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 الفصل الرابع

 ومناقشتها نتاةا الدراسة                      

 

هددذا الي ددل سددتطرق الباح دد  إلددى النتددائل التددي خرجدد  ب ددا الدراسدد . حيددث سددتجي  علددى  مددن خددالل    

 التألاؤتى الاام  والبحث و فرضياتا المذكورق. 

 السؤال المركوي 

 ما هو تاثير مشاهدة المسلس ت المدبلجة على القي  االخ قية للشباب؟

 لالجاواى مواف  وغير مواف  مدى الباح   على المقياث ا تياعت

 ( = مرتيع جدا.% 84.2) •

 ( = مرتيع.%  84.0-68.2) •

 = متوسط.%)  68.0-52.2) •

 ( = منايا.%52.0-36.2 ) •

 ( = منايا جدا.36.2% )ا ل  •

وبالن ربفننعحمننأأ ننجبة عنننذ ننأانن ببخدنن بجمبدننت دمحبخمتودنن عحبخ دننعن ذ

 بخمع عر ذوبختكربربح.
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مااا هااي أنماااد مشاااهدة الشااباب للمسلساا ت  لمتعلقااة بالسااؤال األول و الاا:ي نصااه:أوال : النتاااةا ا

 . م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية المدبلجة في التلفاز

 اإلجابة ع  ه:ا التساؤل كما يلي :  2ويبي  جدول 

ماا  وجهااة فااي التلفاااز  الشااباب للمسلساا ت المدبلجااة مشاااهدة  يبااي  المتوسااطات الحسااابية واالنحااراف المعيااري والنسااب المئويااة ألنماااد  ( 2 جاادول رقاا  )

 نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية 

 اليقراى ر   اليقرق
متوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط 

 اتستجاو 

اتنحددددددددددددددددددددددددرا  

 المجياري 

النألددددددددددددددددددددددددب  

 المئوي 

 الدرجة

1 
هددل اندد  مددن متدداوجي المأللألددالى المدبلجدد  فددي 

 التلياز؟
2.27 .930 

 مرتفعة 75.6

2 
ى النوريددددددددد  علدددددددددى افضدددددددددل مشددددددددداهدق المأللألدددددددددال

 المأللألالى ا خر   

3.56 1.313 

 مرتفعة 71.2

3 
ا ضددددددي مددددددا ازيددددددد عددددددن الألدددددداعتين فددددددي مشدددددداهدق 

 المأللألالى النوري  

 

1.92 

 

 منخفضة .48 774.

 منخفضة 48.2 879. 1.39 اتاوع مأللألل مدبلل واحد في الن ار 4

 مرتفعة 81 962. 3.27 هل تتاوع المأللألالى النوري  المدبلج ؟ ٥

 متوسطة 60.6 1.648 3.03 اتاوع المأللألالى النوري  تسباي فني  وتقني   ٦

 متوسطة 64.2 1.084 2.75 الدرج  النلي 
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   متاوجدد  الشددباي للمأللألددالى المدبلجدد  فددي التليدداز  اتضم مددن خددالل البياندداى فددي الجدددول الألدداب  ان  

%(، وفيمدددددا  81 %( إلددددى ) 48  )، فتراوحدددد  النألدددد  المئويدددد  علي ددددا مددددا بددددين مرتيجدددد   اندددد  برجت ددددا 

   بنألددددب  ) مرتيجدددد   كاندددد  برجت ددددا متاوجدددد  الشددددباي للمأللألددددالى المدبلجدددد  فددددي التليدددداز  اتجلدددد  والدرجدددد    

متاوجددد  (، وتشدددير هدددذر النتيجددد  إلدددى أن       2.27 %( وبدتلددد  المتوسدددط الحألدددابي الدددذي بلدددغ ) 7٥.٦

 الشباي للمأللألالى المدبلج  مرتيج .

