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 ملخص البحث باللغة العربية

نظددتلدر     دد الدر ي  ددب ىل ددةل دد للر نبثدد هددت الدرتسد ددىلدرددةلتسد ددىلدرددتاتلدر     دد  ةلد
 أه  ددىلدرخدد بلب دد لدر نشدد الدريدد وستل     ددجىلدرينددتلبن نددللدر  ددسرلا ددةلدر   دد سلدر ي  ددبةل

لكف ءتل ن تتلدر ق سيسلدر  ر ىل ةل  كلدر نش ا. جب قىلرس عل
نظدتللأب د تلالفصل  اول  تل ق  تلدألج سلدرنظسىلر بيثلدرةل يال ل ن  لللت ب ر  رةل ق

دردتاتللالثلاى لالفص  بون  ل ن  لل,لدر      الدر ي  ب ىل ةلدر نش الدري وستل     جىلدرينتل
دري وستل     دجىلدريندتل دةل د ءلدر   د سلدر ي  ب ىل يلدر نش الدر       ةلرنظتلدر      ال

لدري وستل     جىلدرينت.در ي  بةلر  نش ال
 أ دددد ً  إلطلر جدددد سلدرنظددددسىلر بيددددثل  يق قدددد طلألهتد ددددىل قددددتل   ددددالدرب يثددددىلب شدددد ق  لدرفددددس  ل

  ب دىلرخخ بد سل كردكل دةل ي  ردىلر ن بدىللنظسيدىدالؤلىلر بيثل در دةل  ثدألأ د ن  ن ال  نبد درسئ  
ل-إلالدر    قىلب شك ىلدربيثل    ثأل س  لدرتسد ىل ةل  لو ة:ؤلا لدر   

 تلدر     ددد الدر ي  دددب ىل ددديلدر نشددد ال   نددتلاال دددىلكدالتإلردددىلدييددد ئ ىلبدددو ل  دد للنظددد
 دري وستل     جىلدرينتل   فلدرتاتلدر       يلب  .

 نددددتلاال ددددىلكدالتإلرددددىلدييدددد ئ ىلبددددو ل ندددد تلنظدددد تل     دددد ال ي  ددددبيل  قددددت تلدرددددتاتل  
 در       يل يلدر نش الدري وستل     جىلدرينت.

  بدددو لد ددد ختدتل ًن ر ن ددد لدر     ددد ال س دددعلكفددد ءتلنظدددتل ندددتلاال دددىلكدالتإلردددىلدييددد ئ ىل
لدر      الدر ي  ب ىل يل قت تلدرتاتلدر       يل يلدر نش الدري وستل     جىلدرينت.

  بددددو ل جبودددد لدر   دددد سلدر ي  ددددبيلر  نشدددد الدريدددد وستلل نددددتلاال ددددىلكدالتإلرددددىلدييدددد ئ ى
 .       يل يلدر نش الدري وستل     جىلدرينتل     جىلدرينتل زي تتلدرتاتلدر

بإنسدءلتسد ىل وتدن ىلا ةلاوندىللالفص  الثالث سل س  لدربيثل   الدرب يثىل ةل ب إلخ
در ق سيسلدر  ر ىل ةلب  لدر نش الدري وستل     جىللي فستتل  ل  تل271اش دئ ىل ك نىل  ل

در قدد سيسلدر  ر ددىللي   دد خت ل, در سدن ددى ك  ددللدر ي  ددبىلب دد ل  سد بددةلدري دد ب ال ددةل,لدرينددتل
   د ث س  ل ددةل,لر  نشد الدريد وستل     دجىلدريندتل د ل قس دد  ل دةلب د لدربند كلدر يدسيىل

   ددئ رةلي دد للدر ددسيبىلدر  دد يقىلا ددةل  ددكلدر نشدد ال ددةل يدد يىل,لب سيددىلدرنوددألدر يددسيىل
ث دد  لدرن نددللدرفكددسىلدر دسدئل,ل دإلًدد ت و  ل ددةلب دد لك  د الدر ندد ستلدر يددسيىلبإا بدد سهتل د ل  

ل در   ة.
ل
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 إل  الىتائج التالية: دراسةدراسة الميداىية لاختبار فرلض الاللقد خلصت الباحثة من إجراء 

 تل ثبددددد اليددددديىلدرفدددددس لدأل للب نددددد تلاال دددددىلكدالتإلردددددىلدييددددد ئ ىلبدددددو ل  ددددد للنظددددد
در      الدر ي  ب ىل يلدر نش الدري وستل     جىلدريندتل  د فلدردتاتلدر     د  يل

 ب  .

