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 خالصة البحث
 

ثق فف  رلفلفل تلتريفا  إصفارار ليلف  لليلف  احف ح  اياف  افن  ألف تحتل قصص  
 نتفف  ففف   أح حففي افف اع  لففاتبنحففم اتل لتفف  ففف  افف اع رلاف للفف  للااحلفف  رابتار يفف ت  افف  

 رانالذدففف  افففن ربفففا   لفففاتل رللنيففف  فففف  ادففف ا  عايفففاع لاتنلع   رألعاففف لرل ثيفففا افففن 
و رلاحفلا خ صف  بلصفل أىايف رلالباع عن ثق فتن  رلشفلبي  فف  رلاحفيف رللف لا   لللبففل 

حا تو رلشخصي  ى  رأل ثا أىايف  لتفيثيار فف  رلاتلقف   ارألحارثت لتلرلذي تالا حللو 
 رألاا رلذي يحت   إلى تحليل ىذه رلقصص للتلا  على رلحا   رلشخصي  للبفل 

 حث رلى:لقا ىا  رلب 
رلتلا  على حا   شخصي  رلبفل رلذ ا ف  قصفص ألف  ليلف  ل ليلف  تلاالف   -1

 رللالق بين صلات   ل حا  ان تلك رلحا   

رلتلا  على حا   شخصي  رلبفل رألنثى ف  قصص أل  ليلف  ل ليلف  تلاالف   -2
  تلك رلحا    رللالق بين صلات   ل حا  ان 

شففلر ي  اففن قصففص ألفف  ليلفف  ل ليلفف  ت ل رقتصففا رلبحففث رلحفف ل  علففى عينفف  ع
( قصفف  ت لراتففا  علففى 51%( اففن اداففلك تلففك رلقصففص تحيففث بل فف   51نحففبتي    

 إنفف ث أبففف ل( 1( قصفف  تل 51( ذ ففلار ففف   51( بففف، ت  51( صففلح  لريا  581 
 ( قصص 1ف   

يففل رلاحتففلح لتحليففل لللتحقيففق أىففار  رلبحففث : قفف م رلب حففث ب حففتخارم فايقفف  تح
لحفففا    (  تفففل لاحفففتخاا  تصفففني   ت لرلل فففاع  رلثياففف ( لحفففاع للتحليفففلتعينففف  رلقصفففص

لرلنحففب  رلا ليفف  احففتخار  نحففب   ففل حففا  ب لنحففب   ت(حففا 51رلات ففلن اففن  رلشخصففي  
احفففتخار  االففف  رللفففالق بفففين  ( ففف ي اابففف   لرحفففتخام رلب حفففثللادافففلك رل لففف  للت ارار ت

بففين رلب حففث لنلحففو عبففا رلفف ان صففلات   ففل حففا   ل ال اففل راتلفف ق احففتخار  رلثبفف   
تلبين رلب حث لاحللين خ اديينتحيث بلغ ال افل راتلف ق بفين احف للت  رلب حفث لنلحفو 

%( علففففففى 61ت ل ع%( علففففففى تحففففففاي  رلل ففففففا 61%( علففففففى تشففففففخيص رلبفففففففل ل  511 
 تصنيلي    ل بلغ ال ال راتل ق بين اح للت  رلب حث لرلاحلل رأللل



 

ل  تعلففى تشففخيص رلبفففل %( 511 %(511لرلاحلففل رلثفف ن  علففى رلتففلرل  :  
 %( على تصنيلي   16%( ت  88ت ل ع%( على تحاي  رلل ا 81%( ت  61 

 لبلا ال لد  رلبي ن   إحص  ي ت تلصل رلب حث رلى رلنت  ج رآلتي :
فففف  شخصفففي   (  تفففل رلاتضفففان  لتصفففني   دايليففف  ريفففا  رلحفففا   رلحففف  عشفففا -ألا

لرحفففاع  تبففف  اشفففتارك حفففاتين فففف  ااتبففف اا  ععشفففا  تلتل عففف  علفففى خاففف  رلبففففل رلفففذ ا
اتااد  على رلنحل رلت ل  ان رلااتب  رألعلى إلى رلااتب  رألانى ا  بيف ن االف  رللفالق 

ت لريفففا   حفففا   قفففلع رألنففف  اق بفففل رانلل ليففف  لرللصففف بي  ( -5بففين صفففلات   فففل حفففا : 
لففى اق بففل حففا   قففلع رألنفف  رألع  -1 رانلل ليفف  لرللصفف بي االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاع 

للففم ت ففن رللففالق ذر  االفف  إحصفف  ي  تل فف ن رتد ىيفف  لصففلاع ت ضففل  رألنفف  رألعلففى (
( ت لريفففا  االففف  رللفففالق  حفففا    رلففففارلع اق بفففل رلصففف،ب  -1 ضفففل  رألنففف  رألعلفففى

ت لريفففا  االففف  رللفففالق  حفففا   رلحفففيفاع اق بفففل رلخضفففلك( -1 رلففففارلع لصففف ل  صفففلاع
( ت  تبفف ا رلففذر  اق بففل ضففل  رعتبفف ا رلففذر حففا   قففلع رع -1 رلحففيفاع لصفف ل  صففلاع

حفففا   رلا فففا اق بفففل  -1 ضفففل  رعتبففف ا رلفففذر  لريفففا  االففف  رللفففالق لصففف ل  صفففلاع
حفا   -1 رلا فا تللم ت ن رللالق ذر  اال  إحص  ي  تل  ن رتد ىي  لصفلاع رلحذرد (

