
 ملخص
 دوافع روابط مشجعي )األلتراس( باألندية لصناعة األزمات

 (*)عزب هاني محمد زكرياد/ 

وللبألزيدد  ث ألن سددللحاددن  لللبألحتددمبولبندد ملياسدد ولحدد وببطلموبثدد لي دد    هدد البحث ددىل حدد  -
بستخ ملبحث  ىلبحيدنج لبحواد  ل.ل وببطلموبث لي    لبألن سللحان  للبألزي  ل ل بحت مال

لبحتاننددن  ب دتيل ل نندللبحث دىل لد ل نندلل.ل سدبت لحببس دللبحث ددىث ألسدلو لبحيسد  لوكحدملحين
تملبختس مهمل  وبئسً لي لبحي تيدطللبألحتمبو()ي    لبألن سلل(لبم لي لأبمب لموبث ل05قوبيج ل)

(لبدم ليد لأبدمب لموبثد ل055قوبيجد ل)بحت لك  للبألس سسلبألال لحلث ىلوخ مجل ننللبح مبسلل
بم لي لكللمبثبدللل025ث حبمياللبح  وبئسللبوبقطللتملبختس مهملبألحتمبو()ي    لبألن سلل
ل(.بحيادم لل–بالت د  لل–بإلسدي  نل لل–بحزي حملل–ل)بألهل ن سللبح ي هنميللي لموبث لبأل
 وببددطلموبثدد لي دد   لبألن سددللل لدد بندد ملياسدد ولنددو  لسسدديفلثدد حت ماللبح مبسددلل يدد لأهددملنتدد ئ

(لحاددددن  للبألحتددددمبوأ ل وببددددطلموبثدددد لي دددد   لبألن سددددلل)،لوأ ل(لحاددددن  للبألزيدددد  بألحتددددمبو)
 بألزي  ل  م ل س لبحتمتن لبحت ح  

 ي  مضللبح مبل.لبحث ن  بح ببطلل-لللبح ببطلبحي   .لبألول بح ببطل-ل
  ببطلبح  وب .لبحمبثط بح ببطلل-لل ببطلبحسس س .لبحث حى بح ببطلل-
  ببطلبحتا نم.لبحس  و بح ببطلل-لل ببطلبح جمة.لبحخ يو بح ببطلل-
  ببطل  لبح ميق.لبحس ثط بح ببطلل-
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 دوافع روابط مشجعي )األلتراس( باألندية لصناعة األزمات
 (*)عزب هاني محمد زكرياد/ 

 مشكلة البحث وأهميته: -
 دت لثاد البألمملييد ل  لجد لبحمي ضدللبأل ثدمللبد ل يد هنم لبست وك لمي ضللكمةلبحاد مل لد لبهتيد مل

مب ليختلددالبحي تي دد  لحغددللس جيجدد لأبددلبدد حلددم  لوبحت دد هملبحي ددتممللوأاددث  لوسددنللبح دد حمللبدد  دد بسلل
 (0 0)ل.ثا بتج و كل لو  ةلبح كملحل  و ل ل لبختالاللو   ،أنني ل

ل

ويددد لبدددن لتلدددملبحيالندددن لبحينتيسدددللح مقجددد لت ددد للبحي ددد  ن ،وتتسدددطليددد م   لكدددمةلبحاددد ملحليالندددن ليددد ل
لن يدطلأ ضد ئج ل د وملقدوحلث  تسد جلكدلليدنجملبألخدملحسكوندوبلكس ند لين اداللوبحت لبألحتمبوي يو   ل

 (9 لل2)بح س ة.لق لس ت   لبح ثنمو لحس  موبلثي ن ل
ل

وسيثلددو لبثادد  لب تي  سدددلللبحاددد م،يال دد لكددمةللبدد  ددكاًلل  ندد ًبلحلت ددد سطللبألحتدددمبوحادد لب خددلل ددث  ل
وبنت دم لل،بألحتدمبووبكدملليثد   ثملسدسبم ل لدنجمللبحي   ن ، نىلك ن لبحب بسلليطلموبث لليختل ل،

لبحاد م،تسي ل"بحتس ول"لوهول ندو لكدمةللبحت و  خالتجمللبحيبج ل،  لثأحوبنجملوبز بن لبحي م ل ي   تجم،
                   (3 ل01كي لسسيس لبإلسب حنو لوبألسث  .ل)

ل

وأاث  ليضدبم لليد لب دتمبملبد لبحثدومب للبألحتمبووح  لسم   لي لتب ح لبحاومةلبإلن  بسللحموبث ل
وتخمي لث ملبحين آ لبح نوسللث ح وحللك ت   لبح دمةلوبحت د  لبحياميللوبحت   لليطلبحاض س لبحسس سسلل

 ل لث دملبح خادس  لبح  يدللومب جدمل د  ملبح دمبللأوود  لوهدولندو  لثدأ لهند ملأزيدللبدن لبحسدلبلل
يتيثلللب لبح مبللوبح  مثللبحت ل  ث لبد ليثد مبةلبحند   لبحيادم لبحبومسد ن  لوبحند   لبألهلد ليبلدطل

للبألهل .قتساًللي لي    لبحن   لل17تج لملوبحك لمبحلض ن2502ببمبنمل
لحألزيد  ،يد لياد مليت دللوسد   ةلحل يسدطل حد ل د مل لد لبح يسدطلوادن  لللبألحتدمبوو كحملت وللل

حجددكالبح دد همةلث حث ددىللحلتادد  أثدد م ل  س ددللبحث  ددىللوبحتدد ويدد لهندد ل دد م لبكددمةلبحث ددىلوي ددكلت ل
(لث ألن سددللحاددن  للبألزيدد  لبألحتددمبو   ل)ي  وحددلليندد لحلت ددمال لدد ل وببددطلموبثدد لي ددلبدد وبح مبسددلل

يم لددللبالنضددي مل حدد لبالنتيدد ملوب تندد  لبألبكدد ملي  سددللوبحتدد لت دد  لو سدد  لهددللهددكالبحدد وببطلي نوسددللأمل
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 سدد  لبحددموحلبحمي ضددسللوبألهدد بالبحنبنلددللحلمي ضددللبددللل لدد حددولكدد  لكحددملل تدد وبحيثدد   لحجددكالبح م ددلل
لتيط.ت  حلبأليملالستج بالأي لوبستامبملبحي 

 

ث ألن سدددلللبألحتددمبوكددللهددكبل بدددطلبحث  ددىل حددد ل  ددمبملهدددكبلبحث ددىلحبنددد ملياسدد ولحددد وببطلموبثدد لي ددد   ل
بح وببطلبحيسبثللحألزيد  لبحتد لأادث  لك بوسدً لن س د لبد لأس يند لل ل حان  للبألزي  لوكحملحلت مال

لبح  حسل.
ل

 أهداف البحث: -
ل ح  نج البحث ىلل
ل

لبألزي  .ث ألن سللحان  لللبألحتمبولبن ملياس ولح وببطلموبث لي     -
  وببطلموبث لي    لبألن سللحان  للبألزي  .ل ل بحت مال -

