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 ملخص الدراسة
تغذاد  في ِٕطمح اٌحشيح تّذيٕح ذٙذف اٌذساسح اٌى فُٙ اُ٘ ِشجؼياخ اٌضثظ االجرّاػي      

ذرشاته فيٗ اٌؼاللاخ االجرّاػيح اٌى دسجح وثيشج اٌري ٚتصفرٙا ِجرّؼا ِحٍياً حضشياً، 

شسّيح ذفٛق في اػرّاد٘ا ػٍى سٍطح اٌمأْٛ اٌضثظ غيش اٌتحيس اصثحد ذخضغ ٌٛسائً 

ػٍى في ظً اٌظشٚف اٌحاٌيح اٌري ذّش تٙا اٌثالد ، ِا دفغ افشاد اٌّجرّغ اٌى ذٕظيُ ػاللاذُٙ 

في اٌذفاع ػٓ حمٛلُٙ  سدػيحً ً سائٔٙا ٚغيش اٌشسّيح وٛٚفك ِا ذرضّٕٗ ٚسائً اٌضثظ 

سشج ِٓ احرشاَ ٚذٕظيُ ػاللاذُٙ  ٌٚؼً اتشص٘ا ذٍه اٌميُ االسشيح اٌري ذٕظُ ػاللاخ اال

اٌحىِٛح  سٍطح ٚاٌؼشائشيح اٌري ٔمٍد االٔساْ ِٓ اٌؼاللاخ اٌمشاتيح. ٚوزٌه ٚذمذيش ٚضثظ 

ٚاٌميُ ( ٔظشاً ٌرأشيش٘ا ٓ اٌّجرّغ اٌّحٍي االجرّاػي ) االػشاف ٚاٌذي سٍطح) اٌمأْٛ ( اٌى 

في ػٍّيح اٌضثظ االجرّاػي ٚحً اٌّشىالخ ٚإٌضاػاخ االجرّاػيح ٚاٌصمافيح  اٌىثيش

اػشاف اٌؼشيشج ٚااللرصاديح اٌري ذحصً تيٓ اتٕاء اٌّجرّغ اٌّحٍي اٌّذسٚط ، ار احرٍد 

في  ِٚؤششج ٚوزٌه اٌذيٓ تطمٛسٗ ٚذؼٍيّاذٗ ٚذأشيش سِٛصٖ في ٔفٛط االفشاد ِىأح تاسصج

تصفرٙا ذشوض ػٍى  اٌذساسحاّ٘يح  ٚذأذياوصش ِٓ دٚس اٌمأْٛ ،   اٌضثظ االجرّاػي

في ضثظ اٌسٍٛن االجرّاػي  ِشجؼياخ اٌضثظ االجرّاػي اٌري  ذؼًّ ِغ تؼضٙا اٌثؼض 

ار تشصخ اٌٛسائً غيش اٌشسّيح تشىً ٚاضح في ا٘رّاَ اٌسىاْ  في ِجرّغ اٌذساسح . 

ش رٌه ٖ اٌّشجؼياخ ِا يؤشجرّغ طاتؼاً شؼثياً يؼرّذ ػٍى ٘زِّا يؼطي ٘زا اٌّاٌّحٍييٓ ، 

فّجشد  ػٍى اّ٘يح اٌؼاللاخ االجرّاػيح اٌّثاششج اٚ شثح اٌّثاششج تيٓ افشاد اٌّجرّغ . 

ٗ اٚ يسرؼيٓ تشجاي اٌذيٓ حذٚز ِشىٍح تيٓ االفشاد يٍجأ صاحة اٌّشىٍح ِثاششج اٌى ػشيشذ

 ،في حً ِشىٍرٗ ِغ اٌطشف األخشِّا يساػذ  اٌٛاضح في ِجرّغ اٌذساسح رأشيشُ٘ٔظشاً ٌ

تسٍٛن ِّاشً في االػرّاد ػٍى ػشيشذٗ اٚ إٌظُ اٌميّيح ٚاالجرّاػيح  ٖٚاالخيش يمَٛ تذٚس

دْٚ ِٓ ٚاٌذيٕيح في ِٛاجٙح االخش . ٚوزٌه اٌحاي في ذٕظيُ اٌؼاللاخ تيٓ افشاد اٌّجرّغ 

 اػطاء ا٘رّاَ وثيش ٌذٚس اٌمأْٛ في رٌه. 

ُ ٚإٌّٙج اٌّؼشفي ٚاٌراسيخي ، وّا ذ   االشٕٛجشافيّٕٙج اٌٚلذ اػرّذخ اٌذساسح ػٍى     

اٌّشاسوح ٚاٌّماتالخ اٌّيذأيح تّالحظِح ذٛظيف اُ٘ االدٚاخ االٔصشٚتٌٛٛجيح ِرّصٍح 

 جالخ ٚاالجٙضج اٌرمٕيح .ائك ٚاٌس  ٚاالخثاسيْٛ ٚاٌٛش

ٌشسّيح ٘ي اٌفاػً االساسي في ِجرّغ ثظ غيش اساسح اٌى اْ ٚسائً اٌض  صد اٌذ  ٚلذ خٍ       

شش ػٍى ضؼف اٌمأْٛ ضح في ٚسائً اٌضثظ اٌشسّي ، ِا يؤاٌذساسح ، ِغ غياب ٚا

 ٚذشاجغ ٘يثرٗ ذحد  ضغظ اٌظشٚف اٌّرغيشج اٌحاٌيح .

 
 

 


