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تقييم الطاقة وعناصرها التي يتناولها طلبة التمريض في
قطاع غزة
ملخص البحث
هدف الدراسة :تهدف هذه لدد لاةذل دتيمذكم ة كذل لد الذل لدةهلعكذل ها الذاها لدتذه مت اهدهذا يضذل لدت ذا
مه كا.

أدوات الدراسة :أةتخدم فه هه لددالةل

اهج بكا ات غهلعكل د دة ثالثل أكام تتادكل.

منهج الدراسة  :تم لةتخدلم هج غما تجا به هلفه ياان.
عينةةةة الدراسةةةة :شذذااي ف ذذه ه ذذه لدد لاة ذذل ام ذذل اشذ ذهلعكل ت ذذل لهل ه ذذا  93ذذن يض ذذل ةيك ذذل لدت ذذا
ضادجا عل لإلةال كل-غزة ه 61ن يضل ةيكل فية من ديت ا

اختيار العينة:

لدتاضعل ده لزاة لدلحل -خان مه س.

تم لختكاا لدعم ل ض ا يل اشهلعكل ت ل ن يضل ةيمته لدت ا

النتائج -1:تهةط ت اهل الب ةيكل لدت ا

.

ضادجا عل لإلةال كل ن لد الل هه حهلده  2310ةع لا

حالا ا مه كا (س /ي) ,هأن يدلا لد الل لد حةهضل ض ا يل ضاشاة كيل ان لد الذل لد يهضذل لدتذه حذددتها
ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ب ةذذضل  .% 12.2ه تهةذذط لد الذذل لدتذذه تت اهدهذذا لد ادضذذات حذهلده  1740س /ي,

ههه فس ة كل لد الل لد يهضل .هفه لد يابذل تهةذط ت ذاهل ذالب ةيكذل فيةذ من ديت ذا

ذن لد الذل

حذ ذهلده  2250س /ي ,بم ذذا ادض ذذات ه ذذه لدويك ذذل مت ذذاهدن  1545س /ي ,ه أن ي ذذدلا لد ال ذذل لد حة ذذهضل
ض ا يل ضاشاة كيل ان لد الل لد يهضذل لدتذه حذددتها

 %10.7دي ادضات.

ذل لدلذحل لدعاد كذل ب ةذضل  %14.3دي ذالب ه

 -2ة كذذات لدبذذاهتمن هلدواادههمذذدالت هلدذذدههن لدتذذه مت اهدهذذا يضذذل ت ذذا

لدجا عذذل لإلةذذال كل هذذه ح ذهلده

 71 , 321 ,90جذم ايذذل لدتذهلده دي ذالب ,ه هذذه حذهلده  59 ,231 ,68جذم ايذذل لدتذهلده دي ادضذذات ,هأن
ةضل لد الل لدته كحلل لد الب ن هه لد هلد لدثالثل هه حهلده  , %27.8 , %56.4, % 15.8بم ا

هه حهلده  %30.7 , %53.6 , %15.6ايل لدتهلده دي ادضات.

هفذذه لد يابذذل ة كذذات لدبذذاهتمن هلدواادههمذذدالت ه لدذذدههن لدتذذه مت اهدهذذا يضذذل ةيكذذل فيةذ من ديت ذذا

هذذه

ح ذ ذهلده  62 ,327 ,87جذ ذذم ايذ ذذل لدت ذ ذهلده دي ذ ذذالب ,ه هذ ذذه ح ذ ذهلده  44 , 218 ,66جذ ذذم ايذ ذذل لدت ذ ذهلده

دي ادضات ,ه أن ةضل لد الل لدته كحلل لد ذالب ذن هذه لد ذهلد لدثالثذل هذه حذهلده , %59.0, %15.7

 ,%25.4ه هه حهلده  %25.7 , %57.1 ,% 17.1ايل لدتهلده دي ادضات.
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 تبمن أن يدلاها,لدجا عل لإلةال كل

ا د حةاب لد الل لد يهضل ب اء ايل هزن يضل ةيكل لدت ا-3

 هأن يذذدلا ذذا مت اهد ذ لد يضذذل ذذن, ي دي ذذالب ه دي ادضذذات ايذذل لدت ذهلده/ س2356  ه2824 هذذه ح ذهلده
. دي ادضات% 25.5  دي الب ه% 17.2 لد الل كيل ان هه لدو كل لد يهضل ب ةضل

تبذمن أن يذدلاها

هفه لد يابل ا ذد حةذاب لد الذل لد يهضذل ب ذاء ايذل هزن يضذل ةيكذل فيةذ من ديت ذا

 هأن يذذدلا ذذا مت اهدذ لد يضذذل ذذن, ي دي ذذالب ه دي ادضذذات ايذذل لدتذهلده/ س2320  ه2740 هذذه حذهلده
. دي ادضات% 32.5  دي الب ه% 16.7 لد الل كيل ان هه لدو كل لد يهضل ب ةضل

لدجا عذل لإلةذال كل اذن لدو كذل

 ن جا ب آخا تزدلد ة كل لدباهتمن لدته مت اهدها يضل ةيكل لدت ذا-4

%43.3  دي ذالب ه% 60.0 جذم دي ادضذات) ب ةذضل47  جذم دي ذالب ه57 لد يهضل حةب لدهزن ( حهلده

. دي ادضات

لدجا عذل اذن لدو كذل لد يهضذل

هفه لد يابل تزدلد ة كل لدباهتمن لدته مت اهدها يضذل ةيكذل فيةذ من ديت ذا

 دي ادضذات%41.2  دي الب ه%58.5  جم دي ادضات) ب ةضل46  جم دي الب ه55 حةب لدهزن ( حهلده

.

Assessment of Dietary Energy and its elements Among
Nursing Students in Gaza Strip
Abstract
Aim: This study aimed to assess the daily consumption of dietary energy and
its elements among nursing students in Gaza Strip
Tools of study: In this study, food intake records for frequent three days were
used.
Study Design: Non-experimental descriptive correlation design was used.
Study sample: One sample consisted of 93 subjects from college of nursing at
Islamic University-Gaza (IUG), and the other was 61 subjects from Palestine
College of Nursing (PCN), Khan Younus.
Sampling: Systematic random sample was used to select the subjects from
both colleges of nursing.
Results: 1- Average daily energy intakes of nursing students at IUG) were 2310
(males) and 1740 Kcal (females). The male students had 12.2 % lower energy
intake than reference value reported by WHO, whereas the female students
exactly met the reference value. In comparison with PCN, the average daily
energy intakes were 2250 and 1545 Kcal for males and females that lowered
from the reference values by14.3 % and 10.7%, respectively.
2- The Nursing male students at IUG consumed about 90 g proteins, 321g
carbohydrates, and 71 g lipids that contributed to the total daily energy intake
by 15.8 % , 56.4% and 27.8 %, respectively. On the other hand, female students
consumed about 68 g proteins, 231g carbohydrates, and 59 g lipids that
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contributed to the total daily energy intake by 15.6 % , 53.6% and 30.7 %,
respectively.
In comparison with PCN, male students consumed about 87 g proteins, 327g
carbohydrates, and 62 g lipids that contributed to the total daily energy intake
by 15.7 % , 59 % and 25.4 %, respectively. On the other hand, female students
consumed about 66g proteins, 218g carbohydrates, and 44 g lipids that
contributed to the total daily energy intake by 17.1 % , 57.1 % and 25.7 %,
respectively.
3-Based on body weight, required daily energy intakes among nursing students
at IUG were 2824 and 2356 Kcal for males and females respectively. The actual
daily energy intakes were lowered from these values by 17.2 % and 25 %,
respectively. In comparison with PCN, for male and female students required
daily energy intakes were 2740 and 2320 Kcal/day, respectively. The actual daily
energy intake values were lowered from these values by 16.7 % and 32.5 %,
respectively.
4- Based on body weight, the daily protein requirements among nursing students
at IUG were 57 and 47 gm for males and females respectively. The actual daily
protein intakes were higher than these values by 60% and 43.3 % respectively.
In comparison with PNC, the protein requirements were 55 (males) and 46 g
(females). The actual daily protein intakes were higher than these values by
58.5% and 41.2% for males and females, respectively.
أ هات لددالةات فه لدهالكات لد تحدة هلددهل لألخاى أن ةضل اادكل ن اضل

