
 

 

اىبحث ٍيخص  

مبادة  اىعشبيت اىيغت دسط يف ئجناسهٌوبفيادلعهذقذسة اىخالٍيز عيً حفظ قىاعذ اىيغت اىعشبيت:" أأوُ عيت جييها
" ادلذسعت يفاىقىاعذ  

(اساإلعالٍيت باجن اىثاّىيت داساىعيىً دساعت احلاىت عيً اىخالٍيز يف اىصف اىثاٍِ يف ٍذسعت)  

عيً أُ قذسة حذه ادلالحظت ألُ ماُ حعييٌ اىيغت اىعشبيت يف ٍعهذ داساىعيىً أمثش حشميضا عيً حعييٌ اىقىاعذ
اىيغت  سطصً ، وىنِ اىىاقع أُ إجناصهٌ يف دغت اىعشبيت حنىُ عيً احلذ األقاىخالٍيز عيً حفظ قىاعذ اىي

ذسعت يف ادلادة عِ ادلجناص اىخالٍيز بث إضاـ وهزه ادلظاهش دىج عييها بياّافُ ٍنخنىاىعشبيت مبادة اىقىاعذ ي
ـ فرتي اىناحبت أُ جيذا ألُ قيَخهٌ حنىُ حتج ٍعياس اإلجناصاألدًّ ده عيً أُ إجناصهٌ فيها اليعخرب ادلصادس

دسط اىيغت اىعشبيت مبادة  يفهناك عالقت بني قذسة اىخالٍيز عيً حفظ قىاعذاىيغت اىعشبيت يف ادلعهذ وإجناصهٌ 
 اىقىاعذ يف ادلذسعتـ

  وإجناصهٌعهذادل يف اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخالٍيزعيً قذسة ٍعشفت هي هزااىبحث ٍِ واألغشاض
 .بينهَاٍعشفت اىعالقت اإلعالٍيت باجناسو مبادة اىقىاعذ يف ٍذسعت داساىعيىً اىثاّىيت اىعشبيت اىيغت دسط يف

يف  حؤثشعهذادل يف اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخالٍيزعيً قذسة أُ اىخفنريأعاط  عيً يعخَذهزااىبحث
 قذسة إراماّج هي هزااىبحث يف ادلقشسة واىفشضيت. ذسعتادل يفمبادة اىقىاعذ  اىعشبيت اىيغت دسط يف إجناصهٌ

مبادة اىقىاعذ يف  اىعشبيت اىيغت دسط  يف إجناصهٌ جفناّعاىيت عهذادل يف اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخالٍيزعيً
اىيغت  قىاعذ حفظ اىخالٍيزعيً قذسةج إراماّ ،اىعنظ ومزىل اعاىياإلعالٍيت باجناس اىثاّىيت ذسعت داساىعيىًٍ

 ذسعت داساىعيىً اىثاّىيتعذ يف ٍمبادة اىقىا اىعشبيت  اىيغت دسط يف إجناصهٌ فناُ ٍنخفضتعهذادل يف اىعشبيت
 .اٍنخفض اإلعالٍيت باجناس

اّاث وحعيني ٍىقع اىبحث فهي حعيني اىبياّاث وحعيني ٍصادس اىبياخلطىاث ادلغخخذٍت يف هزااىبحث أٍا
طشيقت اىوأٍامجيع اىبياّاث وحتييو اىبياّاث.  وأعاىيباىبحث  طشيقتَع اىبحث واىعينت وحعيني وحعيني جمخ
 ويحتي ثٌ ودساعت اىىثائقواالخخباسالحظت وادلقابيت ناه مجيع اىبياّاث بادلوي اىىصفيت، اىطشيقت هيف ادلغخخذٍت
 .حيَيزا 93دهاعذ ادلأخىدة هي هزااىبحث يف واىعينت. اسحباطي وحتييو جضئً بخحييو اىبياّاث اىناحبت

ٍعهذ  يفعيً حفظ قىاعذ اىيغت اىعشبيت اىخالٍيز  قذسةأُ احملصىىت ٍِ هزااىبحث هي نخائج واى
 33،99احملصىىت عيً قذس عييها قيَت ادلخىعطحذه  ٍغخىي جيذي" جاوي اىغشبيت حذه عيً داساىعيىً باجناس"
يف  مبادة اىقىاعذاىخالٍيز يف دسط اىيغت اىعشبيت  إجناص إُو ـفً ٍعياس اىخفغري33 - 66قذس  هي حقع بني و

 قيَت ادلخىعط ألُ جيذة جذادسجت ذه عيً اإلعالٍيت باجناس جاوي اىغشبيت ي داساىعيىً اىثاّىيتٍذسعت 
سحبا  االبينهَاحذه عيً واىعالقت  يف ٍعياس اىخفغري. 888 - 18وهي حقع بني 11،89س  احملصىىت عيً قذ

ُ اىفشضيت ادلقرتحت )أ( أواىعالقت بينهَاعالقت داىت مبعنً . 8،88 -8،88حقع بني ألهنا8،33س عيً قذ اىعايل
ٍشدودة ألُ قيَت دالىت االسحبا "ث" احلغابيت  (HO) ماّج اىفشضيت ٍقبىىت وماّج اىفشضيت اىصفشيت

حفظ قىاعذ اىيعت اىعشبيت يف  ( وقذسة اىخالٍيز عي80ً،،( أمرب ٍِ قيَت االسحبا  "ث" اجلذوىيت )03،،98)
عيً قذس يف ٍذسعت داساىعيىً اىثاّىيت اإلعالٍيت باجناس يف إجناصهٌ يف دسط اىيغت اىعشبيت مبادة اىقىاعذ حؤثشهذادلع

عت ٍذسيف  يف دسط اىيغت اىعشبيت مبادة اىقىاعذؤثش يف إجناصهٌ بعباسة أخشي أُ هناك عىاٍو أخشي ح. 19،3٪
 .  ٪ 80،8عيً قذس  اإلعالٍيت باجناس داساىعيىً اىثاّىيت