 

ت الدراسة المتعلقة بأنماد مشاهدة للمسلساا ت المدبلجااة فااي التلفاااز كمااا فااي الجااداول تكرارات لفقرا

 التالية : 
 في التلفاز  مشاهدة طلبة جامعة النجاح الوطنية للمسلس ت المدبلجةالتكرارات ليبي    ( 3 جدول رق  )

 

 

 هل انت م  متابعي المسلس ت المدبلجة؟ 

 التكرارات والنسب 

 المئوية النسبة تكرار

 85.8 240 وشعل كبير

 6.9 28 وشعل متوسط

 32.4 132 وشعل  ليل

 100 400 المجموع
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المشددداهدق وشدددعل  مدددل حيدددث و مرتيجددد    الشدددباي للمأللألدددالى ويتضدددم مدددن الجددددول الألددداب  أن متاوجددد  

أن دد  ييضددلون متاوجدد   الشددبايمددن   %32.4وأجدداي  % 6.9وبشددعل متوسددط     %8٥.8  بيددر الددى

 وشعل  ليل. المأللألالى

 
 م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح في التلفاز  التكرارات الي مسلس ت مدبلجة يفضل الشباب مشاهدتهايبي    ( 4 جدول رق  )

 

المأللألدددالى النوريددد  عدددن  مدددن الطلبددد   ييضدددلون متاوجددد   %40ويتضدددم مدددن الجددددول الألددداب  أن هنددداك 

 لر   الجين .هو نألب  مشاهدق مرتيج  والنألب  اربع خياراى اخر   و 

  

 

 

 

 أي المسلس ت تفضل متابعتها؟ 

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 26.5 108 التركي 

 40 1٦0 النوري 

 3 12 المعأليعي 

 22 88 ا جنبي 

 8 32 غير رلل

 100 400 المجموع
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 وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية  المشاهدة المسلس ت المدبلجة م  التكرارات لساعاتيبي    ( 5 جدول رق  )

اوجدددد  المأللألددددالى المدبلجدددد  لمدددددق مددددن  الجيندددد  ييضددددلون  مت  % ٥٥ ويتضددددم مددددن الجدددددول الألدددداب  أن 

 ساعتين في الن ار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك  ساعة تقضي في مشاهدة التلفاز؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 28.4 11٦ ساع  او ا ل

 ٥٥ 220 ساعتين

 11 44 سالا ساعاى

 ٥ 20 ا  ر من رلل

 100 400 المجموع
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 : فل رى النتائل كما في الجدول التالي عدب المأللألالى التي يشاهدها الشبايأما عن 

 في التلفاز طلبة جامعة النجاح التي يشاهدونها  المدبلجة عدد المسلس تيبي    ( 6 جدول رق  )

 

 % 44اعلددى نألددب  كاندد  فددي متاوجدد  مأللألددلين  حيددث جدداءى النألددب  ويل ددر مددن الجدددول الألدداب  أن 

متاوجدد  ، سدد  سالسدد  ي  % 3٥من الجين  ييضددلون متاوجدد  مأللألددلين فددي الن ددار. تليددا مأللألددل واحددد ي  

 متاوج  .%    7ي   3ا  ر من    متاوج  ، وبالمقا  ا خير 14%

 

 

 

 

 

 

 

 ك  مسلسل تتابع في اليوم؟

 ات والنسب التكرار 

 النسبة المئوية تكرار

 35 140 واحد

 44 17٦ اسنين

 14 ٥٦ سالس 

 7 28 ا  ر من رلل

 100 400 المجموع
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 لمأللألالى النوري  المدبلج ل  لب  جامج  النجاح الو ني   متاوج ابين  (7جدول ر   )

 

ويل ددددر مددددن الجدددددول الألدددداب  ان نألددددب  مشدددداهدق المأللألددددالى النوريدددد  المدبلجدددد  مرتيجدددد  حيددددث ح ددددل  

ل يددر المتدداوجين وهددي نألددب   % ٩مقابددل   % 28، واتجاودد  غالبددًا علددى  %٥4ا جاودد  بائمددًا علددى 

 مشاهدق عالي  جدًا.

