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 ممخص الدراسة
 

لقددددر  كددددت  لشاعددددا   لكدددداات  التولددددر  لخعيدددداير  لل لددددر  عددددت    خودددد        
( عر وددا  لكتلددا  لت لايفددوا بددر  ار   لنتعددر      3313 -3881 عددت    

لده  لفتهده  اق لخغا  ايلخوزودا قدر ئوئشد قالشه بر  ل اوا   للشكره   شقايه  لفائ
 لت ئنددا لالعددالى اخددا  ليشددا   لفلددتع  لغتعددر  اخددا   دده  ل هدد    ات  
 ارعر لخكتلا  لت لايفوا  ايلخوزوا  لشر لا  لهدا  لشديروت  لفااد  بدر لشاعاشده 

  

تهددده هددلد الدراسددة الددا تسددملى الثدد ا تمددا تددم لر ا ت دد د ال دد         
 هددك تسدد ا .  ة ا يكملزلددة  ددك الكت ادد ي ا دالددة ل اددرا لمحركددة الر م يسددل

تركدز ا  لتالل  ا ت  د الفكري ا داك اللي تيتمدك اللدك كت اد ي  ادرا  مد  
 . م ل    ر م يسدك   تما تم لدر ش تدر  

ششلدددد    لرت فددددا لدددد   تعنددددا بهدددد     اشلا ويقفدددد   لفهدددد   ا    لددددا       
لفددددددلا   لتئوفددددددوا لخكتلددددددا قفددددددلو  ي كودددددد  و لددددددز  لقفدددددد   ا   عيو دددددداز  

ليكددي   ل شهددت    بددر كددو  وقددر   لقفدد   لردداير اتلددا   ا ي لت لايفددوا  ايلخوزودد
 شع ت  لكتلا  لت لايفوا بر  ار   لنتعر  لكرو  وفخع ئذ   لقف   لل ء 
اخددددا  لردددد ت   ارعوددددا لخلددددر تر  لت لايفددددوا  لنتعوددددا  اخددددا   دددده  ل هدددد   

لالفددولوا  لنتعوددا  لشددر فددار   ار  لرتفددا  لت ععدده  لقخلوددا لددر  للرتفددا  ل
   لنتعر بر     ت  لقت   لشافع اكت  عر وا  لقت   لنكتو 



 لكدددددنت ء  لت لايفدددددوو  بولدددددا وشنخدددددق  ت ء  ويددددداقص  لفهددددد   لرددددداير شددددديروت     
     ت ءعالععوندددا   لتودددد   للرويدددا   لل شلدددع بدددر  اش ددداه  لفلدددتع ل عدددت     

ا  افافددوا للفهدد   ودد لكددنت ء  لت لايفددوو  كدد   ئددذه  لل  لددوع قددر كددلخ   لعي
 عت   ك   شخد   لل  لدوع   اخدا  ودا كدا  بدي  ئدذ   لفهد  اوقشهدت اخدا 

 هدائ    ددت   لياقكدا شخد   لل  لدوع بكفد  كود  وكدا      وعدو   ولدا  
لخكتلدددا  لت لايفدددوا بدددر لشاعدددا   عدددت   لخلدددا عدددتز  بدددر فدددواق  ليقددداص      

وكدددلال   للكددد ت  لتئوفدددر  "المراكددد "   "مي  ددد ي ا ر ا "قهدددورشر  عدددت   
 لخشكخو  بر ئذ   لفه   

ونددددتف  لفهدددد   لرالدددد   ليزاددددا  ايفددددايوا ايددددر  لكددددنت ء  لت لايفددددوو        
 ايلخوددز  ايددر  عددت   كودد  وعددو  لدد   ددال  لياقكددا عنددف قهددائر  قهدد  

   "مد ي اهمدك"   "الم در "  "مرتد  الا يلدة"  "  ل  خملمك الفقلدر عت   لر  "
 "اليادك" عنف  للقداعع  لكدنتوا لد  لشدا   "ص ي الش تر"   "اي ي الاحر"

وعدددو   فدددشر يا  عدددت   لددد   ت ء  لكددددنت ء  لت لايفدددوو  كددد   لكدددال   لنايددددا  
 لفقدددت ء شكددد   عدددي   لادددت د  لفوافدددوا   ا شلااودددا   اقشهددداروا  لااللدددا   

وت  لتؤودا  للرالوددا لخكدنت ء  لت لايفددوو     وعدو  شددير وكدا   ئددذ   لفهد   ولددا  
 بر  اش اه  ايفاير اير  عت    ك    ا      لك   لل ير 

وشيا    لفه   لت عدع شديروت  لياتودا   ليقرودا بدر  ت ء  عدت   كد   ر ت       
 لكدداات   بعددالتن  لدد      عددت   لدد  ولدد  هدداك  ياتوددا يقروددا بددي  عنددف 

شعيوددده لخياتودددا   ارعوددده لخكدددنت ء  لت لايفدددوو  لقااشددده  ليقرودددا  تفدددائخه شؤلدددر 
 ليعر  لت لايفدوا  - ايلخوز   لقر قار  لكا ا   عت   ار ا  بلت   لكاات



 لددا  ار   لنتعددر  لددا اهدد ت بهدد   روددر لللايددا  لكدداات   لددر ت  لددذع وؤرودده 
 بر ل شلنه  

 شيشهر  لرت فا علخ   و  ز  ئ  لا وش ه   لوه  لعك   
 


