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 الملخص

آنعرررلسينةآلررر ست رررآعسباخمررراثسافرررمسافيلررر س  ا لررر سووررراسلمرررت امست ورررل،ستعتبرررلسينمرررلرواسينلآييلررر سلنلررر سوررر،سلنلرررا سين  ا ررر  س

كررلسينرررلي سين  ررا مسينررراألستوتفكرر سيخوررر  سآتآيل تررسسابرررلسيخىلرررال سآتلمررلس رررمسينبآاررمسينىوعرررمسن ورر  سنلكرررآ،سبو ابررر س

ينعراصررلسينوسممررر سنةآلرر سىوعلررر سوآعرر إسارررا لإسافررمس ايبررر سواتفررقساراصرررلسينوىتورر س رررمسبآت رر سوآعررر إ سل ررعلسوررر،س

آتعرر سيخ رربعسينتررمستعوررلسبعرر ساراصررلسبنةرراسكررلس ررل سبهرتوايررسسنفىواارر سآلرر ي  سارةرراسآلمررعمسنتع لرر سوصررانعةا سا

ينترررليلسين رررعبمسوعررر سو آي ست ررركللسآترولررر سآ  رررليمسين  ا ررر س رررمسينوىتوررر سينوصرررلألسوررر،ساررربلسر رررلسآترررلآل سلمرررايلس

سكب س.غللسوبا لإسو،سعللست  لعسيخ كالسينتمستعولسينتأآللسآينوضاول،سينول

 رطبارراسورر،سانرر سلةرر قسينبعررلس نررمسينك ررقسارر،سينكليلرر سينتررمستياافرر سبةرراسينمررلرواسينوصررلل سورر سوعرر سوبورر سينةآلرر س

كوررراسلوكررر،سنرررراسو،سرفرررتوثس سوتو فررر س رررمسنعبررر س"ينتعرررعطل "سينترررمستعبرررلساررر،ستلي رررراسييبررر يامسآ  ا ترررراسآطررراب سسعلاتررررا

آ رررآ،سآغلل رراس سارر ستراآنتةرراسينمررلرواسينوصررلل سكوفورر سوبورر ساصآصررل سينوىتورر سينوصررلألس سبورراس لررسسورر،ساررا ي س

لسكررر سافرررمسآىرررآ سيناصآصرررل س رررمسينوىتوررر سينوصرررلألسآ رررآسوررراسلعكرررثساصآصرررل سين اصرررل سنتولرررلس رررا سيخ ررركالس

سينيآنكفآلل سا،سغلل اسو،سو كالسينيآنكفآلسن ألس عآ سوالألس.س

ن  لوررر سينرررادستمرررتا عس لرررسسينعصررراس ررر سآ"ينتعطلررر "س ررر،سوررر،سينيررررآ،سينوصرررلل سينومرررتو إسوررر،سيخصرررآلسينيلاآرلررر سي

ارررر سينيليارررر س سآ ررر سينعصرررلسينعررر للس سوصررربع ست ررر عساررربلسيخ رررلي س يارررلسينللرررقسسا سينوبررراللإس سآكرررا،سط مرررا سلآولررر

ينوصررررلدسآينصررررعل سكرررررآلسورررر،سورررررآيلسينتررررليلسين ررررعب س.سآتتولررررلسنعبرررر سينتعطلرررر سب ارررر سي  يمسآىوانلررررا سينعلكرررر س

اكمررر سينمرررلرواسينوصرررلل س رررمسينك لرررلسوررر،سيخ ررربعساررر،سآىآ  ررراس رررمسينوىتوررر سآايتةررراسآينعبكررر سينيرلررر س لةررراس سآاررر س

سينوصلألسب كلسىفمس مسىول س عتياال سينلآيجسآينوآين س....آغلل ا.س

 :الكلمات المفتاحية

سينصآلإسينملروايل سس-يناطا سينملروايمس–ينتعطل سس–نعب سينعصاسس–ين  ا  سين عبل سس–ينملرواسآسينةآل س

 مشكلة البحث :

تكوررر،سو ررركف سينبعرررلس رررمسلصررر سترررراآلسبعررر ساراصرررلسين  ا ررر سين رررعبل سوتو فررر س رررمسنعبررر س"سينتعطلررر س"سوعررر سو رررعس

 ررمسمررلا س ليوررمسوليررمس ررمسينورررت سينيرررمسينرراألسا وتررسسكأعرر سوبورر سينةآلرر سسيخنعررا سين ررعبل س ررمسينوىتورر سينوصررلألس

سينملرواسينوصلل س مسينك للسو،سيخ بعسينملروايل .س

 ويمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتية : 

 واس مسينكليل سينتمسلتعسبةاستآظلقس"سنعب سينتعطل س"سكأع ساراصلسينةآل س مسينملرواسينوصلل س؟ -1

كلررقسلع ررر سيناطرررا سينبصررلألس رررمسترررراآلسنعبرر سينتعطلررر س يارررلسينمررلا سينيلفورررمس ةورررا سآ  ليكررا سخبعا  ررراسينلوللررر س -2

سىتو سآروطسآابلإسينىوةآلسينوصلألس؟سبواسلتآي  سو س  ا  سينو
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 أهداف البحث :

 لة قسينبعلس نمسلص سنعب سينتعطل سكأع سوبو سينةآل سينوصلل سآتأ لل اس رلا سافمسو آوا سينيلفعسينملروايمس. -1

 ينك قسا،سكليل ستراآلسنعب سينتعطل س مسيناطا سينملروايمسآو ل اس مستعلللسينةآل سينوصلل س.س -2

 فروض البحث : 

  ،ستآظلقسنعب سينتعطل سكأع ساراصلسآلوآلسين  ا  سين عبل سلع  سيخصان سنفيلفعسينوصلألس.س -1

 ،ستآظلرررقسنعبررر سينتعطلررر س رررمسيناطرررا سينمرررلروايمسبوررراسلرامررر سوررر سينآياررر سين  رررا مس يارررلسينمرررلا سينررر ليومسلعورررلس -2

 افمستعلللسينةآل سينوصلل س.

 المنهج : 

سينآصيمسينتعفلفمعلص سين ليم سافمسييمتعار سبانورة س

 واألدوات :
سىو سينوا إسينعفول سينوآ   سينو بت سو،سينوصا لسآينوليى سينواكآلإس.س.سو

سيخ بعس)سالر سين ليم س(س.س 

 حدود الدراسة 

ستراآلسنعب سينتعطل سكأع ساراصلسين  ا  سين عبل ستطبل ا سافمسالر سيخ بعسينواتالإس.سلتراآلسينبعل

 (سس1ينىلللإسس– مكر لل سكوا،سآكوا،سس–ينعلي لشسس–(س)س ب،سينرللسس2112س–س1591)س




