
 

 

 يهخص انجحث

 فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  يف  رؼهْى  انهغخ  انؼزثْخ  ملبدح انكالو  نرتقْخ  قذرح  انزاليْذ ػهَ انكالو انؼزثِ  ثشزٍ  األًَبردُ : اسزخذاو  ًسْهخ

 ًَح()دراسخ  شجو  جتزثخ  ػهَ  راليْذ  انفصم  انؼبشز  ثقسى  انؼهٌو  انطجْؼْخ  يف  يذرسخ  انزشْذّخ انثبٌَّخ  اإلساليْخ  شْجريً  ثبَذ

دائًب. ال ّزال أٌّ انزاليْذ جيذًٌ صؼٌثخ يف  ًخمْفخ كًب قذ ػزفنب، ػًهْخ رؼهى انهغخ انؼزثْخ  يف املذرسخ كبَذ رؼزرب صؼجخ 

انؼٌايم انزئْسْخ انيت رسجت ػذو قذرح انزاليْذ ػهَ  .ثسجت ػذو  إرقبٌ املفزداد ً انكزبثخ ً انقزاءح ػًهْخ  االرصبل  ثبنهغخ انؼزثْخرؼهًيب 

يزخزّج  يٍ  املذرسخ املزٌاسطخ اإلساليْخ ً املؼيذ  انطالةألٌّ نْس كم  ،انكالو انؼزثِ ينو نذّيى خهفْبد ً خرباد خمزهفخ يف انزؼهْى

اإلساليِّ ،نكٍ أغهجّْخ  انطالة يزخزّج  يٍ املذرسخ احلكٌيخ. ًانؼٌايم األخزٍ انيت رسجت ػذو قذرح  انزاليْذ ػهَ انكالو انؼزثِ ىٌ 

بنخ ،رسجّت  انطالة  خبيه ن  يف انزؼهْى يف ىذه احل .ًال ّفيًٌٌ هلجخ ،ً ّزكز ػهَ انقٌاػذ ،ًػذو انثقخ ،ػذو اسزْؼبة  املفزداد

 خصٌصب  يف ييبرح  انكالو  ثبنهغخ  انؼزثْخ.

أيب آٌ  يف يذرسخ انز شْذّخ  انثبٌَّخ اإلساليْخ شْجريً ثبَذًَح ّسريًٌ ػهَ َظبو ًاحذ ًّزؼهًٌٌ املٌاد انزؼهْى ثبسزخذاو   

 .ًثبننظز إىل خهفْخ انزؼهْى ىنبك فزف ثْنيًب.فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  يف  رؼهْى  انهغخ  انؼزثْخ   ًسْهخ

اسزخذاو ًسْهخ فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  ً رأثري قذرح انزاليْذ ػهَ انكالو انؼزثِ قجم ً ثؼذًاألغزاض هلذا انجحث ىِ يؼزفخ 

 .انؼبشز ثقسى انؼهٌو انطجْؼْخ يف يذرسخ انزشْذّخ انثبٌَّخ اإلساليْخ شْجريً ثبَذًَح يف انفصم

 انسبثق، ًىِ  ج انيت أدخهذ يف فزخ انزصًْى انزجزّيبدثالثخ أٌَاع يٍ اننًب طزّقخ شجو جتزثخ. ىنبكًانطزّقخ  املسزخذيخ ىِ 

  اخزجبر يب قجهو  سزخذو انجبحثّاجملزًغ، ً يف ىذا انجحث،  يقبرَخ إحصبء ث ن ًاخزجبر يب قجهو ًثؼذه  ًدراسخ حبنخ طهقخ ًاحذح، 

 جحث.ثبن  املؼهقخ  ًثؼذه

ًَزْجخ انجحث أٌ قًْخ اإلررجبط ث ن  قذرح  انزاليْذ ػهَ انكالو انؼزثِ يف رؼهْى انهغخ انؼزثْخ ملبدح انكالو ثئسزخذاو ًسْهخ 

 (Ho)ًىذه انقًْخ رقغ يف يسزٌٍ يزرفغ.ًانفزضْخ املقبرحخ  )أ( يقجٌنخ ًكبَذ انفزضْخ  0,0090فْذٌّ انصٌر اننبطقخ ػهَ قذر 

% 97.90اليْذ ػهَ انكالو انؼزثِ يف رؼهْى انهغخ انؼزثْخ ملبدح انكالو ثئسزخذاو ًسْهخ فْذٌّ انصٌر اننبطقخ ػهَ قذر يزدًدح. ًقذرح انز

  –يثم انجْئخ ًاملنيح انزؼهْى ً ًسْهخ انزؼهْى ً طزّقخ انزؼهْى ً األصذقبء، يف يذرسخ ً غريىب  -. ًىنبك ػٌايم أخزٍ رؤثز ملبدح انكالو  

 .% 92.97ػهَ قذر 