حففا     -8 رلتلفف ف  ت لريففا  االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاع رلتلفف ف  اق بففل رلدلفف  ( 
حفا   رلشفك  -8 رلتييفم ت لريفا  االف  رللفالق لصف ل  صفلاع اأع اق بفل رلتييفم (رلد

حففا     ل يفف  رلففذر   -6 رلشففك ت لريففا  االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاع اق بففل رلتقبففل (
رافتقففف ا رلفففى  ت لريفففا  االففف  رللفففالق لصففف ل  صفففلاع اق بفففل رافتقففف ا رلفففى رلتصفففا  (

 ت لريففا  االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاع حففا   رانففاف ك اق بففل رلتففالي( -51 رلتصففا 
 ت لريففا  االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاع حففا   رلتحففاا اق بففل رلاح فرفف ( -55 رانففاف ك
تللففم ت ففن رللففالق ذر  االفف  إحصفف  ي   حففا   رلخيفف ل  اق بففل رلففلرقل ( -51 رلاح فرفف 

 ت لريفا   راحتيار  للذنم اق بل رلثق  بف لنل ( -51 رللرقل  تل  ن رتد ىي  لصلاع
حففففا   رلففففذ    اق بففففل رلضففففل   -51 راحففففتيار  للففففذنم االفففف  رللففففالق لصفففف ل  صففففلاع

حففففا   رلتففففلتا اق بففففل  -51 رلففففذ    ت لريففففا  االفففف  رللففففالق لصفففف ل  صففففلاع رللقلفففف (
  رلتلتا تللم ت ن رللالق ذر  اال  إحص  ي  تل  ن رتد ىي  لصلاع راحتاخ  (

حففا  ل يفف م ريففلا  ألنثففىرحففا  فقففف ففف  شخصففي  رلبفففل  عريففا  خافف  عشففا  -ث نيفف 
ر ثففا  ألت لتل عفف  علففى عشففا اارتففم فقففف اشففتارك حففاتين   رلتففلتا اق بففل راحففتاخ  (



 

ففف  رلااتبفف  رللرحففاع ت لقففا تففااد  علففى رلنحففل رلتفف ل  اففن رلااتبفف  رألعلففى إلففى رلااتبفف  
 حفا   رلا فا اق بفل رلحفذرد ( -5رألانى ا  بي ن اال  رللالق بين صلات   فل حفا : 

حففا     ل يفف  رلففذر  اق بففل رافتقفف ا  -1 رلا ففا االفف  رللففالق لصفف ل  صففلاعت لريففا  
حفا   رلتلف ف   -1  ل ي  رلذر  ت لريا  اال  رللالق لص ل  صلاع رلى رلتصا  (
حفففا   قفففلع رألنففف   -1 رلتلففف ف  ت لريفففا  االففف  رللفففالق لصففف ل  صفففلاع اق بفففل رلدلففف  (

ضفففل   رللفففالق لصفف ل  صفففلاع ت لريففا  االففف  رألعلففى اق بفففل ضففل  رألنففف  رألعلفففى (
تللفففم ت فففن  حفففا   قفففلع رعتبففف ا رلفففذر  اق بفففل ضفففل  رعتبففف ا رلفففذر  ( -1 رألنففف  رألعلفففى

حفا   قفلع  -1 ضل  رعتب ا رلفذر  رللالق ذر  اال  إحص  ي  تل  ن رتد ىي  لصلاع
( تللففففم ت ففففن رللففففالق ذر  االفففف  إحصفففف  ي  تل فففف ن  رألنفففف  اق بففففل رانلل ليفففف  لرللصفففف بي 

تللففم ت ففن رللففالق ذر   حففا   رلحففيفاع اق بففل رلخضففلك( -1 قففلع رألنفف  عرتد ىيفف  لصففلا 
تللفم  حفا   رلخيف ل  اق بفل رلفلرقل ( -1 رلحفيفاع اال  إحص  ي  تل  ن رتد ىي  لصلاع

حففا    رلفففارلع  -8 رلففلرقل  ت ففن رللففالق ذر  االفف  إحصفف  ي  تل فف ن رتد ىيفف  لصففلاع
 رلص،ب  إحص  ي  تل  ن رتد ىي  لصلاعتللم ت ن رللالق ذر  اال   اق بل رلص،ب  (

تللفم ت فن رللفالق ذر  االف  إحصف  ي  تل ف ن  حا   رلذ    اق بل رلضل  رللقل ( -8
للفففم ت ففففن ىنففف ك ففففالق بففففين  حفففا   رلشفففك اق بففففل رلتقبفففل ( -8 رلففففذ    رتد ىيففف  لصفففلاع

تللفففم ت فففن رللفففالق ذر  االففف  إحصففف  ي   حفففا    رلدفففاأع اق بفففل رلتييفففم ( -6رلصفففلاتين 
للفم ت فن  حا   راحتيار  للذنم اق بل رلثق  ب لنل ( -6 رلداأع تل  ن رتد ىي  لصلاع

حففففا   -51 راحففففتيار  للففففذنم رللففففالق ذر  االفففف  إحصفففف  ي  تل فففف ن رتد ىيفففف  لصففففلاع
حفا   -51فالق بلا إدفار  ال الف  رلتصفحي  للم ت ن ىن ك   رلتحاا اق بل رلاح فر (
  فالق بلا إدار  ال ال  رلتصحي ن ك للم ت ن ى  راناف ك اق بل رلتالي(

لفففففف  ضفففففل  رلنتففففف  ج رلتففففف  تلصفففففل إلييففففف  رلبحفففففث تقفففففام رلب حفففففث بادالعففففف  افففففن  
 رلتلصي   لرلاقتاح    

 

 
  
 


