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الباحث

بأشراف

عمي عطشان خمف المشرفاويّ

أ.د .عادل تركي حسن الدلوي

آشتمهت األرطوحة عهى مخس فصول:
تضمن انفصم األحل :
-3انتعوٌف بانبحث :
-3-3انتعوٌف بانبحث :
أشتتتمل عمتتم الم دمتتي والمحتتي ال حتتك التتتي تتركتتز فتتي تط ح ت متموعتتي أشتتحا

تتد ترتح تتا

وف تتل لمم تتاراس ا ساس تتحي المالكم تتي كو تتا اح تتد ا ل تتال الرحال تتحي الم م تتي الت تتي ش تتممت ا حرك تتي
التطور ال ممي وذلك االعتمتاد عمتم ال دحتد متن ا خت تاراس ا ولحتي التتي متن خالل تا حت تحن متد
اس تتت داد ال ح تتي لم م تتل الت محم تتي والت تتدرح ي و تتذا حمك تتن ول تتا خ تتط س تتحر عم تتل حتك تتل مت تتا ار
المستوحاس المختم ي فراد ال ح ي.
-2-3مشكه انبحث :
تكمن المشكمي ا تي:
أن ل تتاك عش توابحي ممحتتي الت متتحم والتتتدرحل متتن ختتالل أت تتاع أغمتتل المتتدر حن التتم ط ارب ت
ت محدحتتي لتتم حخطتتط ل تتا الشتتكل ال ممتتي ممتتا حت تتل متتن المالكمتتحن ا

طتتاع عتتن عممحتتي التتتدرحل

ولذا سحؤدي الم التدار الوتتس والت تد متن ت تل الالعتل والمتدرل و التتالي عتدم تح حت ا لتداف
المرتو من الم الج المولوعي ا مر الذي سحودي الم تذمر الكثحر من المالكمحن.

خ
-1-3أهذاف انبحث  :من ألم ألداف ال حك لي - :

 -1م رفي أثر م ظومي( ت محمحي – تدرح حي) ا سمول ا ت ا ي في أعداد المالكمحن الم تدبحن
من مرحمي الت محم حتم دخول الم افسي المالكمي عمار ( )14-13س ي.
 1-3فوحض انبحث :
ح ترض ال احك ماحمي :
 .1تتؤثر الم ظومتي (الت محمحتي -التدرح حتي) شتكل م توي واحتتا ي فتي تطتوحر االدا ل ح تي ال حتك
في كل مرحمي من مراحم ا.
 5-3جماالت انبحث :
 3-5-3اجملال انبشوي:الم تدبون المالكمي في ادي الرافدحن الرحالي في محافظي ال ادسحي.
 2-5-3اجملال انزمانً  2002/4/22 :ولغاحي . 2009/5/25

 1-5-3اجملااال املكااانً  :تاعتتي المالكمتتي فتتي تتادي ال ارفتتدحن الرحالتتي فتتي محافظتتي ال ادستتحي

مستش م الدحوا حي الت محمي مركز التزابرالصحي في الدحوا حي.
أما انفصم انثانً فتضمن -:
 -2انذراسات اننظوٌ حاملشابه -:

تلمن لذا ال صل عد توا ل م ا م م الم ظومي ومراحم ا والتت مم الحركتي وال وامتل
الم تتؤثر فت تتي عممح تتي الت تتت مم وأل تتداف الت تتت مم الحرك تتي وم ت تتوم ال تتت مم االت ت تتا ي ومتطم تتاس ال مت تتل
ا سمول االت ا ي والتا ل ال سي وم وم التدرحل الرحالتي وكح حتي اختحتار ال اشتبحن المالكمتي
واإلعتتداد الم تتاري (ا ول تتاع ا ساس تتحي لممالكم تتي) ولتتي وت تتي االس تتت داد حرك تتاس ال تتدمحن
المكماس المست حمي الحسار والحمحن ودفاعات ا ) .

أما انفصم انثانث فتضمن :

د
-1منهجٍ انبحث حإجواءاته املٍذانٍ -:
ف د استت مل ال احتك المت ج التترح تي لحتل مشتكمي ال حتك لمالبمتتو لتذلك واختتار ال احتك
عح ي ال حك ولم المالكمون الم تدبون فتي تادي ال ارفتدحن الرحالتي فتي محافظتي ال ادستحي وال تال
عتتددلم (  ) 12مالكم تا أعمتتار ( ) 14-13س ت ي وأتتتر ال احتتك التتر تتو االستتتطالعحي عمتتم
عح تتي متتن متتمتتا ال حتتك ولتتم المالكمتون الم تتتدبون ال تتال عتتددلم (  ) 5الع تتحن وتتتم متتن ختتالل
تمتك التتر تي م رفتتي الوتتتس وت رحتتف فرحت ال متل المستتاعد عمتتم ال متتل الربحستتي وتالفتتي االخطتتا
وصالححي المكان الذي حتري فحو ال مل وكذلك التأكد من ا ت ز المستخدمي .
-1عوض اننتائج ححتهٍهها حمناقشتها :
تلمن لذا ال صل عرض وتحمحل ال تابج وم اتشت ا ومن خالل ا تتم التوصتل إلتم تح حت
ألداف ال حك وفرولو .
أما انفصم اخلامس فتضمن :
-5أهم االستنتاجات حانتوصٍات :
-3-5أهااام االساااتنتاجات  :تتد م التتتي ال تتتابج الوستتابل اإلحصتتابحي توصتتل ال احتتك إلتتم
االست تاتاس التالحي :

 -1الم ج الت محمي الم د لمم اراس الحركحي لو التأثحر الك حرفي عممحي ت محم الم اراس الحركحي
.
-2أن اسمول الت مم اإل ت ا ي لو الدور الك حر في عممحي وصول ا فراد الم مستو عالي من
اإلت ان ولذا ح ود الم دور الوحداس الت محمحي الم تمد في ا سمول ا ت ا ي.
 -3الم ج التدرح ي كان لو ا ثر ال ال في تح ح
والحالي ال سحي فراد ال ح ي .

-2-5انتوصٍات :

م دأ التطور لمم اراس الحركحي وال د حي

ذ
من خالل ال تابج التي حصل عمح ا ال احك حوصي ماحأتي :
 -1لرور أعمام تمك الم ظومي التي أعدلا ال احك في تطوحر ا دا لممالكمحن الم تدبحن.
-2لرور أستخدام م دأ ا سمول ا ت ا ي في ت محم وتطوحر م اراس المالكمي شكل م ظم
عمم أساس الوتس ال مي لمت محم والتدرحل لت زحز ت مم الم اراس الحركحي المالكمي وتدرح ا.
-3لرور أستخدام أخت اراس الداف حي (التا ل ال سي) لم رفي تدر المالكمحن عمم المواصمي
ال مل الت محمي والتدرح ي .
 -4لرور أستخدام المستوحاس الم حارحي التي توصل الح ا ال احك عمم أفراد عح ي ال حك
(ا ش ال).