 :هر في الجدول التالي أما ع  دوافع المشاهدة فتظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل تتابع المسلس ت الكورية المدبلجة؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 ٥4 21٦ بائما

 28 112 غالبا

 ٩ 3٦ أحيانا

 ٩ 3٦ مطلقا
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 مسلس ت الكورية المدبلجةطلبة جامعة النجاح الوطنية لل( سبب متابعة 8جدول )

 

يل ر من الجدول الألاب  ان بوافع المشدداهدق للمأللألددالى التركيدد  كاندد  علددى التددوالي لمتاوجدد  الموضدد  

، سدد  اتعجدداي وددالمم لين  % 2٩، سدد  للتألددلي  والترفيددا بنألددب   % 31حيددث بل دد  ا جاودد  علددى رلددل 

، وأخيددددددرًا اتعجدددددداي ودددددداتباء الجددددددالي  % 14، سدددددد  اتعجدددددداي والق دددددد  الم يددددددرق بنألددددددب   % 1٥بنألددددددب  

 . % 11للم لين بنألب  

 

 

 

 

 

ماااااا هاااااو ساااااب متابعتااااا  للمسلسااااا ت الكورياااااة 

 المدبلجة؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 2٩ 11٦ التأللي  والترفيا

 1٥ ٦0 اتعجاي والمم لين

 11 44 في التم يل  اتباء الجالي 

 14 ٥٦ الق   م يرق وجذاو 

 31 124 متاوج  الموض 
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م  وجهة نظاار طلبااة ما سمات الدراما الكورية  ثانيا : النتاةا المتعلقة بالقس   الثاني و ال:ي نصه:

 جامعة النجاح الوطنية 

 

 م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية  سمات الدراما الكوريةيبي    ( 9 جدول رق  )

رقااااااااااااا  

 الفقرة
 الفقرات

متوسااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 االستجابة

االنحاااااااااااااراف 

 المعياري 

النسااابة 

 المئوية

 الدرجة

 مضمون المسلسالت الكورية جيد 4
 متوسط  64 966. 2.58

 تخالف المسلسالت الكورية العادات والتقاليد   ٥
 مرتيج  8.7٩ 1.059 3.99

   بةدالملكورية احكام تخالف المسلسالت ا 1٦
 مرتفعة 84.2 935. 4.21

 الدرجة الكلية  
 مرتفعة 70 992. 3.59

 

راي المشدددداهدان فددددي سددددماى المأللألددددالى النوريدددد  اتضددددم مددددن خددددالل البياندددداى فددددي الجدددددول الألدددداب  ان  

مددا   ألدد ال%(، وفيمددا اتجلدد  و 84( إلى )%٦4 ، فتراوح  النأل  المئوي  علي ا ما بين ) ان  مرتيج 

%( وبدتلدد  المتوسددط  ٦4   بنألددب  ) متوسددط    كاندد  برجتددا رايل في مضمون المأللألالى النوري   

اعجددداي المشددداهدان والمضدددمون كدددان (، وتشدددير هدددذر النتيجددد  إلدددى أن    2.٥8    الحألدددابي الدددذي بلدددغ )

 .متوسط

ى وجدددددددوا أن مضددددددمون المأللألددددددالى النوريدددددد  ياددددددالش الجددددددابا 7٩وفددددددي نيددددددر الو دددددد  تبددددددين مددددددن الجيندددددد  

  من الجين  وجدوا أن مضمون المأللألالى النوري  ياالش الشريج  ا سالمي . 84والتقاليد، و
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 مسلس ت الكوريةالفي المضمون طلبة جامعة النجاح الوطنية لرأي  تالتكرارايبي   (10 جدول رق  )

 

يل دددر مدددن الجددددول الألدددداب  أن راي المشددداهدان فدددي مضدددمون المأللألددددالى النوريددد  مرتيدددع حيدددث كاندددد  

اندددددا مقبدددددول  %13، فدددددي حدددددين  دددددال   % 13وممتددددداز   % ٥3راي النددددداث اندددددا جيددددددا جددددددا ا  دددددر مدددددن 

 انا ضجيش. %21و

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما راي  في مضمون المسلس ت الكورية؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 13 ٥2 ممتاز

 53 212 جيد جدا

 13 ٥2 مقبول

 21 84 ضجيش

 100 400 المجموع
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اإلس مية م  وجهة نظاار طلبااة جامعااة النجاااح ( مخالفة المسلس ت الكورية للعادات والتقاليد والدي  11ول رق )جد

 الوطنية 

 

