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 ملخص البحث
يعددالتحولدددشكلتحفدددلفنلندددنلتحليدددشحلتحوفدددليفييلشتلددداتللدددحلتحلشت دددي لتحل لددديلتحودددنل

شتحولدددددشكلتحفدددددلفنليللييدددددالللدددددحلو دددددالتحلولدددددش  لتحللويددددديل,لوخ ددددد لحفاوتلددددديلشتح لددددد 
ل.تحلطوشليللحلخالكلتحعلكلتحلين

ولوالزلوجالوبلتحليالييحلتحل الولشتحونلونا لتحللولتحعدالحلنل دالحولش  لتحفدلفييل  تل
أخ يالل يظدولت تو دالولتحوجو ديلتحلييديل فدلكلخدالحلشتحولدش  لتحفدلفييلتحودنليلداا اللللال

ل.وطشولللوشىلشتنلتحليالحل وجو وهلتحخال ي
للدددحلخدددالكلت لدددفشبلتحليدددنلتحل ددداللبلتحولدددشكليقدددالطليللدددحللاللظددديلشولايدددا

تحلدالحنلشددالت دوذل د تللليد لتحيفدالحللودصلت دو للالنديلتحخزنييل تلالحهحفليالحلتحخزتفلننل
ندددنلندددحلتحخدددزفلتحعوتددددنلتحلعال دددولحلددداللح ددد تلتحلدددحللدددحلكل اوتلددديللل دددشذلتحولدددشللتح لددد 

ل.لليوحلطشيفيللولشحيلت ولزلالي اللشللالي اللشويشعلشلاو اللتحليييلش وتتيلتحوقييي
ولايددداللفدددلفيلن دددشكلو دددلحلتحل دددكلت شكللأو عددديشيولدددشحل ددد تلتح لددد للدددحلل
ل:ونتألتفصلتحيلشلشلالي لليحشتحونللاا اللتح الل لننلولالؤحلتح ل 
لدددالللددداىلتحودددالشيولتحل الفدددولحقدددشحلتحفدددلكلتحل دددالوكلشتحلدددشوش لشولدددشزلتحلفلفدددشول -1

لل.تحفلفنلحفخزفلتحعوتدنلتحلعال ولولشكتحتحفع نلننل
تحعوتددددنللفييلندددنلتحخدددزفلفدددتحولدددش  لتحلألدددالحيبنلنددد دددكل يدددالرلودددالشيول و دددنل -2

 .تحلعال و

تلدوي الطلتح ل لنقال وز للدحلخدالكلتحقداوحلتحعالحيديلحفليدالحلتحلعال دولندنللأ لييلألال
ل.شنقلولش  لفلفييلوعيشلزلالي اللشللالي التفصلللواتوهلشوفليف الل

-ل:للاللي افلتح ل لتحص
لتإل داتتنشتحيدالو لل,تألاتء,تحللدوحشت  ولالويديلندنللت  اتتيديلتحلففلتحلتحيشتلن -1

ل.لحلخالكلتحولش  لتحفلفييلتحلعال وح(لتحفلك)
 دولنددنلنددحلتحخددزفلتحوددنليلقق دداللتحليددالحلتحلعاللتحلددلال لتحجلالحيدهتحوعدوفلتفددصل -2

 .لحلخالكلتحولش  لتحفلفيي

تحلفددددفلتددددحلت لددددالحيبلتحلييدددديلتحوددددنلوليددددزل  دددداللتحليددددالحلتحلعال ددددوللددددحلخددددالكل -3
 .تلوخاتلهلتحعيال ولتح يالئييلتحفلفييل ولش  لفلفييللعال وح



 ب 

-ل:تألونشدالو لي للاشالتح ل ل
تحولدددددشكلتحفدددددلفنلندددددنلتحخدددددزفلتحعوتددددددنلتحلعال دددددول ددددديحل:لتحلددددداشالتحلش دددددشتييل-:أش 

ل.لل شلنلتحشظيليلشتحجلالك
ل.تحخزفلتحلعال ولننلتحعوتق:ليتحلاشالتحللالييل-شالييال ل

ل2222-1791:لتحلاشالتحزلالييي
ل:تحل طفلال لتحشتواحلننلتحاوتليلش نلتح الل ل ولاياشدالدالذل

لتحجلالكل-4تحشظيليلل-3تحفلكلل-2تحولشكل -1
ل.شولايالوعويفلتجوتئنلحلكللي ذ

يظوكلشتحاوتلدال لتحلدال قيلت لويدالشكلت طدالولتحلتإلطالولنو لحلتلاللتحل كلتحشالين
شتحوعددوفلليددال اوتلدديللل ددشذلتحولددشكلشلع لت شكلو ددلحلتحل لددلتحيظددوكلتو عدديلل اللدد 

