
 

 

 يهخص انبحث

استخذاو ًسٍهت تعهٍق انصٌس يف تعهٍى انهغت انعشبٍت دلادة انكالو ًأثشه يف حتصٍم  :زلًذ غٌستٍٍاًاٌ
مبذسست  االجتًاعٍت نهعهٌو)دساست جتشٌبٍت يف انفصم احلادي عشش انتاليٍزانذساسً فٍو 

 غاسًث( ياالجنبٌَجيعاسف انعانٍت اإلساليٍت 

 
إٌ انٌسٍهت  ىً أداة االتصال ادلستخذيت نإلخباس يٍ يصذس ًاحذ إىل يصذس آخش . يف انبذاٌت ٌعترب بأٌ 

ٌبذأ اخلرباء أٌ ٌيتًٌا بانتاليٍز  0691انٌسٍهت أداة دلساعذة ادلذسس عهى إقايت عًهٍت انتعهٍى ًانتعهى فقط. يف انعاو 
ٌ َتٍجت ادلالحظت يف يذسست يعاسف انعانٍت اإلساليٍت ياالجنبٌَج كعنصش سئٍسً يف عًهٍت انتعهٍى ًانتعهى. يٍ انٌاقع أ

ٌعشف أٌ يتٌسط انقًٍت انيت حصم عهٍيا تاليٍز انفصم احلادي عشش انعهى  7102أبشٌم   4غاسًث يف انتاسٌخ 
ًسٍهت ًنزنك حلم ىزه ادلشكهت تستخذو انٌسٍهت ادلناسبت مبٌاد انذساسٍت ينيا . 47االجتًاعٍت  يف يادة انكالو ىً 

يٍ االستحذاثاث يف تعهٍى انهغت انعشبٍت خاصت يف تعهٍى يياسة  ستخذاو ًسٍهت تعهٍق انصٌسٌشجى أٌ ًتعهٍق انصٌس،
 انكالو ًٌستطٍع أٌ ٌسيم انتاليٍز يف تطبٍقو.
االجتًاعٍت   وٌهعهنانتاليٍز انذساسً نهفصم احلادي عشش حتصٍم  يعشفتًاألغشاض يٍ ىزا انبحث ىً 

ًبعذه ًيعشفت س ًسٍهت تعهٍق انصٌ خذاواستيف تعهٍى انكالو قبم مبذسست يعاسف انعانٍت اإلساليٍت ياالجنبٌَج غاسًث 
 يف انتحصٍم انذساسً فٍو.س  يف تعهٍى انكالو ًسٍهت تعهٍق انصٌأثش استخذاو منٌرج 

ٌؤثش يف كالو يف تعهٍى انهغت انعشبٍت دلادة انس ًسٍهت تعهٍق انصٌٌعتًذ ىزا انبحث عهى انتفكري أٌ استخذاو 
يف س ًسٍهت تعهٍق انصٌ استخذاوأثش  حتصٍم انتاليٍز انذساسً فٍو. ًانفشضٍت ادلقشسة يف ىزا انبحث ىً ًجٌد

 ً فٍو.تحصٍم انتاليٍز انذساسفٍتعهٍى انهغت انعشبٍت دلادة انكالو 
 انقبهً االختباس ًاحذة رلًٌعت بتصًٍى انتجشبت شبو طشٌقتًانطشٌقت ادلستخذيت يف ىزا انبحث ىً 

. ًأيا أسانٍبيا فيً ادلالحظت ًادلقابهت ًاالختباس ًانذساست ادلكتبٍت. ًتشًم ىزه انبٍاَاث انبٍاَاث اننيائً ًاالختباس
 حتههيا حتهٍال إحصائٍا.اننٌعٍت ًانبٍاَاث انكًٍت. ًانبٍاَاث انكًٍت ف 

و االجتًاعٍت مبذسست يعاسف انعانٍت ٌهعهنحتصٍم انتاليٍز انذساسً نهفصم احلادي عشش  أٌ انبحث تائجًَ
فٍذل عهى دسجت س ًسٍهت تعهٍق انصٌاإلساليٍت ياالجنبٌَج غاسًث يف تعهٍى انهغت انعشبٍت دلادة انكالو قبم استخذاو 

فٍذل عهى س ًسٍهت تعهٍق انصٌا حتصٍهيى انذساسً فٍو باستخذاو استخذاو . ًأي47،94 ادلتٌسط بقًٍتينخفضت 
تعهٍى انهغت انعشبٍت دلادة انكالو ذلا أثش يتٌسط  يفس ًسٍهت تعهٍق انصٌ استخذاو. 24،77ً ادلتٌسط بقًٍتدسجت جٍذة 

 .47 ٪ أً  1،47يف حتصٍم انتاليٍز فٍو بقًٍت "د" احملصٌنت عهى قذس 


