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 الوستخلص

التددكُر دداُبهددلُُالمهمدد ُُووالقمددوُاتقتدددل  ُمدداُالمواضدد  ُالحت ت دد ُُبدد اُالقاتددلعُالعلمدد ُالعالقدد ُموضددو  عدد ُتُ     
هقدددل ُُوفددكُالجلقددنُالقوددا ُوا  لددمُمددد دُ تددو ُمدداُالدد ماُ  لمددلاُاتقتدددل ُُالجدد وُوُالتحل ددوُوالقتددل ُبدد ا

ُ"قددلقواُهمددلُُهددن اُالمتر ددا اُاتقتدددل   اُوُالمتعلتدد ُبللعالقدد ُبدد اُفددكُاب ب ددلعُاتقتدددل   ُُمقهجدد اُملتلادد ا
ُُالر ق   " ُفلجقا"ُوُ"الااض  

القاتددددلعُالعلمدددد ُوالقمددددوُُبدددد اُالعالقدددد ُال ددددبب  ُفددددكُتا دددد اُملتلادددد ُوجهتددددكُقودددداُ،ُو م ددددوُهددددنااُالمقهجددددلاُُُُ
 ددادُ،الددمُالقاتددلعُالعلمدد ُُالقمددوُاتقتدددل  ُمدداُ متدد ُال ددبب   تجددل ُُلقواُفددلجقاُُ اقددُب قمددلُ ددادُفاتقتدددل   ُ

بلتتجل ُالمعلرسُ  ُااُاتجدل ُال دبب  ُهدوُمداُالقاتدلعُالعلمد ُالدمُالقمدوُ عموُُال بب  ُاتجل  اُُالر ق  ُقهجلم 
ُُُُُ اتقتدل  ُ

-0991)المدددد  ُ  قددددلاُالعدددداا ُفددددكُالمتر ددددا اهددددن اُُبدددد اُال ددددبب  ُالعالقدددد ُتحل ددددوُالددددمال اا دددد ُُهددددن ُُهدددد  تُُُُ
هدكُ الد ُللدد ملعُومةدتت ُالتدكُُوُُ،ُو الد ُات دتجلب ُالم دتح   ُال ال وُال مق د ُ ُُب لقلعُبل تعملوُ(3102
قودل ُقت جد ُالقمونجُمتجهُاتقح ااُالناتكُ، وُقمونجُتددح  ُاللأدوُوتبد اُا و ُ فعدلوُالمتر داُالتدلب ُفدكُ ماُ

ُُحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُاللأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوُ حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و ُتر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداُمادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلج ُفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكُ
 قهدلُُُفدكُالعداا ُمداُح د ُالعالقد ُهدن ُتلتبدلاُالتدكُتهد  ُغ اهلُمداُال اا دلعُ اُهن ُال اا  ُوتلتل ُُُُُ
جمددددللكُاتقتدددددل  ُبدددد اُالقمددددوُالعالقدددد ُتحل ددددوُُتحددددلووُ: وت  لددددمُُوالقاتددددلعُالعلمدددد العلمدددد ُالحت ت دددد ُُالقاتددددلعُوا 

ُُ ُب قهمدددددددددددددددددددددددل العالقدددددددددددددددددددددددُتددددددددددددددددددددددد   ُ ددددددددددددددددددددددداُ  لددددددددددددددددددددددد ُمددددددددددددددددددددددداُ جدددددددددددددددددددددددوُالبحددددددددددددددددددددددد ُوالتعلددددددددددددددددددددددد  ُالددددددددددددددددددددددددح 
ُُ( 3102-3112)ُال لق دددددددد ُوُ(3113-0991)اتولددددددددممدددددددد ت اُفددددددددا  ت اُالددددددددمُالبحدددددددد ُُمدددددددد  ق ددددددددمعُُ: لق ددددددددل
لقمدددوُالدددمُاُالحت تدددكُاإلقادددل ُالعدددل ُمددداُلتجدددله ا(ب)ُم  وجددد ُ دددبب  ُالدددمُُوجدددو ُ القددد ُتوددددلعُال اا ددد ُُُُُُُ

وهددن ُالقت جددد ُتددد   ُ(،3102ُ-0991)ُمددد  للُالحت تدددكُالعددل ُاإلقادددل ُالدددمُاتقتدددل  ُُُالقمدددوومددداُُاتقتدددل  
ُالقاتلعُالعلم ُُالمُُالقموُاتقتدل  ُماُ الق هقل ُ اُُوُُ ,(Turan Yay, Huseyin T., 2009)ُ اا  ُ
 قلقواُفلجقاُ ُت   ُُالقت ج وهن ُُوالتعل  ُالدح ُ لم
ا ددتجلب ُالقمددوُاتقتدددل  ُللددد ملعُغ دداُالمتوقعدد ُالحل  دد ُفددكُالقاتددلعُالعلمدد ُوتودددلعُال اا دد ُالددمُااُُُُُ

ا دتجلب ُ،ُ مدلُالمد  ُال لق د  ددوُالدمُاقددل ُفدكُُموجدنُفكُب ا تهلُمد ُاتجدل ُددعو  مع وم ُترواُالحت ت   ُُ
واُموجبد ُومدر ا ُتردالقلتجُالمحلكُاتجمدللكُالحت تدكُ)القمدوُاتقتددل  ُ(ُُالقاتلعُالعلم ُالحت ت  ُُإلمُُد م 
ُاتولددمُُ دد ُتبدد  ُُبللتالةددكُتدد ا ج لُوبةددروُا جددلبكُُمتقددلق ُمدد  (ُفددكُالExpفددكُتا دد اُاللأددوُالتقبددرُلمتر دداُ)

ُ.الم  ُال ل   لتدوُالمُا قمُماُالدااُمحتت ُا قمُم تودُ للنُفكُ
اُا دددددتجلب ُالقاتدددددلعُ لدددددمُالددددددح ُوالتعلددددد  ُللدددددد ملعُفدددددكُمعددددد وُالقمدددددوُاتقتددددددل  ُتردددددواُمعُو  ومددددد ُفدددددكُا 

الاابعدددددد ُ،ُُمدددددد ت اقل مدددددد ُومدددددداُ دددددد ُتولددددددنُبلتقحدددددد ااُبلتتجددددددل ُال ددددددللنُللُمدددددد ت ابدددددد ا تهلُ دددددد ُتبدددددد  ُبلتاتاددددددل ُل
 ردددددواُا دددددتجلب ُمعددددد وُالقمدددددوُاتقتددددددل  ُللدددددد م ُفدددددكُاجمدددددللكُقاتدددددلعُالددددددح ُوالتعلددددد  ُ مدددددلُُُُُُ الللم ددددد ُ

بلتقلاددددلمُالم ددددتماُلتدددددوُالددددمُا قددددمُُاتولددددمُمدددداُال ددددق ُ،ُلرقهددددلُتللددددنُمدددد  فددددكُب ا دددد ُالُلهددددلُا دددداُموجددددن
ُالموجددددددددددنُحتددددددددددمُالمدددددددددد  ُالتل ددددددددددع وت ددددددددددتماُبلتتجددددددددددل ُُالمدددددددددد  ُالاابعدددددددددد ُومدددددددددداُ دددددددددد ُتولددددددددددنق مدددددددددد ُلهددددددددددلُفددددددددددكُ

 التود لع ُإلمُ   ُماُال اا  ُوللدع