مدبلجدددد  مااليدددد  مأللألددددالى النوريدددد  الهددددل تجتقددددد ان الر الجدددددول الألدددداب  أن برجدددد  ا جاودددد  علددددى   يل دددد

امددددا الألدددد ال  ال دددداني  وافدددد  وشدددددق ،  % 77.٥مرتيجدددد  حيددددث بل دددد  نألددددب  الموافقدددد   للجدددداباى والتقاليددددد  

تل ددددر هدددذا النألدددد  و وهددددي  نألدددب  مرتيجددد   توافدددد  وشددددق  % 81.3فنانددد  النألدددب  للتاايددددد اعلدددى فبل ددد  

 الش الجاباى والتقاليد وأحعا  الدان.تاايد المشاهدان وان المأللألالى النوري  المدبلج  تا

 

 

 

هااال تعتقاااد ان المسلسااا ت 

الكوريااااااة مخالفااااااة لعااااااادات 

 والتقاليد ؟

هااااااااااال تعتقاااااااااااد ان  التكرارات والنسب 

المسلسااااااااااااااااااااااااااا ت 

الكورياااااااة مخالفاااااااة 

 ألحكام الدي ؟ 

 التكرارات والنسب 

النساااااااااااااااااابة  تكرار

 المئوية

 النسب  تكرار

 46.1 188 اواف  وشدق  36.3 148 اواف  وشدق 

 35.3 144 أواف  41.2 168 أواف 

 7.8 32 محااد 4.9 20 محااد

 - - اعارا وشدق  1.0 4 اعارا وشدق 

 8,8 36 اعارا 14.7 60 اعارا
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ما هااو اثاار مشاااهدة المسلساا ت الكوريااة علااى  ثالثا : النتاةا المتعلقة بالسؤال الثالث و ال:ي نصه:

 وجاءت النتاةا كالتالي : م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية القي  االخ قية 

 

 لطلبة جامعة النجاح الوطنيةلتأثير مشاهدة المسلس ت على القي  االخ قية اف والنسب المئوية يبي  المتوسطات الحسابية واالنحر  (12 جدول رق  )

رقااااااااااااا  

 الفقرة
 الفقرات

متوساااااااااااااا  

 االستجابة

االنحاااااااااراف 

 المعياري 

النساااااااااابة 

 المئوية

 الدرجة

 اثرت بي القيم الموجودة بالمسلسالت الكورية  10
 متوسط  58.2 1.256 2.33

جررروة بالمسلسرررالت الكوريرررة بشررركل اثررررت بررري القررريم المو 11

 سلبي

1.61 .490 

 مرتيج   ٥.80

 من المسلسالت الكورية إ  عن ذتأثرت بقيم  12
 متوسط  ٦3.2 6.69 2.929

 تأثرت بقيم سلبية من المسلسالت الكورية 13
 متوسطة ٦0.7 3.160 6.07

لرررد   بأل الق نننذتررر ثر المسلسرررالت الكوريرررة علررر  القررريم  14

 الشباب

3,41 1.036 

 متوسطة ٦8.2

 ت ثر المسلسالت الكورية بطرق مختلفة عل  الشباب 1٩
 متوسطة ٥8.8 1.036 1.177

 2.150 2.921 الدرجة الكلية 
 متوسط  64.9

 

أسدددر مشدددداهدق المأللألددددالى النوريددد  المدبلجدددد  علددددى اتضدددم مددددن خدددالل البياندددداى فددددي الجددددول الألدددداب  ان  

( %٥8.2، فتراوحدد  النألدد  المئويدد  علي ددا مددا بددين )ط  متوسدد   كاندد  برجت ددا القددي  اتخال يدد   لدددا   

  بدرجددددد  أسدددددر المأللألدددددالى النوريددددد  علدددددى القدددددي  ا خال يددددد  للشدددددباي   %(، وفيمدددددا اتجلددددد   80,٥  إلدددددى )

(، وتشددددير 2.1٥0  ( وبدتلدددد  المتوسددددط الحألددددابي الددددذي بلددددغ )%٦٥بنألددددب  ) متوسددددط     اندددد  برجت ددددا
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الى النوريدد   فددي التليدداز علددى القددي  اتخال يدد  لددد  الشددباي أسددر مشدداهدق المأللألددهددذر النتيجدد  إلددى أن   

