
 

 

 ٍِخص اٌجحث

 ةزاسخ) ْيبفٌرتلْخ حتصًْ اٌزالِْر اٌدزاسِ  ٌسٍْخ ًصف اٌصٌزث مساءحاٌ بةحمل اٌعسثّْخ اٌٍّغخ رعٍُْ: سٍَّ أّفِ أًوزبفْبِٔ سؤّجخ 
 (يف اٌصف اٌسبثع مبدزسخ اجلٌاِع اٌثبٌّٔخ اإلسالِْخ شٍْْنجِ ثبٔدًٔجزالِْر اٌثخ عٍَ زجساٌ شجو

 اخنفبض حتصًْ اٌزالِْر اٌدزاسِ يف اٌمساءح ٌزظي ىِ شبوًاملىره  ِٓ، ًخمزٍفخ اٌعسثْخ ِشبوً اٌٍغخ رعٍُْ يفال شه أْ  
 ال اٌٌسبئً ًاٌطسق اٌٍزبْ ّنيبوً فبأسجبة ىره املش ًأِب .يف اٌصف اٌسبثع مبدزسخ اجلٌاِع اٌثبٌّٔخ اإلسالِْخ شٍْْنجِ ثبٔدًٔج

ا عٍَ وثري ااملالئُ يف اٌزعٍُْ سٌف ّسيً اٌزالِْر يف فيُ ِبةح ةزاسْخ ًّعطَ رأثريز اٌٌسبئً ًاسزخداِيب ْباٌزعٍُْ. ًاخز اْؤّدر
املعٍُ  عٍَ ّنجغِرعٍُْ اٌمساءح. ًِٓ ثُ، وً سزعْك اٌزالِْر عٓ بوّب ىٌ املعسًف أْ ىره املش وألٔحتصًْ اٌزالِْر اٌدزاسِ 

  اٌصٌز.ًسٍْخ ًصف ّد يف ِبةح اٌمساءح ِنيب رؤاسزخداَ اٌٌسجٍخ اٌيت 

اٌمساءح لجً اسزخداَ ًسٍْخ ًصف اٌصٌز يف رعٍُْ  يفاٌزالِْر اٌدزاسِ  حتصًِْعسفخ ًاألغساض ِٓ ىرا اٌجحث ىِ 
اٌزالِْر  حتصًِْعسفخ رسلْخ ًاٌمساءح يف رعٍُْ ًسٍْخ ًصف اٌصٌز ثعد اسزخداَ اٌمساءح  يفاٌزالِْر اٌدزاسِ  حتصًِْعسفخ ًمساءح اٌ

 .ًسٍْخ ًصف اٌصٌزثعد اسزخداَ اٌمساءح  يفاٌدزاسِ 
اٌٍغخ  يف رعٍُْ اٌزالِْر اٌدزاسِ حتصًْسلِ ّ ّعزّد ىرا اٌجحث عٍَ أسبس اٌزفىري أْ اسزخداَ ًسٍْخ ًصف اٌصٌز

يف رعٍُْ اٌٍغخ اٌعسثْخ ًسٍْخ ًصف اٌصٌز ىنبن ًجٌة رسلْخ ِٓ اسزخداَ  أْ املمسزح اٌفسضْخ خاٌىبرج عسضزف اٌمساءح. اٌعسثْخ ملبةح
 .فْيب اٌزالِْر اٌدزاسِ حتصًْيف اٌمساءح ملبةح 

ًاالخزجبز اٌمجٍِ ًاملمبثٍخ ثبسزخداَ أسبٌْت مجع اٌجْبٔبد ِثً املالحظخ  شجو جتسثخ ًأِب اٌطسّمخ املسزخدِخ فيِ اٌطسّمخ
اٌنٌعْخ اٌيت حتًٍ ِنطمْب ًاٌجْبٔبد اٌىّْخ اٌيت حتًٍ إحصبئْب ًاالخزجبز اٌجعدُ ًاٌزٌثْك. رشزًّ اٌجْبٔبد يف ىرا اٌجحث عٍَ اٌجْبٔبد 

 رٍّْرا. 20
ٌٌخ اٌنزبئج ًِٓ اٌمساءح  لجً اسزخداَ  ًسٍْخ ًصف اٌصٌز يف رعٍُْ  يف اٌزالِْر اٌدزاسِ حتصًْأْ   اٌجحث ىرا ِٓ احملص

 0فبشٍخ ألهنب رمع ثني فئخ  ًىره اٌمّْخ ردي عٍَ ةزجخ. 15حتممذ مبزٌسط لّْخ االِزحبْ اٌمجٍِ عٍَ لدز اٌٍغخ اٌعسثْخ ملبةح اٌمساءح 
اٌمساءح  ثعد اسزخداَ ًسٍْخ ًصف اٌصٌز يف رعٍُْ اٌٍغخ اٌعسثْخ ملبةح  يفاٌزالِْر اٌدزاسِ  حتصًْإْ  يف ِعْبز اٌزفسري.  15 >

ًىره اٌمّْخ  55،21لّْخ املزٌسط احملصٌٌخ عٍَ لدز يف اٌصف اٌسبثع مبدزسخ اجلٌاِع اٌثبٌّٔخ اإلسالِْخ شٍْنجِ ثبٔدًٔج  اٌمساءح
رعٍُْ يف ًسٍْخ ًصف اٌصٌز سزخداَ اإْ ِسزٌٍ اٌرتلْخ ِٓ  يف ِعْبز اٌزفسري. 00 – 50وبفْخ ألهنب رمع ثني فئخ  ردي عٍَ ةزجخ

اٌمساءح يف اٌصف اٌسبثع "أ" مبدزسخ اجلٌاِع اٌثبٌّٔخ اإلسالِْخ شٍْنجِ  يف اٌدزاسِ اٌزالِْر حتصًْ رتلْخٌ اٌٍغخ اٌعسثْخ ملبةح اٌمساءح
احلسبثْخ وّب ةٌذ عٍْو اٌنزْجخ احملصٌٌخ ًىِ ٔزْجخ "د" احلسبثْخ أورب ِٓ "د" اجلدًٌْخ ّعين "د"  فسق ثبزش،ثبٔدًٔج 

 50-  00ألهنب رمع ثني  يف طجمخ ِعزدٌخ. ٪15أً  0،155فحصٍذ عٍَ لدز  )ة-ٔزْجخ )ْ . ًأِب(2،05"د" اجلدًٌْخ )>(50،05)
ٌو رسلْخ ثبزشح يف حتصًْ  رعٍُْ اٌٍغخ اٌعسثْخ ملبةح اٌمساءحيف ًسٍْخ ًصف اٌصٌز . ًِع ذٌه ّعزرب أْ اسزخداَ ٪ يف ِعْبز اٌزفسري
 اٌمساءح يف اٌصف اٌسبثع مبدزسخ اجلٌاِع اٌثبٌّٔخ اإلسالِْخ شٍْنجِ ثبٔدًٔج.  يفاٌزالِْر اٌدزاسِ 

 


