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فقققل ارير  قققا ارر بتققق ا يقيمققق  افقققن ةققق   وأ ققق ا      قققا  هوأسقققبر   ن طرائقققل اريققق ر سإ           
اريقق ر س مققن اة ظمققا ارماطققط رؤققب ي ققه  قق    فققل اةا ققر   ققق و فسقق ا وفير ققا ا رقق ا  واجيمبا ققا

 يسققققبر يارطقققفي فقققل جوا قققي مايففقققا وان ارؤققق   اةسبسقققل  رققق   ارقققن أثققق اة امف قققا ارقققيقف  
ارمقفومققب  وارمؤققبرا   هيسققب إويقمققع افققن  ؤ ثقق اة ير ققرا  فققل سققفويإيقق    ارققن  ا ؤققباريقق ر س 

فقل  أهمية البحث تكمن ,  سقن ارن يثق قؤب من أجع يثق ل اي  ا  اريقف م ا اريل واةيجب ب 
مقرفققا يقق أ ر أسققفو ل اةييمققب  ارموجققه ومقق ه ارموجققه فققل ايسققيفب ر مققن اروةقق  ارمسققيأمر رقق رس 

ويقفق   اروةق  ر قر ارمسقيرع ومق   يق أ ر  رق   رفطقفيارير  ا ارر بت ا رز ب ر ار مبط ارثريل 
ار بثة ان   برق   فق  ةثظ مشكمة البح  اما,  اي اء ارمؤبر  ر قض مؤبرا  اريرر ارطبئرر فل

 يوز ق  اروةق   مقيع م قيظ   ا ب قا ارم رسق ن ةفاو تقفًب ا   ا اء ارطفي رمؤبرا  اريرر ارطبئرر 
أسققققفو ل  اسققققيقمبعافققققن ارقققق رس ا رقققق ا أريققققب  ار بثققققة اراققققوض فققققل  قققق   ارممققققيفا مققققن اققققفع 

أسيق بع اةرسقبع وارق فبع اقن ارمفققي فل أسيأمبر اروة  و يقف  موجه ارم ه و  موجهار اةييمب 
اريققققر  افقققن يققق أ ر  ارقققن هثثث ال ال ةا ثثثةرطقققفي اراققق  اراقققبمس اةاققق ا   ا  بريرر ارطقققبئرر ققق

 فققل اروةق  ارمسققيأمر رق رس ارير  ققا ارر بتق ا رطققفي  همقق ه ارموجق وارموجقا  أسقفو ل اةييمققب 
يقفق  فقل  ه ه ارموجقمقو  هارموجق اةييمقب  ةسقفو لقر  افن ي أ ر اريوي ر   ايا ا  ارابمس 
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أ  مقققن اةسقققفو  ن اريققققر  افقققن اةرسقققبع وارققق فبع اقققن ارمفققققي  قققبريرر ارطقققبئرر ويققق ر   اسقققيق بع
ره اةفتف ا فل أسيأمبر وة  ار رس ويقف  مؤبرر أسيق بع اةرسقبع وارق فبع  هم ه ارموجو  هارموج

  ققب  يقق أ ر يسققبر ي اةييمققب   أمثثا اثثةلب البحثث رق  ققا ار ثققة ا   اققن ارمفقققي  ققبريرر ارطققبئرر
فقققل اسقققيأمبر وةققق  ارققق رس ويقفققق  اسقققيق بع اةرسقققبع وارققق فبع اقققن ارمفققققي   هارموجقققا ومققق ه ارموجققق

 قق ن أسققفو ل اةييمققب  ارموجققه ومقق ه ارموجققه فققل أسققيأمبر وةقق   يقق أ ر  ققب   ل  ققبريرر ارطققبئرر 
مق ه ارموجقه ايسقفوي  لئرر ار رس ويقف  مؤبرر اسيق بع ايرسبع وارق فبع اقن ارمفققي  قبريرر ارطقب

 لوارققق فبع اقققن ارمفققققي  قققبريرر ارطقققبئرر  اإلرسقققبع اسقققيق بعافتقققع مقققن ايسقققفوي ارموجقققه فقققل يقفققق  
يقفققق  أسقققيق بع اةرسقققبع ايسقققفوي مققق ه ارموجقققه أيأقققر أسقققيأمبرًا رفوةققق  مقققن ايسقققفوي ارموجقققه فقققل 

ارمق ؤ  اريجر  قل  و   ار بثقة اسقيقمعفق   أما منهج البح وار فبع ان ارمفقي  بريرر ارطبئرر ا 
و قل  مجتمع البح ة  ث   ار بثقة او  ارمجمواب  ارمييبفئا يو ه  يفئ  وط  قا مميفا ار ثة

أب و قا أ قل يقراي  طقفي فق  يق  ااي قبر , أما عينة البح  ارم ارس ايا ا  ا فل مريز مثبفظا
ا ا   وار قبر  اق      برطر قا ارقموائ ا ) ارقراا ( ا وأايبر ار بثة طفي ارا  ارابمس اة

( طبر قققًب  مأفقققون أر ققق  مققققي يققق  يقسققق مؤ  ارقققن أقققفة مجقققبم   يققق رس ارمجمواقققا اةورقققن  421) 
 بةسقققققفوي ارمي ققققق  مقققققن ة قققققع ارمققققق رس ويققققق رس ارمجمواقققققا ارأب  قققققا   سقققققفوي اةييمقققققب  ارموجقققققه 

فقق  ييقون مقن   المثنهج التلميمث  أمثاوارمجمواا ارأبرأقا يق رس   سقفوي اةييمقب  مق ه ارموجقه ا 
( وثققق ر يقف م قققا ريقققع أسقققفوي و واةققق  وثققق ي ن يقف م قققا فقققل ايسققق وع زمقققن اروثققق ر ارواثققق ر   41) 
جم قق  اةسققبر ي اري ر سقق ا ) اسققفوي اةييمققب  ارموجققه ا  أمثثا اهثثس ات ثثتنتاجالا  (  ة قققا14)

ثققق وة اسقققفوي اةييمقققب  مققق ه ارموجقققه ا اةسقققفوي ارمي ققق  ( فقبرقققا فقققل امف قققا اريققق ر س وارققق ر ع 
اسقققفوي اةييمقققب  مققق ه  اسقققيقمف يطقققور رفمجقققبم   ارأفأقققا ا اة ان اةفتقققف ا رفمجمواقققا اريقققل 

 قققو أيأقققر اسقققيأمبرًا و  فؤقققو اةفتقققع يقفققق  مؤقققبرر اسقققيق بع اةرسقققبع وارققق فبع اقققن ارمفققققيا  ارموجقققه
اسققيا ا  اسققفوي أمثثا اهثثس التل ثثيال ا  رفوةقق  مققن اسققفوي اةييمققب  ارموجققه واةسققفوي ارمي قق 

ترورر يثف ع سفو  ارطبري اقفع ,  ب  م ه ارموجه فل يقف   مؤبرا  رق ا اريرر ارطبئرراةييم
 , وة  ار رس   ن فيرر وأار  رمقرفا م   يفبافه وا  فباه رفيقف 