 

 البحث:تساؤالت  -
 

لث ألن سللحان  للبألزي  لبألحتمبوي له ل وببطلموبث لي    ل - 
ل

 البحث:إجراءات 
 

 البحث:منهج  -
 

ل سبت لحببس للبحث ىبستخ ملبحث  ىلبحينج لبحوا  لث ألسلو لبحيس  لوكحملحين 
 

 البحث:مجتمع وعينة  -
 

ل)بألهلد بحيادميل.ل"لث ألن سدللبح ي هنميدلللبألحتدمبونت و لي تيطلبحث ىلي لموبث لي    ل"ل        
 (.بحيام لل–بالت   لل–بإلسي  نل لل–بحزي حملل–

ي د   لبألن سددلل(لبدم ليد لأبدمب لموبثد ل05قوبيجدد ل)لبحتانندن  ب دتيل ل نندللبحث دىل لد ل نندلللللللللل
لبألس سسل.تملبختس مهمل  وبئسً لي لبحي تيطلبألال لحلث ىلوخ مجل ننللبح مبسلللبألحتمبو()
ل



 األساسية:عينة الدراسة 
لتددددددددددملبختسددددددددددد مهمللبألحتددددددددددمبو()(لبددددددددددم ليدددددددددد لأبددددددددددمب لموبثدددددددددد لي دددددددددد   لبألن سددددددددددلل055قوبيجدددددددددد ل)

ل–ل)بألهلددد ن سدددللبح ي هنميدددللبدددم ليددد لكدددللمبثبدددلليددد لموبثددد لبألل025ث حبميادددللبح  دددوبئسللبوبقدددطل
ل(لتوانال ننللبحث ىل0ويوضفل  ولل)ل(.بحيام لل–بالت   لل–بإلسي  نل لل–بحزي حمل

ل
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث 
 األندية      

 المجموع المصري  االتحاد اإلسماعيلي الزمالك األهلي العينة

ل05ل05ل05ل05ل05ل05ل ننللبحتانن 
ل055ل025ل025ل025ل025ل025لبألس سسل

 البحث:أداة  -
(لث ألن سددللحاددن  للبألزيدد  لكددأ بةلبألحتددمبوقدد ملبحث  ددىلببندد ملياسدد ولحدد وببطلموبثدد لي دد   ل)ل

لأله بب .حلث ىلوكحملحين سبتج لحببس للوينج سللبحث ىلوت اساً ل
ل

 األزمات:لصناعة ل( باألنديةاأللتراسخطوات بناء المقياس لدوافع روابط مشجعي )
 

وملأهدددد بالبحث ددددىلقدددد ملبحث  ددددىلببندددد ملياسدددد ولحلت ددددمال لدددد ل وببددددطلموبثدددد لي دددد   لبدددد لضددددل
لبحت حسل (لث ألن سللحان  للبألزي  لي لخالللبحخبوب لبألحتمبو)

 للل         للللللللللللبحن ميل.بحامبمب ل -لللل
 بحيا بلللبح خاسل.ل-
للل        ت  ن لبألث   لبحياتم للحلياس ولللل-

 ث   لبحياتم لل ل لبحس  ةلبحخبمبمل مملبألل-لللل
ل  اس وللبح ث مب لت  لبألث   لللللل-

 بحخبمبم. مملبحياس ول ل لبحس  ةلل-    
 حلياس و.اس وللبحاومةلبحنج ئسلل -

 يلي:وسيتم شرح خطوات بناء المقياس فيما 



 
 

ل.السابقةمراجعة األطر النظرية والدراسات  -
 

ألبملوبح مبس  لبحس ثاللبحيمتثبللث ح وببطلأولان  للبألزيد  لحندتيك لويمب  للبلث البالاق ملبحث  ىل
لسلسيل.ي لبن ملبحياس ولثاومةل

ل

 للمقياس:تحديد األبعاد المقترحة   -
 

لوه    ملُث  لل   حق ملبحث  ىلبت  ن لبألث   لبحياتم للحلياس ولوق لبلغ ل
ل

لل لللللل   لللللل".بحث  لبألولل"ل ببطلبالنتي ملحل ي  لل
ل".بحث  لبحث ن ل"ل ببطلبحسسبمةلوبحت كمل

ل".بحث  لبحث حىل"ل ببطلبح  وب ل
ل".بحث  لبحمبثطل"لبح ببطلبحسس س ل

لللللللل ل  للللللل".بحث  لبحخ يول"ل ببطلي  مضللبح مبلل
لبحث  لبحس  ول"ل ببطلبحتابللبال تي   ل"ل

للللللل         للللللل".بحث  لبحس ثطل"ل ببطل  لبح ميق
ل".بحث  لبحث ي ل"لبح ببطلبحي   ل
لللللللللللل لللللللل".بحث  لبحت سطل"ل ببطلبح جمةل
ل".بحث  لبح   مل"ل ببطلبحتا نمل

ل".بحث  لبح    ل  مل"ل ببطل ب بالبحمبثبلل
ل

حياس ول وببطلموبث للعشر بعدًا المقترحة لالحديقام الباحث بتحديد المفهوم النظري اإلجرائي لللل
ل(.0(لث ألن سللحان  للبألزي  لكي لهوليوضفلثيمبق)بألحتمبو    ل)ي
ل

للثم قام الباحث بعرض استمارة االستبيان على السادة الخبراءللل لبحين سثللل ح حلتوال بألث   
ل(لآمبملبحخبمبمليطلي  لين سثللبألث   لبحياتم للحلياس و.2حلياس ولويوضفل  ولل)

ل



 (2جدول )
 مدى مناسبة األبعاد المقترحة للمقياس نسبة آراء الخبراء في

موافق على وجود  البعد م
 البعد

غير موافق على وجود 
 البعد

موافق على 
 صياغة البعد

النسبة 
 الترتيب المئوية

ل7ل%ل15لل3ل1 دافع حب الفريق  1
لمل0ل%ل05لل7ل0 دافع االنتماء للجماعة 2
ل2ل%ل95لل0ل9 دافع العدوان 3
لمل2ل%ل95لل0ل9 الدافع المادي 4
ل0ل%ل055لل-ل05 دافع معارضة الشرطة 5
ل0ل%ل05لل0ل0 دافع التقبل االجتماعي 6
لمل2ل%ل95لل0ل9 الدافع السياسي 7
لمل0ل%ل05لل7ل0 دافع إبداع الرابطة 8
ل3ل%ل85لل2ل8 دافع الشهرة 9
ل0ل%ل05لل7ل0 دافع السيطرة والتحكم 11
لمل7ل%ل15لل3ل1 دافع التقدير 11

لللللللللل

(لوبحخد  لبدمأ لبحسد  ةلبحي كيدن لبد ليد  لين سدثللبألث د  لبحياتم دلل2نتضفليد ل د ولل)للللللللللل
يدد لي يددوالب مبملو لغدد لنسددثللبحيوبباددلل لدد لل%055بحث دد لبحخدد يولل لدد حلياسدد ولأ لنسددثللبحيوبباددلل

