 10 7.59 6 4.60 4 َٔ َط٠ إىل َطتني أغبٛعًٝا

 24.70 41 26.58 21 22.99 20 َٔ ثالخ إىل أضبع َطات أغبٛعًٝا
 39.76 66 39.24 31 40.23 35 َٔ مخؼ إىل غت١ َطات أغبٛعًٝا

 29.52 49 26.58 21 32.18 28 ًَٜٛٝا
 100 166 100 79 100 87 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.088َعاٌَ ايتٛاؾل =     3زضد١ اذتط١ٜ =    1.284= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  1.284، ٚدس أْٗا =  3َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
 ، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

إْاخ( ٚعسز  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.088ايتٛاؾل 
إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ َٔ إمجاىل  –َطات قطا٠٤ املبشٛثني 
 َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ .

شـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ َٔ نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايص
 % َٔ اإلْاخ ، 7.59% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 4.60% ، َٛظع١ بني 6.02َط٠ إىل َطتني أغبٛعًٝا بًػت 
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 % َٔ ايصنٛض 22.99% ، َٛظع١ بني 24.70ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ ثالخ إىل أضبع َطات أغبٛعًٝا 
% 39.76ٜكطأْٚٗا َٔ مخؼ إىل غت١ َطات أغبٛعًٝا % َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ 26.58ؾ٢ َكابٌ 

% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا ًَٜٛٝا 39.24% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 40.23، َٛظع١ بني 
 % َٔ اإلْاخ.26.58% َٔ ايصنٛض ٚ 32.18% ،َٛظع١ بني 29.52

 كًا يًٓٛع.( ايعَٔ ايص٣ غتصص٘ املبشٛخ ؾ٢ قطا٠٤ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ًَٜٛٝا ٚؾ9دسٍٚ )
 ايٓـــٛع               

 ايعَٔ املدصص 
 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 34.94 58 37.97 30 32.18 28 أقٌ َٔ غاع١ 
 49.19 80 45.57 36 50.57 44 َٔ غاع١ إىل أقٌ َٔ غاعتني
 16.87 28 16.46 13 17.24 15 غاعتني ؾأنجط
 100 166 100 79 100 87 اإلمجايــٞ

 
 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.061َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    0.628= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  0.628، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
َعاٌَ ، ٚقس بًػت ق١ُٝ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

إْاخ( ٚايعَٔ  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.061ايتٛاؾل 
 ايص٣ غتصص٘ املبشٛثني يكطا٠٤ ايصشـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ ًَٜٛٝا.

نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ 
% َٔ اإلْاخ، 37.97% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 32.18%، َٛظع١ بني 34.94ًَٜٛٝا بًػت  أقٌ َٔ غاع١

% َٔ ايصنٛض 50.57% َٛظع١ بني 48.19ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ غاع١ إىل أقٌ َٔ غاعتني ًَٜٛٝا 
% ، َٛظع١ 16.87% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ غاعتني ؾأنجط ًَٜٛٝا 45.57ؾ٢ َكابٌ 

 % َٔ اإلْاخ.16.46% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 17.24 بني
 ( أِٖ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايت٢ ٜكطأٖا املبشٛثني ٚؾكا يًٓٛع.10دسٍٚ )

 ايٓٛع               
 أِٖ ايصشـ   

رتتٝ ايسالي١ zق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
اي ب

 % ى % ى % ى 
 1 غري زاي١ 1.178 92.17 153 89.87 71 94.25 82 غبل

 7 غري زاي١ 0.099 21.69 36 21.52 17 21.84 19 ايٓس٠ٚ
 6 غري زاي١ 0.594 24.70 41 22.78 18 26.44 23 اي٥ٛاّ

 3 غري زاي١ 1.271 54.22 90 49.37 39 58.62 51 خرب
 5 غري زاي١ 1.403 34.34 57 29.11 23 39.08 34 إعاض

 8 غري زاي١ 0.588 10.24 17 8.86 7 11.49 10 ايساٜط
 4 غري زاي١ 1.349 46.99 78 41.77 33 51.72 45 أخباض ايطٜاض١

 2 غري زاي١ 1.083 58.43 97 54.43 43 62.07 54 املصسض
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تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ ايت٢ ٜكطأٖا املبشٛثني ٚؾكا يًٓٛع، 
% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ 92.17سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ صشٝؿ١ غبل بٓػب١ 

ٚتتكاضب % َٔ اإلْاخ ، 89.87% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 94.25َٛظع١ بني اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ 
٢ٖٚ  1.178احملػٛب١   Zايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١  أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني 
% َٔ 62.07% َٛظع١ بني 58.43ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ صشٝؿ١ املصسض، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 54.43ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 
 %.٢ٖٚ95 أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ مبػت٣ٛ ثك١  1.038احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

ات َٔ % َٔ إمجاىل َؿطز54.22ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح صشٝؿ١ خرب، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ 49.37% َٔ إمجاىل ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 58.62ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 

  Zاإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
ػبتني مبػت٣ٛ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓ 1.271احملػٛب١ 

 %.95ثك١ 
% َٔ إمجاىل 46.99ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايطابع صشٝؿ١ أخباض ايطٜاض١، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% 41.77% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 51.72َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
  Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١َُٝٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ  1.349احملػٛب١  
 %.95ثك١ 

% َٔ 39.08% َٛظع١ بني 34.34ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ صشٝؿ١ إعاض، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ % َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب 29.11ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  1.403احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 

% َٔ 26.44% َٛظع١ بني 24.70ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػازؽ صشٝؿ١ اي٥ٛاّ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ  %22.78ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

 ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  0.594احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
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 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 
ايصنٛض % َٔ 21.84% َٛظع١ بني 21.69ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػابع صشٝؿ١ ايٓس٠ٚ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، 21.52ؾ٢ َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ مبػت٣ٛ ثك١  0.099احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ

95.% 
% َٔ 11.49َٛظع١ بني % 10.24ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجأَ صشٝؿ١ ايساٜط، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 8.86ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  0.588احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95ؾاضق١ مبػت٣ٛ ثك١ 
 شـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع.( أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًص11دسٍٚ )

 ايٓٛع      
 األغباب   

ق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
z 

ايسال
رتتٝ ي١

اي ب
 % ى % ى % ى 

غري  0.364 27.71 46 26.58 21 28.74 25 أثل ؾٝٗا
 4 زاي١

غري  0.859 86.75 144 84.81 67 88.51 77 أٜػط يف ايكطا٠٤
 1 زاي١

غري  1.083 58.43 97 54.42 43 62.07 54 الٕ عطضٗا ؾٝل
 2 زاي١

اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف  أسب
غري  1.458 39.76 66 34.18 27 44.83 39 نٌ ؾ٧

 3 زاي١
ايتعطض ألنجط َٔ َصسض يًدرب 

غري  0.397 16.27 27 15.19 12 17.24 15 ايٛاسس
 5 زاي١

 166 79 87 ٔ غ٦ًٛامج١ً َ
تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع، سٝح 

% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 88.51% َٛظع١ بني 86.75( بٓػب١ ايكطا٠٤ يف أٜػطدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ )
ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس % َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني 84.81

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني  0.859احملػٛب١   Zبًػت ق١ُٝ
، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ؾٝل( عطضٗا الٕٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ ) %.95ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 

ْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ % َٔ اإل54.43% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 62.07% َٛظع١ بني 58.43
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ  1.038احملػٛب١   Zايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ مبػت٣ٛ ثك١ 
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، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ؾ٤ٞ( نٌ يف ايتهٓٛيٛدٝا اغتدساّ أسبٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح )
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ 34.18% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 44.83َٛظع١ بني % 39.76

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ  1.458احملػٛب١   Zايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 

% َٔ 28.74% َٛظع١ بني 27.71، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ؾٝٗا( ثلأٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايطابع )
% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 26.58ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  0.364احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ؾاضق١ مبػت٣ٛ ثك١ 

، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ايٛاسس( يًدرب َصسض َٔ ألنجط )ايتعطضٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ 
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ 15.19% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 17.24% َٛظع١ بني 16.27

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ  0.397احملػٛب١   Zايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 

 ( أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع.12دسٍٚ )
 ايٓٛع

 األَانٔ
 ايسالي١ zق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

ا
تٝب

يرت
 

 % ى % ى % ى
غري  1.025 81.33 135 78.48 62 83.91 73 ؾ٢ املٓعٍ

 1 زاي١

غري  0.275 22.29 37 21.52 17 22.99 20 ؾ٢ ايه١ًٝ
 4 زاي١

غري  1.135 52.41 87 48.10 38 56.32 49 ؾ٢ االغرتاس١
 2 زاي١

غري  0.099 21.69 36 21.52 17 21.84 19 ؾ٢ املك٢ٗ
 5 زاي١

غري  1.403 34.34 57 29.11 23 39.08 34 ؾ٢ ايعٌُ
 3 زاي١

 166 79 87 مج١ً َٔ غ٦ًٛا
تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا 

% َٔ ايصنٛض ؾ٢ 83.91% َٛظع١ بني 81.33يًٓٛع ، سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ ؾ٢ املٓعٍ بٓػب١ 
اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، % َٔ 78.48َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١ بني  1.025احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ايٓػبتني مبػت٣ٛ ثك١ 
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% َٔ 56.32َٛظع١ بني % 52.41ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ ؾ٢ االغرتاس١ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 48.10ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  1.135احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ؾاضق١ مبػت٣ٛ ثك١ 

 % َٔ شنٛض 39.08% َٛظع١ بني 34.34ح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح ؾ٢ ايعٌُ ، سٝ
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، 29.11ؾ٢ َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١  1.403احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 

% َٔ 22.99% َٛظع١ بني 22.29ب ايطابع ؾ٢ ايه١ًٝ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝ
% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 21.52ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  0.275احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.٣ٛ95 ثك١ ؾاضق١ مبػت

% َٔ 21.84% َٛظع١ بني 21.69ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ ؾ٢ املك٢ٗ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 21.52ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

١ بٛدٛز عالق١ ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب٦ 0.099احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ؾاضق١ مبػت٣ٛ ثك١ 

 ( أِٖ املٛضٛعات ايت٢ عتطص املبشٛثني ع٢ً قطا٤تٗا يف ايصشـ ايٛضق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ 13دسٍٚ )
 ايٓٛع      

 املٛضٛعات   
تٝب ايسالي١ zق١ُٝ  اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

ايرت
 

 % ى % ى % ى
 2 غري زاي١ 1.189 47.59 79 43.04 34 51.72 45 املٛضٛعات ايػٝاغ١ٝ  

 1 غري زاي١ 0.785 57.23 95 54.43 43 59.77 52 أخباض اجملتُع     
 6 غري زاي١ 1.206 36.14 60 31.65 25 40.23 35 األزب

 5 غري زاي١ 1.125 40.96 68 36.71 29 44.83 39 املٛضٛعات ايصش١ٝ             
 3 غري زاي١ 1.090 43.37 72 39.24 31 47.13 41 ايطٜاض١

 7 غري زاي١ 0.776 33.13 55 30.38 24 35.63 31 االقتصاز
 4 غري زاي١ 1.107 42.17 70 37.97 30 45.98 40 املطأ٠ ٚايطؿٌ

 2 غري زاي١ 1.189 47.59 79 43.04 34 51.72 45 اذتٛازخ ٚادتطا٥ِ
 166 79 87 مج١ً َٔ غ٦ًٛا
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تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إىل أِٖ املٛضٛعات ايت٢ عتطص املبشٛثني ع٢ً قطا٤تٗا يف ايصشـ 
% 57.23بٓػب١  اجملتُع ايٛضق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع ، سٝح دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ أخباض

اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم  % 54.43َٔ% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 59.77َٛظع١ بني 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦  0.785احملػٛب١   Zبني ايٓػبتني غري زاٍ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95بٛدٛز عالق١ مبػت٣ٛ ثك١ 
% َٛظع١ بني 47.59ايػٝاغ١ٝ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت  ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجا٢ْ املٛضٛعات

% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ٢43.04 َكابٌ % َٔ ايصنٛض ؾ51.72
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز  1.189احملػٛب١   Zايٓػبتني غري زاٍ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95عالق١ مبػت٣ٛ ثك١ 
ايصنٛض % َٔ 47.13% َٛظع١ بني 43.37ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايجايح ايطٜاض١ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، 39.24يف َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١  1.090احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 
% َٔ 45.98% َٛظع١ بني 42.17 ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايطابع املطأ٠ ٚايطؿٌ ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت

% َٔ اإلْاخ ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 37.97ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١  1.107احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 
% َٛظع١ بني 40.96يصش١ٝ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ا ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ارتاَؼ املٛضٛعات

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني 36.71% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 44.83
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز  1.125احملػٛب١   Zايٓػبتني غري زاٍ، ؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95عالق١ مبػت٣ٛ ثك١ 
% َٔ ايصنٛض 40.23% َٛظع١ بني 36.14زؽ األزب ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػا

% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ إسصا٥ًٝا ، 31.65ؾ٢ َكابٌ 
٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ ؾاضق١  1.206احملػٛب١   Zؾكس بًػت ق١ُٝ

 %.95مبػت٣ٛ ثك١ 
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% َٔ 35.63% َٛظع١ بني 33.13ٚدا٤ ؾ٢ ايرتتٝب ايػابع االقتصاز ، سٝح دا٤ت بٓػب١ بًػت 
% َٔ اإلْاخ، ٚتتكاضب ايٓػبتإ، سٝح إٕ ايؿاضم بني ايٓػبتني غري زاٍ 30.38ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

 ٢ٖٚ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ادتسٚيٝ٘ املٓب١٦ بٛدٛز عالق١ 0.776احملػٛب١   Zإسصا٥ًٝا ، ؾكس بًػت ق١ُٝ
 %.95ؾاضق١ مبػت٣ٛ ثك١ 

 املبشٛثني مبتابع١ أخباض َطض ايهطْٚا ٚؾكًا يًٓٛع. اٖتُاّ( َس٣ 14دسٍٚ )
 ايٓـــٛع                               

 َس٣ االٖتُاّ 
 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 61.40 105 57.32 47 65.17 58 اٖتِ بسضد١ نبري٠

 37.43 64 40.24 33 34.83 31 اٖتِ إىل سس َا
 1.17 2 2.44 2 0.00 0 ال اٖتِ 

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.130َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    2.933= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  2.933، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

( َٚس٣ إْاخ -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.130ايتٛاؾل 
 مبتابع١ أخباض َطض ايهطْٚا. –إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١  –اٖتُاّ املبشٛثني 

نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ يسِٜٗ زضد١ اٖتُاّ نبري٠ مبتابع١ أخباض 
 % َٔ اإلْاخ، ٚبًػت57.32% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 65.17%، َٛظع١ بني 61.40َطض ايهطْٚا بًػت 

% 34.83% َٛظع١ بني 37.43ْػب١ َٔ يسِٜٗ زضد١ اٖتُاّ إىل سس َا مبتابع١ أخباض َطض ايهطْٚا 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ال ٜٗتُٕٛ مبتابع١ أخباض َطض ايهطْٚا َٔ 40.24َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

٢ َكابٌ % َٔ إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايصنٛض ؾ0.00% َٛظع١ بني 1.17إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
 % َٔ إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ اإلْاخ.2.44

 ( َس٣ سطص املبشٛثني ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا ٚؾكًا يًٓٛع.15دسٍٚ )
 ايٓـــٛع               

 َس٣ اذتطص 
 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى
 61.99 106 57.32 47 66.29 59 أسطص زا٥ُا

 36.84 63 40.24 33 33.71 30 أسطص إىل سس َا
 1.17 2 2.44 2 0.00 0 ال أسطص

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.136َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    3.220= 2ق١ُٝ نا
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٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  3.220، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

( َٚس٣ إْاخ -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.136ايتٛاؾل 
 ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض ايهطْٚا. –إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١  –سطص املبشٛثني 

نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ عتطصٕٛ زا٥ُا ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات 
ْاخ، % َٔ اإل57.32% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 66.29%، َٛظع١ بني 61.99عٔ َطض ايهطْٚا بًػت 

% َٛظع١ 36.84ٚبًػت ْػب١ َٔ عتطصٕٛ إىل سس َا ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض ايهطْٚا 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ال عتطصٕٛ ع٢ً اذتصٍٛ ع٢ً 40.24% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 33.71بني 

 % َٔ اإلْاخ.2.44% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 0.00% َٛظع١ بني 1.17َعًَٛات عٔ َطض ايهطْٚا 
 ( َس٣ اْسَاز املبشٛثني عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا ٚؾكًا يًٓٛع.16دسٍٚ )

 ايٓـــٛع               
 َس٣ االْسَاز 

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى

 57.31 98 53.66 44 60.67 54 اْسَر بسضد١ نبري٠

 41.52 71 43.90 36 39.33 35 اْسَر إىل سس َا

 1.17 2 2.44 2 0.00 0 َطًكًاال اْسَر 

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ
 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.126َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    2.753= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  2.753، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

( َٚس٣ إْاخ -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.126ايتٛاؾل 
 عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا. –إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١  –اْسَاز املبشٛثني 

نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ ٜٓسزتٕٛ زا٥ُا عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات 
إلْاخ، % َٔ ا53.66% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 60.67%، َٛظع١ بني 57.31عٔ َطض نٛضْٚا بًػت 

% َٛظع١ بني 41.52ٚبًػت ْػب١ َٔ ٜٓسزتٕٛ إىل سس َا عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ ال ٜٓسزتٕٛ َطًكًا عٓس اذتصٍٛ 43.90% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 39.33

 اإلْاخ.% َٔ 2.44% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 0.00% َٛظع١ بني 1.17ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا 
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 ( َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛثني ٚؾكًا يًٓٛع.17دسٍٚ )
 ايٓـــٛع

 َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض

 % ى % ى % ى

 60.23 103 57.32 47 62.92 56 َطتؿع١

 26.90 46 28.05 23 25.84 23 َتٛغط١

 12.87 22 14.63 12 11.24 10 َٓدؿط١

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ

 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.063َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    0.683= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  0.683، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05املع١ٜٛٓ أنرب َٔ ، أ٣ إٔ َػت٣ٛ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

إْاخ( َٚػت٣ٛ  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.063ايتٛاؾل 
 إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ . – املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛثني

َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َطتؿع َٔ املعطؾ١ ايػطش١ٝ نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت 57.23% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 62.92%، َٛظع١ بني 60.23مبطض نٛضْٚا بًػت 

% َٔ 25.84% َٛظع١ بني 26.90ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َتٛغط َٔ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا 
يسِٜٗ َػت٣ٛ َٓدؿض َٔ املعطؾ١ ايػطش١ٝ  % َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ 28.05َٔايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 

 % َٔ اإلْاخ.14.63% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 11.24% َٛظع١ بني 12.87
 ٚؾكًا يًٓٛع. ( َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛثني18دسٍٚ )

 ايٓـــٛع
 َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
 % ى % ى % ى

 38.60 66 40.24 33 37.08 33 َطتؿع١
 38.60 66 35.37 29 41.57 37 َتٛغط١
 22.81 39 24.39 20 21.35 19 َٓدؿط١

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ
 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.064َعاٌَ ايتٛاؾل =     2زضد١ اذتط١ٜ =    0.710= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  0.710، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

إْاخ( َٚػت٣ٛ  -تكطٜبًا مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض 0.064ايتٛاؾل 
 إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١. – نياملعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛث



 أبوسنة حمدي نوره. د                                 ..........        السعودية للصحف التعرض عالقة 
126 

نُا تؿري ايٓتا٥ر ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َطتؿع َٔ املعطؾ١ املتعُك١ 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ 40.24% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 37.08%، َٛظع١ بني 38.60مبطض نٛضْٚا 

% َٔ ايصنٛض 41.57% َٛظع١ بني 38.60ضْٚا َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َتٛغط َٔ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛ
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َٓدؿض َٔ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض 35.37ؾ٢ َكابٌ 

 % َٔ اإلْاخ.24.39% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 21.35% َٛظع١ بني 22.81نٛضْٚا 
 ٓٛع.ٚؾكًا يً ( َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛثني19دسٍٚ )

 ايٓـــٛع               
 َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ 

 اإلمجايٞ إْاخ شنٛض
 % ى % ى % ى

 63.74 109 56.76 49 67.42 60 َطتؿع١
 22.81 39 25.61 21 20.22 18 َتٛغط١
 13.45 23 14.63 12 12.36 11 َٓدؿط١

 100 171 100 82 100 89 اإلمجايــٞ
 َػتٟٛ ايسالي١ = غري زاي١    0.080َعاٌَ ايتٛاؾل =     2 زضد١ اذتط١ٜ =   1.100= 2ق١ُٝ نا

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١  1.100، ٚدس أْٗا =  2َٔ ادتسٍٚ ايػابل عٓس زضد١ سط١ٜ = 2عػاب ق١ُٝ نا
، ٚقس بًػت ق١ُٝ َعاٌَ 0.05، أ٣ إٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ أنرب َٔ 0.05إسصا٥ًٝا عٓس  َػت٣ٛ زالي١ = 

إْاخ( َٚػت٣ٛ  -ٜؤنس عسّ ٚدٛز عالق١ زاي١ إسصا٥ًٝا بني ايٓٛع )شنٛض تكطٜبًا مما 0.080ايتٛاؾل 
نُا تؿري ايٓتا٥ر  –إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١  – املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا يس٣ املبشٛثني

ايتؿص١ًٝٝ يًذسٍٚ ايػابل إٔ ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َطتؿع َٔ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا بًػت 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ يسِٜٗ 59.76% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 67.42بني %، َٛظع١ 63.74

% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 20.22% َٛظع١ بني 22.81َػت٣ٛ َتٛغط َٔ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا 
% َٔ اإلْاخ، ٚبًػت ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َٓدؿض َٔ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض بهٛضْٚا 25.61
 % إْاخ.14.63% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 12.36% َٛظع١ بني 13.45

 ثاًْٝا: ْتا٥ر ايتشكل َٔ صش١ ايؿطٚض:
تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ ايؿطض األٍٚ: 

املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ  -ايػٔ -َػتٟٛ ايتعًِٝ   -)ايٓٛع
 ايٛضق١ٝ.