:المقدمة

 فادتةهكل لدةيك ل اا ل أةاةه دتحيمق, )1( ) كعا هن ن ةهء لدتةهكل% 50-30 لد شافه (حهلده

يب لحه أهده مجب أن كةهن

لد اتجل ان لدز ادة أه لد يص فه

تز ل مه كا

 هت اهل لدفعات لدع ا ل لد ختيفل هجضات،لدشعها ضادلحل

 ههدي دتج ب تفشه لأل لا,هدفاً أةاةكاً ديياع من ايل أي جت ع

 فعيل ةبمل لد ثال لالةت الا فه ت اهل ة كات ةبماة ن لدةةا ات هلددههن،ت اهل لد هلد لدةهلعكل
.)3( ) ه2 )لدييب هلألهاكل لدد هكل

ياا ذ ذذل ت ذ ذذاهل لد ذ ذهلد لدةهلعكذ ذذل لد ختيفذ ذذل

لدةةاي (لد هع لدثا ه) ه أ لا
هذ ذذاا

لدحمهل كل لد مؤدي إدل هها ا

كيذ ذذكم لألخلذ ذذاعمهن لدحادذ ذذل لدةهلعكذ ذذل دي جت ذ ذذع ضعذ ذذدة ذ ذذا

ضادحلذذص هلالحتكاجذذات لدمه كذذل لد يهضذذل أه بهلة ذ ل لديكاةذذات لدجة ذ كل أه بهلة ذ ل لدتحيمذذل لدوك كذذاعه

 تعت د لد ا يل لألهدذل ايذل تةذجمل ذهع هة كذل.)6( ) ه5( ) ه4( لد ع يه ديع الا لدةهلعكل دلخل لدجةم
( ذذههج دوذذل مذذهم) ثذذم

لد عذذام د ذذدة ثالثذذل أكذذام فذذه ذذاهج بكا ذذات غهلعكذذل تةذذتع ل خلكلذذا دهذذهل لدةذذا

لال تيال إدل احيل تحيمل لد هلد لدةهلعكل لدته تحته ها هه لأل ع ل ضاةتخدلم لهلعم لدتحيمل لدةهلعه

) دي ذ ذذدما لد ال ذ ذذل لدةهلعك ذ ذذل لد ةتة ذ ذذضل ه لد ذ ذ ذهلد لدةهلعك ذ ذذل لد ختيف ذ ذذل ح ذ ذذل لالهت ذ ذذام ه ياا ذ ذذل هد ذ ذذي7() ه6(
.)8( مزلت هه لد ا يل أ ها أةهل لد ا هأليها تويفل

 ه ن,ضاالحتكاجات لدمه كل لد يهضل ااد كا
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لذذادا لد الذذل فذذه لدجةذذم ثالثذذل هذذها لدبذذاهتمن ,ه لدذذدههن ,هلدواادههمذذدالت ,هايذذل حةذذب لدتهلذذكات

لدةهلعكذذل مجذذب أن كشذذةل ةذذل ذذن لدبذذاهتمن هلدذذدههن هلدواادههمذذدالت  % 55 ,% 30 ,% 15ذذن لد الذذل
لدته كحتاجها لإل ةان مه كا ايل لدتهلده ( , ) 9هأي غهلء تشةل ةضل الل لدباهتمن فك

ن  % 6إدل 7

 %ن لد الل لدويكل كعتبا فيما بهه لد ادة لدةهلعكل لدها ل (.)10

لدع ذذادم لدعاد ذذه ديةذ ذ

ال ك يذ ذي ع ذذامما لكاة ذذكل هح ذذدة دي ياا ذذل به ذذا ةذ ذهلء ف ذذه ج ذذال لديكاة ذذات لدجةذ ذ كل

لدضةذذك ل أه لديذذكم لد ع يكذذل أه حتذذل لحتكاجذذات لدشذذخص ذذن لد ذهلد لدةهلعكذذل لد ختيفذذل ( )6ه ( ,)11دذذهدي
كفضذذل دلع ذذا ياا ذذل لد تذذاعج ضاد عذذامما لدتذذه تيتاحهذذا
ؤةةات هلت لفل ااد كل(.)14

ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ( )12ه ( ,)13أه غماهذذا ذذن

أهميةةة الدراسةةة وأهةةدافها :كعتبذذا لدتيمذذكم لد ةذذت ا ديحادذذل لدةهلعكذذل دفعذذات أي جت ذذع لد ؤشذذا لدحيكيذذه

دي شاول لدلحكل لد اتجل ان لدز ذادة أه لدذ يص فذه ت ذاهل لد ذهلد لدةهلعكذل لد ختيفذل ,هالبذد ذن لإلشذااة ه ذا

إدل أن لددالةات حهل لدتيمكم لدةهلعه ديضادةمن فه لد جت ع لدفية م ه ليميل جدل هتواد توهن عده ل ()15

اغم إا اء حق لألهدهكل د ثل هه لددالةات فه بيذدلن أخذاى ( )8ه( .)16دذهدي تهذدف هذه لدد لاةذل إدذل
تيمكم أحد جهل ب لدحادل لدةهلعكل دفعل لد يضل ن لد جت ع لدفية م ه فه ل اع غزة ن خالل تيدما ة كذات

لد الل ه لدباهتمن هلددههن هلدواادههمدالت لدته مت اهدها يضل لدت ا

مه كاً ه ياا تهذا ضادو كذات لد هلذل

بها ااد كا ,هضادو كات لد هلل بها ايل حةب لدهزن ة ؤشا ديحادل لدلذحكل لدحادكذل أه لد ةذتيبيكل دهذؤالء

لد يضل.

منهجية الدراسة

أدوات الدراسة:

اهج لدبكا ات لدةهلعكل د دة ثالثل أكام تتادكل ( ههج دول مهم)

عت دة ن ادة

لادا ه هه هلت ثضات ه لدللكل ( )4ه (.)5

المنهجية:

هج هه لددالةل هه غما تجا به هلفه ياان.