-ل:تألونتفصلتحيلشلتحيهل الحول يك،لللاللو لحلتحل ل لتحشالينللل شذلتحفلكل
ل.اوتليللل شذلتحفلكلننلتحلح-أ
ل.لال ييلتحفلكلشلل شلهل-ب
ل.تحفلكلننلتحلحلتحوفليفنل-ج
لدداالتح اللدد للدداخال لتاللددال للنقدداتلدداللتحل لدد لتحشالحدد لنقددالو ددلحلاوتلدديلتحشظيلدديلل

ل.حلل شذلتحشظيلي،لشذلتحشظيليلننلتحلحلتلشلال لشتحشظيليلننلتحلحلتحوفليفنلتحلعال و
للاللش  لتح الل للؤفدوت ليظويديلتلداللولخدهلتي داللاوتلدوهلحالطدالولتحيظدوكل

ذلتحاوتلال لتحلال قيلشتحوعفيقلتفي اللشتحلففلتحليقالطلتحوجدالشبلحف ل لشذلتلوعوتهلت 
ل.شتحو الالتحللوكللع ال

تلاللتحل دكلتحشالحد لنقدالو دلحلتجدوتءت لتح لد لت لفدلكللجولد لتح لد لشتحد كل
تحليددددالييحلتحخددددزتنيحلتحعددددوتدييحللأتلددددالكتحعوتدددددنلتحلعال ددددولش ددددشلللدددداا لتح اللدددد ل ددددالحخزف

 يددددولل طويقددددهلد دددداييتييددددال ل(لخلدددد )تييدددديلتح لدددد لنقددددالوددددذلتخويددددالوللألددددالجليع ددددالل
تحليالييحلتحعوتدييحلش ذللعالفاللولشلدال ولتحلداللوتئنلشفدييالولت لولالحييلشفلف لتتلالكل

حفليدالحللدعالفداللولشل(لتييدال للد )ت التهلللشت التحلالظذل اليذلشوولنلللديحلشتخويدالول
حفليدددالحلت دددالتحلدددالظذل ددداليذل(لتييدددال للددد )حفليدددالحللدددال ولتحلددداللوتئنلشل(لتييدددال لخلددد )
ل.حفليالحلوولنللليح(لتييال لخل )حفليالحلفييالولت التهلللش(ل تيياللل )ش



 ج 

شدددالو ددلحلتحل ددكلتحوت دد ليوددالئ لتح لدد لتشليوددالئ لتحولفيددكلشحعددكللددحلت ددذلوفددرل
-ل:تحيوالئ للالليالون

ندنلتيجدالالتيظلديللوعدااحللولال ذلتيظليلتحووليبلننلتحخزفلتحعوتدنلتحلعال دو -1
لدددفشبلتحليدددنلشتحلعدددكلوخ ددد ل ددداشو اللتحدددصللقددداليي لجلالحيددديلش يالئيددديلودددوو طل ال 

 .تحوقينلشتحشظيلي

ولقددقلتحولددشكلنددنلتحخددزفلتحعوتدددنلتحلعال ددوللددحلخددالكليظددالذلتحووليددبلتحعددالذل -2
 .حففلكلشنعكلتحجلالكلشلالليؤاكل هللحلشظيلي

وولدددشكلت فدددلالكلتفدددصلشندددقلولدددش  لتحولدددزلشتحعاللددديلشت فدددالوحلاتخدددكلتحعلدددكل -3
 .تحخزننلتحلعال و

ل:تلاللت ذلت لويوالجال لنقاللالي 
تحفدددلكلتحعدددالذلحفعلدددكلتحليدددنلتحخزندددنللدددحللندددنشكللل دددشذلفدددلشحنليدددؤشولتحلتحولددد -1

 .خالكلللشيالوهلتحليييلشتيال و لتحجلالحيي

حفودددوت لتحفدددع نلشتحلدددشوش لتحل دددالوكلشللشيالو لددداللت يلددداليييلودددالشيولشتلددد لندددنل -2
 .تولالعلتحلاولال لتحللييلشتح  وييلحفليالحلتحلعال و

تحعوتددددنللحفخدددزتفشظيلددديلتحولدددشكلندددنلتحلفدددفلتدددحلتحقددداوت لت  اتتيددديلوللدددحل -3
 .تحلعال وللحلخالكلتحفلكلشتحل لشحلشتحلولي

ل.شدالخوجلتح الل ل لجلشتيللحلتحوش يال لشتحلقوولال لشذلدالئليل الحل الاولشتحلوتج 
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