 نظد تل     د الل ند تثب الييىلدرفس لدرث نةلب ن تلاال ىلكدالتإلرىلدييد ئ ىلبدو ل
  ي  بيل  قت تلدرتاتلدر       يل يلدر نش الدري وستل     جىلدرينت.

 بددو لد دد ختدتل ًن ر ن دد لاال ددىلكدالتإلرددىلدييدد ئ ىللثبدد اليدديىلدرفددس لدرث رددثلب ندد ت
ي  ددددب ىل دددديل قددددت تلدرددددتاتلدر     دددد  يل دددديلدر     دددد ال س ددددعلكفدددد ءتلنظددددتلدر     دددد الدر 

لدر نش الدري وستل     جىلدرينت.
 بددددو ل جبودددد لدر   دددد سللاال ددددىلكدالتإلرددددىلدييدددد ئ ىلثبدددد اليدددديىلدرفددددس لدرسدبددددعلب ندددد ت

در ي  دددبيلر  نشددد الدريددد وستل     دددجىلدريندددتل زيددد تتلدردددتاتلدر     ددد  يل ددديلدر نشددد ال
 .دري وستل     جىلدرينت

 -الت  تلص  إليها البحث تلص  الباحثة بما يل :لبىاًء عل  الىتائج 

لدرن ددد الن  دددعل  بنددد  لدريندددتل     دددجىلدريددد وستلر  نشددد ال  يدددتل  سيدددفل نددد تل دددس ست -2
ل.ل يسل يلدر ي  بىل  نىلب نظ تلدر  ن ى

ل سشلب قدتلب يسل در سدن ىلدر ي  بىل  نىلشئ  لل نظ تلب  لدر ن طلدرن ىل   تلل س ست -1
لدرينددددتل     ددددجىلدريددد وستلدر نشدددد ال  دددتوسيلل دددد رًيل دددد لكدددالطلل  دددد  ترل ت سدالا دددأ
لدر يددسيللدر ي  ددبيلدر   دد سل جبودد ل أه  ددى,للدر ي  ددب ىلدر     دد النظددتل جبودد لبأه  ددى
ل.ل جب ق  ل  ن  عل ً فىلبو لدر  دزنىل سدا تل ع,لل در    جىلدري وستلر  نش ا

لدريدد وستلب ر نشدد الدر دد   و لدر ي  ددبو لر ددتسيلل تسيب ددىلت سدالاقددتلا ددةلدر  ددأل ددس ست -3
ل بددألل دد لدرينددتل     ددجىلدريدد وستلر  نشدد الدر ي  ددبيلدر   دد سلا دديلدرينددتل     ددجى
ل در سدن دددىلدر ي  دددبىلر  ندددىلدر نظ دددىلدرن دددىلإلشدددسدرلخ  ددد ىلدر  ددد  سلر  دددتسيلل   هدددت
ل.ل جب قهل  ك لي ةل يسلتدخأ

لدر     دد النظددتلكفدد ءتلرس ددعلدر     دد ال ًن ر ن دد لب  دد ختدتلدأله  دد تلزيدد تتلا دديلدر  ددأ -4
ل ديلدر ًن رد نيلدإل دن تل د لر  ق ودأ,للدريندتل     دجىلدريد وستلدر نشد ال ديلدر ي  ب ى

ل.در نش ال  ك
لدرينددتل     ددجىلدريدد وستلدر نشدد ال دديلدر  دد دز للدألتدءل  دد  لبج  ددىلب  دد ختدتلدأله  دد ت -5

ل.ل  ر ىل  وسل  ر ىلن دنلل  لدألتدءلرق   لاتوتتل  دئتل  لر  لر  
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لنظددددتلبددددت سلدر يددددسيىلب رن   دددد الدر ندددد ستلك  دددد ال ددددةلدر ي  ددددبىلأ  دددد تلده  دددد تل ددددس ست -6
ل قددسسلد دد  ىلخدداللل دد لدرينددتل     ددجىلدريدد وستلدر نشدد ال دديلدر ي  ددب ىلدر     دد ا

ل ددديلدر يدددسيىلب رن   ددد الدر ي  دددبىلُشددد للرج بدددىلدر نددد ستلك  ددد ال قدددسسدال ددد  لتسد دددي
لدر نشددد ال ددديلدر ي  دددب ىلدر     ددد البدددنظتلخددد بلدر   ددد ل درتسد ددد الدربكددد ر سي  ل سي دددى
ل يدسكلدر ديلدآلردىلب ث بىلُ  تلرً ن  لدر نش ال  كلبأه  ىلد   ن طللدرينتل     جىلدري وست
ل.ل يسل يلدإل  ي تيلدرن  

 


