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 ب  

وجهةةةةنظر تصةةةةرظسخةةةةتسيظيفراةةةة ظودا،اةةةةطظجبظر تمسةةةةلظرجيه ظ ةةةةرسة ظ  سةةةة ظ ةةةة، ظر   جسةةةة ظ
ر سريي:ظييفجنظالطنظرملؤ ي ظوييفجنظحض يفظر ةرروي ظورا، ةنظر ةتظس طلةاظكةة،يفقنظر مسةررد ظظ مسةلظ

و  ب كظوفر لك،نظوبة ، ظجبظظيفقزظبعضظدبرزظنمس،يظرأليبظجبظر مسرنظر عةر ن ظوهمظحتل لرًظجس س
ستةة،و مظوجهةةنظر تصةةرظنلةةلظسمستسةةنظ اةةنظرألن ةة،الظر رورذسةةن ظظوجظسعةةلظهةة عظر ليفراةة، ظر  مس  سةةنظنرفةة،ًظ
سطةسمسسةةةةة،ًظدا،اةةةةةس،ًظجبظر تمسةةةةةلظرأليهظ هةةةةةلاظرقظر ةةةةة  ظجبظر طةسعةةةةةنظرملعمسةةةةةل ظ لتخةةةةة  ظرأليبسةةةةةنظ

صةةر ظظو ةةلظلةةلظر  خةةدظفحسةةا ظبةةدظكخةةليفظ سةة تلظر سةة ظر تمسةةلظر لاةة يظجبظرا نةةة،ف ظ  جهةةنظر ت
ظر ث،ينظسمسسس ، ظوجهنظر تصرظجبظر تمسلظرأليه 

ظنةةةة عظر لاةةةةنظق  ةةةة، ظ س تةةةة،والظنصر ةةةةنظر تمسةةةةلظر لاةةةة يظرال ثةةةةنظرأليبظب  ةةةة  ظغط،بةةةة،ًظسة ت ص ةةةةر 
(ظوجعدظكته،ظسمستسنظحتلسلسةنظجةزدرًظ6891ر ط،بظرألغرى ظظوس علظوجهنظر تصرظر تظ لكه،ظف،و رظ)

فهطظسلف ظب،جت،عظس سريظر تخ  ظر سري نظر س، سنظن ظسمسسةس ه،ظرقظظجظ  جزدظكنظر تمسلظر لا ي ظ
ر زكةة،ين ظورملسةة  ىظرج ةةل    جط ظورملسةة  ىظر ت سةةطظوكةة،ظ-ثالثةةنظكسةة   ، ظهةةط:ظرملسةة  ىظرملنةة،ين

ست ريظب ظمجسعه،ظكنظسررقساظ ا  ن ظظوسس تلظه عظرملسة   ، ظرقظر  حلسةدظر تحة يظر ة يظ ع  ةلعظ
ظ( 6881-6899كتهجظه، سليظر  ظس طظ)

رنظر  نر ظرحمل يف ةنظ  جهةنظر تصةرظر ةتظ ةحثهة،ظر  خةدظر ث، ةلظس سةلظرنظكعةيظر ةت ظو س  ة ظ
 ننظر    الظر سه ،ظو  جًظكة،شررًظنللظرا،سظسررقسة ظر لا  ن ظوهطظنمسطنظدا،اسنظنللظرملةججمظ

  ظرنظجظ ا لهةة، ظظونةة نظر سةةس،،ظترسةة  ظسسةةلظظوجهةةنظر تصةةرظجبظقدةة ظر ةةت قظر ةةتظ ةةلكه،ظفةةريظ
ظ(ظكسلن،ًظوظس س،ًظكة،هب،ًظن نظكتص يفظ  سمظب،  مسسسلظرقظحلظك، 6891)

رنظسمسسسمظف،و ر ظر  يظس ج ظر ليفرا، ظر سة،بمسنظرنظكةةنال ظر جمجةنظجظسن تةيظكتة ظ
رجظرملس  ىظرج ل    جط ظ مس ضطظكنظرملججمظرنظجظ تصةرظر سة ظنلةلظرنة ظسمستسةنظغ سةنظ ،  هة،ظحتل ةلظ

ن نظ س يظر ةت ظحخةررً ظبةدظنلةلظر تمسةسضظكةنظت ةظ ظنلسة ظدنظ  اة ظسررقساظر تخ  ظرجيبسنظ
هةةةةة رظر  مسسةةةةةسمظ سةةةةةة دظبعةةةةةلظر لاةةةةةنظر  ةةةةةلروىظو ضةةةةةمظنلةةةةةمظر لج ةةةةةنظر ةةةةة يظ مسةةةةة  ظنلةةةةةلظرجاةةةةة،سظ
رجج  ةةة،نط ظظو ةةة  ظظ عةةةلظرملةةةتهجظر سةةةس س،ذطظرجج  ةةة،نطظجبظر  خةةةدظر رربةةة ظكةةةنظهةةة عظر ليفراةةةنظ

ظر سري نظر س، سن ظرجنساظجن  ،يعظجبظسرمجنظوجهنظر تصرظجبظر تخ  
 مسةةةلظجةةةرىظسطةسةةةنظوجهةةةنظر تصةةةرظر  حلسلسةةةنظب مسسةةةس ،ل،ظر ثالثةةةنظوس ر ع،لةةة،ظنلةةةلظنةةةليظكةةةنظ
رملمس ط ةةة، ظرملت  ةةةةنظكةةةنظرجيبظر رورذةةةطظرجننلسةةةزيظو ةةةلظرحةةة، ظر  حلسةةةدظهبةةة،ظرح، ةةةنظق،كلةةةنظ ةةةةدظ



 ج  

راةنظس شريظرجل رناظر تظسن ت هة،ظرملةةنال ظجبظن لسةنظسرمجةنظهة عظر تخة   ظظو ةلظس  ةل ظر ليفظ
ظرقظرنظه عظرجل رناظسصهرظجبظمجس ظكس   ، ظوجهنظر تصرظب،ا ثت،دظرملس  ىظر زك،ين 

و نةةنظرنظ نةة نظسطةسةةنظوجهةةنظر تصةةرظنلةةلظسرمجةةنظر تخةة  ظر سةةري نظر س، سةةنظجبظر  خةةدظ
ر ةة،كسظترظن ةة ظ ل ةةججمظرترظكةة،ظنصةةرظر سةة ظنلةةلظرنةة ظمجلةةنظ ةة، ظورنةةحنظس سةةلظراةة جالدظج رنةةاظ

 ججم ظوب رظسنةيظرملع،ينظورملةنال ظر ن،كتنظغل ه، ه عظر تخ  ظجبظننيظرمل