عينةةة الدراسةةة وأدواتهةةا و كيريةةة إجرائهةةا:
ت ذذل ذذن يضذذل ةيكذذل لدت ذذا

ديت ذذا

إلج ذالء هذذه لدد لاةذذل لختمذذات ام ذذل اش ذهلعكل

ضادجا عذذل لإلةذذال كل ,هام ذذل اش ذهلعكل ت ذذل أخذذاى ذذن ةيكذذل فية ذ من

لدتاضعذذل دذذه لزاة لدلذذحل فذذه خذذان مذذه س ,ههدذذي ضعذذد لدحلذذهل ايذذل هلفيذذل لد ؤةةذذتمن إلجذالء هذذهل

لدضحث فمه ا .تتالهح أا اا هذؤالء لد يضذل لد ت ذهامن دهذه لدد لاةذل بذمن  22-18اا ذا ,هايذل أةذاس هجذهد

تيذااب فذه ةذذتهى لد عكشذل هلد شذذاي لدمذه ه بذذمن هذؤالء لد يضذل فذذه ةذل ؤةةذذل ,ههدذي دتييمذذل أثذا لدعهل ذذل
لدخااجكل ).(confounding variables

هضحت أه كل هأهدلف ه ا يل إجالء هه لددالةل خالل ايد لجت اع ع هؤالء لد يضل فه ةذل ةيكذل ذن
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لدويمتذذمن ,هفذذه هاكذذل لالجت ذذاع هلفذذق لد يضذذل هلاكذذل ايذذل لد شذذااةل فذذه هذذهل لدضحذذث ,فذذهزع ايذذل يضذذل ةيكذذل
لدت ذذا

ضادجا عذذل لإلةذذال كل  96ههجذذا ذذن ذذاهج لدبكا ذذات لدةهلعكذذل ,ة ذذا تذذم تيذذدما لدذذهزن لدحذذاده دوذذل

ادذذب ذذن يضذذل هذذه لدعم ذذل ضاةذذتخدلم مذزلن هحذذد ديج كذذع .بم ذذا فذذه هاكذذل لجت ذذاع خذذان مذذه س هزع 70
ههجذذا غذذهلعكا فيذذط ايذذل يضذذل ةيكذذل فية ذ من ديت ذذا

 ,هلذذدا هزن ةذذل ادذذب فذذه لدعم ذذل ضاةذذتخدلم فذذس

لد مزلن لدهي لةتخدم فه لالجت اع لألهل .هالبد ن لإلشااة ه ا أ ضعد تهز ع لد اهج هتيدما لدهزن لدحاده

لةت ع لد يضل ج كعا فه هاكل ةل لجت اع دشاح هةذع حذهل ا يذل ه شذاهي هلالحتكا ذات لدالز ذل دتعبعذل

هذه لد ذذاهج هةكفكذل تحذذاي لددلذذل لذدا لإل ةذذان ا ذد هزن لد ذهلد لدةهلعكذذل لدتذه مت اهدهذذا ,ه حلذل ةذذل ادذذب

أكضا ايل فس لد مزلن لدةهلعه (مزن دةاكل  2ةميه غالم) هتعاف ت ا ا ايل ا يل لةتخدل .

لدمه ه لد عتاد فه لد اهج لدخالل ض د دة ثالثل أكام

ثم لام ةل ادب بتةجمل ة كل ه هاكل عا

تتادكل ةتع الً لد مزلن لدةهلعه لدهي حلل ايك  .هةان عدل لالةتجاضل ن لبل لد يضل لد شااةمن فه

هه لددالةل هه  %97ه  %87ن ةيكل ت ا

لدتهلده.

لدجا عل لإلةال كل هةيكل فية من ديت ا

ايل

التعريرات اسجرائية

-1طلبة الجامعة اسسيمية وطلبة كلية فلسطين للتمريضا لد يضل لد ةجيهن اة كا فه لديبهل هلدتةجمل
فه ةيكل لدت ا

 -2الطاقة الغذائية

حل لددالةل ,هتتالهح أا ااهم بمن  22-18اا ا .

*لد الل لدةهلعكل لد ضاشاةا هه لد الل لد ت اهدل لدته متم تيدماها بتحيمل لأل ع ل لدته مت اهدها لد يضل
مه كا ضاةتخدلم لهلعم لدتحيمل لدةهلعه ضاشاة.

*لد الل لدةهلعكل لدةما ضاشاةا هه لد الل لد ت اهدل لدته متم تيدماها بتحيمل لأل ع ل لدته مت اهدها لد يضل

مه كا ههدي ان ا ق عافل أن ةل جالم ن لدباهتمن ه لددههن هلدواادههمدالت م تج الل يدلاها ,4
 4 ,9ةعالت حالا ل ايل لدتهلده.

*لد الل لدةهلعكل لد يهضل حةب لدهزن:

يدلا لد الل لدته مجب ت اهدها مه كا ,ه متم تيدماها ان

ا ق عافل أن ةل ةجم ن هزن لدجةم مت يب الل تعادل 40ةعا حالا ا (.)14

-3كمية البروتين المطلوبة حسب الوزن:

يدلا لدباهتمن لدهي مجب ت اهدذ مه كذا ,ه مذتم تيذدما اذن

ا ق عافل أن ةل ةجم ن هزن لدجةم مت يب  0.8جم باهتمن (.)14

جمع البيانات ومعالجتها:

ضعد لدحلهل ايل لدبكا ات لد يهضل لام لدضاحثان بتحيمل لد هلد

لدةهلعكل لد ختيفل لدته تحته ها لأل ع ل لد عتادة لدته ت اهدها لد يضل ن احكل ة كات لد الل هلدباهتمن

هلددههن هلدواادههمدالت فيط ههدي حةب جدلهل لدتحيمل لدوك كاعه دي ع ل لدعادكل ( , )6ثم تاتمبها
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ه عادجتها إحلاعكا ضاةتخدلم لدحز ل لإلحلاعكل  SPSSديتعاف ايل تهةط ةل ن لد الل ه لد هلد
لد تجل دها فه غهلء لد ادب لدمه ه.

لختضاالت-ت ( )t-testضاةتخدلم لدحز ل لإلحلذاعكل  SPSSت ذت فذه لتجذاهمن ا ذد ةذتهى دالدذ لذدا 5

 %هلاتبا لدفا بمن أي تهة من هه دالدل إحلاعكل هلك ل ع هكل ا د ا ةا ذت ( )P-valueألذل ذن
هه لد ةضل.

تقيةةيم البيانةةات:

تذذم تيمذذكم لد تذذاعج اذذن ا ذذق ياا ذذل ذذا مت اهد ذ لد يضذذل ذذن لد الذذل ذذع لدحلذذص

لديكاةذذكل لد يهضذذل لدتذذه حذذددتها

ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ( )12ه ( ,)13ه ياا ذذل يذذدلا ذذا مت اهد ذ ه ذؤالء

لد يضل ن لد الل هلدباهتمن ع لدو كات لد يهضل ه ا حةب تهةط هزن لد يضل لدحاده ( ,)14هةهدي
ن خالل ياا ل تاعج لدعم تمن ع ضعضه ا لدضع

النتائج:

كةتعا

.

لدضاحثان لد تاعج لداعكةكل لدته تهلل إدمها لدضحث ههه ايل لد حه لدتادها

ت ها تاعج جدهل ( )1أن

تهةط لد الل لد حةهضل ض ا يل ضاشاة أه غما ضاشذاة لدتذه مت اهدهذا لد ذالب

هه حهلده ( 2310س /ي) أوثا ن تهةط لد الل لدته مت اهدهذا لد ادضذات ههذه حذهلده  1740س /ي.
هايل هدي ف تهةذط يذدلا ت ذاهل لد ذالب ذن لد الذل لد حةذهضل ض ا يذل ضاشذاة كيذل اذن لد الذل لد يهضذل

لدتذذه حذذددتها

ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ههذذه تيا ضذذا  2663س /ي ( )12ه ( )13ب ةذذضل  , % 12.2بم ذذا

ادضات هه لدويكل مت اهدن تيا ضذا فذس لد الذل لد يهضذل(  1753س /ي)  .ه مهضذ جذدهل ( )1أكضذا أن

ة كذذات لدبذذاهتمن هلدواادههمذذدالت هلدذذدههن لدتذذه مت اهدهذذا يضذذل ت ذذا

لدجا عذذل لإلةذذال كل هذذه حذهلده ,90

 71 , 321جذم دي ذالب ,ه هذه حذهلده  59 ,231 ,68جذم دي ادضذات ايذل لدتذهلده ,هأن ةذضل لد الذل لدتذذه
كحلذذل لد ذذالب ذذن هذذه لد ذهلد لدثالثذذل هذذه ح ذهلده  ,%27.8 , %56.4, % 15.8بم ذذا دي ادضذذات هذذه