 .هو  متوسط  

ولمجرفددد  تددداسير مشددداهدق المأللألدددالى النوريددد  فدددي التليددداز علدددى القدددي   اتخال يددد  اعتمددددنا علدددى التندددراراى 

 لليقراى المتجلق  وا سر كما في الجدول التالي: 
 م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنيةمسلس ت الكورية  على القي  االخ قية  للشباب لتأثير مشاهدة ال التكرارات يبي   ( 12 جدول رق  )

اتضدددددم مدددددن الجددددددول الألددددداب  ان تددددداسير مشددددداهدق المأللألدددددالى النوريددددد  المدالجددددد  علدددددى القدددددي  اتخال يددددد  

، مقابددددل  % 22، واتجاودددد  غالبددددًا علددددى  %2٦للشددددباي متوسددددط  حيددددث ح ددددل  ا جاودددد  بائمددددًا علددددى 

 .%11، وأحيانًا التي ح ل  على  % 41ا جاو  مطلقًا التي ح ل  على 

 لتاسير:والجدول التالي اوضم نوع ا

 

 

 

 

هاااال تااااؤثر باااا  القااااي  االخ قيااااة الموجااااودة فااااي 

 المسلس ت الكورية؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 2٦ 104 بائما

 22 88 غالبا

 11 44 أحيانا

 41 1٦4 مطلقا

 100 400 المجموع 
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 يبي  نوع تأثير الدراما الكورية على طلبة جامعة النجاح ( 13جدول رق  )

 

مددن الجيندد ، مقابددل  % ٦1اتضم من الجدول الألدداب  ان المأللألددالى النوريدد  أسددرى وشددعل سددلبي علددى 

 من الجين  اسرى علي   وشعل إيجابي . % 3٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما نوع القي  التي تاثرت بها ؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 3٩ 1٥٦  ي  ايجابي  

 ٦1 244  ي  سلبي  
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   لب  جامج  النجاح الو ني  تاسر ب ا ابين نوع القي  ا يجابي  والأللبي  التي  14والجدول 
  لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية ( يبين تكرار القيم  االيجابية  والسلبية في المسلسالت الكورية14جدول )

 

المدبلجدد  كاندد  اعلددى نألددب  اوضم الجدول الألاب  القددي  التددي تدداسر ب ددا المشدداهدان للمأللألددالى النوريدد  

وا دددل  يمددد  مدددن القدددي  اتيجابيددد  كانددد  الوفددداء امدددا والنألدددب   120تندددرار للقدددي  اتيجابيددد  الشدددجاع  بتندددرار 

 تنرار وا ل تنرار كان ل التجري . 1٩2للقي  الأللبي  كان اعلى تنرار ل اتنت ازي   وقيم  

 

 

 القي  االيجابية 

  التكرارات والنسب 

 

 القي  السلبية 

 التكرارات والنسب 

النساااااااااااااااااابة  تكرار

 المئوية

 النسب  تكرار

 ٩ 3٦ الجال اى المحرم  30 120 الشجاع  

 5 20 الايان  10 40 النياح 

 3 12 النذي 4 1٦ النر 

 4 1٦ اسارق الش واى 4 16 النرام 

 48 1٩2 اتنت ازي  2 8 الوفاء

 5 20 ال در - - ال دق

 2 8 عد  احترا  النبير 3 12 اتمان 

 2 8 التجري  ٩ 36 الح  

 14 56 الألر    10 40 اتخال 

 10 40 الطمع 28 112 تحمل المأل ولي 

 100 400 المجموع 100 400 المجموع
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ي أسدددر المأللألدددالى النوريددد  علدددى القدددي  فددد رأي  لبددد  جامجددد  النجددداح الو نيددد  و الجددددول التدددالي اوضدددم 

 اتخال ي  للشباي؟
 من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية  لدى الشباب األخالقيةأثر المسلسالت الكورية على القيم ( يبين 15جدول )

 

علددى القددي  اتخال يدد   لددد  اوضددم الجدددول اعددالر موافقدد  الندداث علددى وجددوب تدداسير للمأللألددالى النوريدد  

لمجدددددارا  %1لمجددددارا و  % 22مقابدددددل  لموافدددد  وشدددددق ، % 1٥لموافددددد  و  % 32الشددددباي بنألددددب  

 وشدق.

