
 

 

 ملخص الدراسة

لددددبراساألدددددلرانه ددددبراس يألدددددبريددددد رهددددالدراسا الدددددفراسددددلريو لدددددفرة دددد راسدددددا ة راسي و ددددد  ر

اسيواسجدددددادراس ل  دددددفرس  ه دددددلر  دددددلرهددددديثراسيخددددد  فرةاس ددددداريأل دددددار ر  ددددد رالددددد  ا رطددددد  ر

اسا األدددددددادرة      دددددددا رة ي ددددددد ريج يددددددد راساا ددددددد راسيدددددددأل يراسةجدددددددلبراس     دددددددبرسجيددددددد ر

اسا الددددددددفرجي دددددددد راسيددددددددةنل  ريةفراف  جددددددددا رااف  يددددددددا راسيجدددددددد لبرلددددددددبراساألددددددددلر

انه ددددددددبراس يألددددددددبرلددددددددبرافاا  راسوايددددددددفرةاسلدددددددد ة راس ددددددددبر  ادددددددد ر جدددددددد راس دددددددد ة ر

ر.ةاس ل  الدرل  ار

ومنننننننل خنننننننما ال لنننننننلرحر المللحنننننننة لل  ننننننن  وال  لحنننننننا ا   نننننننل    و نننننننل  

 : ج أهمهل الدراسة الى مجموعة مل ال  ل 

ا راسددددددا ة راسي و دددددد  ر  هددددددنراساألددددددلرانه ددددددبراس يألددددددبريألددددددير يدددددداراو ددددددارةيدددددد ر -1

 .اسي ا  رانةسلرسألخأ هر

افلدددددد وال ر دددددد ر)ريدددددد رايدددددديري ددددددا ر يدددددد راس لدددددد  الدراف  ياأل ددددددفراسي  ددددددا افر -2

ةق ددددددايرة   دددددد  راسي دددددداط ر ةاس    دددددد راسيدددددداسبرةاسا الددددددفراف  ياأل ددددددفر اسوي دددددد ر

لددددددبراا دددددد  رةا ددددددا ر(ر  ياأل ددددددفراودددددداريأل  ددددددارةي ااوددددددفراس لدددددد  الدرافر اف  ياأل ددددددف

 (ر.اا   راف  يا راسيج لبر)رهبر

 ةجدددداراودددد راس جددددة رلددددبرجاألددددلرافلدددد وال ر دددد راسيو ةيددددادراس اجددددفراطدددداسابر -3

 .اس  ة رةاس ل  الدري رجي  رانط افراسي واي فريوهرقا ريألحراف  يا ر

 .رهألالرقجة رأللابرلبرجاأللرق ايراسي اط راف  ياأل فر  لر لير  ي ف -4

ر. ةجارقجة رلبري ااوفراس ل  الدراف  ياأل فراواريأل  ار -5

 :وف  ضوء هذه ال  ل ج خل   الدراسة الى عدة  و حل  أهمهل 



 

 

يواسجدددددددفراسدددددددا ة راسي و ددددددد  راس ا يدددددددفرا  دددددددة  رسجدددددددا رةلددددددد نر يددددددد رس ي ااودددددددفر -1

 .ةاس  ةجرا  ة رجي  فرس يا رال  جا ر يةا رة  ةنراساأللر

ةاسي دددددداط ر ريددددد راف  يدددددا راسيجددددد لبراألخدددددائراةا ددددد ري  جدددددفرةيلددددد   فرس ددددد  -2

 .ةاسي ااوفرر اف  ياأل ف

افلددددد وال راسخددددداي ر ددددد رطددددداسابراس لددددد  الدراف  ياأل دددددفريددددد رجي ددددد رانطددددد افر -3

اسي واي ددددددددفريوددددددددهر دددددددداسية ا  رةاسويددددددددالئر رةافه يددددددددا رااسة دددددددد رافج يددددددددا بر

 .ةان القبرس وي  ر

 راخددددد  ر ددددد ة  رق دددددا راساألدددددلراص ددددداا ر  دددددا  ر ألاجددددد راس دددددةا  راسياس دددددفرس وي ددددد -4

 .س   رانل اار لراساأللرا األاًرسيي   ادرطاسابرااة ف رة  ة  رط

اسي ااوددددددفراسيلدددددد ي  رس  لددددددد  الدراف  ياأل ددددددفراوددددددداريأل  ددددددارةيسدددددددلرس  أ دددددداريددددددد ر -5

ا  ااط ددددددددارادددددددداسه  راسدددددددديفريأل دددددددددريدددددددد ر ج ددددددددهر ريدددددددد ر دددددددد ة  ر جا ددددددددار

 .افل وال ر  راسوي  ر ال ريا رل  ا راس ل   ر


