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علييع عىسييه ا اييتز ا لتيينا  الييه بع نعو تييل يييدلبمل الخلجييع لييهس لل يي  ال د  يي ز    ييدل  

 ز 7002يغها  : ال د    المستبصر   : كلى  ا  اب :  ست علت البفس ،  – دجستىر( ز 

 

حدد  ُيعَّددا ديددايه ةددجتما دة الجييدد  ن ي مددم المنددج الة الدد  الدده ديالة العددجا درم ددجمي  يمدد  الددم ديالمد      
دي جمي ي ، يم  ديمغم اله د  الف ديشعمب في المد ب ديحضجما، بحيث كمالج مةا الة ال  مةا العه ايه، 

 أيًج كجه الصامه.
فجي ايه تم حجيد  مس دي ، كالدج تدم فدي لدا ديمهدا ةدجتما دة الجييد ، مةداا الد  درم دجه المدل         

تدلد الدج أكداه يمالدجن ديدمسد، ف دا زاله بعيا، فنم بليك ةدجتما د ج دي  فدي حيدجا دنفدمدا مديالة العدجا، م 
أشجم بعضنم دي  أتالي  دي كدميه ديدايمي يمسدما، مأتاليد  دي بدمدا ديايميد  فدي حيج ده م دممكه فيالدج بعدا، 
م بدديه الدده  ددال  ديامد ددجا مديبحددمث ديعماليدد  دي ددي  مجميددا يالهدد  دني ددزدم ديددايمي بعدداا الدده ديال  يددمدا 

  المدده دي دديم دي الهيدد  دي ددي  حكددم  ددممك ديسددما ديمس ددي ، بددجه ديع يدداا ديايميدد  تددي مبدد  فيددج   مندد
 مديةالجيجا في ك  ديالة العجا.

لد كددجه ديمالددم دي م ددي يالبدد  ةجمبددًج النالددًج فددي بمددجن ديش صددي ، كممدده ي دد   بددجي يم مديعددجادا          مد 
 مدي  جييا مديالعجييم دنة الجيي ، مدي ي ُ عَّْا الؤشمًد يالكه اله  اليه أه محكم يم  الدا   دمدن ديش صدي 
أم دمحمدفنج، فأه دني زدم ديايمي يعال  يم   نليب ديالشجيم مدياليم  ديمس دي ، مضدبا دي مد دز مدنم  دجن 
بنج محم دي يم مديكالج ، يليك مةدا نه كد  ديدايجمجا دي دالجمي  هدا مكدزا يمد  المضدم  دي دال ، مأمي ده 

يضدالج م بالدج  حميده الده أتالي  كبم ، ب  نه تله ديايجمجا كجما م جنا أ الهي  في نصالح ديمسدمد مد
  عجييم  حث يم  دي ممك دي مي م اف  نييه، فضاًل يه ن نجالنج في فنم العم  ديحيجا مغمضنج.

 :هدف البحث        
أ  ناف ديبحث ديحجيي دي عدمف يمد  ابيعد  ديعالهد  بديه دني دزدم ديدايمي مالمدحد  ديمالدم دي م دي        

بدا يمبجحدث الده  ح يد  ةالمد  الده درةدمدندا ديمييد ، يا  امب  ديةجالع ، مي ح يد  تدلد دينداف كدجه ن
 متي:

 بمجن ال يجد دني زدم ديايمي يا  امب  ديةجالع . -       
 هيجد دني زدم ديايمي يا  امب  ديةجالع .   -       
 -دي عمف يم  اني  ديسمم  بيه ال  ميجا دني زدم ديايمي يا  امب  ديةجالع .-       
 م ديايمي يا  امب  ديةجالع  يم  مف  ال  يم ديةمد .هيجد دني زد -       
 هيجد ال  م  ديمالم دي م ي يا  امب  ديةجالع .  -       
 هيجد ال  م  ديمالم دي م ي يا  امب  ديةجالع  يم  مف  ال  يم ديةمد.  -     

 : حدود البحث       



يةم ديه، ميةاليد  ديالمدحد   حاا ديبحث ديحدجيي بامبد  ةدجالع ي ب دادا مديال  مصدمي  الده كدال د         
 ديامد ي  ديميي ، ميمامد   ديصبجحي  ف ا.

 :إجراءات البحث        
 ح ي ًج يتادف ديبحث ديحجيي هجم ديبجحث ببمجن ال يجد يالي زدم ديايمي، مدي الجا د  بدجم  حايدا          
مةدمي، مهدا دي الدا ( الع الداًد مةميد  كدميبمك كرادجم 4791ديلي أياه )مي ا( يجم ) (D.I.T)دي ضجيج 

ديبجحث في بمجن ال يجد دني زدم ديايمي يم  ديالمةدمم دن دالالي، محدااا بالبد  الةدجنا يمال يدجد تدي 
)ديع ج ددا، مديعبددجادا، مديعالهددجا دنة الجييدد ( ، مدي ددي  شددال  أه ددجم ديددايه در ددالالي، مهددا هددجم ديبجحددث 

دي ما دي الييزيد  يمس دمدا، مم يةد   بريةجا الةالمي  اله دي صج   دي جيكمال مي  يمال يجد حيث  م نيةجا
 ( ،97، 14، 49، 44ينلد درةمدن، ف ا حلفا أمبع  ف مدا غيدم الاليدزا، تدي ديس دمدا لدا دي  م د  )