ات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ تٛدس ؾطٚم ش
 ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ.
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 ( اختباض )ت( 20دسٍٚ )
 يسالي١ ايؿطٚم بني املبشٛثني يف َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚؾكا يًٓٛع

 ايسالي١ زضد١ اذتط١ٜ ق١ُٝ ت االضتطاف املعٝاضٟ املتٛغط ايعسز اجملُٛعات 
 0.7230 2.000 89 شنٛض

 غري زاي١ 169 0.527
 0.7911 1.939 82 إْاخ

تؿري ْتا٥ر اختباض "ت" ؾ٢ ادتسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 
زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، سٝح بًػت ق١ُٝ 

ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس مجٝع َػتٜٛات ايسالي١، ٚبايتاىل ؾكس ٜجبت عسّ  ٢ٖٚ 0.527"ت" 
صش١ ٖصا ايؿطض . ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات زضدات 

 ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ.
زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات -ب

 ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف ايػٔ.
( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض 21دسٍٚ )

 يًصشـ ايٛضق١ٝ تبعا الختالف ايػٔ

 َصسض ايتبأٜ
 زتُٛعات
 املطبعات

 زضد١
 اذتط١ٜ

َتٛغط زتُٛع 
 املطبعات

 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 1.714 2 3.427 بني اجملُٛعات

 0.556 168 93.427 زاخٌ اجملُٛعات زاي١* 3.081

  170 96.854 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
يًصشـ ايٛضق١ٝ، سٝح بًػت ق١ُٝ ميجًٕٛ املػتٜٛات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض 

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص 0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  3.081ف 
ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض 

 يًصشـ ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف ايػٔ.
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 ٍ L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 22دسٍٚ )
 َعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ تبعا الختالف ايػٔ

 املتٛغط ؾأنجط 45َٔ  45إىل أقٌ َٔ  30َٔ  30إىل أقٌ َٔ  15َٔ  اجملُٛعات
 1.987   - 30إىل أقٌ َٔ  15َٔ 
 1.804  - 0.1839 45إىل أقٌ َٔ  30َٔ 

 2.200 - *0.3964 0.2125 ؾأنجط 45َٔ 

إىل أقٌ َٔ  30ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿرت٠ ايعُط١ٜ َٔ 
غ١ٓ ؾأنجط ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ بؿطم بني املتٛغطني  45غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  45

زاي١ عٓس غ١ٓ ؾأنجط ٢ٖٚ ق١ُٝ  45يصاحل املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ  0.3964اذتػابٝني بًؼ 
إىل أقٌ َٔ  15, بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 0.05َػت٣ٛ 

غ١ٓ ؾأنجط ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، سٝح بًؼ ايؿطم بني  45غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  30
نُا تبني أْ٘ يٝؼ ، ٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.2125املتٛغطني اذتػابٝني 

إىل أقٌ َٔ  30غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  30إىل أقٌ َٔ  15ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 
٢ٖٚ  0.1839غ١ٓ ىل َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني  45

 .0.05ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 
شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ تٛدس ؾطٚم  -دـ

 ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ.
( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض 23دسٍٚ )

 يًصشـ ايٛضق١ٝ الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ
 زتُٛعات َصسض ايتبأٜ

 املطبعات
 زضد١

 ايسالي١ ق١ُٝ ف َتٛغط زتُٛع املطبعات اذتط١ٜ
 3.639 2 7.278 بني اجملُٛعات

 0.533 168 89.576 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 6.825
  170 96.854 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
ميجًٕٛ املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١ ع٢ً ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، سٝح بًػت 

 ٚايص٣ ، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  6.825ق١ُٝ ف 
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 ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض 
 يًصشـ ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ.

ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 24.دسٍٚ )
 ايٛضق١ٝ تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ

 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 2.067   - َطتؿع
 2.010  - 0.0576 َتٛغط
 1.285 - ***0.7245 ***0.7821 َٓدؿض

ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني 
بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ 

, نُا تبني 0.001يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ  0.7245
أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ 

شٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ يصاحل املب 0.7821بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ 0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

٢ٖٚ ق١ُٝ غري  0.0576ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني 
 .0.05زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

ٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ تٛدس ؾط -ز
 ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢.

( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ 25دسٍٚ )
 ايٛضق١ٝ

 َصسض ايتبأٜ
 زتُٛعات
 املطبعات

 زضد١
 اذتط١ٜ

َتٛغط زتُٛع 
 املطبعات

 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 8.619 2 17.238 بني اجملُٛعات

 0.474 168 79.616 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 18.187

  170 96.854 اجملُــٛع
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تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
االقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، ميجًٕٛ املػتٜٛات 

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  18.187سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً 

 ـ ايٛضق١ٝ تبعًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢.َكٝاؽ ايتعطض يًصش
ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 26دسٍٚ )

 ايٛضق١ٝ تبعا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 2.276   - َطتؿع
 2.000  - *0.2759 َتٛغط
 1.382 - ***0.6176 ***0.8935 َٓدؿض

ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ 
االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ 

املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣  يصاحل 0.6176ايٛضق١ٝ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 0.001االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم 
بشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ يصاحل امل 0.8935بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، نُا تبني إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ ٢ٖٚ0.001 ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم بني املتٛغطني 
٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ يصاحل املبشٛثني َطتؿع 0.2759اذتػابٝني بًؼ 

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً ، ٚبصيو ٜتشكل ايؿطض األٍٚ ايكا٥ٌ 0.05عٓس َػت٣ٛ 
املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ(  -ايػٔ -اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ ) َػتٟٛ ايتعًِٝ 

 يٓٛع ، ايؿطٚم بني ايصنٛض ٚاالْاخ مل نٔ زاي١.، ؾُٝا عسا ايف َعسٍ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ
 تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ ايؿطض ايجا٢ْ: 
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املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ -يػٔ-املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ -)ايٓٛع
 االيٝهرت١ْٝٚ.

طات زضدات ايصنٛض اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ بني َتٛغ -أ
 اإليهرت١ْٝٚ.

 ( اختباض )ت(27دسٍٚ )
 يسالي١ ايؿطٚم بني املبشٛثني يف َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع

 ايسالي١ زضد١ اذتط١ٜ ق١ُٝ ت االضتطاف املعٝاضٟ املتٛغط ايعسز اجملُٛعات 
 0.6416 2.483 89 شنٛض

 غري زاي١ 169 1.071
 0.6409 2.378 82 إْاخ

تؿري ْتا٥ر اختباض "ت" ؾ٢ ادتسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 
زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، سٝح بًػت 

َػتٜٛات ايسالي١، ٚبايتاىل ؾكس ٜجبت عسّ ٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس مجٝع  1.071ق١ُٝ "ت" 
صش١ ٖصا ايؿطض . ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات زضدات 

 ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ.
تعطض يًصشـ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ اي -ب

 اإليهرت١ْٝٚ تبعًا الختالف ايػٔ.
( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض 28دسٍٚ )

 يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعا الختالف ايػٔ

 زتُٛعات  َصسض ايتبأٜ
 املطبعات

 زضد١
 اذتط١ٜ

َتٛغط زتُٛع 
 ايسالي١ ق١ُٝ ف املطبعات

 0.025 2 0.050 بني اجملُٛعات

 0.416 168 69.927 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 0.060

  170 69.977 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 
 ايصٜٔ ميجًٕٛ املػتٜٛات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، سٝح 

 ، ٖٚٛ َا ٜجبت عسّ صش١ ٖصا 0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  0.060بًػت ق١ُٝ ف 
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ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً 
 َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعًا الختالف ايػٔ.

ني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ ب -دـ
 اإليهرت١ْٝٚ تبعًا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ.

 ( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني29دسٍٚ )
 ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ

 َصسض ايتبأٜ
 زتُٛعات
 املطبعات

 زضد١
 ط١ٜاذت

َتٛغط زتُٛع 
 املطبعات

 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 1.957 2 3.914 بني اجملُٛعات

 0.393 168 66.062 زاخٌ اجملُٛعات زاي١** 4.977

  170 69.977 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ ميجًٕٛ 
 4.977املدتًؿ١ ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، سٝح بًػت ق١ُٝ ف  املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس  0.01ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ = 
 ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعًا

 الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ.
ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 30دسٍٚ )

 اإليهرت١ْٝٚ تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 2.457   - عايٞ

 2.489  - 0.0322 َتٛغط

 1.928 - **0.5612 **0.5291 َٓدؿض

ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني 
َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني 

 تبني  , نُا0.01يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ  0.5612بًؼ 
 أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ
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يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ  0.5291بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ  
٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط0.01زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

٢ٖٚ ق١ُٝ غري  0.0322ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني 
 .0.05زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ 

تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  -ز
 تصاز٣ االدتُاع٢.اإليهرت١ْٝٚ تبعًا الختالف املػت٣ٛ االق

 ( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني 31دسٍٚ )
 ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢

 زتُٛعات  َصسض ايتبأٜ
 املطبعات

 زضد١
 اذتط١ٜ

َتٛغط زتُٛع 
 ايسالي١ ق١ُٝ ف املطبعات

 4.854 2 9.707 بني اجملُٛعات
 0.359 168 60.270 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 13.529

  170 69.977 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
ميجًٕٛ املػتٜٛات االقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ 

، ٖٚٛ َا ٜجبت  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  13.529اإليهرت١ْٝٚ، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات 

 املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ تبعًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢.
ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 32دسٍٚ )

 اإليهرت١ْٝٚ تبعا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 2.672   - َطتؿع
 2.443  - *0.2294 َتٛغط
 2.000 - ***0.4430 ***0.6724 َٓدؿض

ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ 
 االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ع٢ً َكٝاؽ ايتعطض يًصشـ 
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يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ  0.4430اإليهرت١ْٝٚ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني 0.001االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ االقتصاز٣ 

املبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ 
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ  0.6724االدتُاع٢ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

، نُا تبني إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ٢0.001 ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع
َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم 

يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ  0.2294بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني  ، مما ٜجبت صش١ ايؿطض ايجاْٞ:0.05ي١ عٓس َػت٣ٛ ق١ُٝ زا

املػت٣ٛ االقتصازٟ  -املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ )املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ 
، ؾُٝا مل ٜٛدس ؾطٚم زاي١ َٔ سٝح ايٓٛع االدتُاعٞ( يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ االيٝهرت١ْٝٚ

 ٚايػٔ.
تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ َٚػتٟٛ  ح:ايؿطض ايجاي

 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا. -املتعُك١ -املعطؾ١) ايػطش١ٝ
( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ 33دسٍٚ )

 صشـ ايٛضق١ٝاملعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعطض يً
 َػت٣ٛ
 زتُٛعات َصسض ايتبأٜ املعطؾ١

 املطبعات
 زضد١

 اذتط١ٜ
َتٛغط زتُٛع 

 ايسالي١ ق١ُٝ ف املطبعات

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 58.406 17.765 2 35.531 بني اجملُٛعات
 0.304 168 51.101 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 

  170 86.632 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 املتعُك١

 79.343 24.466 2 48.933 اجملُٛعاتبني 
 0.308 168 51.804 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 

  170 100.737 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 22.746 2 45.492 بني اجملُٛعات
 0.257 168 43.257 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 88.340

  170 88.749 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
 ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ ايٛضق١ٝ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ 

 ، ٖٚٛ َا 0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  58.406مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
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 ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات 
املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف سذِ ايتعطض يًصشـ 

 ايٛضق١ٝ.
املبشٛثني نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات 

ايصٜٔ ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ ايٛضق١ٝ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 
،  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  79.343املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 

تٛغطات ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َ
زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف سذِ ايتعطض 

 يًصشـ ايٛضق١ٝ.
نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 

ؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايصٜٔ ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ ايٛضق١ٝ، ٚشيو عًٞ َكٝا
،  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  88.340ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 

ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 
ف سذِ ايتعطض زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا تبعا الختال

 يًصشـ ايٛضق١ٝ.
ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 34دسٍٚ )

 نٛضْٚا تبعا َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ
 َػت٣ٛ
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات املعطؾ١