حذهلده  %30.7 , %53.6 , %15.6ايذذل لدتذهلده ,ههذذه لد ةذذب تيتذذاب ذذن لد ةذذب لد ع ذذهل بهذذا ااد كذاً
أال ههه  %15ديباهتمن ه  % 55ديواادههمد لات ه %30ديدههن (.)9
مبي ذذت تهة ذذط هزن يض ذذل لدت ذذا

ضادجا ع ذذل لإلة ذذال كل حذ ذهلده  71ةج ذذم ( ذذالب) ه 59ةج ذذم ( ادض ذذات)

(جدهل  ,)2ها د حةاب لد الل لد يهضل ب اء ايل لدهزن تبمن أن يدلاها حهلده  2824ه  2356س/
ي دي الب ه دي ادضات ايل لدتذهلده ,هأن يذدلا ذا مت اهدذ لد يضذل ذن لد الذل لد حةذهضل ضاد ا يذل لد ضاشذاة
كيل ان هه لدو كل لد يهضل ها ب ةضل  % 17.2دي الب ه  % 25.5دي ادضات .ه ن جا ب آخذا ا ذد

ذاء اي ذذل ف ذذس لد ذذهزن  ,د ذذهحب أن ي ذذدلا لدو ك ذذل لد يهض ذذل ه ذذه حذ ذهلده  57ج ذذم
حة ذذاب ة ك ذذل لدب ذذاهتمن ب ذ ً
دي الب ه  47جذم دي ادضذات ,هأن لدو كذل لدتذه مت اهدهذا لد يضذل تذزدلد اذن لدو كذل لد يهضذل ب ةذضل% 60.0

دي الب ه  %43.3دي ادضات (جدهل .)2

فذذه لد يابذذل ك هذذا جذذدهل ( )3أن تهةذذط ت ذذاهل ذذالب ةيكذذل فية ذ من ديت ذذا

7

بخذذان مذذه س ذذن لد الذذل

لد حةذذهضل ض ا يذذل ضاشذاة أه غمذذا ضاشذاة حذهلده  2250س /ي ,بم ذذا ادضذذات هذذه لدويكذذل مت ذذاهدن 1545
ذذل

س /ي ,ه أن يذذدلا لد الذذل لد حةذذهضل ضاد ا يذذل لد ضاش ذاة كيذذل اذذن لد الذذل لد يهضذذل ايذذل حةذذب

لدلذذحل لدعاد ك ذذل ب ة ذذضل  %14.3دي ذذالب ه ( %10.7دي ادضذذات) .ه ب ذذمن ج ذذدهل ( )3أكض ذذا أن ة ك ذذات

لدباهتمن هلدواادههمدالت ه لددههن لدته مت اهدهذا هذؤالء لد يضذل هذه حذهلده  62 ,327 ,87جذم دي ذالب ,ه

ه ذذه حذ ذهلده  44 , 218 ,66ج ذذم دي ادض ذذات اي ذذل لدتذ ذهلده .ها ذذد حة ذذاب أكض ذذا ذذدى ش ذذااةل ه ذذه لد ذ ذهلد
لد تجذذل دي الذذل فذذه لد الذذل لدةهلعكذذل لدمه كذذل د يضذذل ةيكذذل لدت ذذا

بخذذان مذذه س ة ذذا هذذه هض ذ فذذه فذذس

لدجذذدهل تبذذمن أن ةذذضل لد الذذل لدتذذه مت اهدهذذا ذذالب هذذه لدويكذذل ذذن لدبذذاهتمن هلدوادههمذذدالت هلدذذدههن هذذه

ح ذ ذهلده  , %25.4 , %59.0, %15.7ه هذ ذذه ح ذ ذهلده  %25.7 , %57.1 ,% 17.1دي ادضذ ذذات ايذ ذذل
لدتذهلده ,فب ذذاء ايذذل لد ةذذب لديكاةذذكل ه ذذاي ز ذذادة فذذه ةذذضل لد الذذل لدتذذه كحلذذل ايمهذذا لد يضذذل ذذن لدبذذاهتمن

هلدواادههمدالت ايل حةاب لد يص فه ةضل ت اهل لددههن.

مبيت تهةط هزن يضل ةيكل فية من ديت ا

حهلده  69ةجم ( الب) ه 58ةجم ( ادضات)

ذاء ايذذل هذذهل لدذذهزن تبذذمن أن يذذدلا لد الذذل لد يهضذذل هذذه 2740
(جذذدهل  ,)4ها ذذد حةذذاب ة كذذل لد الذذل ب ذ ً
س/ي هأن ت ذاهل لد ذالب ذن لد الذل كيذل اذذن لدو كذل لد يهضذل هذا ب ةذضل  .%16.7هة كذل لدبذذاهتمن

لد يهضذذل حةذذب لدذذهزن هذذه ح ذهلده  55جذذم ,ه ذذزدلد لدبذذاهتمن لد ت ذذاهل اذذن هذذه لدو كذذل ب ةذذضل .%58.5
هأ ا ا د لد ادضات فتيل لد الل لد ت اهدل ان لد الل لد يهضل حةب لدهزن (  2320س /ي) ب ةضل 32.5

 , %ه مذ ذذزدلد لدبذ ذذاهتمن لد ت ذ ذذاهل اذذذن لدو كذ ذذل لد يهضذ ذذل( ح ذ ذهلده  46جذ ذذم) ايذذذل حةذ ذذب لدذ ذذهزن ب ةذ ذذضل
( %41.2جدهل .)4

ا د إجالء لختضذاا-ت دفحذص لالخذتالف بذمن تهةذط ذا مت اهدذ ةذل ذن ذالب ه ادضذات ةيكذل لدت ذا
(جذدلهل 3ه ) 4تبذمن أن ه ذاي

ضادجا عل (جدلهل 1ه )2هةل ن الب ه ادضات ةيكل فية من ديت ا

فاهلا هلت لك ل إحلاعكل دي الل هلد هلد لد تجل دها فه ةل ةيكل دلاد لد الب ا د ةتهى دالد لدا 5

 .%ها د إجالء لختضاا-ت دفحذص لالخذتالف بذمن تهةذط ذا مت اهدذ
الب ةيكل فية من ديت ا

ذالب ةيكذل لدت ذا

ضادجا عذل ذع

تبمن أ ال مهجد فاه هلت دالد إحلذاعكل بذمن ذالب لدويمتذمن فذه ة كذل

لد الل أه لد هلد لدةهلعكل لألخاى لد تجل دها ا د فس لد ةتهى ن لددالدل (جدهل  ,)5ه ةهدي ا د إجالء
فس لالختضاا ددالةل لالختالف بمن تهةذط ذا مت اهدذ

فية من ديت ا
تا

8

ادضذات ةيكذل لدت ذا

ضادجا عذل ذع ادضذات ةيكذل

تبمن أن ه اي فاهلا هلت لك ل ع هكل هدالدل إحلاعكل بذمن تهةذط ذا تت اهدذ

لدويمتمن ن لددههن هلد الل فيط ع ا تت اهد

ادضات ا د فس ةتهى لددالدل (جدهل )6

ادضذات

جدهل 1ا يدلا لد الل لدةهلعكل هلد هلد لد تجل دها ه ةضل ةاه ل هه لد هلد فمها د يضل ةيكل لدت ا
ضادجا عل لإلةال كل

يذ ذذدلا لد الذ ذذل

لد هع**

( تهةط  ل حالف عكااي).

