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.  يحخشيت ياخسخٛش

 

انصٕٚا, صٛغٕسث, ،انًهبُت انحًعت ،انشقاء يشقٕق : اانكهًاث انشئٛسٛت   

 

 صٛغٕسث فٙ صُغ . صٛغٕسث ْٕ َخاج حخًٛش حهٛب انصٕٚا باسخخذاو بكخٛشٚا حًط انهبُٛك

انز٘ ٚشٛغ اسخخذايٓا فٙ ػًهٛت صُغ  انخشيفهٕط انؼقذٚت ٔ بهغاس٘ انًهبُتػًٕيا اسخخذاو انثقافت بذاٚت يٍ 

ٔنكٍ كال يٍ انثقافت كاحب نذّٚ َقطت ظؼف فٙ ػًهٛت انخخًٛش، ٔانخٙ حُخح يسخٕٖ انحًٕظت ػانٛت  .انهبٍ

انحًعت  .L انثقافاث بذاٚت يٍ بكخٛشٚا حًط انهبُٛك يثم صٛغٕسث خذا ، ٔنزنك فًٍ انعشٔس٘ حصُٛغ

باإلظافت إنٗ رنك، يضاٚا اسخخذاو  . انخٙ نٛسج حًعٛت خذا صٛغٕسث يشقٕق يٍ أخم انحصٕل ػهٗ .ٔباء

كاٌ انغشض يٍ  . انًكَٕاث األنباٌ يششٔباث انصٕٚا ْٙ بذٚم نألشخاص انزٍٚ ٚؼإٌَ ػذو ححًم انالكخٕص

اندٕدة  صٛغٕسث يشقٕق ظذ .انحًعت ٔباء .ال ْزِ انذساست ْٕ ححذٚذ حأثٛش حكٍٕٚ ٔ حشكٛض انبكخٛشٚا بذاٚت

 .اندٕدة ISO انًثهٗ ٔ فقا نم اخخباس

 

 اندايؼت يٕالَا يانك إبشاْٛى ياالَح يخخبش انكًٛٛاء أخش٘ ْزا انبحث فٙ يخخبش ػهٕو األحٛاء يٍ

 انؼٕايم 2، باسخخذاو حصًٛى انقطاػاث انؼشٕائٛت يغ ٢٠١٣يٍ سبخًبش إنٗ دٚسًبش ػاو  اندًؼت انبشأخاٚا

 ٔ ٢:١ ، ١:١يشقٕق يغ َسبت  .انحًعت ٔباء .L انؼايم األٔل ْٕ يضٚح يٍ حكٍٕٚ بذاٚت . يكشساث5ٔ 

ٔقذ حى  . ٪ ٢.0 ٪ ٔ ١.٥ ٪ ، ١.0يشقٕق بقذس  .انحًعت ٔباء .L ٔ انؼايم انثاَٙ ْٕ حشكٛض بذاٚت .١:٢

 احداٍْٛ ٔاخخباسْا باسخخذاو يضٚذ يٍ  ANOVA  فٙ احداِ انخبا٢ٍٚححهٛم انبٛاَاث باسخخذاو ححهٛم 

HSD انًؼهًاث فٙ ْزِ انذساست حشًم قٛاط يدًٕع حايط  . كًا ل ححهٛم انبٛاَاث انحسٛت َٕػٛا . ٪ ٥

. صٛغٕسث انهبُٛك ، ٔانذٌْٕ، انخانٙ يٍ انٕصٌ انداف ، ٔانًظٓش ، ٔسائحت َٔكٓت

 

انؼالج  P2 أسفشث انؼالج األيثم يشقٕق ػهٗ .با انحًعت يغ .L أظٓشث انُخائح أٌ حشكٛبت بذاٚت

فٙ يا يدًٕػّ حًط انهبُٛك ، ٔاَخفاض يسخٕٚاث انذٌْٕ ، ٔصٚادة انٕصٌ انداف انؼداف ،  (٢:١)

أدٖ يشقٕق  .انحًعت ٔباء .ال فٙ حٍٛ أٌ حشكٛض بذاٚت . صٛغٕسث ٔانًظٓش ، ٔسائحت َٔكٓت ًَٕرخٛت يٍ

فٙ حشكٛض األيثم يٍ إخًانٙ حايط انهبُٛك ، ٔاَخفاض يسخٕٚاث انذٌْٕ ،  (٪٢:٠ ) K3 ػهٗ انؼالج

 ٢:١ P2K3.صٛغٕسث  ٔصٚادة انٕصٌ انداف انؼداف ، يًا أدٖ إنٗ نٌٕ ٔسائحت ٔ َكٓت ًَٕرخٛت يٍ

 ْٕ انؼالج انز٘ ٕٚفش نٓا حأثٛش األيثم ػهٗ َٕػٛت حهٛب انصٕٚا انًخًشة ( ٪٢:٠حكٍٕٚ بخشكٛض 

 .(صٛغٕسث)

 