وبحث د لبألوللوبح د   لل%85يد لي يدوالب مبملوبحث د لبحت سدطلل%95بحث  لبحث حىلوبحمبثطلوبحس ثطلنسثلل
وقد لبمتضد لبحث  دىلل%05وبحث د لبحسد  ول لد لل%05وبحث  لبحث ن لوبح   مل لد لل%15  مل ل ل

لبأ ثملي لنسثلليوبباللبحس  ةلبحي كين .لل%15نسثلل
لبح مبل. ببطلي  مضللل-
لبح  وب . ببطلل-

ل
ل

لبح جمة. ببطلل-
للبح ميق.ل ببطل  لل-

ل

ل ببطلبحتا نمل-
لبحسس س .بح ببطل-

ل

لبحي   .بح ببطل -
ل

ل



 المقياس:اقتراح عبارات لكل ُبعد من أبعاد  -
 

وقدد لمب دد لبحث  ددىلبدد للث دد ،قدد ملبحث  ددىلثاددس ولل ثدد مب لبحياسدد ولبدد لضددوملبجددملوت لنددللكددللل
للنل  اس وللبح ث مب لي ل

ل

 ت سنم.اللتابللأ ثملي ل -
 بالست  ثل.أاللتو  لبح ث مةلبنوال -
 بحسنسل.ب ليطل يسطلبحيمب للأ لتتن س لبح ث مل -
 أ ل .أ لتتن س لبح ث مةليطلبحث  لويطلبحج البحت لوض  لي ل -

 

  المحتوي()عرض األبعاد والعبارات الخاصة بكل بعد على المحكمين للتحقيق من الصدق المنطقي  -
لملل2/0/2507ق ملبحث  ىلث مملبحاومةلبألوح لحلياس ول ل لبحي كين لب لبح تمةلي لل

ل(.0ملحلت اقلي لا  لبحي تو ليمبقل)ل00/0/2507ل ح 
ل(لنسثللآمبملبحخبمبملب لكلل ث مةلي ل ث مب لبحياس و3ويوضفل  ولل)

ل(3جدول )
 نسبة آراء الخبراء في كل عبارة من عبارات المقياس

 دافع املاديال دافع حب الفريق  دافع التقدير دافع الشهرة دافع العدوان الدافع السياسي دافع معارضة الشرطة

النسبة  م النسبة املئوية م
النسبة  م املئوية

النسبة  م املئوية
النسبة  م النسبة املئوية م النسبة املئوية م املئوية

 املئوية

ل%ل055ل10ل%ل95ل07ل%ل15ل00ل%ل85ل03ل%ل055ل39ل%ل15ل21ل%ل055ل0
ل%ل95ل10ل%ل055ل00ل%ل85ل02ل%ل95ل07ل%ل15ل75ل%ل95ل28ل%ل95ل2
ل%ل055ل11ل%ل055ل00ل%ل05ل03ل%ل35ل00ل%ل95ل70ل%ل15ل29ل%ل85ل3
ل%ل85ل18ل%ل95ل01ل%ل15ل07ل%ل15ل00ل%ل15ل72ل%ل055ل35ل%ل75ل7
ل%ل85ل19ل%ل05ل08ل%ل85ل00ل%ل95ل01ل%ل055ل73ل%ل35ل30ل%ل15ل0
ل%ل15ل85ل%ل055ل09ل%ل055ل00ل%ل055ل08ل%ل75ل77ل%ل15ل32ل%ل055ل0
ل%ل95ل80ل%ل75ل25ل%ل055ل01ل%ل055ل09ل%ل15ل70ل%ل055ل33ل%ل95ل1
ل%ل75ل82ل%ل85ل20ل%ل85ل08ل%ل85ل15ل%ل75ل70ل%ل85ل37ل%ل15ل8
ل%ل05ل83ل%ل35ل22ل%ل75ل09ل%ل15ل10ل%ل055ل71ل%ل05ل30ل%ل055ل9
ل%ل055ل87ل%ل85ل23ل%ل055ل05ل%ل75ل12ل%ل95ل78ل%ل95ل30ل%ل85ل05
ل%ل055ل80ل%ل95ل27ل%ل35ل00ل%ل95ل13ل%ل055ل79ل%ل85ل31ل%ل75ل00
ل%ل25ل80ل%ل15ل20ل%ل05ل02ل%ل25ل17ل%ل75ل05ل%ل75ل38ل%ل95ل02
ل%ل055ل81ل%ل055ل20للللللللل%ل35ل03



(لنسدددثللآمبملبحخبدددمبملبددد لكدددلل ثددد مةليددد ل ثددد مب لبحياسددد ولوقددد لبمتضددد لبحث  دددىلقبدددولل3نتضدددفليددد ل ددد ولل)
  بحخبمبم.بأ ثملي لنسثلليوبباللل%15بح ث مب لبحت لأخك لنسثلليوببالل

 (4جدول )
 أبعاد استمارة المقياس وعدد العبارات وفقًا لخطوات تصميم المقياس بعد آراء السادة الخبراء

 احملاور اليت اتفق عليها اخلرباء م
عدد العبارات 

يف الشكل 
 املبدئي

العبارات اليت مت إعادة 
عدد العبارات  العبارات اليت مت حذفها صياغتها

يف الشكل 
 أرقام  العدد عباراتأرقام ال العدد النهائي

 العبارات

ل05ل03،لل00،لل7ل3ل2ل0ل03 دافع معارضة الشرطة 1
ل9ل38،لل30،لل30ل3ل05،لل0ل2ل02 دافع العدوان 2
ل9ل02،لل78،لل70ل3ل-ل-ل02 دافع الشهرة 3
ل9ل11،لل10،لل08ل3ل-ل-ل02 دافع حب الفريق  4
ل9ل00،لل07،لل02ل3ل-ل-ل02 دافع التقدير 5
ل05ل22،لل25،لل08ل3ل7ل0ل03 ياسيالدافع الس 6
ل05ل89،لل80،لل80ل3ل0،لل0ل2ل03 الدافع المادي 7

ل00ل-ل20ل-ل0ل81لبإل ي ح 

(ل ثدد مةل20(ل ثدد مب لو ددكال دد  ل)0(لأندد لتددملت دد نللاددس ولل)7بدد لضددوملآمبملبحخبددمبملنتضددفليدد لبح دد ولل)
(لوبحتدد ل00)بحدددىلبتوزيددطلبح ثدد مب ل(ل ثدد مةلوقدد لقدد ملبحث  دد81(ل ثدد مةلبدد اًلليدد ل)00حتاددثفل ثدد مب لبحياسدد ول)

ل(.0تنتي لحألث   لبحسث للتمتنثً ل  وبئسً لوكحمل ل لبحن ولبحوبم لث ح  ولل)
 (5جدول )

