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 مستخلص البحث
و5عحلكي ااااالووثيتيناااالبالعجااااالويذ اااروعدلالر اااالوعمأثااالوعمااالجتوععي.يفااايج و و  و5105رمحسااير يونيتا.اااي و

 اااالو اااذيو علحااااالوعمااا.حتت وعم يفااايوعم.كيفاتااا و واتااااالوجتاااتوعمااا   وبي ي حاااالوع  اااذ االوو ااااالجعريي
وعحلكي االو يعتيو يمكو بلعهاتو يعتق 
وعدلييس.ريحتتو شلعفو:وعمالا.يرورمحالوجزنزو

 
عويزعيو ييهاالووايوي يفااالوعمارايالوباالعو االوي اينلووتيتالعريوقيمهو يودلعم.حتاتو و تالجتاسايوجلقيو

وح اااوعمي ع ااثوحااايأتااهوداا الج ولىونااوعم.تيفاااروأنو  ااي وينهيتااالنويا. هااووالع بااالع  و يوياايالو و قيماا
و نو و وحانيععح.ااي و ماهايج االوعدلحايرفوورتوهار أ ايولعم.تيفارو  ي ويوعدلحللالو الوعدلحتيفنيووتقتت
 حظاتوو نوجيفتاالوعما.حتت  وعم رتةوعمالرع االوألنويسيجالووي ينلهيوعدل .جيتوجيبوج يدالو بالع  ع بالع 

جمكااالوإو تشااياهيو ااالوق اا و جالع نااال عدلااالعراوعويذ ااارتو تشااياهيو ااالوق اا وعدل .جاايتوع بالعجاااالوعوناا.
و وت اا . اينلوع بااالع وموأنويتااكوعدللحتاالوقيبتااالبا يفايو وتظلنااالوعم. ايرو عدله اااالوعمثيتيناالوالر ااعدلالويذ اار
 .عم ل 

ياازالع والع تاااالوعممحيع اا وأنويكااينوع وجميكااالو و بالعجاااالوعم.ذ اااروجيع اا و ع تاااالوج يرياااالياارثلو
وذماااكوعميضاااثوهاااي حا اااالوماااا.توعم.ح اااريوج هاااي ووأجضااايجيأنو وي  اقاااهون. تااابوحاااايومااا.حتتوعوااااال علح اااالو

ععي.يفاايج وو ااالوعمااالجتإحااالع يو ك.ساا الويولعحللنااالوجعملعحااالوعم  ساااالومت اال ونح اا وجي اا و اايري وعماار 
؟و بالعجااالوعم.ذ اارو الوأنويارثلوميكاوها وعمالجتوععي.يفايج يذمكوويفالو ذيولعم ياوحيمه ووق  و ال

و؟.ذ ارع بالع و الو ذيو علحاالوعمو عمالجتوععي.يفيج وونرثلوذمكوميكالوأنوجوه 
وعمثيتينااااالعدلالر ااااالو مااااالىويذ ااااارو ساااا.يىوعمااااالجتوععي.يفاااايج و(و0هاااار وعمالرع ااااالو وهتااااالف

وو5عحلكي اااالووعمثيتينااالعدلالر ااالو مااالىويذ ااارواااالوعماا.حتت علح ساا.يىوو حللااال(و5 اااالجعرييو و5عحلكي ااالو
(و4 اااالجعرييو  5عحلكي اااالووعمثيتينااالعدلالر ااالو  ااارذيومااالى(وحتالنااالو ساا.يىوع بااالع و3 اااالجعرييو 

و(5 ااالجعرييو  5عحلكي ااالووعمثيتيناالعدلالر االو يذ اار باالع و وياأثريوعماالجتوععي.يفايج وعدل يشالو حللاالو
 ااذيو ااالجعرييو االوو5عحلكي ااالووعمثيتيناالعدلالر االو  و باالع ويذ ااار ياأثريوعماالجتوععي.يفايج و حللاال
 .م.حتتعواال علح

وجم.يفاثوعمالرع االو ااالن.كاينو وهايوعدلا ه وعمكيفا وععري ااي  و وهار وعمالرع ااالوعدلسا.دال وعدلا ه 
وهتإوع .اايرووعمايو ااالجعريي 5عحلكي ااالووعمثيتيناالعدلالر االو  اال(وو xعم صا وعمحيشالو و االويتيفاارعو01
عماااالجتوععي.يفااايج وجعماااالعلثومتااا.حتتويقاااياوو .غاااريوحشااايع اال ومتيفصاااييوجتااا عموح قي ناااالعموأ اااروعمحا اااالب

يوعدل .جااايتوعمااايوبااارمتو اااالوق ااا و اااالو اااذو.ذ اااارنااا.توقااااياو باااالع وعمعمااا   يو وحااانيومبقااااياوجتاااتو
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 ااالجعريي وجقاالوإوحتتاا وعم ايتايتوبي ا.دالع وو5عحلكي ااالووعمثيتينالعدلالر الو عمصفوعمحيشلو الويذ ار
 .ع . يرو يب وععوالعروعخل  وعدل.حال وج

مااالىوبااالع و جعوأنو ساا.يىوعمااالجتوععي.يفاايج يوجعمااالعلثومتاا.حتتيوعمالرع ااالو ىوت.ااي  أشاايرتو
ياأثريووجعونيياالوأ  وعدلسا.يىوعدل.ي ا وحصاتتوجتا  ااالجعرييوو5عحلكي ااالوويناالعمثيتعدلالر االو يذ اار

جواااارعمكوعو ااااالجعرييوو5عحلكي ااااالووعمثيتيناااالعدلالر ااالو يذ ااار باااالع و وو  يشاالومتاااالجتوععي.يفااايج 
 اااالجعرييو ااالو ااذيوو5عحلكي اااالووعمثيتينااالعدلالر ااالو يذ ااارو و بااالع ي.يفاايج وعالجتوععمااونييااالوأثاال

و علحاالوعم.حتت 
 بالعجاالوعم.ذ ار مالجتوععي.يفيج ,و علحاالوعم.حتت,و اتيفتوعمسلو:وع

 