ة كذذل لد ذهلد لد تجذذل دي الذذل لدتذذه مت اهدهذذا

ةضل ةاه ل لد ذهلد لد تجذل دي الذل

لد يضل مه كاً (جم)

فذ ذذه ة كذ ذذل لد الذ ذذل لدويكذ ذذل لد ت اهدذ ذذل

باهتمن

()%
دههن

ةادههمدالت

باهتمن

دههن

ةادههمدالت

ة كل لد الل

ةذذضل لد الذذل

لد الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد ت اهد ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد ت اهدل ضادةعا

لد يهضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد يهضل ()%

ضادةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعا

/م ذ ذ ذذهم (ض ا ي ذ ذ ذذل

ضادةعا/مهم*

حالاي/مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهم

غما ضاشاة)

(ض ا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل
ضاشاة)
هةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

3442338

90.3
28.3



321.6
46.7

()N=56
67.5

231
أ ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 3641756
49.5

()N=37
28.0
ل لدلحل لدعاد كل ( )12ه(.)13
* ايل حةب

70.5
15.8
58.8
14.0



15.8
4.9 

56.4
8.2



15.6
6.5 

53.6
11.5

** لختضاا(ت) ددالةل لدفاه بمن تهةط ا مت اهد لد الب ع تهةط ا تت اهد لد



27.8
6.2 

442  2282

2663
419

-12.2



30.7
7.3 

418  1723

1753
133

0.0

ادضات تبمن فه ةذل لدحذاالت أن P-value

هذه ألذل ذن 5

.%

جدهل  2ا ياا ل بمن تهةط ة كات لد الل ه لدباهتمن لد ت اهدل ع لدو كات لد يهضل ه ا ايذل حةذب

لدهزن د يضل ةيكل لدت ا
لد هع**

تهةط لدهزن

ةجم


ضادجا عل لإلةال كل.

ة كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل لدبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهتمن

ة كذ ذذل لدبذ ذذاهتمن

ة ذذضل ة ك ذذل لدب ذذاهتمن

لد الذ ذ ذ ذ ذ ذذل لد يهضذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد ال ذذل لد ت اهد ذذل

لد يهض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل مه كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً
حةب لدهزن (جم)*

لد ت اهد ذذل مه كذ ذاً

لد ت اهل ()%

ذعا حةذذب
مه كذذا ضادةذ ً
لدهزن*
2824

مه ك ذ ذ ذ ذ ذذا ضادة ذ ذ ذ ذ ذذعا

(جم)



هةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
N=56
2356
47.1
67.5

أ ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 58.9
+ 43.3 
28.0
9.2
N=37
*تحةب ة كات لد الل هلدباهتمن لد يهضل ضضاب تهةط هزن لد يضل فه  40ه  0.8ايل لدتهلده ()14
70.6
14.2

56.5

90.4
28.3

+ 60.0

( ا يل

ةذ ذ ذ ذ ذذضل لد الذ ذ ذ ذ ذذل
لد يهضل ()%

ضاشاًة)

344  2338

-17.2

364  1756

-25.5

** لختضاا(ت) ددالةل لدفاه بذمن تهةذط لدو كذات لد يهضذل ذن لد الذل هلدبذاهتمن دي ذالب ذع تهةذط لدو كذات لد يهضذل ه ذا دي ادضذات تبذمن فذه

ةل لدحاالت أن P-value

هه ألل ن .% 5

جدهل  3ا يذدلا لد الذل لدةهلعكذل هلد ذهلد لد تجذل دهذا ه ةذضل ةذاه ل هذه لد ذهلد فمهذا د يضذل ةيكذل فيةذ من

ديت ا

9

( تهةط  ل حالف عكااي).

ة كذ ذ ذذل لد ذ ذ ذهلد لد تجذ ذ ذذل دي الذ ذ ذذل لدتذ ذ ذذه
لد هع**

لد ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

مت اهدها لد يضل مه ه
ً
ةادههمدالت
باهتمن

ة ذذضل ة ذذاه ل لد ذ ذهلد لد تج ذذل دي ال ذذل
فه ة كل لد الل لد ت اهدل ()%

ده ذ ذ ذذهن

لد ت اهدذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد يهض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد يهضل ()%

مه ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ضادةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعا/لدمهم

ضادةعا/لدمهم*

ضادةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعا

( ا ي ذ ذ ذ ذذل غم ذ ذ ذ ذذا

لد ت اهد ذ ذ ذ ذ ذذل

(جم)

(جم)

باهتمن

دههن

لد الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

ة كذ ذ ذذل لد الذ ذ ذذل

ةذذضل لد الذذل

ةادههمدالت

(جم)

ضاشاة)

( ا يذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل
ضاشاة)
هةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

 2282
352

 86.8
29.4

326.6
43.0

أ ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

1565
278

 65.5
25.5

217.9
39.4

()N=36

()N=25

* ايل حةب



62.4

13.4

15.7
5.3 



43.7

10.4

17.1
6.7 

 25.4
5.4

7.7  59.0



57.1
10.3

 25.7
6.1

473  2215

353  1527

419 2663

- 14.3

1753
133

- 10.7

ل لدلحل لدعاد كل ( )12ه(.)13

** لختضاا(ت) ددالةل لدفاه بمن تهةط ا مت اهد لد الب ع تهةط ا تت اهد لد

ادضات تبمن فه ةذل لدحذاالت أن P-value

هذه ألذل ذن 5

.%

جدهل 4ا ياا ذل بذمن تهةذط ة كذات لد الذل هلدبذاهتمن لد ت اهدذل ذع لدو كذات لد يهضذل ه ذا ايذل حةذب

لدهزن د يضل ةيكل فية من لدت ا
تهةذ ذ ذ ذ ذ ذذط

لد هع**

لد ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهزن

ة كذذل لدبذذاهتمن لد يهضذذل

مه كاً حةب لدذهزن (جذم)

ةجم

*

.
ة كل لدبذاهتمن لد ت اهدذل مه كذاً

(جم)

ة ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذضل ة ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

لد الذ ذ ذ ذذل لد يهضذ ذ ذ ذذل

لد ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

ةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذضل

لدب ذذاهتمن لد ت ذذاهل

مه ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً حةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب
لدهزن(ةعا/مهم)*

لد ت اهد ذذل مه كذ ذاً

لد الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

()%

ضادةذذعا ( ا يذذل
ضاشاة)

هةذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
N=36
أ ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل
N=25

لد يهضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل
()%

 68.5
10.4

54.8

29.4  86.8

+ 58.5

2740

2282
352



- 16.7

 58.0
8.1

46.4

25.5  65.5

+ 41.2

2320

1565
278



- 32.5

*تحةب ة كات لد الل هلدباهتمن لد يهضل ضضاب تهةط هزن لد يضل فه  40ه  0.8ايل لدتاتمب ()14
** لختضاا(ت) ددالةل لدفاه بذمن تهةذط لدو كذات لد يهضذل ذن لد الذل هلدبذاهتمن دي ذالب ذع تهةذط لدو كذات لد يهضذل ه ذا دي ادضذات تبذمن فذه

ةل لدحاالت أن P-value

10

هه ألل ن .% 5

جدهل ()5ا لختضاا-ت دد لاةذل لدفذاه بذمن تهةذط ذا مت اهدذ
ه الب ةيكل فية من ديت ا
لد تةما

ذالب ةيكذل لدت ذا

ضادجا عذل لإلةذال كل

ن لد الل لدةهلعكل ه لد هلد لد تجل دها.

