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 انًهخض

 قغى ػهى .االخخالفاث انغفشاٌ انضُظ انًظطهحاث فٍ انزقافت انضاوَت. ۲۰۱۵.رحًذَت,غضَشة : انًهخض 

. ياالَش,صايؼت يىالَا يانك إبشاهُى اإلعاليُت انحكىيُت , انُفظ  

. طا نحت َىنُا : انًغخشاس  

 

.انغفشاٌ، انضُظ، انزقافت انضاوَت : كهًاث انبحذ  

وغانبا يا َغًغ كهًت اػخزاس ػُذيا َقىو شخض يا َفؼهه خطأ إيا ػٍ . وصذث انؼذَذ ظاهشة انغفشاٌ       

فٍ حٍُ أٌ انُىع االصخًاػٍ حؼخًذَُظش يٍ أَىاع يخخهفت يٍ , انخأرُش انزقافٍ ػهً انغفشاٌقظذ أو ال

. انًشاكم انخٍ ححذد فٍ انشخظفٍ حُاحهى انُىيُت، وانزقافت نها دوس يهًٍُ فٍ انخًُُض بٍُ أدواس انزكىس

انزقافت انخٍ ػقذث، ورابج حقهباث رقافُا ويخُايُتيٍ حُذ ػذد انغكاٌ فٍ إَذوَُغُا،انقبائم انًخخهفت فٍ 

 األشخاص يهُى۱۰۰ٌ–۸۵وقذس صافا انؼشقُت بهغ ػذد.إَذوَُغُا، أكبش ػذد يٍ انغكاٌ هى انؼشقُت انضاوَت

( ۲)؟ كُف انغفشاَاالخخالفاحًٍ حُذ انضُغفٍ انزقافتانضاوَت( ۱ )انًشاكالنبحىرهٍ(.عىاءاألطهُىانزسَت)

                                                  كُف انغفشاًَغخىىانزكىسواإلَاد بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت؟

وانغشع يٍ رنك هى،وانغشع يٍ انبحذ هى اإلصابت ػهً  (۱):        اخخباس انفشوق انغفشاٌ حُذ 

( ۲).طُاغت انًشاكم انبحزُتيغخىي اخخباس انغفشاٌ فٍ انزكىس واإلَاد بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت 

.                                                                     انضُظ فٍ انزقافت انضاوَتصًغ انبُاَاث باعخخذاو   

       هزا انبحذ هى انكًُت حقُُت انخحهُم انًقاسٌ، ألٌ هزا انبحذ اكخشف وصىد فشق بٍُ انؼُُخٍُ، وهٍ 

االعخبُاًَقُاط يكُم و س  / انًقابالثحضى و. اعخبُاٌ/انًغخخذيفٍ اػخًاددساعت عابقت أصشاها

يضَذ قبم ححهُهُخًاعخخذاياالفخشاضاحًؼانضتاسحذاءنقُاط.طذق ورباحكشوَباخأنفا.۱۸-  ث س و انًقُاعانغفشاٌ

يٍ ححهُم انبُاَاث االخخباس، بًا فٍ رنك ػهى انخضاَظ وانحُاة انطبُؼُت يٍ انبُاَاث انخٍ حى انحظىل 

.                وَُذوص۰‚۱٦حخى يؼانضخها يؼانضت انبُاَاث يغ عفغظ .انبُاَاحباعخخذاياخخباسث.انبُاَاثػهُها  

حغاوٌ         t يغخىي انغفشاٌ َشُش إنً قًُت .اعخُادا إنً ححهُم نهذساعت، وكاَج انُخائش ػهً انُحى انخانٍ

فٍ حٍُ أٌ  47.2909 انًخىعطت يٍ انشصال انغفشاٌ فٍ انزقافت انضاوَت فٍ .انقًُت .p≤0،01يغ  0.897

ًَكٍ اعخُخاس انغفشاٌ أٌ انشصال فٍ  .45.9818يخىعط قًُت انغفشاٌ نذي انُغاء فٍ انزقافت انضاوَت يٍ 

أظهش االعخُخاس أَضا أٌ يغخىي  .انزقافت انضاوَت وانُغاء انغفشاٌ فٍ انزقافت انضاوَت دَه فاسق كبُش

انغفشاٌ فٍ انزكىس بٍُ انضُغٍُ فٍ انزقافت انضاوَت هى أػهً يٍ يغخىي انغفشاٌ اإلَاد فٍ انزقافت 

.                                                                                                                        انضاوَت  
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