
 

 

 ٍِخص اٌبحث

)دراست شبو جتزبٍت يف اٌفصً اٌزابع مبذرست  دٌذي ٌٔرىذاٌت : حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت بٍعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة ٌرتلٍت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً فٍيا

 .)شٍفادًٔح بأذًٔحاملصباذ اإلبخذائٍت اإلسالٍِت 

ذرس أْ إْ حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت حيخاج  إىل اٌطزق املخخٍفت، ًٌىٓ اٌطزق مل حه ٔاخحت ًفعاٌٍت  إال بخمذٌُ اٌطزق املناسبت. فالبذ عٍى امل 

. ِٓ اٌٌالع، ىنان ِشىالث ٌخالٍِذ ٌسخخذَ اٌطزق  املناسبت ٌرتلٍت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً يف ِادة املفزداث وطزٌمت ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة

ملفزداث، ألْ اٌفصً اٌزابع يف ِذرست املصباذ اإلبخذائٍت اإلسالٍِت شٍفادًٔح بأذًٔح. ًِنيا أْ اٌخالٍِذ ٌشعزًْ مبًٍ ًٌٍسج هلُ محاست يف حعٍٍُ ا

 املذرس الٌسخخذَ  اٌطزٌمت  املناسبت اٌفعاٌٍت  يف اٌخعٍٍُ.

ت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً يف حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت لبً اسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة ًِعزفت ًاألغزاض هلذا اٌبحث ىً ِعزف 

حزلٍت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً يف حعٍٍُ املفزداث حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً يف حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت بعذ اسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة ًِعزفت 

 اَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة يف اٌفصً اٌزابع مبذرست املصباذ اإلبخذائٍت اإلسالٍِت شٍفادًٔح بأذًٔح.اٌعزبٍت بااسخخذ

 ٌعخّذ ىذا اٌبحث عٍى أساس اٌخفىري أْ اٌطزٌمت ِٓ املىٌٔاث اٌضزًرٌت يف عٍٍّت اٌخعٍٍُ ًخباصت يف حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت ًىً حؤثز يف 

ً. ٌذٌه اسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة حؤثز يف حزلٍت اٌخحصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً يف حعٍٍُ املفزداث حزلٍت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراس

بت اٌفزضٍت أْ ىنان حزلٍخا ِٓ إسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة  يف حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت إىل حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً حاٌعزبٍت.فخعزض اٌىا

 فٍيا.

ملسخخذِت ىً اٌطزٌمت شبو جتزٌبٍت باسخخذاَ أساٌٍب مجع اٌبٍأاث ِثً املالحظت ًاملمابٍت ًدراست اٌٌاثمٍت ًاإلخخبار اٌمبًٍ ًاٌطزٌمت ا 

 ًاإلخخبار اٌبعذي. حشًّ اٌبٍأاث يف ىذا اٌبحث عٍى اٌبٍأاث اٌنٌعٍت اٌيت حتًٍ ِنطمٍا ًاٌبٍأاث اٌىٍّت اٌيت حتًٍ إحصائٍا .

ٌذراسً يف حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت لبً اسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة  مبذرست املصباذ اإلبخذائٍت اإلسالٍِت إْ حتصًٍ اٌخالٍِذ ا

. ًحتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً 50،75شٍفادًٔح بأذًٔح حذي عٍى عٍى درخت فاشٍت يف ِعٍار اٌخفسري ًىذه حتمك بمٍّت اإلِخحاْ اٌمبًٍ عٍى لذر 

اٌعزبٍت بعذ اسخخذاَ ٌعبت أٌغاس املفزداث املصٌرة  مبذرست املصباذ اإلبخذائٍت اإلسالٍِت شٍفادًٔح بأذًٔح حذي عٍى عٍى درخت يف حعٍٍُ املفزداث 

. ًحزلٍت حتصًٍ اٌخالٍِذ اٌذراسً عٍى حعٍٍُ املفزداث اٌعزبٍت باسخخذاَ ٌعبت أٌغاس 00،75وافٍت ًىذه حتمك بمٍّت اإلِخحاْ اٌبعذي عٍى لذر 

 %.50أً  7،50د بمذر -ث املصٌرة حذي عٍى حصنٍف ِعخذي فحصً عٍى ٔخٍدت ْاملفزدا

 