الب ةيكل لدت ا

ضادجا عل لإلةال كل

الب ةيكل فية من ديت ا

()N=56

لك ل P

()N=37

____________________________________________________________________________
لد الل لد ت اهدل (س/ي)
باهتمن( جم)
ةاادههمدالت(جم)
دههن(جم)

344 2338
442 2282
28.3 90.3

352  2282
473  2215
29.4  86.8

> 0.05
> 0.05
> 0.05

46.7 321.6

43.0 326.6

> 0.05

15.8 70.5

13.4  62.4

> 0.05

جدهل ()6ا لختضاا-ت ددالةل لدفاه بمن تهةط ا تت اهدذ
ه ادضات ةيكل فية من ديت ا

لد تةما

ادضذات ةيكذل لدت ذا

ن لد الل لدةهلعكل ه لد هلد لد تجل دها.

ادضات ةيكل لدت ا

ضادجا عل لإلةال كل

()N=36

ادضات ةيكل فية من ديت ا

ضادجا عذل لإلةذال كل

لك ل P

()N=25

______________________________________________________________________________
لد الل لد ت اهدل (س/ي)
باهتمن( جم)
ةاادههمدالت(جم)
دههن(جم)

المناقشة:

364 1756
418 1723
28.0 67.5

278  1565
353  1527
25.5 65.5

< 0.05
< 0.05
> 0.05

49.5 231.0

39.4 217.9

> 0.05

9.2 58.9

10.4  43.7

<0.05

ة كل لد الل (لد حةهضل ض ا يل ضاشاة) لدته مت اهدها يضل لدجا عل لإلةال كل هه

(  ) 344  2338س/ي دي ذذالب ه(  )364  1756س/ي دي ادض ذذات .ه ي ذذدلا لد ال ذذل (لد حة ذذهضل

ض ا يل غما ضاشاة) ضادةعا حالاي/لدمهم لدته مت اهدها لد يضل هه (  ) 442  2282ه() 418 1723

دي الب هلد ادضات ايذل لدتذهلده (جذدهل  ,)1أي أن لدفذا فذه تيذدما لد الذل بذمن لد ذا يتمن تيا ضذا هذه 56

س/ي دي ذذالب ه 33س/ي دي ادض ذذات .هف ذذه لد ياب ذذل ي ذذدلا لد ال ذذل لدت ذذه مت اهده ذذا يض ذذل ةيك ذذل فيةذ ذ من
ضاد ا ي ذذل لألهد ذذل ه ذذه(  ) 352 2282س/ي دي ذذالب ه(  ) 278  1565س/ي دي ادض ذذات,

ديت ذذا

ها د حةاب لد الل ضادةعا حالاي/لدمهم لدته مت اهدها هؤالء لد يضل ضاد ا يل لدةما ضاشاة ,تبمن أن يذدلا

لد الذ ذذل هذ ذذه(  )473  2215دي ذ ذذالب ه ( ) 353 1527دي ادضات(جذ ذذدهل  ,)3فذ ذذادفا بذ ذذمن لد يذ ذذدلا ن
هذذه 67س/ي دي ذذالب  38س/ي دي ادضذذات .هالبذذد ذذن لإلشذذااة ه ذذا أن هذذه لدفذذاه بذذمن تيذذدما
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لد الذذل ضذذاد ا يتمن بذذمن ةذذل ذذن لد ذذالب أ فةذذهم هةذذل ذذن لد ادضذذات أ فةذذهن فذذه لدويمتذذمن دذذكس دذ أي لك ذذل
ع هكل ة ا ثبت هدي ضاةتخدلم لختضاا-ت ا د ةتهى دالدل لدا .% 5

ضعد حةاب ة كل لد الل لد ت اهدل ضاد ا يل لد ضاشاة تذم ةذهدي ياا تهذا ضة كذل لد الذل لد يهضذل ضادةذعا/لدمهم
حة ذذب دذ ذهلع

فتبذذمن أن

لد ادضذذات

ذذل لدل ذذحل لدعاد ك ذذل أال هه ذذه (  )419 2663دي ذذالب ه( )133 1753دي ادض ذذات,

ذذالب ةيكذذل لدت ذذا

ضادجا عذذل كعذذا هن ذذن يذذص فذذه لد الذذل ض يذذدلا  ,%12.2بم ذذا ال تعذذا ه

ذذن أي يذذص لذذه لد الذذل لدةهلعكذذل (جذذدهل  . )1هفذذه لد يابذذل تذذم لدحلذذهل تيا ضذذا ايذذل فذذس

لد تذذاعج د ذذالب ةيكذذل فيةذ من ,حمذذث كعذذا ه لد ذذالب ذذن يذذص فذذه لد الذذل لذذدا  % 14.3بم ذذا لد ادضذذات
ذل لدلذحل لدعاد كذل (جذذدهل

تعذا ه يلذا فذه لد الذل لذدا  %10.7اذن يذدلا لد الذل لد يهضذل حةذب

 ,)3ايل أكل حال هه لدفاه بمن يدلا لد الل لدته مت اهدها لد يضل ه يدلا لد الل لد يهضل حةب دهلع

ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ال كعتذذد بهذذا ةثم ذ لًا ألن لدخ ذذد فذذه ا يكذذات تيذذدم لا د الذذل لد ت اهدذذل د ة ذان بهذذه

لد ا يل لد كلل إدل غاكل  )4( %20ه (.)5

كعتبذذا هزن لدجةذذم لد حذذدد لألةاةذذه دو كذذل لد الذذل هلدبذذاهتمن لدالز ذذل د ذ ( ,)11دذذهدي تذذم حةذذاب لد الذذل

لد يهضذ ذذل ضادةذ ذذعا/لدمهم حةذ ذذب لدذ ذذهزن لدحذ ذذاده دي يضذ ذذل ( .)14مبيذ ذذت هزن يضذ ذذل ةيكذ ذذل لدت ذ ذذا

ضادجا عذ ذذل

لإلةال كل هه ( )14.3 70.6ه ( )9.2  58.9ةجم دي الب هلد ادضات ايل لدتهلده ,ها ذد تيذدما ة كذل

لد الذذل لد يهضذذل بهذذه لد ا يذذل ةا ذذت  2824س/ي دي ذذالب ه 2356س/ي دي ادضذذات (جذذدهل  ,)2ها ذذد
ياا تهذذا ضة ك ذذات لد ال ذذل لد ت اهدذذل مه ك ذذا هه ذذه (  ) 344  2338س/ي دي ذذالب ه( )364  1756

س/ي دي ادضذذات تبذذمن أن ذالب ةيكذذل لدت ذذا

ضادجا عذذل كعذذا هن ذذن يذذص فذذه لد الذذل لد ت اهدذذل ب ةذذضل

 , %17.2بم ذذا تعذذا ه ادضذذات هذذه لدويكذذل يلذذا هلضذذحا ب ةذذضل  % 25.5ب ذذاء ايذذل لد الذذل لد حةذذهضل
ضادهزن .هفه لد يابل مبيت هزن يضذل ةيكذل فيةذ من ديت ذا

هذه ( )10.4 68.5ه ( )8.1  58.0ةجذم

دي الب هلد ادضات ايل لدتهلده ,فع د تيدما لد الذل لد يهضذل ( 2740ه  )2320س/ي دي ذالب هلد ادضذات

ايل لدتهلده حةب لدهزن دهه لدعم ل ن لد يضل ,تبمن أن الب هه لدويكل كعا هن تيا ضا ن فذس لدذ يص

لدهي كعا ه

الب ةيكل لدت ا

ضادجا عل أال ههه  ,% 16.7بم ا

ادضات ةيكل فية من ديت ا

كعا من يلا هلضحا فه لد الل لد ت اهدل ض يدلا ( % 32.5جدهل  )4أي أوثا

ا ايكذ

ادضذات ت ذا

لدجا عل.