 توزيع عبارات المقياس
 المجموع أرقام العبارات البعد م
ل05ل07،لل01،لل05،لل73،لل30،لل29،لل22،لل00،لل8،لل0ل ببطلي  مضللبح مبلل0
ل9ل08،لل00،لل77،لل31،لل35،لل23،لل00،لل9،لل2لوب  ببطلبحينللحل   2
ل9ل09،لل02،لل70،لل38،لل30،لل27،لل01،لل05،لل3ل ببطلبح جمة 3
ل9ل05،لل03،لل70،لل39،لل32،لل20،لل08،لل00،لل7ل ببطل  لبح ميقل 4
ل9ل00،لل07،لل71،لل75،لل33،لل20،لل09،لل02،لل0ل ببطلبحتا نم 5
ل05ل00،ل02،لل00،لل78،لل70،لل37،لل21،لل25،لل03،لل0لبح ببطلبحسس س  6
ل05ل00،لل03،لل00،لل79،لل72،لل30،لل28،لل20،لل07،لل1لبح ببطلبحي    7

 66 اإلجمالي



(لوبحخددد  لبتوزيددطل ثددد مب لبحياسدد ول ندددىلنتضددفلأ لبحي يدددوالبح لدد لحل ثددد مب ل0نتضددفليددد ل دد ولل)
(ل ثد مةل00أاث  ل ث مب لبحث د لبألولل)كللث  لي لهكالبألث   لولل ل تملتوزي ج لل ث مة.ل00أاثفل

ل(. ث مب ل05 ث مب (لوبحس  ولوبحس ثطل)ل9وبحث ن لوبحث حىلوبحمبثطلوبحخ يول)
 (6جدول )

 توزيع العبارات السلبية داخل أبعاد المقياس
رقم العبارة  العبارات السلبية البعد م

 باالستبيان

ل05لحمبثبلم  للبح مبللضي  لبستامبملبل ببطلي  مضللبح مبلل0
ل38لأتابللأ لآمبمل ت لوحولك ن لتالللي ل أ لبحمبثبلل ببطلبح  وب ل2
ل70لحملتضالح لبحمبثبللأ ل الق  لأول جومل  الي ل ببطلبح جمةل3
ل78لأم  لثأ لقمبملسضملث حمبثبللوكس نج ل ببطل  لبح ميقلل7
ل07لأ نت  هلن لزيالئ لوي ل وح لحولبختل  لي جملب لبحملل ببطلبحتا نمل0
ل77لاللأنتي ل ح لأ لقوحلأول ز لسس س لبح ببطلبحسس س ل0
ل72لأل بملبج ل  لبم ت لبح ي ميخ()أ تم لث ملبألح   لبحن ميلللبح ببطلبحي   ل1

(ل1(لبحخدد  لبتوزيدطلبح ثدد مب لبحسدلبسلل بخددللبحياسد ولأ ل دد  لبح ثد مب لبحسددلبسلل)0نتضدفليدد ل د ولل)
لبحسث ل.ي لبألث   ل ث مةلوب  ةلح للث  لل ث مب ،

ل

 للمقياس:حساب المعامالت العلمية  -
 المقياس:صدق  -

 بحياس و.بست   لبحث  ىلث  ةلبم لح س  لا  ل           
 المحتوى:صدق  -

قدد ملبحث  ددىلبت لنددللبألبددملبحن ميددللوبح مبسدد  لبحسدد ثاللوبحيا بلددللوبحيادد نسولحلت ددمال لدد ل            
لبألزي  .(لحان  للبألحتمبون سلل) وببطلموبث لي    لبأل

 

 المحكمين:صدق  -
ق ملبحث  ىلث مملبحياس ول لد لبحسد  ةلبحي كيدن لبحسد بقلبإل د مةل حدنجملخدالللبح تدمةليد لل           

ملوبلدددد ليددددنجمل بدددد بملبحددددمأ لبدددد ليب ثاددددللهددددكالبح ثدددد مب لحألث دددد  لل00/0/2507مل حدددد لل2/0/2507
حابددوللبحث دد لأولبح ثدد مةلو ندد مل لدد لآمبملل%ل15سددثلليئوسددللقدد مه لبحيددككومةليسددثاً لوحادد ل دد  لبحث  ددىلن



(ل ث مةلح  ملالتج لبحوثساللث ألث   لوت مبملث ضدج لوقد لب تدو لبحياسد ول لد ل20بحي كين لتمل كال)
(ل ثدد مةلوب تبددملبحث  ددىلنسددثلل ن دد  لبحي كيددن ل لدد لأث دد  لو ثدد مب لبحياسدد ول00سددث للأث دد  لتتضددي ل)

لحلا  .ي س مًبل
ل

 الداخلي:صدق االتساق  --
تملبحت اقلي لا  لبحياس ولث ستخ بملبالتس  لبح بخل لألث   لبحياس ولو ث مبتد ل ندىلتدمل           

 ل ل ننللبحتانن لبحك لنبلغل د  ه لل3/0/2507 ت لل20/0/2507تببنقلبحياس ولخالللبح تمةلي ل
بحزي حدملل–ل)بألهلد ح للن   ليد لأن سدلل(لأبمب ل05بوبقطل)لبألحتمبو(لبم لي لأبمب لموبث لي    ل05)
ل(.بحيام لل–بالت   لل–بإلسي  نل لل–

   التالية:قام الباحث بالخطوات 
 س  لي  يال لبالمتث طلبن ل م للكلل ث مةلي ل ث مب لبحاس ولوبح م للبح لسللح دللث د ليد ل -

 أث   لبحياس ول
 ح لسللي لبحياس ول س  لي  يال لبالمتث طلبن لي يوال م   لكللث  لوبح م للب -
 بحسث ل.ككحمل س  ليا وبللي  يال لبالمتث طلبن لأث   لبحياس ول -

 الداخلي:حساب صدق االتساق 
 (7جدول رقم )

 صدق االتساق الداخلي بين البعد والمجموع الكلي ألبعاد المقياس
 الدافع المادي يالدافع السياس دافع التقدير حب الفريق  دافع الشهرة دافع العدوان معارضة الشرطة 

للللللل معارضة الشرطة
لللللل *59292 دافع العدوان
لللللل**59088ل**59750 دافع الشهرة

للللل**59380ل**59738 **59770 دافع حب الفريق 
لللل**59773ل**59772ل**59088ل**59387 دافع التقدير

للل*59299ل*59758ل*59351ل**59318ل**59758 الدافع السياسي
لل*59290ل**59710ل**59751ل**59000ل**59000ل**59383 الماديالدافع 

لل*59015ل**59173ل**59038ل**59131ل**59822ل**59005 المجموع
ل،50**ل بحللي نوسلل ن للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،ل50*ل بحللي نوسلل ن ل

 لبدن لكدللي دوملوبح م دللبح لسدللحلياسد ولويتضدفلأ ل(لي  يال لا  لبالتس  لبحد بخل1ويتضفلي ل  ولل)
 نددىلبن اددم لي دد يال لبالمتثدد طلبددن لل(ل,50 يسددطلي دد يال لبالمتثدد طل بحددلل  ادد ئسً ل ندد ليسددتوحلي نددو ل)



(لييددددد لس دددددنمل حددددد لاددددد  لبالتسددددد  لبحددددد بخل لحلا ئيدددددلل نددددد لتببساجددددد ل لددددد ل نندددددللبحث دددددىلل,882ل-ل,299)
لبالستبال سلل.

