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 األصً فٟ اٌؼائالخ إٌغاء سئ١ظ لغُٚ إٌفغٟ اٌؼةء. 0200, 25002260, ٚداد, حغاْ

اٌثحج . تٛٔذٚٚعٛ  فشجىاْ ِٕطمح و١ذٚي فشجىاْ لش٠ح دساعح حاٌح ػائٍح) ٚاحذج

 ِٛالٔا ِاٌه إتشا١ُ٘ اٌجاِؼحت ,  و١ٍح اٌشش٠ؼحح١صفٝ لغُ األحٛي اٌشح ،اٌؼٍّٟ

 .ِاالٔغ اٌحى١ِٛح اإلعال١ِح

 اٌذٚوتٛس اٌحجح ِف١ذج, اٌّاج١غت١ش :حاٌّششف
 

 ًٚاألساِ ٌٍٕغاء ػٍُ إٌفظاألعشج ، ٚ: اٌشئ١غ١ح اٌىٍّح

 

اٌىّاي" " االجتّاػ١ح. اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙاَ تٛصفُٙ وائٕاخ اٌثشش ٘ٛ ٚاحذ ِٓ وٛاٌذ

تط٠ٛش أٔفغُٙ. اٌخمح تإٌفظ ٚ اٌطفً ػٍٝ فٟ ِغاػذج أِشا ح٠ٛ١ا فٟ ػائٍحاألب ٚاألَ( اٌٛاٌذ٠ٓ )

 تشأعٙا اِشأج أعشج أٔٗ ١ٌظ ٕ٘ان عٜٛ أٞ واٍِح ، أْ ٠شؼش ألً ِٓ ػائٍح، ٕ٘ان أ٠ضا ِٚغ رٌه

 إٌٝ، ٠ٚشجغ رٌه ِٓ ت١ٓ أِٛس أخشٜيش١اء وخ١شج ، ٔت١جح أل ٠حذث ٘زا ٠ّىٓ أْ( فمظ. )األَ

 ٠شاس إ١ٌٙا أ٠ضا ٘زٖ اٌظا٘شج غاٌثا ِا تىْٛ اخت١اسٖ. أٚ ٌىُٛٔٙ ِٓ صٚجٙااألسٍِح اٌطالق ، ٚ

 األب ٠ىْٛ تّخاتح ٠جة أْ، ألٔٗ ٚاحذج( )األَ أحذ اٌٛاٌذ٠ٓ أْ ِٓ اٌغًٙ تاٌتأو١ذ ١ٌظ ٚاحذ. ٚاٌذ

، ٌٚزٌه إٌفغ١ح. ِٓ ح١ج، ٚخصٛصا ٌٍّشأج اٌؼةء اٌش١٘ة تاٌتأو١ذ ٘زا ع١ىْٛ. ألٚالدٖ ٚاألَ

اٌّشأج  أسٍِح ٔفغ١ح تىٍفح تؼٕٛاْ أطشٚحتٗ ِغ فٟ ِجاي إجشاء اٌثحٛث اٌّٙت١ّٓٚاٌثاحخ١ٓ 

 (.تٛٔذٚٚعٛ  فشجىاْ ِٕطمح و١ذٚي فشجىاْ اٌمش٠ح دساعاخ حاٌح )ػائٍح سأط اٌؼائٍح تاػتثاس٘ا

ػٍٝ  اٌتٟ تشوض اٌغٛع١ٌٛٛج١ح تاعتخذاَ ٔٙج اٌثحج إٌٛػٟ ٘ٛ ٔٛع ِٓ ٘زا اٌثحج

ٌٙزٖ  اٌتحض١ش ٌٍّغاػذج فٟ .األصً اِشأج تشأعٙا األعش ٚاحذ ػٍٝ أٔٗ إٌفغٟ اٌؼةء دساعح

، اٌّالحظح اٌتم١ٕح ، ٚجّغ اٌث١أاخأخز اٌؼ١ٕاخ أعٍٛب اٌث١أاخ ِٓ خالي اعاعتشج ،األطشٚحح

 Deskriptif).ٚصفٟ ٔٛػٟ تح١ًٍ اعتخذاَ أعٍٛب ِٚٓ حُ تح١ٍٍٙاٚ ٚاٌٛحائك ٚاٌّماتٍح

kualitatif) 

ٟ٘  ٚاحذج اإلٔاث األعش سؤعاء األصً تٛصفٗ اٌؼةء إٌفغٟ إٌتائج أْ ٚأظٙشخ

ت١ًّ اٌٝ اْ  اٌحاالخ إٌفغ١ح أٚال ، .ِٓ اإلٔاث ٚاحذ ِٓ اٌٛاٌذ أّٔاط ٕ٘ان ٔٛػاْ ِٓ .جذا حم١ٍح

 اإلٔاث ٚح١ذج اٌٛاٌذ ٚتثزي جٙٛد .ِغتمشج ٘زٖ األخ١شج ت١ًّ اٌٝ اْ تىْٛٚ غ١ش ِغتمشج تىْٛ

ِىأتٙا  تإ٠جات١ح ِغ دائّا ، ٚاٌتفى١شِٓ ت١ٓ أِٛس أخشٜ ،اٌؼةء إٌفغٟ فٟ اٌتغٍة ػٍٝ

 .اٌمش٠ثح األعشج تذػُ ِٓ عشجج١ذ ٌأل سئ١ظ ع١ىْٛ ، ٟٚ٘ ٚاحمحأحذ اٌٛاٌذ٠ٓ تاػتثاس٘ا
  