ها د حةاب ة كل لد هلد لد تجل دي الل ه ةضل شذااةل هذه لدع الذا لدةهلعكذل فذه لد الذل لد ت اهدذل دذدى
يضذذل ةيكذذل لدت ذذا

ضادجا عذذل هجذذد أن ةذذضل شذذااةل ةذذل ذذن لدبذذاهتمن ه لدواادههمذذدالت ه لدذذدههن فذذه

لد الل لدةهلعكل هه حهلده  %56.4, % 15.8ايل لدتهلده دي الب  %27.8 ,ههه %53.6 , %15.6

 %30.7 ,ايذذل لدت ذهلده دي ادضذذات ,ه فذذه لد يابذذل هذذه لد ةذذب هذذه ح ذهلده %25.4 , %59.0, %15.7
ههه

 %25.7 , %57.1 ,% 17.1د الب ه ادضات ةيكل فيةذ من ايذل لدتذهلده  ,أي أن هذه لد ةذب

12

تختيذ بداجذذل ضةذك ل اذذن لد ةذذب لد ع ذهل بهذذا دهدكذاً أال ههذه  %15ديبذذاهتمن ه  % 55ديوادههمذذدالت ه
 %30ديدههن ( )9أه  %10ديباهتمن ه %60ديوادههمدالت ه %30ديدههن

( )4ه( ,)5اا ذذدل أن ه ذذاي يل ذذا هلض ذذحا ف ذذه ة ذذضل ش ذذااةل لد ذذدههن ف ذذه لد ال ذذل لدمه ك ذذل لد ت اهد ذذل ا ذذد
ادضات ةيكل فية من ضاد ياا ل ع ادضات ت ا

لدجا عل لإلةال كل.

ا د حةاب ة كل لدباهتمن لدته مت اهدها لد يضل ايل حةب لدهزن تبمن أن ه اي ز ادة فه ت اهل يضذل ةيكذل

لدت ا

ضادجا عل ان لد يذدلا لد يذهب ب ةذضل %60.0دي ذالب ه % 43.3دي ادضذات (جذدهل  ,)2هه ذاي

ز ذذادة أل ذذل ضييم ذذل ف ذذه ت ذذاهل ه ذذه لد ذذادة لدةهلعك ذذل لدها ذذل ضاد ة ذذضل د يض ذذل ةيك ذذل فيةذ ذ من أال هه ذذه %58.5

دي الب  %41.2دي ادضات (جدهل . )4

ايذل أي حذذال دذم ةذذت ع حةذاب ة كذذات ةذل ذذن لدوادههمذدالت هلدذذدههن لدتذه مت اهدهذذا لد يضذل حةذذب لدذذهزن
حتذذل ةذذت كع لدهلذذهف اي ذل يذذدلا لدز ذذادة أه لد ذ يص فذذه هذذه لد ذهلد لدةهلعكذذل لدها ذذل ,أل ذ

ذذن لدلذذعهضل

عافذذل لد يذذدلا لد يذذهب ذذن هذذه لد ذهلد حةذذب لدذذهزن ( )4ه( .)5هايذذل أي حذذال هذذهل لدذ يص فذذه يذذدلا

لد الل ايه حةب لدهزن ا د لد ادضات هلدز ادة لدهلضحل فه ت ذاهل لدبذاهتمن أكضذا ايذل حةذب لدذهزن ا ذد
يضذذل لدويمتذذمن (جذذدلهل  2ه )4لذذد مبذذمن أن ادضذذات ت ذذا

لدجا عذذل كعذذا من ذذن يذذص فذذه لدواادههمذذدالت,

هأن ادضذات ةيكذل فيةذ من كعذا من ذن يذذص فذه ت ذذاهل لدذدههن هأن لد ةذب لد ع ذذهل بهذا حةذذب ( )5ه()6

أ ةب دي ياا ل هديتعا ل عها فه هه لدحادل.

اثيذذل ايذذل لدضذذادةمن ذذن لد جت ذع لدةذذعهدي لدذذهمن تت ذالهح أا ذذااهم بذذمن  29-18اا ذذا ,فةذذان

فذذه د لاةذذل

تهةذذط هزن لد ذاأة لدضذذادت هذذه  56ةجذذم ,ه تهةذذط لداجذذل لدضذذادت هذذه  65ةجذذم ,ه يذذدلا ذذا هذذه

يذذهب ذذن

لد الل ايل حةب لدهزن هه  2100ه  2800س/ي دي اأة ه لداجل ايه لدتهلده ه يذدلا ذا هذه

يذهب

ذذن لدبذذاهتمن (ايذذل أةذذاس أن ةذذل ةجذذم ذذن هزن لدجةذذم كحتذذاج جذذم ذذن لدبذذاهتمن)  56جذذم (دي ذاأة) ه 65

ج ذالم (دياجذذل) ,ه ةذذضل شذذااةل لدبذذاهتمن فذذه لد الذذل تت ذالهح بذذمن  .)11( %12-% 6هذذه لدد لاةذذل لدتذذه
أجا ت فه لدةعهدكل تختي

ع دالةت ا فه لدفعل لدع ا ل ديضذادةمن هفذه يذدلا لدعم ذل ,ه ةا هذا ,هفذه ةذضل

شذااةل لدبذاهتمن فذذه لد الذل ,هفذه يذذدلا لد الذل لدتذذه تحتاجهذا لد ذاأة لدضذذادت ,ه دو هذا تتفذق ذذع د لاةذت ا فذذه

ة ك ذذل لد ال ذذل ه ة ك ذذل لدب ذذاهتمن لدت ذذه كحتاجه ذذا لداج ذذل لدض ذذادت اي ذذل حة ذذب لد ذذهزن (اي ذذل لاتض ذذاا أن لدو ك ذذل

لد يهضل ن لدباهتمن ايل حةب لدهزن هه8.0جم/ةجم).

هفه دالةل أخاى أجا ذت فذه لدضاوةذتان ايذل فذس لدفعذل لدع ا ذل ذن لد يضذل ) (8ةا ذت ة كذل لد الذل لدتذه

مت اهدهذذا لد يض ذذل ه ذذه  2605ه  1753س/ي دي ذذالب هلد ادض ذذات ايذذل لدتذ ذهلده ,ه ة ذذضل ش ذذااةل ة ذذل ذذن

لدبذ ذذاهتمن هلدوادههمذ ذذدالت هلدذ ذذدههن فذ ذذه لد الذ ذذل لدويكذ ذذل هذ ذذها  %11.9ه  % 44.2ه  %44ايذ ذذل لدت ذ ذهلده

دي ذذالب ه  % 12.4ه  % 47.5ه  % 40.1ايذذل لدت ذهلده دي ادضذذات ,أي أ ذ ايذذل حةذذب هذذه لدد لاةذذل
تيت ذذاب لد ال ذذل لد ت اهد ذذل ذذن لب ذذل لد ذذالب هلد ادض ذذات ذذن لد ال ذذل لد يهض ذذل اي ذذل حة ذذب

ذذل لدل ذذحل

لدعاد كذذل ,هه ذذاي ز ذذادة فذذه ةذذضل شذذااةل لدذذدههن فذذه لد الذذل لدةهلعكذذل ايذذل حةذذاب لد ذ يص فذذه
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شذذااةل لدواادههمذذدالت ا ذذد هذؤالء لد يضذذل .هذذه لدد لاةذذل لدتذذه أجا ذذت فذذه لدضاوةذذتان تتفذذق ذذع د لاةذذت ا لدتذذه
بم ت أن ادضات غزة مت اهدن لدو كل لد هلل بها ن لبل

شااةل ةل ن لدواادههمدالت هلددههن فه لد الل لدةهلعكل.