 (8جدول )
 اط بين درجة كل عبارةمعامل االرتب

 51من عبارات المقياس والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس            ن =                   
 الدافع المادي الدافع السياسي دافع التقدير دافع حب الفريق  الشهرةدافع  دافع للعدوان معارضه الشرطة

بارة
 الع

رقم
 

مل 
معا

باط
الرت

ا
بارة 

 الع
رقم

 

معا
مل  باط

الرت
ا

بارة 
 الع

رقم
 

مل 
معا

باط
الرت

ا
بارة 

 الع
رقم

 

مل 
معا

باط
الرت

ا
بارة 

 الع
رقم

 

مل 
معا

باط
الرت

ا
بارة 

 الع
رقم

 

مل 
معا

باط
الرت

ا
بارة 

 الع
رقم

 

مل 
معا

باط
الرت

ا
 

1 
313,* 

2 
825,** 

3 
934,** 

9 
914,** 

8 
952,** 

6 
944,** 

4 
884,** 

5 
345,** 

4 
643,** 

14 
843,* 

11 
325,** 

12 
894,** 

13 
636,** 

19 
244,** 

18 
382,** 

16 
442,** 

14 
646,** 

15 
354,** 

14 
343,** 

24 
961,** 

21 
912,** 

22 
993,** 

23 
964,** 

29 
888,** 

28 
823,** 

26 
929,** 

24 
842,** 

25 
389,* 

24 
241,* 

34 
986,** 

31 
415,** 

32 
642,** 

33 
864,** 

39 
636,** 

38 
939,** 

36 
645,** 

34 
892,** 

35 
688,** 

34 
349,* 

94 
313,* 

91 
989,** 

92 
842,** 

93 
314,* 

99 
919,** 

98 
936,** 

96 
836,** 

94 
343,** 

95 
244,** 

94 
854,** 

84 
244,* 

81 
345,** 

82 
994,** 

83 
823,** 

89 
946,** 

88 
649,** 

86 
384,* 

84 
315,* 

85 
993,** 

84 
415,** 

64 
399,** 

61 
864,** 

62 
649,* 

63 
994,** 

69 
391,* 

        68 
944,** 

 
848,** 

ل.ل,50.لللللللللللللللللللللللللللللللل**ل بحللي نوسلل ن لل,50*ل بحللي نوسلل ن ل

(لي  يال لا  لبالتس  لبح بخل لبن لكلل ثد مةلوبحث د لبحدك لتنتيد ل حسد لبح ثد مةل8نتضفلي ل  ولل)
و نىلبن ام لي  يال للي نوسل،يستوحللويتضفلأ ل يسطلقسملي  يال لبالمتث طل بحلل  ا ئسً ل ن 

(ليي لس نمل ح لا  لبالتس  لبح بخل لحلا ئيلل  لتببساج ل ل ل ننللل,108ل-ل,295)بالمتث طلبن ل
لبحث ىلبالستبال سلل.

ل

 ثبات المقياس :
 

لتببنقلل            لبحث  ىلث س  لي  يللبحثث  لحلياس ول  لبميقل    ة لTestل–لRetestق م
وتمل    ةللبألن سل،(لبم لي لموبث لي    ل05بنقلبالستي مةل ل ل ننللبحتاننن لوقوبيج ل) نىلتملتب

ل) لوك  لكحملب لب اللزين لق ما لحلتأ  لي لثث  لبالستي مة (ل25تببنقلبحياس ول ل لن ولبح ننل
لبستخ ي لح س  لبحي  يال لبح ننل لثأ لهكا ل س  لي  يللبالمتث طلبن لبحتببسان ل ليً  لوتم  لنويً 

لبحياس و.(لنوضفلي  يللبحثث  لح للث  لي لأث   ل9بح ليسللحلياس ولوبح  وللمقمل)



 (9جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لبيان معامل الثبات للمقياس

  51ن =            
 ع م ع م ر التطبيق البعدي التطبيق القبلي أبعاد

ل**,103ل01,0ل08,23ل05,0ل95,23 دافع معارضة الشرطة
ل**,130ل19,2ل07,20ل93,2ل50,22 دافع العدوان
ل**,185ل99,2ل78,07ل82,2ل00,- دافع الشهرة

ل**,108ل33,3ل25,07ل50,3ل18,07 دافع حب الفريق 
ل**,005ل53,3ل20,00ل38,2ل52,00 دافع التقدير

ل**,110ل92,0ل58,03ل57,2ل32,03 الدافع السياسي
ل**,020ل00,0ل32,20ل30,0ل58,20 ديالدافع الما
ل.ل,50**ل بحللي نوسلل ن للللل.ل,50*ل بحللي نوسلل ن ل

(لو دددو لبمتثددد طلكول الحدددلل  اددد ئسللبدددن لبحتببندددقلبألوللوبحتببندددقل9نتضدددفليددد لبح ددد وللمقدددمل)ل
ث ألن سدددللحادددن  للبألزيددد  ل ندددىلتتدددمبوحلي ددد يال للبألحتدددمبوبحثددد ن لحياسددد ول وببدددطلموبثددد لي ددد   ل

لوه لي  يال لبمتث طلكول الحلل  حسلليي لن لل ل لثث  لبحياس و.ل,185 ح لل,005بالمتث طلي لبن ل
(ل00   ل)ل ل (لحان  للبألزي  لس تيللبألحتمبوو كحملسكو لياس ول وببطلموبث لي    لبألن سلل)

حسددلليدد لبحادد  لوبحثثدد  لتةكدد لبحثاددللبدد لبحنتدد ئ لبحتدد لسيكدد ل ثدد مةلبدد لاددومت لبحنج ئسددلل لدد ل م ددلل  
لبح اولل لنج ل ن لتببسا ل ل ل ننللبح مبسللبألس سسل.

 الدراسة األساسية:-
ث دد لبحتأ دد ليدد لتددوببملك بددللبح ددموطلبإل بميددللوبح ليسددللحلياسدد ولتددملتببسادد ل لدد ل ننددللللللللللللللللل
 حد ل08/0/2507(لوكحدملبد لبح تدمةليد بألحتدمبو سلل)موبث لي    لبألنلأبمب ي لل055بحث ىلو   هم

للنل  وكحملوباً لحلاوب  لبحت ل    لوق لمو  لي ل0/8/2507بللبتمة
ل

لتببنقلبحياس ول ل ل ننللبح مبسللبألس سسللب لو و لبحث  ىليطلبالست  نللث حيس   ن لل-
لبحتأ ن ل ل لأبمب لبح ننللثأهيسللبست  ث تجملحالست   ةلينج .ل-
ل        يسطلبح ث مب .لل ل مةلبإل  ثللضمولل-



   ملبختس ملأ ثملي ل   ثللوب  ةلح لل ث مة.ل-
 اإلحصائية:المعالجات 

 لللللبحيتوس لبح س ب . -
للللللللبالن مبالبحي س م .ل-
للي  يللبالمتث ط.ل-
لح الح لبح مو لللللل2ك ل-
للللللللللللللللللبحنسب بحوز ل-
 بحنسبسللبألهيسلل-
 قشة النتائجعرض ومنا-

