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   : انقٕائى انًبنٛت، اإلفصبح ٔاصعت انُطبق، انُضبت انذبنٛت، َضبت انذٌٕٚ إنٗ  انكهًبث انشئٛضٛت

 األصٕل، ٔانعبئذ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ، صبفٙ ْبيش انشبخ

 

 اإلفصبح عٍ انقٕائى انًبنٛت يضخٕٖ احضبع نخذذٚذ يذٖ ْزِ انذساصت ٔقذ أجشٚج

يضخٕٖ انخٙ حؤرش عهٗ انًبنٛت انُضب ٔدساصت نألٔساق انًبنٛت فٙ اَذَٔٛضٛب ششكبث األدٔٚت  

دبنت انبٛبَبث انًبنٛت اإلفصبح فٙ  األصٕل، َٔضبت َضبت انبذٕد انذبنٛت ْٙ انُضب انًبنٛت .

اإلفصبح  احضبعقٛبس يضخٕٖ ٔصبفٙ ْبيش انشبخ ٔانعبئذ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ انذٌٕٚ، ٔ

أصٕاق سأس  سئٛش قشاسفٙ  انٕاسدة انبُٕد يٍ ببصخخذاو قبئًت انبٛبَبث انًبنٛت انضُٕٚت عٍ

) انًبل االٔساق انًبنٛت ٔانبٕسصبث نجُت ).  

يٍ حقشٚش يع عُٛبث، ْبدف عُٛبث ببصخخذاو أخز انعُٛبث ْزِ انخقُٛت ٔقذ أجشٚج  

نألٔساق انًبنٛت فٙ إَذَٔٛضٛب 2013-2010  فٙ انضُٕ٘ ششكت أدٔٚت  حى انذصٕل عهٗ .

 صُٕاث يٍ 32 - 4  يع فخشة يٍ انذٔائٛت أصٓى 10 يٍ أصم 8 يب ٚصم انٗ عُٛبث يٍ

ٔ بعذو انكشف عٍ 0ْٕ  كم بُذ يٍ بُٕد يٍ انخٓذٚف انبٛبَبث حكشف نهعُبصش انخٙ 1 . 

(فئخٍٛ) رُبئٙ انهٕجضخٙ حذهٛم االَذذاسببصخخذاو حقُٛبث ٔ انبٛبَبث يعبنجت  SPSS يع، 

00:00انضبعت  نهُٕافز .  

 إنٗ األصٕل انذٌٕٚ، َٔضبت يخغٛش انُضبت انذبنٛت حشٛش إنٗ أٌ ْزِ انذساصت َخبئج

 ٚكٌٕ نٓب حأرٛش (يعب) فٙ ٔقج ٔادذ انشبخ صبفٙ ْٕٔايش دقٕق انًضبًٍْٛٔانعبئذ عهٗ 

انًبنٛت نهششكت بٛبٌ اإلفصبح عٍ انًعهٕيبث احضبع يضخٕٖ كبٛش عهٗ  اٜربس انًخشحبت عهٗ .

انًقخشدت ْزِ انبذٕد  انًعهٕيبث حٕفٛش إنٗ ْزا انبذذ ٔيٍ انًخٕقع نهششكت، (1) :

أٔصع فٙ انكشف انًٕاد بٕصفٓب االعخببس الصخخذايٓب  دساصت الدقب ًٚكٍ نهببدزٍٛ (2) .

، انكشف انخٙ قذ حؤرش عهٗ انًخغٛشاث األخشٖ، يضٛفب ششكبث يخخهفت  نهًضخزًشٍٚ (3)

 انذٌٕٚ، َٔضبت يخغٛش انُضبت انذبنٛت إنٗ انًزٚذ يٍ االْخًبو قشاس االصخزًبس قبم احخبر َصخ

 نّ حأرٛش إٚجببٙ ألَّصبفٙ ْبيش انشبخ ٔ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ، ٔانعبئذ األصٕل إنٗ

اإلقشاساث انًبنٛت يضخٕٖ احضبع . 

 


