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 البحث ملخص
ولذ .      يهذف انبحث انحبني اني دساست انخىاص انخشايبىنىخيت نهبىني ايثيهيٍ فبئك انىصٌ اندضيئي

، ببسخخذاو (بذوٌ اسخخذاو سبئم حضييج)حى دساست انخىاص انخشايبىنىخيت نهزة انًبدة في انحبنت اندبفت 

ولذ حى دساست . انًيبة انًمطشة و أيضب ببسخخذاو يحهىل انًهح ضذ لشص يٍ انفىالر انًمبوو نهصذأ

حأثيش األحًبل وانسشعبث ويسبفبث االَضالق عهي يعبيم االحخكبن و يعذل انخبكم نهبىني ايثيهيٍ فبئك 

.انىصٌ اندضيئي حى أيضب دساست أسطح انخبكم ببسخخذاو انًدهش االنكخشوَي  

ففي .       لذ أوضحج انُخبئح أٌ ليى يعبيم االحخكبن شذيذة انحسبسيت نًعذل ايخصبص انعيُبث نهًبء

حبنت االَضالق اندبف َدذ أٌ انميًت انبذائيت نًعبيم االحخكبن حكىٌ لهيهت َسبيب ونكُهب حضداد حذسيديب 

في حبنت اسخخذاو يحهىل انًهح وانًيبة انًمطشة . ببصديبد يسبفت االَضالق ثى حصم اني يشحهت انثببث

حكىٌ انميى االوني نًعبيم االحخكبن أكبش يٍ انميى عُذ يشحهت انثببث و يًبثهت نميى يعبيم االحخكبن 

وعهي انُحى انخبني َدذ أٌ ليى يعبيم االحخكبن حمم يع اصديبد ليى . األوني في حبنت االَضالق اندبف

نىحظ أٌ ليى يعبيم االحخكبن عُذ يشحهت . سشعت االَضالق و حضداد يع اصديبد ليى األحًبل انًؤثشة

انثببث في حبنت االَضالق اندبف حسبوي حمشيبب ضعف انميًت انًىخىدة في حبنت اسخخذاو يحهىل انًهح 

.ليًت يعبيم االحخكبن في حبنت اسخخذاو انًيبة انًمطشة كسبئم حضييج (4-3)و حسبوي حمشيبب   

      نىحظ أٌ أعهي ليى نًعذالث انخبكم نعيُبث انبىني ايثيهيٍ فبئك انىصٌ اندضيئي حكىٌ في حبنت 

االَضالق اندبف و ألههب في حبنت اسخخذاو انًيبة انًمطشة كًب وخذ أٌ انيبث انخبكم حكىٌ يخخهفت في 

 كًب أوضحج انُخبئح أٌ ليى انىصٌ. حبنت االَضالق اندبف عُهب في حبنت اسخخذاو سىائم حضييج يخخهفت

انًفمىد و يعذل انخبكم نعيُبث انبىني ايثيهيٍ فبئك انىصٌ اندضيئي حضداد يع صيبدة ليى األحًبل و   

. انسشعبث و حمم يع اَخفبض هزة انميى  

      حى اسخخذاو ًَىرج شبكت انخاليب انعصبيت في هزة انذساست اليكبَيت انخُبؤ بخأثيش األحًبل و 

انسشعبث و َىع سبئم انخضييج عهي يعذل انخبكم و يعبيم االحخكبن نعيُبث انبىني ايثيهيٍ فبئك 

   .انىصٌ اندضيئي ولذ نىحظ أٌ انُخبئح انًعًهيت يخىافمت يع َخبئح شبكت انخاليب انعصبيت


