
 

 

 اىثحث ٍيخص

 "  اجليشّح اىقشاءج ػيَ اىتالٍْز قذسج ىرتقْح اىقشاءج ملادج اىؼشتْح اىيغح تؼيٌْ يف اىنص تقطْغ استخذاً أسيٌب: "  ٌّيف  ّاّاساسُ

االتتناسّح ملؼاجلح ىزه املشنالخ، ستَشج يف تؼيٌْ اىيغح األجنثْح حتَ اىًٌْ ، ًىزا ّشؼش ٍِ ػيٌ اىيغح اىؼشتْح. ًتثذً احملاًالخ ٍىناك ٍشنالخ اُ ٍِ اىٌاقؼْح ، 

تنقسٌ اىل  ىؼشتْح ا ٍياسج اىيغحٍِ املؼشًف أُ  اىتالٍْز ًاستخذاً أٌّاع اىٌسْيح املتنٌػح. مبستٌٍٍثو اػطاء اىتذسّة اىيغٌُ ًاختصاس املادج اىيغٌُ اىيت تطثق 

تٌ اها اىناتثح يف ىزا اىثحث ىِ ٍياسج هتًاملياسج اىتَ  اػتَادا ػيَ املالحظح ٍياسج اىنتاتح.ً ٍياسج  اىقشاءجً ٍياسج  اىنالً ًأستؼح أقساً : ٍياسج االستَاع 

خمتيفح  اىقشاءجتاّذًّج أُ حتصْو اىتالٍْز يف  اىثاٌّّح اإلسالٍْح اىفالحٍفتاح ذسسح مب ثاٍِاىماُ يف اىفصو  .جاجلْذ قشاءجاىذّش اىتالٍْز ػيَ ٍياسج . ىتققشاءجاى

 ملادج اىؼشتْح اىيغح تؼيٌْ يف اىنص تقطْغ استخذاً أسيٌب ًاُ ٍِ تْاُ رىل قذً اىناتثح ٍشنيح اىثحث فَْا تاىل:. حٍنيٌ ٍنخفض 50٪جْذا . ًتاقْتيٌ ٪50

 تاّذًّج( اإلسالٍْح اىثاٌّّح اىفالح ٍفتاح مبذسسح اىثاٍِ اىصف تالٍْز ػيَ جتشتح شثو دساسح) اجليشّح اىقشاءج ػيَ اىتالٍْز قذسج ىرتقْح اىقشاءج

قثو استخذاً  تاّذًّج اإلسالٍْح اىثاٌّّح اىفالح ٍفتاح مبذسسح ىثاٍِصف ايى اىقشاءج اجليشّحاىتالٍْز ػيَ  شقْح قذسجاىثحث ىتطثْق ًٍؼشفح ت اّيذف ىز 

ّؼتَذ ىزا اىثحث . تقطْغ اىنص أسيٌباىتالٍْز تؼذ استخذاً شقْح قذسج ت، ًٍؼشفح تقطْغ اىنص أسيٌبتاستخذاً تؼيٌْ اىًٍؼشفح ػَيْح  تقطْغ اىنص أسيٌب

 .قشاءجملادج  اىقذسج اىتالٍْز تستطْغ أُ  تشقِ  تقطْغ اىنص أسيٌبأُ استخذاً  ػيَ أساس اىتفنري 

. طشّقح مجغ اىثْاّاخ ّستخذً ثاٍِصف اىيًٌّػو  شثو جتشتح.صذس اىثْاّاخ  ىٌ اىتالٍْز ى مَِىزا اىثحث ىٌ حبث ًاىطشّقح املستخذٍح يف  

 املشاقثح  ًاملقاتيح ًاىتٌثْق ًاالٍتحاُ.

 أسيٌبقثو استخذاً  تاّذًّج اإلسالٍْح اىثاٌّّح اىفالح ٍفتاح ذسسحمب ثاٍِاىص اىتالٍْز اىفصو يف ىزا اىثحث ىِ أُ اجنا ػيْيا ًٍِ اىنتائج احملصٌىح 

يف تؼيٌْ اىيغح  تقطْغ اىنص أسيٌبأٍا حتصْو اىتالٍْز اىذساسَ تؼذ استخذاً   74،67ػيَ قذسيف االختثاس تقَْح املتٌسط  مافْح حصو ػيَ دسجح  تقطْغ اىنص

أُ  ًَىزا مبؼن 11،88ػيَ قذس ، فإُ قَْح املتٌسط ػاىْحتذه ػيَ دسجح  تاّذًّج اإلسالٍْح اىثاٌّّح اىفالح ٍفتاحذسسح مب ىثاٍِتاىفصو ا قشاءجاىؼشتْح ملادج اى

 ىناك  تشقْح.