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 2.956   - َطتؿع
 2.635  - **0.3214 َتٛغط
 1.803 - ***0.8312 ***1.1526 َٓدؿض

 املعطؾ١
 املتعُك١

 2.869   - َطتؿع
 2.203  - ***0.6669 َتٛغط
 1.451 - ***0.7517 ***1.4186 َٓدؿض

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 2.978   - َطتؿع
 2.743  - *0.2350 َتٛغط
 1.725 - ***1.0178 ***1.2528 َٓدؿض
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املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ 
اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ 

يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ ايتعطض ٢ٖٚ  0.8312ايتعطض هلا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ , 0.001ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  1.1526ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

، نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 0.001ايتعطض هلا ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 
َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ 

يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  0.3214َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
 .0.01ايتعطض هلا ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا 
بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا 

١ زاي١ عٓس يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ ايتعطض ٢ٖٚ قُٝ 0.7517بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ 0.001َػت٣ٛ 

ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا 
٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١  يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ ايتعطض هلا 1.4186بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

، نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ 0.001عٓس َػت٣ٛ 
ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني 

٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ ايتعطض هلا  0.6669املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
.ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ 0.001َػت٣ٛ 

ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ 
 َتٛغط٢ ايتعطض ٢ٖٚ يصاحل املبشٛثني 1.0178ايتعطض هلا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ 0.001ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 
ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ 

 ثني َطتؿع٢ ايتعطض هلا يصاحل املبشٛ 1.2528مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
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، نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ٢ٖٚ0.001 ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 
ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 

ثني َطتؿع٢ ايتعطض هلا يصاحل املبشٛ 0.2350مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، ٚبٗصا ٜجبت صش١ ايؿطض يف نٌ َٔ املعطؾ١ ايػطش١ٝ ٚاملتعُك١ ٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

 ٚايه١ًٝ.
تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ االيٝهرت١ْٝٚ ايؿطض ايطابع: 

 نٛضْٚا.ايه١ًٝ( مبطض  -املتعُك١ -َٚػتٟٛ املعطؾ١ ) ايػطش١ٝ
( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ 35دسٍٚ )

 املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ
 َػت٣ٛ
 زتُٛعات  َصسض ايتبأٜ املعطؾ١

 املطبعات
 زضد١

 اذتط١ٜ
َتٛغط زتُٛع 

 ايسالي١ ق١ُٝ ف املطبعات

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 12.566 2 25.132 بني اجملُٛعات
 0.366 168 61.499 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 34.327

  170 86.632 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 املتعُك١

 1.717 2 3.433 بني اجملُٛعات
 0.579 168 97.304 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 2.964

  170 100.737 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 11.034 2 22.069 بني اجملُٛعات
 0.397 168 66.680 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 27.802

  170 88.749 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، ٚشيو عًٞ 

،  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  34.327ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 

الختالف سذِ ايتعطض زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعا 
  يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ.

نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 
 ايصٜٔ ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١
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،  0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  2.964املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٖٚٛ َا ٜجبت عسّ صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني 
َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف سذِ 

 ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ.
سٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني نُا تؿري بٝاْات ادت

ايصٜٔ ميجًٕٛ َػتٜٛات ايتعطض املدتًؿ١ يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 
،  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  27.802ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 

ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات  ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا
زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف سذِ ايتعطض 

 يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ.
ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض  L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 36دسٍٚ )

 نٛضْٚا تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ
 َػت٣ٛ
 املعطؾ١

 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 2.840   - َطتؿع

 2.043  - ***0.7974 َتٛغط

 2.285 - 0.2422 **0.5552 َٓدؿض

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 2.840   - َطتؿع

 2.087  - ***0.7540 َتٛغط

 2.428 - 0.3416 *0.4123 َٓدؿض

ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى 
اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ 

يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ ايتعطض ٢ٖٚ  0.7974ايتعطض هلا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
 , نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ 0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ ق١ُٝ 
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ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  0.5552ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 0.01ا ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ ايتعطض هل
َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ 

٢ٖٚ ق١ُٝ غري  0.2422َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
.ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا ٜتطح َٔ خالٍ 0.05سصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زاي١ إ

ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ 
يصاحل  0.7540ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني 0.001طتؿع٢ ايتعطض ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ املبشٛثني َ
املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعطض هلا 

يصاحل  0.4123ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى 0.05ٛثني َطتؿع٢ ايتعطض هلا ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ املبش

اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعطض يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ 
ايتعطض هلا ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

ٕ بأ، (51)، ٚاتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ ٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.3416
ظٜاز٠ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ ملٔ ٜتعطضٕٛ  (52) ، ٚزضاغ١ايصشـ االيٝهرت١ْٝٚ تعٌُ عًٞ ظٜاز٠ ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ

 اذتسٜج١يًتكٓٝات ٛز عالق١ بني َػتٟٛ تعطض املبشٛثني ، ظ(53)يٛغا٥ٌ اعالّ سسٜج١، ٚزضاغ١
 َٚػتٟٛ َعطؾتِٗ

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ ايؿطض ارتاَؼ: 
)ايٓٛع، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ايػٔ،  املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َػت٣ٛ َعطؾتِٗ) 

 . مبطض نٛضْٚاايه١ًٝ(  -املتعُك١ -ايػطش١ٝ
ا٥ًٝا بني َتٛغطات زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسص -أ

 َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا.
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 ( اختباض )ت( يسالي١ ايؿطٚم بني املبشٛثني يف َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا ٚؾكا يًٓٛع37دسٍٚ )
 َػت٣ٛ 
 املعطؾ١

 املتٛغط ايعسز اجملُٛعات 
 االضتطاف

 املعٝاضٟ
 ق١ُٝ

 ت
 زضد١

 اذتط١ٜ
 ايسالي١

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 0.6927 2.517 89 شنٛض
 غري زاي١ 169 0.823

 0.7375 2.427 82 إْاخ

 املعطؾ١
 املتعُك١

 0.7523 2.157 89 شنٛض
 غري زاي١ 169 0.010

 0.7930 2.159 82 إْاخ

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 0.7073 2.551 89 شنٛض
 غري زاي١ 169 0.898

 0.7396 2.451 82 إْاخ

تؿري ْتا٥ر اختباض "ت" ؾ٢ ادتسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 
زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح 

ؾكس ٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس مجٝع َػتٜٛات ايسالي١، ٚبايتاىل  0.823بًػت ق١ُٝ "ت" 
ٜجبت عسّ صش١ ٖصا ايؿطض . ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات 

 .زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا
تؿري ْتا٥ر اختباض "ت" ؾ٢ ادتسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 

ضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، سٝح ز
٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس مجٝع َػتٜٛات ايسالي١، ٚبايتاىل ؾكس ٜجبت  0.010بًػت ق١ُٝ "ت" 

دات عسّ صش١ ٖصا ايؿطض . ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات زض
 .ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ 

تؿري ْتا٥ر اختباض "ت" ؾ٢ ادتسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 
زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح 

٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس مجٝع َػتٜٛات ايسالي١، ٚبايتاىل ؾكس  0.898بًػت ق١ُٝ "ت" 
ٜجبت عسّ صش١ ٖصا ايؿطض . ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا٥ًٝا بني َتٛغطات 
زضدات ايصنٛض َٚتٛغطات زضدات اإلْاخ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، اتؿكت 

ٚغا٥ٌ  ١ٚاتطح عسّ ٚدٛز ؾطٚقات ٚاضش١ بني نال ادتٓػني يف َتابع، (54)ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ 
 االتصاٍ.
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تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض  -ب
 نٛضْٚا تبعًا الختالف ايػٔ.

( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ 38دسٍٚ )
 مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف ايػٔ

 َػت٣ٛ 
 املعطؾ١

 ايتبأَٜصسض 
 زتُٛعات
 املطبعات

 زضد١
 اذتط١ٜ

 َتٛغط زتُٛع
 املطبعات

 ق١ُٝ
 ف

 ايسالي١

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 0.377 2 0.753 بني اجملُٛعات

 0.511 168 854.879 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 0.737

  170 86.632 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 املتعُك١

 1.983 2 3.965 بني اجملُٛعات

 0.576 168 96.771 زاخٌ اجملُٛعات زاي١* 3.442

  170 100.737 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 0.828 2 1.656 بني اجملُٛعات

 0.518 168 87.093 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 1.597

  170 88.749 اجملُــٛع

املبشٛثني  تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات
ايصٜٔ ميجًٕٛ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا، 

، ٖٚٛ َا ٜجبت عسّ صش١  0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  0.737سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ضدات املبشٛثني ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات ز

 ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف ايػٔ.
نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 
ايصٜٔ ميجًٕٛ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، 

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا  0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  ١ُٝ3.442 ف سٝح بًػت ق
ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً 

 َكٝاؽ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف ايػٔ.
ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ ٚدٛز 

 ايصٜٔ ميجًٕٛ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، 
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، ٖٚٛ َا ٜجبت عسّ صش١  0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  1.597سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾط

 ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف ايػٔ.
 L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 39دسٍٚ )

 ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف ايػٔ
 املتٛغط ؾأنجط 45َٔ  45إىل أقٌ َٔ  30َٔ  30 إىل أقٌ َٔ 15َٔ  اجملُٛعات املعطؾ١ َػت٣ٛ

 املعطؾ١

 املتعُك١

 2.150   - 30إىل أقٌ َٔ  15َٔ 

 2.000  - 0.1500 45إىل أقٌ َٔ  30َٔ 

 2.428 - **0.4286 0.2786 ؾأنجط 45َٔ 

 
أقٌ َٔ إىل  30ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿرت٠ ايعُط١ٜ َٔ 

غ١ٓ ؾأنجط ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا بؿطم بني املتٛغطني  45غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  45
غ١ٓ ؾأنجط ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس  45يصاحل املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ  0.4286اذتػابٝني بًؼ 

إىل أقٌ َٔ  15ط١ٜ َٔ , بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايع0.01َُػت٣ٛ 
غ١ٓ ؾأنجط ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًؼ ايؿطم بني  45غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  30

، نُا تبني أْ٘ يٝؼ ٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.2786املتٛغطني اذتػابٝني 
إىل أقٌ َٔ  30غ١ٓ ٚاملبشٛثني َٔ  30َٔ إىل أقٌ  15ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ؾ٢ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 

 0.1500غ١ٓ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني  45
 .٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض  -دـ
 الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ. نٛضْٚا تبعًا
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 ( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني40دسٍٚ )
 َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ

 َػت٣ٛ
 املعطؾ١

 َصسض ايتبأٜ
 زتُٛعات 

 املطبعات
 زضد١

 اذتط١ٜ
َتٛغط زتُٛع 

 املطبعات
 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 7.438 2 14.876 بني اجملُٛعات

 0.428 168 71.756 زاخٌ اجملُٛعات زاي١** 17.414

  170 86.632 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 املتعُك١

 1.653 2 3.306 بني اجملُٛعات

 0.580 168 97.431 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 2.850

  170 100.737 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 3.529 2 7.057 اجملُٛعات بني

 0.486 168 81.691 زاخٌ اجملُٛعات زاي١** 7.257

  170 88.748 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا، ميجًٕٛ املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا  0.01ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  17.414سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً 

 َكٝاؽ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف َػت٣ٛ ايتعًِٝ.
تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني  نُا

ايصٜٔ ميجًٕٛ املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض 
ّ ، ٖٚٛ َا عس 0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  2.850نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 

ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات 
 املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف املػت٣ٛ ايتع٢ًُٝ.

نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 
ميجًٕٛ املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض ايصٜٔ 

، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١  0.01ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  7.257نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ 

 طؾ١ ايه١ًٝ تبعًا الختالف ايتعًِٝ.املع
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ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ تبعا الختالف َػت٣ٛ  L.S.Dْتا٥ر حتًٌٝ ( 41دسٍٚ )
 ايتعًِٝ
 َػت٣ٛ
 املعطؾ١

 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات

 ايػطش١ٝ املعطؾ١
 2.627   - َطتؿع
 2.520  - 0.1067 َتٛغط
 1.500 - ***1.0204 ***1.1271 َٓدؿض

 ايه١ًٝ املعطؾ١
 2.474   - َطتؿع
 2.612  - 0.1377 َتٛغط
 1.857 - ***0.7551 **0.6174 َٓدؿض

ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 
ايتعًِٝ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ  َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ

يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ  1.0204بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ 0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

يصاحل املبشٛثني  1.1271املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ بؿطم بني 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني 0.001َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني 
 .0.05زاي١ عٓس  ٢ٖٚ ق١ُٝ غري 0.1067اذتػابٝني 

ٚؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾـا بـني املبشـٛثني    
َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًـِٝ ٚاملبشـٛثني َٓدؿطـ٢ َػـت٣ٛ ايتعًـِٝ عًـ٢ َكٝـاؽ َػـت٣ٛ املعطؾـ١ ايهًٝـ١           

 َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝيصاحل املبشٛثني َتٛغط٢  0.7551بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطـا إٔ ٖٓـاى اختالًؾـا بـني املبشـٛثني َٓدؿطـ٢ َػـت٣ٛ ايتعًـِٝ         0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ  

يصـاحل املبشـٛثني    0.6174ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًـِٝ بؿـطم بـني املتٛغـطني اذتػـابٝني بًـؼ       
ا تبني أْ٘ يـٝؼ ٖٓـاى اختالًؾـا بـني     ، ب0.001َُٓٝطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

 املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني 
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ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١  .٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ غري زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.1377اذتػابٝني 
(Liu, Yung, William. p, Eveland. Jr 2005 )(55) اٜهٕٛ َػت٣ٛ املعطؾ١ َطتؿع،  سٝح 

( 56)( 2008إمساعٌٝ،عبٛز، ضِٜ ُا، ٚزضاغ١)َكاض١ْ باألؾطاز األقٌ تعًٝ ُايس٣ األؾطاز األنجط تعًٝ

، ؾطٚم يف َػتٟٛ املعطؾ١ بني املبشٛثني َٔ شٟٚ املػتٜٛات ايتع١ًُٝ املطتؿع١ ٚاملٓدؿط١ بٛدٛز
ايعهًٝٞ، ،) (58)(2011،يععٜع، ايػٝس عبس ايععٜععبس ا،) (57)(2010ٚزضاغ١ نٌ َٔ )ؾٛظٟ، صؿا،

 املطتؿع تكٌ يسِٜٗ ايؿذ٠ٛ. ايتعًُٝٞإٔ شٟٚ املػتٟٛ سٝح  (59)(2015دٗاز ناظِ  
تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١  -ز

 االدتُاع٢.مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ 
 ( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتاٙ بني َتٛغطات42دسٍٚ )

 زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ تبعا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣
 َػت٣ٛ
 املعطؾ١

 َصسض ايتبأٜ
زتُٛعات 

 املطبعات
 زضد١

 اذتط١ٜ
َتٛغط زتُٛع 

 املطبعات
 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 ايػطش١ٝ املعطؾ١
 13.625 2 27.250 بني اجملُٛعات

 0.353 168 59.382 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 38.473

  170 86.632 اجملُــٛع

 املتعُك١ املعطؾ١
 6.743 2 13.482 بني اجملُٛعات

 0.519 168 87.250 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 12.984

  170 100.737 اجملُــٛع

 ايه١ًٝ املعطؾ١
 11.636 2 23.273 بني اجملُٛعات

 0.390 168 65.476 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 29.857

  170 88.749 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
ميجًٕٛ املػتٜٛات االقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ 

ا ، ٖٚٛ َ 0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  38.547مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات 

 املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣
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نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات  االدتُاع٢
ملبشٛثني ايصٜٔ ميجًٕٛ املػتٜٛات االقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ ا

ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  12.984املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
 ، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني 0.001

َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف 
املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ 
إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ ميجًٕٛ املػتٜٛات االقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٚشيو 

ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١  29.857عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
، ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات  0.001عٓس َػت٣ٛ زالي١ = 

زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا 
ثطٚت، ٚؾا٤ عبس ًا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢، ٚاتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ )تبع

بإٔ ايعالق١ عهػ١ٝ بني ؾذ٠ٛ املعطؾ١ ٚاملػتٟٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ، نُا  (60)(2003 ،ارتايل
 ضاختالف يف َػتٟٛ املعطؾ١ ايعا١َ بأضطا، سٝح دا٤  (61)(2007،َطاز، َادس٠ اتؿكت َع زضاغ١ )

عبس ايععٜع، )يصاحل االعًٞ،  ايتدني بني االؾطاز االعًٞ ٚاالقٌ يف املػتٟٛ االدتُاعٞ االقتصازٟ
تُاعٞ املطتؿع تكٌ يسِٜٗ إٔ شٟٚ املػتٟٛ االقتصازٟ ٚاالدسٝح (62)( 2011،ايػٝس عبس ايععٜع

                        ايؿذ٠ٛ.
 ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 43دسٍٚ )

 عًٞ َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف املػت٣ٛ االقتصاز٣
 َػت٣ٛ
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات املعطؾ١

 ايػطش١ٝ املعطؾ١
 2.724   - َطتؿع

 2.632  - 0.0912 َتٛغط
 1.676 - ***0.9564 ***1.0477 َٓدؿض

 املتعُك١ املعطؾ١
 2.396   - َطتؿع

 2.215  - 0.1814 َتٛغط
 1.617 - ***0.5975 ***0.7789 َٓدؿض

 ايه١ًٝ املعطؾ١
 2.724   - َطتؿع

 2.658  - 0.0659 َتٛغط
 1.764 - ***0.8935 ***0.9594 َٓدؿض
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ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 
َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ع٢ً 

يصاحل املبشٛثني  0.9564َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
 , نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى0.001َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ 
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  1.0477االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى 0.001املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

ًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ اختال
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ 0.0912االقتصاز٣ االدتُاع٢ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني 

 .0.05املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 
ملتعُك١ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني ٚؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ا

َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ع٢ً 
يصاحل املبشٛثني  0.5975َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ املتعُك١ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 

, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى 0.001صاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقت
اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ 

يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  0.7789االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى 0.001دتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ املػت٣ٛ االقتصاز٣ اال

اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ 
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢  0.1814االقتصاز٣ االدتُاع٢ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني 

.ٚؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ 0.05تُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االد
ايه١ًٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ 
االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ 

يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣  0.8935ٛغطني اذتػابٝني بًؼ بؿطم بني املت
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 0.001االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

 َٓدؿط٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ بؿطم
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 يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ  0.9594بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، بُٝٓا تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َتٛغط٢ املػت٣ٛ 0.001ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

ؿطم بني االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ سٝح بًؼ اي
يصاحل املبشٛثني َطتؿع٢ املػت٣ٛ االقتصاز٣ االدتُاع٢ ٢ٖٚ ق١ُٝ  0.0659املتٛغطني اذتػابٝني 
ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً  بٛدٛز ، ٚبصيو ثبت صش١ ايؿطض:0.05غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

ُاعٞ( يف َػت٣ٛ اختالف َتػرياتِٗ ايسميٛغطاؾ١ٝ )املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ، املػت٣ٛ االقتصازٟ االدت
  مبطض نٛضْٚا، ٚمل ٜجبت َٔ سٝح ايٓٛع ٚايػٔ.ايه١ًٝ(  -املتعُك١ -َعطؾتِٗ) ايػطش١ٝ

ؾطٚم بني َػتٟٛ اٖتُاّ املبشٛثني مبطض نٛضْٚا ٚبني َػتٟٛ ايؿطض ايػازؽ: تٛدس 
    مبطض نٛضْٚا. ايه١ًٝ( -املتعُك١ -َعطؾتِٗ) ايػطش١ٝ

 ٙ بني َتٛغطات( حتًٌٝ ايتبأٜ أسازٟ االجتا44دسٍٚ )
 زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ تبعا الختالف َػت٣ٛ االٖتُاّ

 َػت٣ٛ
 املعطؾ١

 َصسض ايتبأٜ
 زتُٛعات 

 املطبعات
 زضد١

 اذتط١ٜ
َتٛغط زتُٛع 

 املطبعات
 ايسالي١ ق١ُٝ ف

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 12.362 2 24.725 بني اجملُٛعات

 0.362 168 61.907 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 33.548

  170 86.632 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 املتعُك١

 1.369 2 2.737 بني اجملُٛعات

 0.583 168 97.999 زاخٌ اجملُٛعات غري زاي١ 2.346

  170 100.737 اجملُــٛع

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 11.000 2 22.000 بني اجملُٛعات

 0.397 168 66.749 زاخٌ اجملُٛعات زاي١*** 27.686

  170 88.749 اجملُــٛع

تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني ايصٜٔ 
ميجًٕٛ َػتٜٛات االٖتُاّ املدتًؿ١ مبتابع١ َطض نٛضْٚا، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 

،  0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ = ٖٚصٙ ايك١ُٝ  33.548ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
  ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات
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زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ ايػطش١ٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف َػت٣ٛ االٖتُاّ 
 مبتابع١ َطض نٛضْٚا.

ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني  نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ عسّ
ايصٜٔ ميجًٕٛ َػتٜٛات االٖتُاّ املدتًؿ١ مبتابع١ َطض نٛضْٚا، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 

،  0.05ٖٚصٙ ايك١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  2.346املتعُك١ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
طض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ٖٚٛ َا عسّ ٜجبت صش١ ٖصا ايؿ

َتٛغطات زضدات املبشٛثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ املتعُك١ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف َػت٣ٛ 
 االٖتُاّ مبطض نٛضْٚا.

نُا تؿري بٝاْات ادتسٍٚ ايػابل إيٞ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني زتُٛعات املبشٛثني 
ػتٜٛات االٖتُاّ املدتًؿ١ مبتابع١ َطض نٛضْٚا، ٚشيو عًٞ َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ ايصٜٔ ميجًٕٛ َ

،  0.001ٖٚصٙ ايك١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ زالي١ =  27.686ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا، سٝح بًػت ق١ُٝ ف 
ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ٖصا ايؿطض ٚايص٣ ٜٓص ع٢ً أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات 

ثني ع٢ً َكٝاؽ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚا تبعًا الختالف َػت٣ٛ االٖتُاّ مبتابع١ زضدات املبشٛ
 َطض نٛضْٚا.

