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انمهخص
خهفية انذراسة :اٌ ايشاض انقهة ٔاألٔعٛح انذيٕٚح ذعذ ٔاحذج يٍ اْى أعثاب انًٕخ نهشجال ٔانُغاء ,عذد ظشتاخ انقهة
فٗ انذقٛقح ٚعذ يؤششاْايا نصحح انقهةُْ ,انك دساعاخ قهٛهح سكضخ عهٗ ذاثٛش صٚادج ظشتاخ انقهة يع صٚادج انغًُح..
انهذف من انذراسة ::نذساعح انعالقح ت ٍٛانغًُح َٔثط انقهة فٗ حانح انشاحح نغكاٌ يذُٚح استٛم انزٚ ٍٚخهٌٕ يٍ
األيشاض ٔرنك ألٌ انغًُح ٔصٚادج انُثط كهراًْا يٍ عٕايم انخطٕسج نألصاتح تأيشاض انقهة.
انمرضً وطرائق انعمم :شًهد انذساعح  905شخصا يٍ انز ٍٚالٚعإٌَ يٍ األيشاض ظاْشٚا تطشٚقح يالئًح ,ذى أعرخذاو
جٓاص(تهظ أٔكغًٛٛرش) نقٛاط انُثط (عذد انعشتاخ فٗ انذقٛقح) َٔغثح انرشثع تاألٔكغج( ٍٛانُغثّ انًؤٚح) .أجشٖ جًع
ٔادخال انًعهٕياخ تاعرعًال (انثشَايج األحصائٗ نهعهٕو االجرًاعٛح) َغخح ( )95كًا اعرخذو اخرثاس كا٘ عكٕٚش نرصُٛف
ٔذحهٛم انًعهٕياخ ٔأعذخ قًٛح (ت )ٙأقم يٍ  0.09راخ دالنح أحصائٛح.
اننتائج :أٔظحد انُرائج أٌ  %59يٍ انًش اسك ٍٛانزٚ ٍٚعإٌَ يٍ انثذاَح ٔ يٍ يفشغٗ انٕصٌ َثعٓى أكثش يٍ  900فٗ
انذقٛقح ,اظافح انٗ ٔجٕدعالقح راخ دالنح أحصائٛح تَ ٍٛثط انقهة ٔعايم كرهح انجغى ,كًا أظٓشخ انذساعح أٌ يعظى
االشخاص انثذْ ٍُٛٚى ت 00-00 ٍٛعُح يٍ انعًشيع ٔجٕدعالقح راخ دالنح أحصائٛح ت ٍٛانعًش ٔعايم كرهح انجغى .نى
ذٕجذعالقح أحصائٛح ت ٍٛعايم كرهح انجغى َٔغثح انرشثع تاألٔكغج.ٍٛ
االستنتاج :نٕحع َغثح عانٛح نهغًُح فٗ ْزِ انذساعح ,ذٕجذ عالقح دالنح احصائٛح تَ ٍٛثط انقهة فٗ حانح انشاحح ٔعايم
كرهح انجغى نهزكٕس,الذٕجذعالقح دالنح احصائٛح تَ ٍٛغثح انرشثع تالأٔكغجٔ ٍٛعايم كرهح انجغى نذٖ انزكٕس األصحاء.
انكهمات انمفتاحية :انرشثع تاألٔكغجَ ,ٍٛثط انقهة ,انغًُح ,أيشاض انقهة .
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 4,1كهٛح انطة  -جايعح ْٕنٛش انطثٛح -استٛم  -انعشاق.
 2قغى االدٔٚح ٔانفٛضٚاء انحٛاذٛح  -كهٛح انطة  -جايعح ْٕنٛش انطثٛح -استٛم  -انعشاق.
 3كهٛح غة االعُاٌ  -جايعح ْٕنٛش انطثٛح -استٛم  -انعشاق.
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