 (11جدول )
مقياس فيالشرطة(  )معارضة األولالبعد  فياستجابات عينة البحث   

 066(             ن =األزماتلصناعة  باألنديةس التراأل مشجعي) دوافع روابط 

بالترتي 2كا  يةالنسب األهمية  يالنسبالوزن   ةرقم العبار أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق   

4 279.096* 65555558 0551 01 415 151 0 

06 224.426* 61588888 0518 8 464 104 6 

4 064.776* 65516668 0518 5 451 154 05 

7 222.006* 65544444 0508 8 488 145 44 

0 270.406* 65580000 0541 5 488 148 48 

2 2.006 65511111 0506 1 464 106 18 

0 440.466* 88508888 0865 1 05 565 51 

0 20.406* 68561111 0581 181 418 1 51 

2 96.929* 68515558 0811 1 088 511 58 

9 227.406* 65511111 0506 8 481 145 85 

         

  0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا 



ً الستجابات عين.0رقم ) يتضح من الجدول  ة البحث روابط ( أن هناك فروق دالة احصائيا
الشرطة( وكانت  دافع معارضة) األولجميع عبارات البعد  فيالرياضية  باألندية األلتراس(مشجعي)

تنص على )أصبح شعارنا في الفترة الحالية هو شاركنا  والتي( 63نسبيه للعبارة رقم ) أهميهاعلى 
( وجاءت اقل نسبه 55003ه ) ( واهميه نسبي080في الثورة لالنتقام من الشرطة .( بتكرار موافق )

تنص على )تهابنا الشرطة لقدرتنا على الحشد والتنظيم .( بتكرار  والتي( 8للعبارة رقم )  مئوية
 ( .86033( واهميه نسبيه )  602موافقه ) 

(00جدول )  

مقياس فيالعدوان(  )دافع الثانيالبعد  فياستجابات عينة البحث   

066ن=             األزماتلصناعة  باألندية األلتراس مشجعيروابط  )دوافع  

2كا الترتيب النسبية األهمية  النسبيالوزن   ةرقم العبار أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق   

7 056038. 00022222 522 663 2.3 08 2 

3 083038. 00033337 56. 623 208 03 9 

6 0060.6. 0600 536 665 005 0.2 61 

8 2380.. 38088885 88. 63. 23. 2. 22 

2 602038. 03 572 263 603 8 23 

0 6.6087. 8000 0065 633 237 7 23 

3 053037. 06068885 530 630 007 022 44 

5 057066. 3.086666 760 373 006 00 16 

0 2.3020. 02077778 50. 280 28. 60 15 

0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا   

مشجعي ( أن هناك فروق دالة احصائياً الستجابات عينة البحث روابط 00رقم ) دوليتضح من الج 
نسبيه  أهمية( وكانت اعلى دافع العدوان) الثانيجميع عبارات البعد  فيالرياضية  باألندية األلتراس()

( بتكرار الرابطة.تنص على )أتقبل أي آراء حتى ولو كانت تقلل من شأن  والتي( 67للعبارة رقم )
 مئوية( وجاءت اقل نسبه 8000)عباره سلبيه واهميه نسبيه  وهي العكسياالتجاه  في( 633موافق )

 االتجاه في (006)( بتكرار موافقه وضب .بستخ ملحج لل نس لل ن لتنص على ) والتي( 00رقم)للعبارة 

 (.3.086)واهميه نسبيه  اإليجابي

 

 



(12جدول )  

مقياس  فيالشهرة(  )دافعالبعد الثالث  فيث استجابات عينة البح  

   ..3ن=  األزمات(  لصناعة  باألندية األلتراس مشجعيروابط  )دوافع                

                                                                                
 النسبيالوزن  النسبية األهمية 2كا الترتيب

أوافققق إلققى حققد  غير موافق
 ما

 رقم العبارة أوافق

5 250030. 37033337 808 680 08. 65 6 

0 203055. 0.053333 507 258 287 00 0. 

2 060075. 3.033333 0.88 057 608 80 07 

8 2880.7. 38053333 880 623 237 7 23 

7 2350.0. 35068885 885 63. 260 25 60 

3 220007. 00033337 56. 676 023 0.6 68 

0 00035. 70030000 0285 202 230 026 30 

6 032087. 06068885 530 620 057 82 02 

3 2.7065. 0.033337 502 630 058 07 05 

0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا   

مشجعي  ( أن هناك فروق دالة احصائياً الستجابات عينة البحث روابط02رقم ) يتضح من الجدول
نسبيه  أهمية( وكانت اعلى دافع الشهرةجميع عبارات البعد الثالث ) فيالرياضية  باألندية األلتراس()

تنص على )التحاقي بالرابطة لم يضف لي أي عالقات أو ظهور في وسائل  والتي( 30للعبارة رقم )
( 70030)ه نسبيه عباره سلبيه واهمي وهي العكسياالتجاه  في( 202اإلعالم( بتكرار موافق )

تنص على )أحدثت روابط المشجعين ضجة إعالمية  والتي( 6للعبارة رقم) مئويةوجاءت اقل نسبه 
 (.37033)واهميه نسبيه  اإليجابياالتجاه  في (65)( بتكرار موافقه هائلة.

 

 

 

 

 



 

(13جدول )  
مقياس  فيحب الفريق(  )دافعالبعد الرابع  فياستجابات عينة البحث   

066ن=  األزمات(  لصناعة  باألنديةس التراأل مشجعيروابط  )دوافع                

 رقم العبارة أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق النسبيالوزن  النسبية األهمية 2كا الترتيب

5 607038. 30033337 822 652 053 03 3 

2 353055. 06068885 530 332 200 6 00 

7 677000. 30000000 802 685 20. 0 08 

8 683028. 33088885 8.8 653 2.3 2 20 

3 278060. 38033337 873 665 233 00 62 

6 085057. 00068885 520 636 085 38 65 

0 600075. 30053333 827 658 077 20 33 

0 003030. 72053333 0606 50 6.0 2.3 06 

3 288075. 38022222 838 630 232 06 3. 

        0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا 

مشجعي ( أن هناك فروق دالة احصائياً الستجابات عينة البحث روابط 06رقم ) يتضح من الجدول 
 أهميةالفريق( وكانت اعلى  دافع حبجميع عبارات البعد الرابع ) فيالرياضية  باألندية األلتراس()

( بتكرار موافق مالئي.زتنص على )أفتخر بتشجيع فريقي وسط  والتي( 06نسبيه للعبارة رقم )
 والتي( 3للعبارة رقم ) مئوية( وجاءت اقل نسبه 7205)واهميه نسبيه  اإليجابياالتجاه  في( 2.3)

االتجاه  في(  03( بتكرار موافقه ) المقدمة.جهدي لوضع فريقي في  قصارىتنص على )أبذل 
 ( .30033واهميه نسبيه )  اإليجابي

 

 

 

 



(14جدول )  
مقياس فيالبعد الخامس )دافع التقدير(  فياستجابات عينة البحث   

(األزماتلصناعة  باألنديةااللترس  مشجعي) دوافع روابط    

..3ن=                                                                                             

 رقم العبارة أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق النسبيالوزن  النسبية األهمية 2كا الترتيب

0 276020. 38030000 870 630 260 2. 0 

7 353055. 36072222 787 300 0.6 32 02 

5 6360.6. 3.072222 766 258 070 60 05 

3 620088. 33077778 832 672 203 03 23 

8 0.0066. 32068885 736 335 065 02 66 

6 000.050  00066666 523 600 073 70 3. 