 ملعطؾ١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات L.S.D( ْتا٥ر حتًٌٝ 45دسٍٚ )
 عًٞ َكٝاؽ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا تبعا الختالف َػت٣ٛ االٖتُاّ 

 َػت٣ٛ
 املتٛغط َٓدؿض َتٛغط َطتؿع اجملُٛعات املعطؾ١

 املعطؾ١
 ايػطش١ٝ

 2.761   - َطتؿع
 2.046  - ***0.7150 َتٛغط

 1.000 - *1.0469 ***1.7619 َٓدؿض

 املعطؾ١
 ايه١ًٝ

 2.771   - َطتؿع
 2.109  - ***0.6621 َتٛغط

 1.000 - *1.1094 ***1.7714 َٓدؿض
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اختالًؾا بني املبشٛثني ؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايػطش١ٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى 
َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ع٢ً َكٝاؽ َػت٣ٛ املعطؾ١ 

يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ  1.0469ايػطش١ٝ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
بشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ , نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني امل٢ٖٚ0.05 ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

يصاحل  1.7619االٖتُاّ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
، نُا تبني إٔ ٖٓاى اختالًؾا 0.001املبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

االٖتُاّ سٝح بًؼ ايؿطم بني  بني املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ
 .٢ٖٚ0.001 ق١ُٝ زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.7150املتٛغطني اذتػابٝني 

ٚؾُٝا ٜتعًل مبػت٣ٛ املعطؾ١ ايه١ًٝ ٜتطح َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايػابل إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 
٣ املعطؾ١ ايه١ًٝ َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٚاملبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ع٢ً َكٝاؽ َػتٛ

يصاحل املبشٛثني َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٢ٖٚ ق١ُٝ  1.1094بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بًؼ 
, نُا تبني أٜطا إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني َٓدؿط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ 0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

يصاحل املبشٛثني  1.7714ؼ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ بؿطم بني املتٛغطني اذتػابٝني بً
، نُا تبني إٔ ٖٓاى اختالًؾا بني املبشٛثني 0.001َطتؿع٢ َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٢ٖٚ ق١ُٝ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

َتٛغط٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ ٚاملبشٛثني َطتؿع٢ َػت٣ٛ االٖتُاّ سٝح بًؼ ايؿطم بني املتٛغطني 
ٚاتؿكت َع ٖصٙ ايٓتٝذ١ زضاغ١  ،٢ٖٚ0.001 ق١ُٝ زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ  0.6621اذتػابٝني 

ايصٟ أٚضشت بإٔ ٖٓاى بني َػتٟٛ االٖتُاّ ٚٚؾذ٠ٛ املعطؾ١ يصاحل شٟٚ  (63)(2010)ؾٛظٟ، صؿا،
 االٖتُتِ االعًٞ .

 ًَدص ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا:
دا٤ت يف املطتب١ األٚيٞ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ بصؿ١ غري َٓتع١ُ )أسٝاًْا( َٔ  -

% 54.88% يًصنٛض ؾ٢ َكابٌ 60.67% َٛظع١ بني 57.89ع١ٓٝ ايسضاغ١ بٓػب١ إمجاىل َؿطزات 
 َٔ اإلْاخ.

ٚناْت اعًٞ ْػب١ ملٔ ٜكطؤٕٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ َٔ ثالخ إىل أضبع َطات أغبٛعًٝا َٔ إمجاىل َٔ  -
% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 36.11% َٛظع١ بني 39.55ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ بٓػب١ 

 اإلْاخ.% َٔ 43.55
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زقٝكـ١ َٜٛٝـًا دـا٤ت يف املطتبـ١      60دا٤ت ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػـعٛز١ٜ ايٛضقٝـ١ أقـٌ َـٔ      -
 % َٔ اإلْاخ.35.48% ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 30.56%، َٛظع١ بني 32.84األٚيٞ بٓػب١ بًػت 

ٚصتس ؾُٝا غتص عازات ٚامناط قطا٠٤ ايصشـ ايٛضق١ٝ غـٛا٤ َـٔ َعـسٍ ايكـطا٠٤ عَُٛـا، أٚ عـسز            
َطات ايكطا٠٤ يف األغبٛع، أٚ غاعات ايكـطا٠٤ ايَٝٛٝـ١، صتـس أْٗـا يف اجملُـٌ َتٛغـط١ متٝـٌ إيـٞ         

% 20ايك١ً ، سٝح دا٤ت عًٞ غبٌٝ املجاٍ ْػب١ َٔ ال ٜكطإٔٚ َٚـٔ ٜكـطؤٕ زا٥ُـا نـٌ َُٓٗـا سـٛايٞ       
مما ٜؤنس ايسٚض ايهـبري ايـصٟ ظٗـط يًصـشـ االيٝهرتْٚٝـ١ َٚٛاقـع األخبـاض ، ٚنـٌ َآٜـسضز حتـت           

 ػُٞ االعالّ ايبسٌٜ.َ
% َـٔ إمجـاىل َؿـطزات َـٔ ٜكـطإٔٚ ايصـشـ       77.61دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ صشٝؿ١ عهاظ بٓػب١  -

 % َٔ اإلْاخ.74.19% يًصنٛض، ؾ٢ َكابٌ 80.56ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ َٛظع١ بني 
َـا  سٝح إٔ صشٝؿ١ عهاظ ٖٞ أنجط ايصشـ تٛظٜعا ٚاْكطا١ٝ٥ يف املًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ٖٚـصا         

يف طًٝعـ١  ٚ ،(64) ألٕ ايصشؿ١ٝ ؾـا١ًَ َٚتٓٛعـ١ ٚٚاغـع١ االْتؿـاض    أنست٘ َععِ ايسضاغات، ٚشيو 
ايصشـ ايػعٛز١ٜ ايهرب٣ َٔ سٝح االْتؿاض ٚايتٛظٜع، إش تطبع ادتطٜس٠ َٜٛٝا َا٥ـ١ ٚغـتني أيــ    

 (65) .ْػد١، نُا أْٗا دا٤ت يف ايرتتٝب األٍٚ َٔ سٝح ْػب١ ايكطا٤
ٚدا٤ت أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ ايٛضق١ٝ ايػـعٛز١ٜ ٚؾكـا يًٓـٛع، ؾـ٢ ايرتتٝـب األٍٚ       -

ــصنٛض ؾــ٢ َكابــٌ  88.89% َٛظعــ١ بــني  88.06بٓػــب١  املعًَٛــات ملعطؾــ١ َٛثــٛم َصــسضأْٗــا  % يً
 % َٔ اإلْاخ.87.10

٤ ٚايجك١ يف اذتصٍٛ تؤنس ٖصٙ ايٓتٝذ١ إٔ ايصشـ ايٛضق١ٝ َاظايت تتُتع باملصساق١ٝ يسٟ ايكطا      
 املعًَٛات.عًٞ 

َٔ سٝح أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚؾكا يًٓٛع ، دـا٤ ؾـ٢    -
% َــٔ 79.03% يًــصنٛض ؾــ٢ َكابــٌ 81.94% َٛظعــ١ بــني 80.60ايرتتٝــب األٍٚ ؾــ٢ املٓــعٍ، بٓػــب١ 

 اإلْاخ.
١ْٝٚ بصؿ١ َٓتع١ُ "زا٥ُا" يف ايرتتٝب األٍٚ ٚ ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ اإليهرت دا٤ت -

 % َٔ اإلْاخ.60.98% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 67.42% ، َٛظع١ بني 64.33بًػت 
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ٚدا٤ يف ايرتتٝب األٍٚ ْػب١ َٔ ٜكطأْٚٗا َٔ مخؼ إىل غت١ َطات أغبٛعًٝا َـٔ إمجـاىل َؿـطزات     -
% َـٔ ايـصنٛض ؾـ٢ َكابـٌ     40.23% َٛظعـ١ بـني   39.76َٔ ٜكـطإٔٚ ايصـشـ اإليهرتْٚٝـ١ ايػـعٛز١ٜ     

 % َٔ اإلْاخ.39.24
ٚدا٤ت َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػـعٛز١ٜ َـٔ غـاع١ إىل أقـٌ َـٔ غـاعتني َٜٛٝـًا بٓػـب١          -

 % َٔ اإلْاخ.45.57% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 50.57% َٛظع١ بني 48.19
ايكـطا٠٤ عَُٛـا، أٚ   ٚصتس ؾُٝا غتص عازات ٚامناط قطا٠٤ ايصـشـ االيٝهرتْٚٝـ١ غـٛا٤ َـٔ َعـسٍ           

عسز َطات ايكطا٠٤ يف األغبٛع، أٚ غاعات ايكطا٠٤ اي١َٝٛٝ، صتس أْٗـا يف اجملُـٌ َطتؿعـ١، ٚشيـو     
عهؼ ايصشـ ايٛضق١ٝ، مما ٜؤنسعًٞ َا أؾطْا إيٝ٘ غًؿا عٔ ايـسٚض ايهـبري ايـصٟ ظٗـط يًصـشـ      

 االيٝهرت١ْٝٚ ٚنٌ ٚغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١. 
% َٔ إمجاىل َؿطزات َٔ ٜكـطإٔٚ  92.17ٝؿ١ غبل االيٝهرت١ْٝٚ بٓػب١ دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ صش -

 % َٔ اإلْاخ.89.87% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 94.25ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ ، َٛظع١ بني 
 أٜػـط أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع، سٝح دا٤ ؾـ٢ ايرتتٝـب األٍٚ    -

 % َٔ اإلْاخ.84.81% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 88.51، َٛظع١ بني % 86.75بٓػب١  ايكطا٠٤ يف
ٚدا٤ت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َٓطك١ٝ سٝح إٔ ٜػط ايكطا٠٤ ٚتٛؾطٖـا يف أٟ ٚقـت دـا٤ت يف ايرتتٝـب األٍٚ           

ــشـ          ــٗا يًص ــ١ يف عطض ــ٘ اذتسٜج ــا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝ ــ٘ ايٛغ ــاتتُٝع ب ــٛ َ ــٝل ٖٚ ــطض ايؿ ــا ايع تالٖ
 ايع١ٓٝ.االيٝهرت١ْٝٚ ، ٖٚصا َا أنست٘ 

أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾكا يًٓٛع ، دـا٤ ؾـ٢ ايرتتٝـب األٍٚ     -
 % َٔ اإلْاخ.78.48% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 83.91% َٛظع١ بني 81.33ؾ٢ املٓعٍ بٓػب١ 

دـا٤ ؾـ٢   أِٖ املٛضٛعات ايت٢ عتطص املبشٛثني ع٢ً قطا٤تٗا يف ايصشـ ايٛضق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ  -
% 54.43% َـٔ ايـصنٛض ؾـ٢ َكابـٌ     59.77% َٛظع١ بني 57.23بٓػب١  اجملتُع ايرتتٝب األٍٚ أخباض

 َٔ اإلْاخ.
%، َٛظعـ١  61.40دا٤ت ْػب١ َٔ يسِٜٗ زضد١ اٖتُاّ نبري٠ مبتابع١ أخبـاض َـطض ايهطْٚـا بًػـت      -

 % َٔ اإلْاخ.57.32% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 65.17بني 
زا٥ُـا عًـ٢ اذتصـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـات عـٔ َـطض ايهطْٚـا يف املطنـع األٍٚ          دا٤ت ْػب١ َٔ عتطصٕٛ  -

 % َٔ اإلْاخ.57.32% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 66.29%، َٛظع١ بني 61.99بًػت 
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دا٤ت ْػب١ َٔ ٜٓسزتٕٛ زا٥ُا عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َطض نٛضْٚا يف املطنع األٍٚ بًػت  -
 % َٔ اإلْاخ.53.66َكابٌ % َٔ ايصنٛض ؾ٢ 60.67%، َٛظع١ بني 57.31

تسٍ ايٓتا٥ر ايػابك١ عًـٞ اٖتُـاّ ادتُٗـٛض مبـطض نٛضْٚـا ٚشيـو ٜعـس اْعهـاؽ ملـسٟ سطـٛض٠ املـطض            
 ٚتؿؿ١ٝ.

