
 

 

 ٍيخص اىبحث

 اىذساسِ اىتالٍْز حتصْو ىرتقْت اىبالغت تعيٌْ يف "عطاءًاإل خزاأل "اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌدج استخزاً ":  ىذاّت فٌصُ زلَذ
     (باّذًّح شْيْندِ سالٍْت اال اىعاىْت اجلٌاٍع ٍذسست يف عشش اىثاِّ اىصف تالٍْز عيَ  جتشبْت دساست).  فْيا

. اىتعيٌْعَيْت عني عيَ فعاىْت ّألهنا قا ذلذف اىتعيٌْ  ادلشخٌ ًف تاباجلز اىتعيٌْ منٌدجاىعشبْت حيتاج إىل  اىبالغت تعيٌْ
ىرتقْت  ادلناسب  اىتعيٌْ نٌَدجٍذسست اجلٌاٍع اىعاىْت اإلسالٍْت شْيْندِ ال ّستخذٌٍُ اىيف اىٌاقع، أُ ٍعظٌ ادلذسسني يف 

إضافت إىل رىل، فئُ  إجناص اىتالٍْز يف عَيْت تعيٌْ اىيغت اىعشبْت حْث تؤدُ إىل اىسأً  ًاىصعٌبت يف تعيَْيا حتَ ال حيبيا.
ىغت اىعشبْت ً اىتحذّذ عيَ ٌٍاد اىتعيَْْت  اخليفْت اىتعيَْْت ادلختيفت جتعو اىتالٍْز ّفتقذًُ اىثقت يف أّشطت اىتعيٌْ اىيغت اىعشبْت

ذس اىتعيٌ مبص  . ٍِ ادلعيًٌ أُ ادلعيٌ ىْس إّصاه ادلادة فحسب، بو ىو دًس ىاً يف اىتعيٌّْسبب عيَ تشذّذ إجناص اىتعيٌْ
ىيحصٌه عيَ أغشاضو ادلقشسة.  ادلالئٌ اىتعيٌْ منٌدج استخزاًإىل  ًطشّقت تعيَْيا حتَ ّنٌُ اىتعيٌْ فعاىْا. ًحيتاج اىتعيٌْ

 اىذساسِ اىتالٍْز حتصْو تشقِ اىبالغت تعيٌْ يف ًاالعطاء االخز اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌدج استخزاً ، أُاعتَادا عيَ رىل
 .فْيا

 اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌدج استخزاًقبو  اىبالغت تعيٌْ عيَ اىتالٍْز حتصْوًاألغشاض ٍِ ىزا اىبحث ىِ ٍعشفت 
ىقسٌ اىعيًٌ  عشش اىثاِّيف اىفصو  اىبالغت تعيًٌْ اىذساسِ اىتالٍْز حتصْو ًبعذه. ًمزىل دلعشفت تشقْت  ًاالعطاء االخز
 ٍِ ٍذسست اجلٌاٍع اىعاىْت اإلسالٍْت شْيْندِ باّذًّح. اىذّنْت

 شقِت اىبالغت تعيٌْ يف ًاالعطاء االخز اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌدج استخزاً ّعتَذ ىزا اىبحث عيَ أساس اىتفنري أُ
 تعيٌْ يف اىذساسِ اىتالٍْز حتصْواىفشضْت ادلقشسة أُ ىناك تشقْت يف  ىناتبعشض اْف .فْيا اىذساسِ اىتالٍْز حتصْو
 .ًاالعطاء االخز اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌدج ستخزاًاب اىبالغت

االختباس  –بتصٌَْ رلٌَعت ًاحذة االختباس اىقبيِ   جتشبْتطشّقت زا اىبحث ىٌ حبث مَِ ًطشّقت ىِ ًى
 .اىتٌثْقاىبعذُ، ًأٍا أساىْبو فيِ ادلالحظت ًادلقابيت ًاالختباس ً

 اىتعيٌْ منٌدج استخزاًقبو  اىبالغت تعيٌْ يف اىذساسِ اىتالٍْز حتصْواىنتائح احملصٌىت ٍِ ىزا اىبحث ىِ أُ 
يف ٍعْاس  ;8-86ًىٌ تقع بني  :84،4، فئُ ّتْدت ادلتٌسط عيَ قذس  ّاقصت تذه عيَ دسخت ًاالعطاء االخز اىتعاًِّ

، فئُ ّتْدت ادلتٌسط عيَ مافْتبعذ استخذاٍيا فتذه عيَ دسخت  اىبالغت تعيٌْ يفاىذساسِ  اىتالٍْز حتصْو اىتفسري. ًأٍا
يف ٍعْاس اىتفسري. ًادلقاسّت بْنيَا تذه عيَ أُ ىناك ًخٌد تشقْت بعذ استخذاٍيا، ألُ  ;9-96ًىٌ تقع بني  98،;9قذس 

 اىتالٍْز حتصْوأُ . ًأٍا تشقْت >1عيَ ٍستٌٍ اىذالىت  ;0،6أمرب ٍِ "ث" اجلذًىْت  56،01"ث" احلسابْت ًىِ 
أً  6،40ًبعذه فيِ األخزًاألعطاء  اىتعاًِّ اىتعيٌْ منٌرج استخذاً قبو بني اىتشبْو ٍادة يف اىبالغت تعيٌْ عيَ اىذساسِ

 > فتذه ىزه اىنتْدت عيَ دسخت مافْت.40

  


