
 

 

 ٍِخص اٌثحث

حتصًْ اٌرالِْز اٌذساسِ  ٌرتلْحذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتّْح ِٓ خالي اٌرعٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍُّ ِع األلشاْ : " أّين حٍْأِ
اٌطثْعح يف ِذسسح اجلٌاِع اٌثأٌّح اإلسالِّْح عٍُ ح عٍَ ذالِْز اٌفصً اٌعاشش ٌمسُ ت)دساسح شثو جتش" فْيا

 .شٍْْنجِ تأذًٔج(
ًجناح اٌرعٍُْ ّرٌلف عٍَ . اعً اٌرالِْز ّرعٌٍّْ فعاٌْالجذاي أْ أسٌٍب اٌرعٍُْ ِيُ يف عٍّْح اٌرعٍُْ ًاٌرعٍُ ًجي

اجلٌاِع اٌثأٌّح أْ ِعظُ املذسسني يف ِذسسح ذعٍُْ اٌرتاوْة. يف اٌٌالع،  يف ًاألسٌٍب املسرخذَ ًوزٌه اٌطشّمحاخرْاس 

اٌرالِْز الّفيٌّْ ًرٌه ّسثة ناسة تاملٌاد اٌذساسْح. ُّ اٌرعٍُْ اٌز أسٌٍبٌْ تالّيرّ لذ اإلسالِّْح شٍْْنجِ تأذًٔج

 اٌصعٌتاخ، ىزه ٌِاجيح يفٌغح صعثح دساسريا خاصح فّْا ّرعٍك تاٌرتاوْة.  ّفرتظٌْ أْ اٌٍغح اٌعشتْحً املادج املذسًسح

ي اٌرعٍُْ اٌرعأًِ ح ِٓ خالاٌعشتْترعٍُْ اٌرتاوْة  ىاذثحًألجً رٌه ذمٌَ اٌ ٌٍّعٍُ. عنيا اٌىشف يف اٌرالِْز تعط ّرتدد

 .ُ ِع األلشاْتأسٌٍب اٌرعٍ
ِذسسح اجلٌاِع اٌثأٌّح اٌطثْعح يف عٍُ اٌفصً اٌعاشش ٌمسُ  حتصًْ ذالِْزًاألغشاض ِٓ ىزا اٌثحث ىِ ِعشفح 

ًتعذ  ُ ِع األلشاْتأسٌٍب اٌرعٍ اٌرعٍُْ اٌرعأًِلثً اسرخذاَ  حذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتْيف  ح شٍْْنجِ تأذًٔجاإلسالِْ
 .ُ ِع األلشاْاٌرعٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍتاسرخذاَ  حذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتْيف  اٌذساسِ يُحتصٍْ ذشلْحِعشفح ً اسرخذاِو

حتصًْ ّشلَ عٍَ  اٌرعٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍُ ِع األلشاّْعرّذ ىزا اٌثحث عٍَ أساس اٌرفىري أْ اسرخذاَ 
 يف حتصًْ اٌرالِْز اٌذساسِ ذشلْحاٌفشظْح املمشسج أْ ىنان  ىاذثحعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتْح. فرعشض اٌذ يف اٌذساسِ اٌرالِْز

 . اٌرعٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍُ ِع األلشاْسرخذاَ تعذ ا ذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتْح
االخرثاس  -االخرثاس اٌمثٍِطشّمح شثو جتشتح ترصُّْ جمٌّعح ًاحذج  ىِ  ًطشّمروًىزا اٌثحث ىٌ حبث وِّ 

 .ًدساسح اٌىرة، ًأِا أساٌْثو فيِ املالحظح ًاملماتٍح اٌثعذُ
لثً اسرخذاَ حتصًْ اٌرالِْز اٌذساسِ يف ذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتّْح اٌنرائج احملصٌٌح ِٓ ىزا اٌثحث ىِ أْ 

لّْح املرٌسط عٍَ ذي عٍَ دسجح ِنخفعح، فإْ ِّٓ خالي االخرثاس اٌمثٍِ  اٌرعٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍُّ ِع األلشاْ
ِٓ خالي االخرثاس اٌثعذُ  وتعذ اسرخذاِ وفْ يُحتصٍْ. ًأِا يف ِعْاس اٌرفسري 16 - 16ًىِ ذمع تني  16،16لذس 

 ًاملماسٔح تْنيّا يف ِعْاس اٌرفسري. 66 - 66ًىِ ذمع تني  61،61دسجح وافْح، فإْ لّْح املرٌسط عٍَ لذس ذي عٍَ ْف
، ألْ تعذ اسرخذاِو ذشلْحأْ ىنان ًجٌد ذذي عٍَ  حتمك اِرحاْ اٌفشق تني ٔرْجح االخرثاس اٌمثٍِ ًاالخرثاس اٌثعذُوّا 

حتصًْ اٌرالِْز ٪. ًوأد ذشلْح 2عٍَ ِسرٌٍ اٌذالٌح  6،66أورب ِٓ "خ" اجلذًٌْح  2،16"خ" احلساتْح  ًىِ 
 ىزهً ٪ 1،أً  1،،6ىِ ٍُْ اٌرعأًِ تأسٌٍب اٌرعٍُّ ِع األلشاْ اٌرعاسرخذاَ  تعذ ذعٍُْ اٌرتاوْة اٌعشتّْحعٍَ اٌذساسِ 

 .يف ِعْاس اٌرمُْْ 6،6 ≥د  > ،،6ألهنا ذمع تني  عٍَ دسجح ِعرذٌحذذي  اٌنرْجح