 

 

 

 

 

هااااال تعتقاااااد ان لمشااااااهدة المسلسااااا ت الكورياااااة 

 المدبلجة تأثير على القي  االخ قية للشباب ؟

 سب التكرارات والن

 النسبة المئوية تكرار

 16 ٦4 مواف  وشدق

 33 132 مواف 

 28 112 محااد

 22 88 مجارا 

 1 4 مجارا وشدق

 100 400 المجموع
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 أما عن  عل هذا التاسير على القي  ا خال ي  لد  الطالي فيل ر من خالل الجدول التالي:

  م  وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية يبي  شكل التأثير على القي  األخ قية لدى الشباب 16جدول 

 

بنألددددب  مرتيجدددد  اتضددددم مددددن الجدددددول اعددددالر ان تدددداسير مشدددداهدق المأللألددددالى النوريدددد  علددددى الشددددباي سددددلبي 

 %23 ا  ، وتاسير إيجابي بنألب   308 بتنرار  % 77ومل  الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاادى  مااا هااو شااكل التااأثير علااى القااي  االخ قيااة

 الشباب  ؟

 التكرارات والنسب 

 النسبة المئوية تكرار

 23 ٩2 تاسير ا يجابي

 77 308 تاسير سلبي
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 مستوى اإلجابة لمتابعة المسلسالت الكورية لدى تخصصات كلية االعالم من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية( يبين 17ول )جد

 

 

أن تا دددد  ا راعدددد  والتليزيددددون هددددو ا   ددددر متاوجدددد  للمأللألددددالى النوريدددد  يل ددددر مددددن الجدددددول الألدددداب  

وشعل كبير اليا تا   ال ددحاف  المعتوبدد  واتلنترونيدد  ومددن سدد  تا دد  الجال دداى الجامدد ، وترجددع 

الألدددددب  الدددددى اهتمدددددا   ألددددد  ا راعددددد  والتليددددداز ومشددددداهدق التليددددداز وشدددددعل ا بدددددر مدددددن ودددددا ي ا  ألدددددا  الباح ددددداى 

 ترتبا   رلل بدراست   وشعل مبا ر. 

 أما والنألب  تختال  التاسير بين ا ناا والذكور كما في الجدول التالي : 

 













 متابعة المسلس ت الكورية
صااااااااااااااااحافة 

 مكتوبة  

رذاعاااااااااااااااااااااااااة 

 وتلفويون 

الع قاااااااااااااااااااااااااات 

 العامة
 النسبة المئوية )%( المجموع 

 85.8 240 50 110 80 بشكل كبير

 6.9 28 8 15 5  بشكل متوس

 32.4 132 74 25 33 بشكل قليل 

 132 150 118 المجموع
400 100% 
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من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح  لذكور واإلناث(اختالف تأثير المسلسالت الكورية المدبلجة بين ا 18الجدول رقم ) 

 الوطنية 

 السؤال الرئيسي الجنس المجموع

 ذكر انثى

100.0% 
 

76.9% 
 
 
 

23.1% 
 
 
 

 دائما
اجت ثر
نكبخق م
بخمو ودة

نعخمدلدالح
؟بخكور ذ

100.0% 
 
 
 

72.2% 
 
 
 

27.3% 
 
 
 

 غالبا

100.0% 
 
 

54.4% 
 
 

45.5% 
 
 

 احيانا

100.0% 
 
 

65.9% 
 
 

34.1% 
 
 

 مطلقا

100.0% 
 
 

69.0% 
 
 

31.0% 
 
 

 المجموع

 

اتضددم مددن الجدددول الألدداب  أن تدداسير مشدداهدق المأللألددالى النوريدد  علددى اليتيدداى ا بددر منددا علددى ركددور 

  م  ال:كور . %23.1م  االناث   مقابل  %76.9حيث ا سر وشعل بائ  على 

 

 

 

 

 

 


