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 ملخص
 فًدراست حبنت ) بدانمٕٓةانحص انذٌٌٕ ػهى نهزػًبء انذٌٍٍٍُ .انزأي0202،انؼبو  إبٍ خهذٌٔ

 لبٌَٕ األػًبل لسى انبحث انؼهًً.. (جًبز يُطمت ثبٌَٕت سٍذٔ يهٍٕ صٕايغ لزٌت

 .كيبالَ اإلساليٍت انحكٕيٍت يٕالَبيبنك إبزاٍْى جبيؼت .كهٍت انشزٌؼت .انشزٌؼت

 انًبجسخٍز. فحزانذٌٍ انذكخٕرانحج.انًشزف

 

 اإلساليً مبٌَٕانحصبدانذٌٌٕ، :كهًبث انبحث

 

انذٌٍ ال  اجخًبػٍت ككبئُبث انطبٍؼت انبشزٌت ْٕ جزء ال ٌخجزأيٍ اإلسالو بنٍىحؼ

انذي  اإلساليً جزءا يٍ انمبٌَٕ انًؼبيهت، ٔاألَشطت اَخزٌٍ دٌٔ يزحببٌٕحذْب ٌسخطٍؼٌٕ

فمّ  ػهى انزغى أٌ .مبٌَٕانأٔ بٍٍ األفزاد، سٕاء يغ شخص آخز بٍٍ انشخص انؼاللت ٌحكى

انًؼبصزة، ٔنكٍ نٍس انفمّ ٔ انكالسٍكٍت كخب ػُٓب فًكثز انحذٌث ٔ حؼٍٍٍ ػبيهت انًؼبيهت

بًزٔر انزيبٌ ٔفمب  تانخذرٌجٍٔ انفمٍٓت دٌُبيٍت ًؼبيهتك ًٌكٍ حؼٍٍٍ انًؼبيالث جًٍغ أشكبل

 .انذي ٌخغٍز كم ٔلج

 فً لزٌتٔلغ  انخً انمٕٓةانذٌٍ  حصبدطبٍك حكٍف ، أٔال  أسئهت ْذا انبحث َٕػبٌ

 يًبرست انًُٓت فً بخطبٍك ٔجٓبث َظزانمبدة انذٌٍ ثبٍَب، كٍف .بزجًسٍذٔ يهٍٕ صٕايغ

ٌٔٓذف ْذا انبحث ػهى ْذ فٍٍ: أٔال نًؼزفت  .جًبز  صٕايغ لزٌتسٍذٔ يهٍٕيحصٕل  انذٌٍ

كٍف حطبٍك حصبد انذٌٍ انمٕٓة انخً ٔلغ فً لزٌت صٕايغ سٍذٔ يهٍٕ جًبٍز. ثبٍَب، نًؼزفت 

فً حصبد انذٌٌٕ انمٕٓة انخً ٔلغ فً لزٌت صٕايغ ُٓت َظز انمبدة انذٌٍ بخطبٍك يًبرست انً

( 0جًغ انبٍبَبث : ٔيٍ ادٔاث .  م انكٍفًْذِ انذراست دراست انحبنت بًذخسٍذٔ يهٍٕ جًبٍز. 

   .انٕثبئك( 3( انًالحظت 0انًمببهت 

ث أٌ حطبٍك حصبد انذٌٌٕ انمٕٓة انخً ٔلغ فً لزٌت سٍذٔ يهٍٕ ْذا انبح َخبئجٔ

انذيى انًذٌٍ  انمزٔضٌمذيٌٕ  انذٌٍ  يٍ لبم أغزاف انمٕٓة نحصبدذفغ اجًبٍزْٕ حطبٍك ح

 .انًسخحمت ًًبرستيٍ لبم انجًٕٓرػُذيب ٌفؼهٕب َفذث انمٕٓةًْ انؼبدة انذفغ ػٍ غزٌك (0

انخً  أسؼبر يخفعتانذٌٍ إظبفت إنى انًبهغ انًمخزظٕ يٍ انزغب انمٕٓة انذفغ يغ ٌخى ظبػ

يٍ  احفبق يبذئً اػخًبدا ػهى يخفط األسؼبرأٌٔمف .انًذٌٍ يغ انطزفحفبق إل انًذٌٍ لذيٓب

 ٔفمب سٍذٔ يهٍٕلزٌت  فًانذٌٌٕ  انمبََٕعذ ْذِ انًًبرستيٍ انمٕٓةانحصبد( 0  .لبم انطزفٍٍ

 ٌجب ػهى، ًْٔ يشبكم جذٌذة لذ ٌخهك انًًبرست ألٌ غٍز شزػً نهشزٌؼت اإلساليٍت

، فً حٍٍ أٌ انفزق بٍُسؼز انصفمت نىببإلظبفت إ يمخزض يبهغ يٍ انًبالل إرجبع انًذٌٍ

 كال انطزفٍٍ فً احفبلٕصذق ٌذٌٍٔ .يٍ انًبل يبهغ إظبفً يٍ انحصٕل ػهى حزبًذٌٍ

انًعبفت  لبٌَٕ انمًٍتٌت حغٍٍزاث ػهى أي ػذر أل سٍذٔ يهٍٕ فً لزٌت انًؼبيهت انذٌٍيحصٕل 

  .انًخٕنذة

 