كالددج  ددم نيةددجا صددا  ديال يددجد الدده  ددال  يددم  ف مد دده يمدد  الةالميدد  الدده دي بددمدن فددي الةددج  ديعمددمم 
، مدي جاا ديالحكالديه فدي د  صدج  يمدم در الالي  ممةج  ديايه في ديحمزا ديعمالي  في ديمةف ديشمف

يةدجا صدا  ديبمدجن يمال يدجد أيضدًج الده  دال  يالهد  امةد  ديس دما بجيامةد ديمسد   )ديصا  ديةدجتمي( مد 
ديكمي  يمال يجد، مياله  امة  ديس دما بجيالةدج  ديدلي  م الدي نييده، ميالهد  امةد  ديالةدج  بجيامةد  ديكميد  

كالج  م دي ح   اله ببجا ديال يدجد بامي د  نيدجاا دن  بدجم مبامي د  دي ةز د  ديمصدسي ، حيدث  يمال يجد،
دي ةز د  ديمصددسي   فدي حديه بمد  بامي د  (25894)بمد  العجالد  ببدجا ديال يدجد بامي د  نيدجاا دن  بدجم 

، كليك هجم ديبجحث بريةدجا ديصدا  ديةدجتمي ن  بدجم  حايدا دي ضدجيج، الده  دال  يمضده يمد   (2570)
يةم  الحكاليه في د  صج  يمم ديمسد، كالدج  دم دي ح د  الده ببدجا دن  بدجم بامي د  نيدجاا دن  بدجم، 

 (25601)مي   نيجاا دن  بجم مامي   دي ةز   ديمصسي ، مبم  العجال  ديببجا ن  بجم  حايا دي ضجيج با
بامي   دي ةز   ديمصسي . مها  م  ابي  أاد ج ديبحث يم  ييم  الده امبد  ةدجالع ي ب دادا  (25880)م 

( اجيبدًج ماجيبدً ،  دم د  يدجمتم بجيامي د  دياب يد  ديعشدمد ي  الده أمبعد  022مديال  مصمي ، بم  يااتم )
مديعمدمم( مكمي ديه فدي ديةجالعد   -مبيد ، دبده مشدادي  -دينما د  -كميجا فدي ةجالعد  ب دادا، تدي )د ادب

 مديصياي (. -ديال  مصمي ، تالج )دي مبي 
مد د عم  ديبحددث ديحدجيي الةالميدد  الده ديالمدهددف ديمةميد  مديامد ددجا دي دجب   دي ددي يندج يالهدد          

يده  البجشما بال  يمدا ديبحث مدي ي أفجاا في نياجن مؤي  ال كجالم  يبمدجن ال يدجد دني دزدم ديدايمي فضدالً 
 نبمدن ديالما  ديمةمي يمبحث.

 مها ةجنا م ج ج ديبحث كالج يأ ي:       
 نه غجيبي  امب  ديةجالع  تم اله ديالم زاليه ايميًج يم  مف  ال يجد دني زدم ديايمي.  -      



أةنما م ية  ديبحث، نه غجيبي  امب  ديةجالع ، ي عمه ضاله ال  م  دني زدم ديال م ا، حيث بم دا - 
ه م ددب  (45709)فدي حديه كجمدا م دب  الده تدم فدي ال د م  دني دزدم ديعدجيي  (845979)م دب نم  ، مد 

 تم في ال  م  دني زدم ديمدائ. (495189)
 ييد تمجك فمم  لدا اني  نحصج ي  في دني زدم ديايمي بيه ديلكمم مدرمجث.  -     
كددددميبمك بم ددددا  نه م ددددب  ديامبدددد  ديددددليه ي عددددمه فددددي ديالمحمدددد  دي م يدددد  ديمدبعدددد  الدددده المدحدددد   -    

 (P)، أالدج ديالؤشدم (445629)حيه كجما م ب  اله تم في ديالمحمد  دي م يد  ديبجيبد  في  ،(625699)
      (909 .46) فدي تدلد ديالؤشدم، فكجمدا م دب  ديامبد   (9A + 9B + 6)مديلي يضدم ديالمدحد  دي م يد  

حمدد  دي م يدد  ديمدبعدد  تمددجك فددمم  لدا انيدد  العمميدد  فددي ديمالددم دي م ددي بدديه ديددلكمم مدرمددجث فددي ديالم 
ميصددجيا درمددجث، ميدديد تمددجك فددم  لم انيدد  العمميدد  بدديه ديددلكمم مدرمددجث فددي ديالمحمدد  ديبجيبدد ، مفددي 

 .(P)ديالؤشم 

 ، (2529)تمجك ياله  ادي  مالمةب  بديه دني دزدم ديدايمي مديالمحمد  دي م يد  ديبجيبد  يمدا ال د م        
العجالد  دنم بدجا بديه دني دزدم ديدايمي مديالمحمد  دي م يد  ، بيمالج بمد   (25488)بم  العجال  دنم بجا حيث 

 (P)مبم  العجالد  دنم بدجا بديه دني دزدم ديدايمي مديالؤشدم  (2524)يما ال  م  اني   (25029)ديمدبع  
 .(25224)يما ال  م  اني   (25948)

 مفي ضمن م ج ج ديبحث ديحجيي  مج ديبجحث بعاا اله دي مصيجا مديال  محجا.       

 
 
  
 

 


