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 ملخص البحث 

اتعتبررظاهرر اظساقة ررظ ااةرر فاقةلررارا رر اقةشرر قذاا ررناقةشارر ا ا ق اق  ع   رر  
قة لبيااعلررما  ررتابفاقةوررظرا قا ررظسا قةشمتشررما قا رراعا  ررناقةشالرراع  اقةش شررااقةترر ا
تعا اعلي  اقةشمتشعرر  اقا رر  ا رر اق ررتاظقذا ا تلاذارر ا تارر    عاةرراةثاق ترر ذ اقة    رراا
 الاعاقة ذق ااقةشا امابر) ا لااقة ظ ااة فاقةلررارا رر اقةشرر قذاةارذق ررااتلبي يرراا

عررررظىاعلررررماو رررر  راه اذارررر عا قةعاق ررررفاقة   .رررراا ذقلا رررر.ع لتاةلتاا-بأ   ررررااقةع  ررررشا
 ش ذ ررت  ابةيرراا لررماقةللررا اقةش.  رر ااةشع ةمت رر عا  ةررثاةلليررا اعلررما يررفا ررلي ا
بعي ًقاعناقة لاكي  اقةش.لظ اعاةاةثاا  تاقة ذق ااإةماقةتعررظىاعلررما و رراماقة ررظ اعا

عا كرررراةثا  ظ اظارررر عا و  رررر    عا وارررر  ة  ا قةعاق ررررفاقةترررر اترررر  ماقةل ةرررر اإةررررماقة ررررظ ا
تاليحار ذاقةتظبياا  اتارر يفااييرريااقةل ةرر ا  ش نت رر ا ررناق  لررظقىعاو ا ع ةمرراا
ق  لررظقىاةررر فاقاب.ررر لعا قةلرررظهاعلرررماتررظبيت  اقةتظبيرررااق دش  يررراعا  ررر ابي.رررتاقة ذق ررراا
ر ذاقةش ذ رررراا رررر اتارررر د اقةظع دررررااقة.و رررريااةلل ةرررر عا   رررر ع ت اعلررررما ررررفا ارررر ات عا

 ع عا كاةثاتاليحاة  ذاقا يرر   اقال تشرر ع ا رر ا تلايقاقةتاق قاقة.و  ا قال تش
قةتررأريظاعلررماقةلررارعا قرررظااقة رري ا ت ييررظاقة ررلاواقة يرررظا ظقررارعا كرراةثاقةتعرررظىا
علرررماقةل ةررر اقةرررالادشررر ذااقة رررظ اا قةتع  رررفاقةش.  ررر ا عررر عا  رررنارررر ا لرررماقةللرررا ا

ا قةشع ةم  اقةش.   ات

ً ا ررنااررر ىاقة ذق ررراا ةت.ظرري اإرررر ذاقة لرربا ررررظلابررر ق فاكللررا اةلشاررر لاا   لا رررا
قةرررالاد رررعماإةرررماقةا ررراىاعلرررماواررر اقا ررر  را قةررر  ق ماةشاررر لااقة رررظ اا تل نررر ًقا ررر ا
قةشرر قذاعا قةترر اتررىرظاعلررماقةوررظرا قةشمتشررما ت.شيترر عا ارر اق ررتي  تاقة    رراا رر ااررا ا
قة ذق ررااقةشرر. واقةا ررو اةتاررييااهرر اظساقة ررظ ااكشارر لاعا ةا ررو  ا و شرر  اتو عررفا

 قةع ما  اعا اا  ةياا  ااًلاإةماق ت.ت    اعناقةاق ماقةررالاقةاق ا قةاق ماقةي هاا
ت ا  و عا كاةثات اق ررتي قماقةشرر. واقةترر ذري اة ذق رراا اررأساقةظرر اظسا قةتلرراذق اقةترر ا

ا ظ اعلي  عا قة افاعناقةعاق فاقة   .اا ذقلاتلثاقةتلاذق ت



 ذق ررر اةا رررظرًقا رررناقةشعلشرررينا قةشعلشررر  اةلعررر ماقة200 ةاررر اارررشلتاعي.رررااقة ذق ررراا)
ا–مةاكعي.رررااو   رررياا ررراععيناعلرررماعررر را رررنا ررر قذااو   رررااقةع  رررشاا2016/2017)

 .ع لعا   اق تي  تاقة    ااق تبي  ً اوع ت اكررأرقساةلا ررا اإةررماوارر قىاقة ذق رراابعرر ا
وناترر اقةتأ رر ا ررنا رر واقارقسا ر  ت رر عاكشرر اترر اقال ررتع  اابررظولا مشاعرراا ررناو رر تاسا

يررينا رر اارراقاقةشمرر  ابييرراها ا شررااقةب.ررارا رك تظسا نا   عرراا رر.ع لا ررناقةشيتا
ا قةواظق اقةت اتاشفاعلي  اقال تش ذست

 ةارررر ا ليررررتاقة ذق ررررااإةررررماوناوارررر اقةعاق ررررفاقةشىردررررااةل ررررظ اابرررريناقةلرررراراارررر ا
 مشاعررااقا رررظقنا رررنا يررربا ي ةلرررااقةل ةررر اةظ ارر لاقة رررالا ررر ا وررر اقة رررنعا   ررر لا

 ا  رر  فاق عرراما ر ذارر ا ررناقةل ة ا عظ اقةا تا  ذجاقةبيتار ناإاظقىاقا ررظسعارررا
 يرررباتاررر د اقة ررر ذواك لرررفا ارررم ععا تظكيناررر اعلرررماو ررر ق ات.لرررالاعلرررماقة رررظ   ا
 قةيرر عتانلي رر اقةعاق ررفا قاللررلظقب  اقة.و ررياعا  رر ناقة ررلاواقةعرر  ق  اةرر فاقةل ةررر ا
 قةظغ رراا رر اقال تارر ما ررناوارر اقا رر  راقة.و رريااقةشىردررااةل ررظ اانلي رر اقةاررعاذابرر ة.ااعا

فاقةش ذ ررياا ررنا يررباق تارر ذاقةشرر قذااإةررماعشليررااق ذارر راقة.و رر ا قةتا يرر او رر اقةعاق ررا
قةتظبررالاةللررارعا لررعفاقذت رر  اقةش ذ رراابأ ررظساقةل ةرر ا  رر ناة رر اقارررظاقة بيررظا رر ا
تو   اقةشا لاتا و يظًقاقةعاق فاقا ظراا نا يررباتو ررثاقا ررظسعا لررعفاقةرراقععاقةرر ن. ا

قةاقةرر نناةعارر راقالبررناقةررالادشرر ذااقة ررظ اااةأل ررظسعا غيرر راقةتظبيررااقة ررليشاعا تم اررف
ا ا ا  اشتا  اق تا ذاقة ظ ااة فاقةل ة ت

 