دا٤ت ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َطتؿـع َـٔ املعطؾـ١ ايػـطش١ٝ مبـطض نٛضْٚـا يف املطنـع األٍٚ بًػـت          -
 إلْاخ.% َٔ ا57.23% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 62.92%، َٛظع١ بني 60.23

دا٤ت ْػب١ َٔ يسِٜٗ َػـت٣ٛ َطتؿـع َـٔ املعطؾـ١ املتعُكـ١ مبـطض نٛضْٚـا يف املطنـع األٍٚ بًػـت           -
 % َٔ اإلْاخ.40.24% َٔ ايصنٛض ؾ٢ َكابٌ 37.08%، َٛظع١ بني 38.60

%، 63.74دا٤ َٔ يسِٜٗ َػت٣ٛ َطتؿع َٔ املعطؾ١ ايه١ًٝ مبطض نٛضْٚـا يف املطنـع األٍٚ بٓػـب١     -
% َـٔ إمجـاىل َؿـطزات    59.76% َـٔ إمجـاىل َؿـطزات عٝٓـ١ ايـصنٛض ؾـ٢ َكابـٌ        67.42َٛظع١ بني 

 ع١ٓٝ اإلْاخ.
تسٍ ايٓتا٥ر ايػابك١ عًٞ سطص ادتُٗٛض عًٞ اذتصٍٛ عًـٞ َعًَٛـات عـٔ املـطض  بهـٌ َػـتٜٛات             

 املعطؾ١ ايػطش١ٝ ٚاملتعُك١، مما ٜسيٌ عًٞ أ١ُٖٝ ٚخٛض٠ املطض. 
 ٚتؿػريٖا:ْتا٥ر ايتشكل َٔ ايؿطٚض  -
تٛدــس ؾــطٚم زايــ١ إسصــا٥ًٝا بــني املبشــٛثني عًــ٢ اخــتالف َــتػرياتِٗ  ثبــت صــش١ ايؿــطض األٍٚ :  -

املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َعسٍ ايتعطض  -ايػٔ -ايسميٛغطاؾ١ٝ ) َػتٟٛ ايتعًِٝ 
 ، ؾُٝا عسا ايٓٛع ، ايؿطٚم بني ايصنٛض ٚاالْاخ مل تهٔ زاي١.يًصشـ ايٛضق١ٝ

دع ايؿطٚم يف ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ ملػتٟٛ ايتعًِٝ ٚايػـٔ ، ؾُٝـا غتـص ايكـسض٠ عًـٞ      ٚقس تط     
ايكــطا٠٤ ، أَــا املػــتٟٛ االقتصــازٟ االدتُــاعٞ قــس ٜطدــع يًكــسض٠ ايؿــطا١ٝ٥ يًصــشـ ايٛضقٝــ١      

 ٚايطغب١ يف ايؿطا٤ يف ْؿؼ ايٛقت. 
اخـتالف َـتػرياتِٗ   تٛدـس ؾـطٚم زايـ١ إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني عًـ٢         ثبت صش١ ايؿـطض ايجـاْٞ:   -

املػـــت٣ٛ االقتصـــازٟ االدتُـــاعٞ( يف َعـــسٍ ايتعـــطض  -ايسميٛغطاؾٝـــ١ )املػـــت٣ٛ ايتعًُٝـــٞ 
 ، ؾُٝا مل ٜٛدس ؾطٚم زاي١ َٔ سٝح ايٓٛع ٚايػٔ.يًصشـ االيٝهرت١ْٝٚ

ٖــصا ممــا ٜؤنــس عًــٞ عــسّ ٚدــٛز اختالؾــات يف َػــتٟٛ ايتعــطض ٜطدــع يًػــٔ أٚ ايٓــٛع ، مبعــين إٔ        
ايتعطض يًٛغا٥ٌ االيٝهرت١ْٝٚ ال غتتًـ بني ايصنٛض أٚ ايٓػا٤ أٚ األصـػط ٚاألنـرب غـٓا ، ؾؿـٞ نـٌ      
 ٖصٙ األسٛاٍ ايتعطض بهجاؾ١ عاي١ٝ، أَا املػتٟٛ ايتعًُٝٞ ٚاالقتصازٟ االدتُاعٞ نإ غببا يف
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اختالف َػتٟٛ ايتعطض يًصشـ االيٝهرت١ْٝٚ ٜٚعس شيو َٓطكٝا يًتسْٞ يف ايكسض٠ عًـٞ ايكـطا٠٤   
 أٚ ايكسض٠ عًٞ اقتٓا٤ ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اذتسٜج١ يعطض ايصشـ االيٝهرت١ْٚ يف األصٌ.

تٛدس ؾطٚم زايـ١ إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني يف َعـسٍ ايتعـطض يًصـشـ         ثبت صش١ ايؿطض ايجايح: -
 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا. -املتعُك١ -١ َٚػتٟٛ املعطؾ١) ايػطش١ٝايٛضقٝ

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني يف َعـسٍ ايتعـطض يًصـشـ        ثبت صش١ ايؿطض ايطابع: -
 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا. -املتعُك١ -االيٝهرت١ْٝٚ َٚػتٟٛ املعطؾ١ ) ايػطش١ٝ

        ٛ ض عًـٞ اذتصـٍٛ عًـٞ َعًَٛـات عـٔ املـطض َـٔ نـٌ َـٔ          ٜسٍ ايؿطضني ايػابكني عًٞ اٖتُاّ ادتُٗـ
ايصـشـ ايٛضقٝـ١ ٚااليٝهرتْٚٝــ١ ٚاخـتالف املعطؾــ١ سػـب َعـسٍ ايتعــطض ممـا ٜــربٖٔ عًـٞ أُٖٝــ١        
ايصشـ يف اذتصٍٛ عًٞ ٖصا ايٓٛع َٔ املعًَٛات ، ٚأْ٘ ٖصا ايتعطض تٛقـ ع١ًٝ َػتٟٛ املعطؾـ١  

  باملطض.
إسصـا٥ًٝا بـني املبشـٛثني عًـ٢ اخـتالف َـتػرياتِٗ       تٛدس ؾـطٚم زايـ١    ثبت صش١ ايؿطض ارتاَؼ: -

ايسميٛغطاؾٝــ١ )املػــت٣ٛ ايتعًُٝــٞ، املػــت٣ٛ االقتصــازٟ االدتُــاعٞ( يف َػــت٣ٛ َعــطؾتِٗ)        
  مبطض نٛضْٚا، ٚمل ٜجبت َٔ سٝح ايٓٛع ٚايػٔ.ايه١ًٝ(  -املتعُك١ -ايػطش١ٝ

طض نٛضْٚــا ٚبــني تٛدــس ؾــطٚم بــني َػــتٟٛ اٖتُــاّ املبشــٛثني مبــ ثبــت صــش١ ايؿــطض ايػــازؽ:  -
  مبطض نٛضْٚا. ايه١ًٝ( -املتعُك١ -َػتٟٛ َعطؾتِٗ) ايػطش١ٝ

ٜسٍ ايؿطضني ايػـابكني عًـٞ إٔ نـٌ َـٔ املػـتٟٛ ايتعًُٝـٞ ٚاالقتصـازٟ االدتُـاعٞ ٚاالٖتُـاّ                   
تٛقـ عًِٝٗ َػتٟٛ املعطؾ١ نُا تٛقـ عًِٝٗ َػتٟٛ ايتعطض َٔ قبـٌ، ٚبـصيو تتشكـل ؾـطٚض     

 ْعط١ٜ ؾذ٠ٛ املعطؾ١ اييت قاَت ايسضاغ١ باختباضٖا. 
 ايتٛصٝات:

 ٚضق١ٝ أٚ ايٝهرت١ْٝٚ ٚشيو إلٖتُاّ ايكطا٤ بٗصا  تكسِٜ صشـ َتدصص١ يف اجملاٍ ايصشٞ غٛا٤
 ايٓٛع َٔ ايصشـ ٚخاص١ يف ٚقت االظَات ايصش١ٝ.

  إٔ ٜتِ تٛدٝ٘ ايكا٥ُني عًٞ ٚغا٥ٌ االعالّ عَُٛا ٚايصشـ ايٛضق١ٝ ٚااليٝهرت١ْٝٚ خصٛصا
 بعٜاز٠ ايتجكٝـ ايصشٞ يًذُٗٛض ٚخاص١ يف أٚقات اْتؿاض األَطاض.

 ايؿذ٠ٛ املعطؾ١ٝ يف ادتاْب ايصشٞ يسٟ ٤ زضاغات َتدصص١ تكٝؼ ٚتٛصٞ ايسضاغ١ بأ١ُٖٝ ادطا
 املٛاطٓني ايعطب باملكاض١ْ عًٞ أنجط َٔ زٚي١ عطب١ٝ ٚعالقتٗا باالعالّ ايتكًٝسٟ ٚاذتسٜح.
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15. Elizabeth ,Maria & etal(2000).cognitive acces to 

negatively arousing news an experimental investigation of 

the knowledge gap. communication research.Vol.27(1). 
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 ، َاٜٛ. 1زّ، داَع١ ايكاٖط٠، الاالْػإ ايعطبٞ( ن١ًٝ االع
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 ًَدص ايبشح:
بكػِ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلعالّ بهًٝـ١  ايصشاؾ١ ْٛضٙ محسٟ ستُس أبٛغ١ٓ، َسضؽ   اغِ ايباسج١ :

 داَع١ املٓٛؾ١ٝ .  -ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ 

عٓٛإ ايبشح : عالق١ ايتعطض يًصشـ ايػعٛز١ٜ )ايٛضق١ٝ ٚااليٝهرت١ْٝٚ( مبػـتٟٛ املعطؾـ١ مبـطض    
 نٛضْٚا.