عها فه ةضل

ل لدلحل لدعاد كل ,هتختي

إجالء لختضاالت-ت فه لددالةل لدحادكل بمن أن ه اي فاهلا هل لك ذل ع هكذل هدالدذل إحلذاعكل بذمن تهةذط

ادضات لدويمتمن ن لددههن هلد الل (جدهل  .)6ههه لدفاه لد تؤثا ةيضا ايل ةتهى ت اهل

ا تت اهد

لدده كل لألةاةكل ه ماجع ههل فذه

لألح ا

هج هب ل اع غزة.

ذا إدذل لالخذتالف فذه ةذتهى لد عكشذل بذمن ذا ق شذ ال

هذهل لدتحيمذذل لدةذذهلعه أجذاي ايذذل ام ذل اشذهلعكل ت ذذل ذذن يضذل ةيكذذل لدت ذذا

ش ذ ال ل ذذاع غ ذزة ,هام ذذل اش ذهلعكل ت ذذل أخذذاى ذذن يضذذل ةيكذذل فية ذ من ديت ذذا

ضادجا عذل لإلةذذال كل فذذه

لدتذذه تيذذع فذذه ج ذذهب

ل ذذاع غ ذزة ,ههذذه لدعم ذات لدت ثميكذذل ال ت ثذذل فيذذط لدويمتذذمن بذذل ضادتدومذذد ت ثذذل فعذذل لد يضذذل لدشذذاضل فذذه هذذهل
لد جت ع.

االستنتاجات  :ةت تج أن يضل لدت ا

فه ل ذاع غذزة مت ذاهدهن تيا ضذا فذس ة كذل لد الذل لدتذه حذددتها

ذذل لدلذذحل لدعاد كذذل ,هأن ةذذضل شذذااةل لد ذهلد لدةهلعكذذل لد تجذذل دي الذذل فذذه ة كذذل لد الذذل لدمه كذذل لدتذذه

مت اهدها هؤالء لد يضل تيتاب ن لد ةب لد ع هل بها دهدكا اادل أن ه اي يلذا هلضذحا فذه ةذضل شذااةل

لددههن فه لد الل ا د ادضات ةيكل فية من ديت ا

بخان مه س.

ه ذذن هذذه لدد لاةذذل ةذذت تج ةذذهدي أن ه ذذاي ز ذذادة فذذه ة كذذل لدبذذاهتمن لد ت ذذاهل اذذن لدو كذذل لد يهضذذل ايذذل

حةب هزن لد يضل لدحاده ضحهلده  % 50ا د يضل لدت ا

فه ل اع غزة ضشةل اذام ,هأن ه ذاي يلذا

يحه ا فه ة كل لد الل لد ت اهدل ان لدو كل لد يهضل حةب لدهزن ب ةضل تز ذد اذن  % 25ا ذد لد ادضذات

ضشةل خاص.

ه ة ذذا ةذذت تج أن ه ذذاي فاهلذذا هلت لك ذذل ع هكذذل هدالدذ إحلذذاعكل بذذمن تهةذذط ذذا مت اهدذ

لدت ا

ضادجا عل لإلةال كل ضةزة ن لددههن هلد الل فيط ع ا تت اهد

ادضذذات ةيكذذل

ادضات فيةذ من ديت ذا

بخذان

مه س ه ا.
التوصةةيات :بهد ت عد ما وددت عليددهذ ااددا ةددقت حا لحاددا إجددء حا تدرددتت يددءح مد
حامجتل حاحالي كتوج ح بحر اهقت حا لحاا.
 دالةل االلل ةل ن لدذدخل لألةذاي ه ةذان لإللا ذل هلدهضذع لاللتلذادي هلالجت ذااه هلد ةذتهى لدثيذافهلحاددت

د ةددقح

ب هاكل لد عام لدمه ه لد ت اهل ددى فعل لد يضل ن لد جت ع لدفية م ه.

 تيمذذكم لدحادذذل لدةهلعكذذل دفعذذل يضذذل لدجا عذذل اذذن ا ذذق لدتحيمذذل لدوك كذذاعه ديع الذذا لدةهلعكذذل لدها ذذل ثذذلةتهى ةل ن لدباهتمن هلددههن دلخل لددم ,فهه لد ا يل تعةس لدهضع لدةهلعه لدحيكيه دهؤالء لد يضل.
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لدتيمذذكم لدةذذهلعه لدشذذا ل دفعذذات لد جت ذذع لدفية ذ م ه لد ختيفذذل بهذذدف لدهلذذهل إدذذل اؤكذذل شذذا يل اذذنلدهضع لدلحه دههل لد جت ع فه ل لد اهف لاللتلادكل ه لدةكاةكل لد تادكل لدته كعكشها.

معوقات الدراسة

هلج لدضاحثان عهلات ادة خالل هه لددالةل ك ةن تيخكلها ايل لد حه لدتادها

 -1لات ذذدت لدد لاةذذل ايذذل لةذذتخدلم جذذدلهل لدتحيمذذل لدوك كذذاعه دي ع ذذل لدعادكذذل ( ,)6هذذه لدجذذدلهل تحيذذل

لأل ع ل ضاد ةضل د حتهلها ذن لد ذاء ه لد الذل ه ا الذاها فيذط هدذهدي ال ت ذا هذه لدد لاةذل ألي ا الذا
غهلعكل أخاى لدبتل.
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ليمذذل جذذدل ذذن لأل ع ذذل لدتذذه ت اهدهذذا لد يضذذل غمذذا هجذذهدة فذذه جذذدلهل لدتحيمذذل لدوك كذذاعه دي ع ذذل

لدعادك ذذل ( ,)6هد ذذهدي ة ذذا يج ذذد إد ذذل لة ذذتخدلم تحيم ذذل ا ال ذذا أل ذذاب أ ع ذذل إد ذذمهم ف ذذه لدتاةم ذذب ف ذذه ف ذذس
لدجدلهل  ,أه ة ا اد لا ا يجد إدل لةتخدلم جدلهل أخاى ديتحيمل لدوك كاعه دي ع ل لدعادكذل ( ,)7ه ذن ثذم
ال ةذا هلذذهع أخ ذذاء ضةذذك ل فذذه تيذذدما لد الذذل ها الذذاها دي يضذذل فذذه ذذل لدتةمذذا فذذه بكعذذل لدهجضذذات ذذن

حمن إدل أخا.
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تيدما لد الل لد يهضذل حةذب لدذهزن تذم اذن ا ذق عافذل أن ةذل ةجذم ذن هزن لدجةذم مت يذب الذل

تعادل  40ةعا حالا ا ايل حةذب لد عذامما لأل ا ةكذل ,ه حذن ذاى ةضذاحثمن أن هذهل لد يذدلا لد يذهب ذن

لد الل ال مت اةب ع لد يضل فه هه لد

يل ن لدعذادم ,ه ذاى بذدال ذن هدذي لات ذاد  30ةذع لا حالا ذا/ةجم

حتل كيتذاب يذدلا لد الذل لد يهضذل حةذب لدذهزن ذن يذدلا لد الذل لد هلذل بهذا ذن لبذل

ذل لدلذحل

لدعاد كل.
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لدخذذالف فذذه لدتهلذذكات لدةهلعكذذل لد تعييذذل ب ةذذضل

شذذااةل لدبذذاهتمن هلدوذذاادههمالت فذذه لد الذذل لدويكذذل

ه ذذل ه ذذه  %15ديب ذذاهتمن ه  % 55ديواادههم ذذدالت ه لدض ذذاله ده ذذهن أه ه ذذل ه ذذه %10ديب ذذاهتمن ه%60
ديواادههمدالت هلدضاله دههن؟ هلددالةل اجحت لد ةب لدثا كل ها.
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