
 

 
 

 ٍيخص اىثحث

ٍٍز ح عيى اىرالشثو جتشت )دساسح" تأسيٌب ٍزاًجح األقشاُ ىرتقٍح قذسج اىرالٍٍز عيى فيٌ املقشًء اىعشتٍح ذعيٌٍ اىقشاءج  ":  إٌرا فٌذٍو

 .)نناٍٍاجاى –جناساُ اتىقسٌ اىعيًٌ اىطثٍعٍح مبذسسح احتاد املسيَني اىعاىٍح اإلسالٍٍح اىفصو احلادي عشش 

ًجناح . فعاىٍا، ًمزىل يف ذعيٌٍ اىقشاءج ًجتعو اىرالٍٍز ٌرعيٌَُ فإّو يف عَيٍح اىرعيٌٍ ًاىرعيٌ اىرعيٌٍ ٍيٌ أسيٌب إُ

إُ قذسج عيى فيٌ املقشًء ىذف  .فيٌ املقشًء املسرخذٍح ًمزىل قذسج اىرالٍٍز عيى ألسيٌبااخرٍاس اىرعيٌٍ ٌرٌقف عيى 

ال  ٍاجاىٍننا –مبذسسح احتاد املسيَني اىعاىٍح اإلسالٍٍح تاجناساُ  أُ ٍعظٌ املذسسنييف اىٌاقع،  ٍِ أىذاف ذعيٌٍ اىقشاءج. 

ٍرسائَني  صثحٌٌُاىرالٍٍز الٌفيٌَُ عيى املادج ًًرىل ٌسثة ناسة تاملٌاد اىذساسٍح. ذ اىيتاىرعيٌٍ أسيٌب  ٌسرخزٌٍُ

سيٌب األتاسرخذاً اىقشاءج  ترعيٌٍ ا ىناذثحاًألجو رىل ذقًٌ ، قشاءج ادج اىمب ذعيٌٍ اىيغح اىعشتٍح خاصح يف يف اشرتاك اىرعيٌٍ

 ٍزاًجح األقشاُ  ىرتقٍح قذسج اىرالٍٍز عيى فيٌ املقشًء.

األسيٌب ٍزاًجح األقشاُ اسرخذاً قثو عيى فيٌ املقشًء  اىرالٍٍزقذسج ٍعشفح ٍِ ىزا اىثحث ىً  غشاضًاأل

  .فيٌ املقشًء قذسج اىرالٍٍز عيىرتقٍح ى  ااسرخذاٍي ًٍعشفح يااسرخذاٍج اىرالٍٍز عيى فيٌ املقشًء تعذ ًٍعشفح قذس

فيٌ قذسج اىرالٍٍز عيى ٌشقً أسيٌب ٍزاًجح األقشاُ  اسرخذاًٌعرَذ ىزا اىثحث عيى أساس اىرفنري أُ 

سيٌب ٍزاًجح األسرخذاً تعذ ا فيٌ املقشًءعيى  اىرالٍٍز قذسجيف ذشقٍح اىفشضٍح املقشسج أُ ىناك  اىثاحثحفرعشض . املقشًء

 األقشاُ.

خرثاس اىثعذي جملٌَعح ىً اىطشٌقح اىرجشٌثٍح ترصٌٍَ االخرثاس اىقثيً ًاال ًطشٌقرو ىزا اىثحث ىٌ حبث مًًَ

 اىرٌثٍق.ًفيً املالحظح ًاملقاتيح ًاالخرثاس  ًأٍا أساىٍثو ،ًاحذج

أسيٌب ٍزاًجح  قثو اسرخذاً فيٌ املقشًءعيى  اىرالٍٍز أُ قذسجىً ًٍِ اىنرائج احملصٌىح ٍِ ىزا اىثحث 

أٍا ً. 97ىً  ، ًىزه اىنرٍجح حتد حذ األدّى ىيقٍَح90،17دىد عيٍيا قٍَح املرٌسط ىً ، مافٍحذذه عيى دسجح األقشاُ 

ًىزه  .8،78:دىد عيٍيا قٍَح املرٌسط ىً ، ٍشذفعحرذه عيى دسجح ف اتعذ اسرخذاٍي فيٌ املقشًء اىرالٍٍز عيىقذسج 

تعذ اسرخذاٍيا، ألُ "خ"  شقٍحذًاملقاسّح تٍنيَا ذذه عيى أُ ىناك ًجٌد  .97اىنرٍجح أعيى حذ األدّى ىيقٍَح ىً 

األسيٌب اسرخذاً قثو  فيٌ املقشًءقذسج اىرالٍٍز عيى  ذشقٍحماّد ً. 0،18أمرب ٍِ "خ" اجلذًىٍح  8،0احلساتٍح  ًىً 

 فرذه ىزه اىنرٍجح عيى دسجح ٍعرذىح. ٪71أً   1،7ه فيً ًتعذٍزاًجح األقشاُ 