3 23006. 00027778 526 258 280 20 37 

2 37.038. 23033337 38. 663 008 63 03 

0 32000. 35066666 0238 030 27. 085 30 

        0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا 

مشجعي ستجابات عينة البحث روابط ( أن هناك فروق دالة احصائياً ال03يتضح من الجدول رقم ) 
 أهميةجميع عبارات البعد الخامس )دافع التقدير( وكانت اعلى  فيالرياضية  باألندية األلتراس()

تنص على )أري الناس ينظرون إلى شباب الرابطة على أنهم  والتي( 30نسبيه للعبارة رقم )
( وجاءت اقل نسبه 35066)نسبيه واهميه  اإليجابياالتجاه  في( 085مبدعون( بتكرار موافق )

تنص على )أبذل أشعر بالسعادة عندما يتحدث اآلخرين بشكل إيجابي  والتي( 05للعبارة رقم ) مئوية
 (3.072)واهميه نسبيه  اإليجابياالتجاه  في (60)( بتكرار موافقه الرابطة.عن 

 

 

 

 



(15جدول )  

مقياس  في( السياسي )الدافعالبعد السادس  فياستجابات عينة البحث   

066(        ن = األزماتلصناعة  باألنديةس الترألا مشجعيروابط  )دوافع                

2كا الترتيب النسبية األهمية  النسبيالوزن    رقم العبارة أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق 

3 6083. 52 6431 3 224 231 1 

0. 03000. 19733335 6211 611 224 266 62 

8 33085. 32744444 6222 622 222 241 23 

2 603028. 51711113 6142 2 214 244 23 

5 22080. 36731111 6239 641 226 224 24 

0 083067. 56716666 6419 12 223 226 46 

0 362005. 92725559 6156 452 661 2 45 

6 250026. 54752222 6123 1 216 222 11 

7 52005. 3171 6233 93 242 213 12 

3 0200.5. 33744444 6294 32 213 213 11 

 0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا 

ً الستجابات عينة البحث روابط 00رقم ) يتضح من الجدول       ( أن هناك فروق دالة احصائيا
( وكانت السياسيفع جميع عبارات البعد السادس )الدا فيالرياضية  باألندية األلتراس()مشجعي 

ل ز لتنص على ) والتي( 38نسبيه للعبارة رقم ) أهميةاعلى  لأنتي ل ح لأ لقوحلأو لال  وه سس س .(

( وجاءت 56068)واهميه نسبيه  السلبياالتجاه  في( 386) السلبي االتجاه فيعبارة سلبيه بتكرار 

( وبن .بحي   ن لب لبحثومب لوب  لب تمبملموبث لتنص على ) والتي( 06للعبارة رقم ) مئويةاقل نسبه 

 (35077)واهميه نسبيه  اإليجابياالتجاه  في (202)بتكرار موافقه 

 



(16جدول )  

مقياس في( المادي )الدافعالبعد السابع  فياستجابات عينة البحث   

(األزماتلصناعة  باألنديةس التراأل مشجعي) دوافع روابط    

..3ن=                                                                                            

 رقم العبارة أوافق أوافق إلى حد ما غير موافق بيالنسالوزن  النسبية األهمية 2كا الترتيب

6 630025. 87088885 0082 0 2.8 687 7 

6 330827 87088885 0082 . 208 682 03 

3 626006. 83000000 000. 0 238 600 20 

0 20033. 8300 0007 . 236 607 28 

2 633067. 88027778 0085 3 266 676 60 

8 6000.7. 80030000 0030 0 207 632 32 

7 602002. 80088885 0033 3 232 602 35 

0 0630323 50022222 0332 . 008 332 03 

3 602035. 87033333 0073 6 22. 677 36 

5 6.8037. 80027778 0060 2 230 667 33 

       0055=  0.0.الجدوليه عند مستوزى معنويه  2قيمه كا 

 مشجعي( أن هناك فروق دالة احصائياً الستجابات عينة البحث روابط 03رقم ) يتضح من الجدول
 أهميه( وكانت اعلى الماديجميع عبارات البعد السابع )الدافع  فيالرياضية  باألندية(  األلتراس)

ن  ين لي للبإل بمةلب ل يللبموب  لحل خال لوي ل ح لتنص على ) والتي( 36بارة رقم )نسبيه للع
ل. لبحت مي  لأثن م لبنتا ل لو  ل لين سثل لتغكسل لوتوبنم ( واهميه نسبيه 332)  إيجابي(بتكرار كحم

أ الل ل ل  ملي لي لولتنص على ) والتي( 33للعبارة رقم ) مئوية( وجاءت اقل نسبه 50022)
 (80027واهميه نسبيه )  اإليجابياالتجاه  في(  667( بتكرار موافقه ) بح ميقلحيةبزمة   ل  بمةلبحن



(17جدول )  

أبعاد مقياس فياستجابات عينة البحث   

(األزماتلصناعة  باألنديةس التراأل مشجعي) دوافع روابط   

  066ن = 

 األهمية الترتيب
 النسبية

الوزن 
 النسبي

حد ما إلى غير موافق  البعد أوافق 

 ك % ك % ك %

الشرطةمعارضه  6302 3.05 26.0 6803 36 07. 003.5 830703 الثاني  

 العدوان 708 03 0563 6005 27.3 0.00 8802 030330 الرابع

 الشهرة 325 0003 2.37 6806 27.3 0.00 8720 060808 الخامس

 حب الفريق 630 306 2.22 6308 6066 0305 8202 0.0350 السابع

 التقدير .73 0306 07.0 6205 2730 0208 8670 000357 السادس

 السياسي 2570 3500 2680 6507 338 0.08 03626 750072 الثالث

 المادي ..67 30003 2288 680.7 22 067. 00358 870200 األول

ل) ل  ول لي  ل01نتضف لوبحخ  لث حوز  لبح لسلبحنسبسللوبألهيسللبحنسب ( لبحث ى ل ننل للالست  ث  
ل)055) = لبألن سل لموبث لي     لوياس ول وببط ل م   لبألث    لب  لبألزي  لبألحتمبو( لحان  ل )

ل لأ  ل)لحألث   لبحنسبسللبألهيسلنتضف لبن ام لبن  لل819200ق  لكي لل059090، لو  م ليمتث  )
(ل)بح ببطلل809100نسبس للثأهيسل() ببطلي  مضللبح مبلل819200نسبس للثأهيسلنل )بح ببطلبحي   ل