ص: تعـس ايسضاغـ١ اذتايٝـ١ زضاغـ١ َٝساْٝـ١ يف ضـ٤ٛ ْعطٜـ١ ؾذـ٠ٛ املعطؾـ١،  تٗـسف ايسضاغـ١ إىل             املًد
ايتعطف ع٢ً: ايعالق١ بني َػت٣ٛ املعطؾ١ مبطض نٛضْٚا يسٟ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ ٚبني تعطض٘ يًصـشـ  
ــتػريات        ــًا يًُ ــٛض طبك ــات ٖــصا ادتُٗ ــس٣ ؾ٦ ــ١ ي ــات املعطؾٝ ــ١ االختالؾ ــ١، ٚزضد ايٛضقٝــ١ ٚاإليٝهرتْٚٝ

 200عؿـٛا١ٝ٥ غـري َٓتعُـ١ بٛاقـع      عٝٓـ١  عًـ٢  ١ايسميٛغطاؾ١ٝ املدتًؿ١، ٚقس دطت ايسضاغ١ املٝساْٝـ 
َــٔ اإلْــاخ َــٔ ادتُٗــٛض ايػــعٛزٟ املــطادعني يًُطانــع ايصــش١ٝ مبــسٜٓيت   100َــٔ ايــصنٛض،  100َؿــطز٠  

ّ ، ٜٚعس 2015غبتُرب  -ايطا٥ـ ٚايباس١ بايػعٛز١ٜ ، مت تطبٝل االغتبٝإ أثٓا٤ ؾٗطٟ  اغػطؼ 
ّ اغتُاض٠ اغتبٝإ )َـٔ إعـساز ايباسجـ١(    ٖصا ايبشح ٚصؿٞ مت يف إطاض َٓٗر املػح بايع١ٓٝ باغتدسا

 مت تطبٝكٗا بططٜك١ املكاب١ً املٝسا١ْٝ املباؾط٠ .
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 أِٖ ايٓتا٥ر : 
دا٤ت يف املطتب١ األٚيٞ  َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ بصؿ١ غري َٓتع١ُ )أسٝاًْا( َـٔ   -

%، ٚناْت اعًٞ ْػب١ ملٔ ٜكـطؤٕٚ ايصـشـ ايٛضقٝـ١ َـٔ     57.89إمجاىل َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ بٓػب١ 
،  %39.55ثالخ إىل أضبع َطات أغـبٛعًٝا َـٔ إمجـاىل َـٔ ٜكـطإٔٚ ايصـشـ ايٛضقٝـ١ ايػـعٛز١ٜ بٓػـب١          

زقٝك١ ًَٜٛٝا دا٤ت يف املطتبـ١ األٚيـٞ    60دا٤ت ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ ايػعٛز١ٜ ايٛضق١ٝ أقٌ َٔ 
% ، ٚدـا٤ت أٖـِ أغـباب    77.61%،  دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ صشٝؿ١ عهـاظ بٓػـب١   32.84بٓػب١ بًػت 

عًَٛـات  قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ ايٛضقٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ؾـ٢ ايرتتٝـب األٍٚ أْٗـا َصـسض َٛثـٛم ملعطؾـ١ امل        
% ، َٚٔ سٝح أِٖ األَانٔ ايت٢ ٜكطأ ؾٝٗا املبشٛثني ايصشـ ايٛضق١ٝ ايػعٛز١ٜ ، دـا٤  88.06بٓػب١ 
دا٤ت ْػب١ َٔ ٜكطإٔٚ ايصـشـ ايػـعٛز١ٜ اإليهرتْٚٝـ١    ٚ% ،  80.60ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ  بٓػب١ املٓعٍ 

ٍٚ ْػـب١ َـٔ ٜكطأْٚٗـا    %  ٚدـا٤ يف ايرتتٝـب األ  64.33 بٓػب١بصؿ١ َٓتع١ُ "زا٥ُا" يف ايرتتٝب األٍٚ 
َــٔ مخــؼ إىل غــت١ َــطات أغــبٛعًٝا َــٔ إمجــاىل َؿــطزات َــٔ ٜكــطإٔٚ ايصــشـ اإليهرتْٚٝــ١ ايػــعٛز١ٜ  

% ، ٚدا٤ت َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرتْٚٝـ١ ايػـعٛز١ٜ َـٔ غـاع١ إىل أقـٌ َـٔ غـاعتني َٜٛٝـًا         39.76
% َــٔ إمجــاىل  92.17% ، دــا٤ ؾــ٢ ايرتتٝــب األٍٚ صــشٝؿ١ غــبل االيٝهرتْٚٝــ١ بٓػــب١    48.19بٓػــب١ 

َؿطزات َٔ ٜكطإٔٚ ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ايػعٛز١ٜ، أِٖ أغباب قطا٠٤ املبشٛثني يًصشـ اإليهرت١ْٝٚ 
% ، أٖــِ األَــانٔ ايتــ٢ ٜكــطأ ؾٝٗــا   86.75، سٝــح دــا٤ ؾــ٢ ايرتتٝــب األٍٚ أٜػــط يف ايكــطا٠٤ بٓػــب١    

% ، أٖـِ املٛضـٛعات   81.33املبشٛثني ايصشـ اإليهرت١ْٝٚ ، دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ ؾ٢ املٓعٍ بٓػـب١  
ايت٢ عتطص املبشٛثني ع٢ً قطا٤تٗا يف ايصشـ ايٛضق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ دا٤ ؾ٢ ايرتتٝب األٍٚ أخباض 

% ، دا٤ت ْػب١ َٔ يسِٜٗ زضد١ اٖتُـاّ نـبري٠ مبتابعـ١ أخبـاض َـطض ايهطْٚـا       57.23اجملتُع بٓػب١ 
اذتصـٍٛ عًـ٢ َعًَٛــات عـٔ َــطض    يف املطنــع األٍٚ ْػـب١ َـٔ عتطصــٕٛ زا٥ُـا عًــ٢     ، دـا٤ 61.40بًػـت  

يف املطنع األٍٚ َٔ ٜٓسزتٕٛ زا٥ُا عٓس اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ َـطض   %، دا61.99٤ بًػتايهطْٚا 
%،  دا٤ يف املطنع األٍٚ َٔ يسِٜٗ َػـت٣ٛ َطتؿـع َـٔ املعطؾـ١ ايػـطش١ٝ مبـطض       57.31 بٓػب١نٛضْٚا 
ٛ    60.23 بٓػب١نٛضْٚا  ٣ َطتؿـع َـٔ املعطؾـ١ املتعُكـ١ مبـطض      %،  دا٤ يف املطنـع األٍٚ َـٔ يـسِٜٗ َػـت
%،  دــا٤ يف املطنــع األٍٚ َـٔ يــسِٜٗ َػــت٣ٛ َطتؿــع َـٔ املعطؾــ١ ايهًٝــ١ مبــطض   38.60 بٓػــب١نٛضْٚـا  

 %.63.74نٛضْٚا بٓػب١ 
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 ْتا٥ر ايتشكل َٔ ايؿطٚض: -
ثبت صش١ ايؿطض األٍٚ : تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ  -

املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َعسٍ  -ايػٔ -غطاؾ١ٝ ) َػتٟٛ ايتعًِٝ ايسميٛ
 ايتعطض يًصشـ ايٛضق١ٝ، ؾُٝا عسا ايٓٛع ، ايؿطٚم بني ايصنٛض ٚاالْاخ مل نٔ زاي١.

ثبت صش١ ايؿطض ايجاْٞ: تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ  -
املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َعسٍ ايتعطض  -ايتعًُٝٞ ايسميٛغطاؾ١ٝ )املػت٣ٛ 

 يًصشـ االيٝهرت١ْٝٚ، ؾُٝا مل ٜٛدس ؾطٚم زاي١ َٔ سٝح ايٓٛع ٚايػٔ.
ثبت صش١ ايؿطض ايجايح: تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ  -

 نٛضْٚا. ايه١ًٝ( مبطض -املتعُك١ -ايٛضق١ٝ َٚػتٟٛ املعطؾ١) ايػطش١ٝ
ثبت صش١ ايؿطض ايطابع: تٛدس ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني يف َعسٍ ايتعطض يًصشـ  -

 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا. -املتعُك١ -االيٝهرت١ْٝٚ َٚػتٟٛ املعطؾ١ ) ايػطش١ٝ
ٛدٛز ؾطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا بني املبشٛثني ع٢ً اختالف َتػرياتِٗ تثبت صش١ ايؿطض ارتاَؼ:  -

١ٝ )املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ، املػت٣ٛ االقتصازٟ االدتُاعٞ( يف َػت٣ٛ َعطؾتِٗ) ايسميٛغطاؾ
 ايه١ًٝ( مبطض نٛضْٚا، ٚمل ٜجبت َٔ سٝح ايٓٛع ٚايػٔ.  -املتعُك١ -ايػطش١ٝ

ؾطٚم بني َػتٟٛ اٖتُاّ املبشٛثني مبطض نٛضْٚا ٚبني تٛدس ثبت صش١ ايؿطض ايػازؽ:  -
 ١( مبطض نٛضْٚا.ايهًٝ -املتعُك١ -َػتٟٛ َعطؾتِٗ) ايػطش١ٝ
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 َطض نٛضْٚا )َتالظ١َ ايؿطم األٚغط ايتٓؿػ١ٝ(
Coruna disease, Middle East 
Respiratory Syndrome 

The relationship between the exposure of both paper and 
electronic newspapers and the level of knowledge of Coruna 
disease.  
 The current study is a field study in the light of the knowledge 
gap theory, the study aims to identify the relationship between 
knowledge level with disease Coruna of the Saudi public and the 
exposure to newspapers, and electronic newspapers, and the 
degree of cognitive differences among categories this audience 
according to various demographic variables, a field study 
conducted on a random sample irregular by a single 200, 100 
males ,100 females of the Saudi public auditors to health centers 
in the cities of Taif and Al Baha, Saudi Arabia, has been applied 
questionnaire during August Monthly - September 2015, and this 
research is descriptive been under survey method sample using a 
questionnaire (prepared by the researcher ) have been applied in 
the field of Field interview. 
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The most important results: 
- Came first from reading the Saudi newspapers on an irregular 
basis (sometimes) of the total study sample vocabulary increased 
by 57.89%, with the highest percentage of those who read 
newspapers from three to four times a week from the total of 
reading newspapers 39.55%, came ratio Saudi newspapers who 
they read less than 60 minutes a day came first at a rate of 
32.84%, came in first place newspaper Okaz 77.61%, The most 
important reasons for reading the respondents newspapers in the 
first place came as a reliable source for information 88.06%, and 
the most important places where the respondents read newspapers, 
came in first place in the home, 80.60%, came ratio of read 
electronic newspapers regularly "always" in the first arrangement 
amounted to 64.33% and came in first place ratio of reading it 
from five to six times a week from the total vocabulary of reading 
electronic newspapers 39.76%, it came from reading electronic 
newspapers than an hour to less than two hours a day 48.19%, 
came in first place, electronic newspaper 92.17% of the total 
vocabulary of the Saudi read electronic newspapers, Of the total 
vocabulary of reading Arabia electronic newspapers, the most 
important reasons for reading the respondents for electronic 
newspapers, which came in the first place left in reading 86.75%, 
the most important places where reads respondents electronic 
newspapers, it came in first place in the house increased by 
81.33%, The most important topics of keen respondents to read it 
in the paper or electronic newspapers, according to a ranking first 
news community by 57.23%, the proportion of those who have the 
degree of great interest to follow up news disease krona came 
amounted to 61.40, it came at the top portion of always keen to 
obtain information on the disease krona amounted to 61.99%, 
came at the top of always integrate when you get information 
about the Corona disease increased by 57.31%, came at the top of 
their high surface knowledge disease Coruna level increased by 
60.23%, came at the top of their high level of knowledge in-depth 
disease Coruna by 38.60%, it came at the top of their high total 
knowledge of disease Coruna by 63.74% level. 
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The results of the verification of hypotheses: 
- First hypothesis proved true: There are significant differences 
between respondents with different demographic Variables (level 
of education - age- socio-economic level) in exposure to 
newspapers, the differences between males and females did not be 
function. 
- The second hypothesis proved true: There are significant 
differences between respondents of different demographic 
Variables (educational level - the socio-economic level) in 
exposure rate  to electronic Newspapers rate, while there was no 
significant differences in terms of gender and age. 
- The third hypothesis proved true: There are significant 
differences between respondents in exposure rate  to newspapers 
and the level of knowledge (Surface - in-depth- total) disease 
Coruna. 
- Fourth hypothesis proved true: There are significant differences 
between respondents in exposure rate to newspapers, electronic, 
and the level of knowledge (Surface - in-depth- total) disease 
Coruna. 
- Proven health fifth hypothesis: the existence of statistically 
significant differences between respondents of different 
demographic Variables (educational level, socio-economic level) 
in the level of their knowledge (Surface - in-depth- total) disease 
Corona, it did not prove in terms of gender and age. 
- Proven health sixth hypothesis: differences between the level of 
attention of the respondents Coruna disease and the level of their 
knowledge (Surface - in-depth- total) disease Coruna. 

 

 

 

 

 

 


