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 المستخلص

ذحهٛم انفشق ٔاألَشطح انعٕدج األسٓى حجى انرذأل لثم : "انعُٕاٌ. سسانح جايعٛح دُُٚٛاذٕ    دٖٔ كٕسَٛا

 "(2012-2009)ٔتعذ اإلعالٌ عٍ يؤشش انرغٛش سش٘ نركٍٕٚ كٛٓاذٗ 

 .SE ،MMإُٚذاِ ٕٚنٛاَا، : يسرشاس  

  انُشاط إعالٌ انرغٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انفٓشس، انعٕدج، انرجاسج حجى: كهًاخ انثحس 
 

األسٓى ْٕ أحذ أشكال االسرصًاس فٙ األٔساق انًانٛح انرٙ ْٙ األسٓى كذنٛم عهٗ انًشاسكح أٔ 

يع ْزِ األدنح صاحة أٔ يانك أسٓى نٓا انحك فٙ انًطانثح عهٗ . انًهكٛح انفشدٚح ٔانًؤسسٛح فٙ انششكح

يٛزج ٔاحذج يٍ األٔساق انًانٛح ٔاالسرصًاس أٌ األستاح انشأسًانٛح، حٛس انًكاسة . انذخم ٔاألصٕل نهششكح

حذشد ذغٛشاخ فٙ . انشأسًانٛح ْٙ األستاح عُذ تٛع األسٓى فٙ سٕق سأس انًال تسعش أعهٗ يٍ سعش انششاء

أسعاس األسٓى ٚشجع رنك جزئٛا إنٗ عذو ٔجٕد يعهٕياخ عٍ انششكح َفسٓا، تحٛس ٚسرجٛة ٔفما نزنك 

ذغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انًؤشش أٚضا يعهٕياخ عايح فٙ سٕق األسٓى ٚعرثش إشاسج أٔ . انسٕق إنٗ انًعهٕياخ

يعهٕياخ يٍ انششكح إلشثاخ األداء ٔانرٕلعاخ نهششكح فٙ انًسرمثم، نزنك ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ نٓا ذأشٛش عهٗ سد 

 .فعم انسٕق

يحٕس ْزا انثحس ْٕ انعصٕس عهٗ اخرالف كثٛش فٙ عٕائذ األسٓى ٔحجى انرذأل لثم ٔتعذ اإلعالٌ 

.  أكرٕتش2012 إنٗ انفرشج 2009انرغٛشاخ ، خالل انفرشج يٍ َٕفًثش   عٍ يؤشش سش٘ كٛٓاذٗ نركٍٕٚ 

تاسرخذاو أسهٕب انًعاُٚح ْادف فٙ أخز انعُٛاخ نهًعاٚٛش عُٛح ْٙ انششكح انرٙ جاءخ ٔرْثد فٙ حانح 

 ششكح فٙ 14يؤشش أجشٚد ذٛاب انُصف، حرٗ  حذٔز ذغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ انًصذس فٙ سش٘ كٛٓاذٗ

 .0.05 نهُٕافز يع 11.5انُسخح  T-SPSS تاسرخذاو عُٛح انًمرشَح تشَايج اخرثاس. انعُٛح

ْزِ انُرائج ذصثد أَّ ال ٕٚجذ اخرالف كثٛش فٙ عٕائذ األسٓى ٔحجى انرذأل انُشاط لثم ٔتعذ 

ًٚكٍ أٌ َخهص إنٗ أٌ . اإلعالٌ عٍ انرغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ سش٘ كٛٓاذٗ نشعاٚح يؤشش نهجًٛع نفرشج انذساسح

اإلعالٌ عٍ انرغٛٛشاخ فٙ ذكٍٕٚ سش٘ كٛٓاذٗ نشعاٚح يؤشش ال ٕٚجذ نذّٚ يحرٕٖ انًعهٕياخ انرٙ ًٚكٍ أٌ 

ال فشق ستًا ألٌ سش٘ كٛٓاذٗ . ذكٌٕ نٓا ذأشٛش عهٗ ذفضٛالخ انًسرصًشٍٚ فٙ اذخار لشاساذٓى االسرصًاسٚح

يؤشش عهٗ أَّ   نشعاٚح يؤشش ْٕ يؤشش جذٚذ عهٗ أٌ كٛٓاذٗ انًسرصًشٍٚ نى سش٘ كٛٓاذٗ السرخذاو

 .اسرصًاس انمٛاسٙ

 