للثأهيسلحسس س لب لبح  وب لل199012نسبس  ل) ببط للثأهيسل( لل079070نسبس  لبح جمة ل) ببط ل لثأهيسل(
ل(ل059090نسبس لللثأهيس(لل) ببطل  لبح ميقل009091نسبس للثأهيسل(ل) ببطلبحتا نملل039808نسبس ل

ل
ل
ل
ل



 والتوصيات:االستنتاجات 
 االستنتاجات:

تس ةالت لوب لل ل وت اساً لأله بالبحث ىلوبإل  ثلللبإل ا ئ ب لضوملي لأس م ل ن لنت ئ لبحت لنلل
لتواللبحث  ىل ح لبالستنت    لبحت حسل لوب  مبمبت   و ل ننللبحث ىل

(لحادن  للبألحتدمبو وببدطلموبثد لي د   لبألن سدلل)ل لد تدملبند ملياسد ولندو  لسسديفلثد حت مال -
ل05ي  مضددددللبح ددددمبلل لدددد لبحن ددددولبحتدددد ح ل) ببددددطلل ثدددد مةل00وأث دددد  لل1بألزيدددد  ليكددددو ليدددد ل

 ببدطلل ثد مب ،ل9 ببدطل د لبح ميدقلل ثد مب ،ل9 ببدطلبح دجمةلل ثد مب ،ل9 ببطلبح  وب لل ث مب ،
ل ث مب (ل05بح ببطلبحي   لل ث مب ،ل05بح ببطلبحسس س لل ث مب ،ل9بحتا نمل

ل–بحياسدد ولنتينددزلثي دد يال ل ليسددلل  حسددلل نددىلتددمل سدد  لكددلليدد لبحادد  ل)ادد  لبحي تددو ل -
ل  دد  ةادد  لبالتسدد  لبحدد بخل (لوكددكبل سدد  لي دد يال لبحثثدد  لث سددتخ بمل)ل– كيددن لادد  لبحي
 بحتببنق(.

(لحاددن  للبألزيدد  ل دد م ل سدد لبحتمتندد لبألحتددمبوبتضددفلأ ل وببددطلموبثدد لي دد   لبألن سددلل) -
 بحت ح  

 ي  مضللبح مبل.لبحث ن  بح ببطلل-لللبح ببطلبحي   .لبألول بح ببطل-ل
  ببطلبح  وب .لبحمبثط بح ببطلل-لل ببطلبحسس س .لبحث حى بح ببطلل-
  ببطلبحتا نم.لبحس  و بح ببطلل-لل ببطلبح جمة.لبحخ يو بح ببطلل-
ل ببطل  لبح ميق.لبحس ثط بح ببطلل-

 التوصيات:-
بالت د  لبحيادم لح دمةلل–بح جد  لبحي نسدلل)وزبمةلبح دث  لوبحمي ضدللل ل بثطلبحياس ولوتوزي  ل -

ل.بحيث مي  بألن سللوبح ج  لبألينسللبحينوطلبج لتأين لل–بحا مل
ح ددغللوبدد لبددمبوجملويسدد   تجملبدد لبدد مل سدد تجمللبألحتددمبوتددوبنملبددم ل يددللين سددثللح ددث  ل -

 بح يلسل.
 يددللندد وب لوي  ضددمب لوحادد مب ليددطل خاددس  لوبنسددللوت ددو ليادد ملثاددللحل ددث  لحت زيددزل -

 ن لويال للبحوب .قسيللبالنتي ملبحوب
حت لدددسيجملي نددد لبحن ددد حلوكس سدددللت  نددد لبألهددد باللبألحتدددمبو يدددلل ومب لتنيسدددللث دددميللح دددث  ل -

 وبحس  لحت اساج لث حبم لبحي مو ل.



 ي  د تجملبحمي ضدسللث ند ًبل د لي تدمملبحسس سدللونبدكلأ لل لد ث ح  د  للبألحتمبويب حثلل ث  ل -
 بحوب .لي  وحللالستغالحجملحتن نكليخبب  لتستج الت ينم

يددد ل ندددىلوسددد ئلللبألحتدددمبو لددد لي ددد حول  بمب لبألن سدددللتدددوبنملبحتسدددجسال لبحين سدددثللح دددث  ل -
بحيوبادددال لحلدددكه  لخلدددالبح ميدددقلبددد لكدددلليكددد  لوكدددكحملأ وب لبحت ددد سطلوكحدددمليددد لينزبنسدددلل

 يخااللي لقبللبألن سللوثبمياللي مو ل.
ئج لو د ملبحسدي حلثدأ لضمومةل ق يلليكد  ليخاد لحلمبثبدللث ألن سدللو يدللك مننجد  لأل ضد  -

 ال ليطلبألبمب لبحي   ن .ب  لونمل ضولمسي لوي موالث إلخ
أثندد ملبحيث ميدد  لنددتملتخاددس ليا  دد ليمقيددللويمتثددللويددتملبح لددوولثبمياددللتسدديفلثي مبددللهددول -

 بحا ئملث ح غ .ل ل بح خ لبح  حول ل لبح مس لوكحملحتسجنللبحت مال
ملبد وللبألحتدمبووبح دمبللوت ميدال دث  للبألحتدمبو يللند وب لتثاس سدللتالندللبح  دوةلبدن ل دث  ل -

ي سددللبألموبحلوضددمومةلبحت بنددمل دد لبحت دد سطلوبح ددمحلح ددوزل ل حدد بح ددمبللبحبندد ملوبحددك لنجدد ال
بح ميددقلثأسددلو ليت ضددمل و لضددمملوالل ضددمبملث حيدد للبح دد ملأولبأل ددخ  لوكددكحملبدد ل  حددلل

 بحخس مة.
نبت دد وبل دد لسددسبمةلأادد   لل تدد للتخ ددسملسدد ملبسددطلبحتددككمةلح ددولموبثدد لبحي دد  ن لحألن سدد -

 بحي للوبحيا حفلوت و لس مه لين س لحل يسط.
ن دددملبحدددو  لبح يددد هنم ل دددوللبألهددد بالبحنبنلدددللحلمي ضدددللوضدددمومةلنبدددكلبح ندددالوبح دددغ لبدددن ل -

 بح ي هنم.
بدد لتددأين لبحيث ميدد  لب  ندد لبح ددمبللحبددىلوتنيسددللموحلبحت دد و لوكسددمللبألحتددمبو ددث  لل  ددمبم -

 ضللبح مبل.بح وب زلبحخ اللثي  مل
حلمبثبللبحت لتتينزلأ بئج لث حموحلبحمي ضدسلللوبح وببم ل لبح وحللأ لتاوملبما لبح وبئزلبحي  سلل -

 وبحت  سطلبح ض م .
وباً لحا نو لبح ي س  لبألهلسللوالب لأ لس مالبح ضولي لح لي للبألحتمبوموبث لل  ج مالب لي ل -

  حنج .لننتي  لبحت ل او لوي ل لس لي لوب ث  لت  الوبن لون  س لو ي  ت
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