
 انًستخهص

 

اسعععكا معععبفى َعععبَ ب انكداعععا معععٍُ الاقد انًكجوعععا وانًهعععاقد انزى جَعععا واحج عععب  هعععً ا لا  

مغععععاال ج انزبيكععععا انًستُلععععجَا ج مهُععععا ا لاقد  –ا سععععتجا.ُزٍب ر اةجوكععععا لمتععععىقاِ  ب 

 ب   7002وا اتلبل ج اسى الاقد ا  ًبل، 

يتغُجات .تفب م وًُب مُُهب نتشكم ا ةبق انفكجٌ وانفهسفٍ ً حدث هاستُات اناقاسا انحبنُا                      

 ا ستجا.ُزٍ ب  نهب و ٍجرالاقد انًكجوا، انًهاقد انزى جَا، ا لا

واا اَطههت يٍ يشكها  بج  ُهب مكال يٍ انتسبؤ ت استهاف يٍ ا ربما  ُهب استزد  انفهسفا          

هب يٍ انًىاضُع انحاَخا  هً انبُئا انكجمُا  بيا انُظجَا وانًجايٍ انفكجَا نهذِ انًتغُجات مىَ

وانبُئا انكجااُا خبصا، ويٍ حى .شخُص  داب.هب واحج ب، و.كىَت يٍ  ُُا يٍ انًُظًبت انلُب ُا 

انتٍ .كتًا الاقد انًكجوا وانتٍ َتىاع اَهب ااجة يب .كىٌ انً انًُظًبت انًكجوُا واا كالت .هك انكُُا 

انذٍَ وٍ انًستىي انتُظًٍُ ا ول وانخبٍَ يضبوبً انُهى يٍ  ى ماقرا    يشب اد يٍ اونئك36يٍ ر

 خبُجب

استخايت اناقاسا الوات اكلبئُا يتُى ا نتحهُم ويكبنزا انبُبَبت وانًكهىيبت مب تًبل مجايذ         

قاسا َهزت يُهذ   ونكىٌ اناMinitab. V.5  و رSPSS. V.13اكلبئُا كبسىمُا رب زد يخم ر

انبحج انكهًٍ انهبئى  هً انتحهُم انًكجوٍ وهٍ لقاسا .شخُلُا .حهُهُا يسحُا واٌ ا ًُتهب .كًٍ وٍ 

ُم وكجٌ وهسفٍ نطبُكا يتغُجات اناقاسا يستُاد انً وااع انتطبُق  لاقد انًكجوا صاَهب ستخجد متأ

 ا وٍ .حسٍُ ا لا  انًُظًٍبوانًهاقد انزى جَا وياي ااقد  ذِ انًهاقد انًبُُا  هً انًكجو

و.ىصهت اناقاسا انً احببت صحا انفجضُبت انتٍ .شُج انً ورىل  دابت اق.ببة و.أحُج مٍُ يتغُجا.هب           

اذ كلم يتغُج .كبيم انًكجوا  هً ا هً اًُا اق.ببة و ذا َال  هً اٌ  ًهُبت انًكجوا  ٍ رى ج 

ىاقل انتُظًُُا وانبشجَا يٍ خدل  اِ يهاقد رى جَا .حسٍُ الاقد انًكجوا ، وًُب كلم يتغُج انً

 هً اًُا اق.ببة  بنُا وذنك مأ تببق  ذِ انًىاقل .ًخم كبيهٍ انًكجوا وٍ انشجما ، واستُتزت 

اناقاسا انً  او ااقد انشجمبت  هً .حاَا يهاق.هب انكبيُا انتٍ .ًُح انًُظًا يُزد يضبوا ب مبنًهبمم 

 ااع ا ستُتبربت وضدً  ٍ .هاَى مكض انًهتجكبت ا ستشجااُاب.ى .هاَى .ىصُبت .تًبشً وو

 

 


