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 شكر وتقدير  
 

َالغدد ع ى ددّ  ددبري ا وجٕددبل َالمشعدد ٕه عددٕذوب  الحمددذ ر سة اللددبلمٕه َال دد ح         

محمذ ال بدق ا مٕه َى ّ الً الطٕجدٕه الطدبٌشٔه َادحبثزً الادش المٕدبمٕه َمده عدبس 

 ى ّ ٌذًٔ إلّ ُٔع الذٔه .

 

 ة َا عدزبر الابلدل الدذرزُس أرقذع ثغضٔل الشكش َاالمزىبن إلّ ا أنٔغشوٓ               

د المٍذاَْ المششف ى ّ الشعدبلخ لمدب ثزلدً مده عٍدذ َمدب نذمدً مده  سال ُمحمىذوبن 

َرُعٍٕددبد ى مٕددخ عددذٔذح عددبىذد ى ددّ إوغددبص الشعددبلخ . َمددب أثددذاي مدده مزبثلددخ َاددجش 

لغُاوددت الجحدش  د د إىدذاد الشعدبلخ . عددضاي    َمغدزمش َ  د  ى مدٓ َردذنٕ  مكضد 

 غضال .ىىٓ  ٕش ال

الزددٓ أعددٍمذ لددٓ ث ددُسح لكددشح الغددمىبس َ أرقددذع ثبلشددكش َالزقددذٔش  ىنددبل لغىددخ        

، رمددب أرقددذع مٍددذْ َالددذرزُس عددبلي وددُسْ اددبدق الجحددش َا دده مددىٍي الددذرزُس اددبل 

 . ثبلشكش الغضٔل إلّ الذرزُسح الابل خ الٍبع الخبلذْ لمب نذمزً لٓ مه ىُن َمغبوذح

القدبٌشح عبملدخ  مكزجخ إداسح المكزجبد لٓ إلّبلشكش َاالمزىبن أرقذع ث أنَٔطٕت لٓ       

ى شٔخ َمكزجخ ر ٕخ الزشثٕخ اثده ا سدوٕخ َمكزجخ الغبملخ المغز َالمكزجخ اللبمخ ل غبملخ

 .سشذ َمكزجخ ر ٕخ الزشثٕخ اثه الٍٕضي . لمب أثذَي لٓ مه مغبىذح 

ىزدضاص لمىةمدخ ا عدشح أعدغل  دبله الشدكش َاال أن َمه َاعدت اللشلدبن ثبلغمٕدل      

الغلٕذح لإلغبصخ َالزىمٕخ ثغمٕع ربدسٌدب لمدب أثذردً مده ادجش َمغدبوذح َلطد  َرشدغٕع 

 طٕ خ مذح دساعزٓ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و

 مستخلص البحث

 

َ باخ  راد الطبثع الل مٓ ال ذاسح لٓ الجحُس الىاغٕخ مكبنماٍُع الزاد  احزل      

خ لكُن الطبلت لٓ ٌزي المشح خ ٔلٕش المشاٌق مشح خأٌمٕخ دساعخ ٌزي الغمخ لٓ 

 االلطشاثبد إلَّثبلىزٕغخ رؤدْ ثً  ى ًٕلٍب رأصٕشٌب ثبٔ ُعٕخ َواغٕخ  رإشاد

اد ثبلشكل الزْ مٓ لذٍٔي ماٍُع الزال رى  َأع ُثٍبحٕبرٍي طجٕلخ  أن،  باخ  الىاغٕخ

 ن ى ّ ثشامظ الزشثٕخ .ٔطم  ألًٕ القبئمُ

ا ع ُة الملشلٓ )الجشمغخ ال أُخ  اصش َ لبى ٕخ لخٍٔذف الجحش الحبلٓ إلّ ملش      

الل جٕخ ( لٓ رىمٕخ ماٍُع الزاد لذِ ط ة المشح خ المزُعطخ َرلك ىه طشٔ  

  -الزحق  مه الاشلٕبد  الرٕخ : 

المغمُىخ النبثطخ  دسعبد ألشاد ال رُعذ لشَق راد داللخ إح بئٕخ لٓ سرت .1

 ( . 5،،،داللخ ) القج ٓ َالجلذْ ىىذ مغزُِ  ٔهلٓ اال زجبس

المغمُىخ الزغشٔجٕخ  دسعبد ألشاد ال رُعذ لشَق راد داللخ إح بئٕخ ثٕه سرت .2

 ( . 5،،،القج ٓ َالجلذْ ىىذ مغزُِ داللخ ) ٔهلٓ اال زجبس

المغمُىزٕه النبثطخ  دسعبد ألشاد ثٕه سرت إح بئٕخال رُعذ لشَق راد داللخ  .3

 ( . 5،،،لخ )َ الزغشٔجٕخ لٓ اال زجبس الجلذْ ىىذ مغزُِ دال

المغمُىخ الزغشٔجٕخ  دسعبد ألشاد ال رُعذ لشَق راد داللخ إح بئٕخ ثٕه سرت .4

 .  (5،،،ىىذ مغزُِ داللخ ) لٓ اال زجبس الجلذْ َاال زجبس المشعئ

 ركُوذ ىٕىخ الجحش لًٕ َنذَل زحق  مه ٌزي الاشلٕبد ري اىزمبد المىٍظ الزغشٔجٓ     

لٓ  مىخانخط ة الزٔه ح  ُا ى ّ دسعبد مه ثٕه ال ب ا زٕشَا( طبلج  ،3) مه

ٌب ا زٕبس عشِري ا زٕبسٌي مه مزُعطخ الحمضح ل جىٕه الزٓ  إرمقٕبط ماٍُع الزاد . 

مغمُىزٕه )لبثطخ  إلّمه نجل الجبحش َري رقغٕي ىٕىخ الجحش  ن ذًٔث ُسح 

الجشوبمظ اإلسشبدْ الزْ  رطجٕ  لكل مغمُىخ ، َري  ب  طبلج 15َرغشٔجٕخ ( َثُانع 

 أىذي الجبحش ى ّ ألشاد المغمُىخ الزغشٔجٕخ .

( 3،،2) الشثٕلٓ ( الزْ طُسرً َرٕازً،199مقٕبط ربظي )َلقذ رجىّ الجبحش    

ى ّ مغمُىخ مه  ىشض الجبحش ٌزا المقٕبطعمخ ماٍُع الزاد ، حٕش  ٔقٕظ َالزْ

زا ٌ اعزلمبداعملُا ى ّ ر إوٍي إلٓ الزشثٕخ َى ي الىاظ  المخز ٕهالغبدح الخجشال َ

 لٓ ثشوبمغً ملزمذا  ٕبط لٍزا المق َ الضجبد ال ذق المقٕبط، َنبع الجبحش ثبعزخشاط

ى ّ رلك (  مغزلٕىب NLPاإلسشبدْ ى ّ لشلٕبد ى ي الجشمغخ ال أُخ الل جٕخ )

 ذد ع غبد الجشوبمظ الخجشال لٓ ى ي الجشمغخ ال أُخ الل جٕخ . حٕش ث غ ىثبلغبدح 

 ز



 

 

ع غخ إسشبدٔخ ري ىشلٍب ى ّ مغمُىخ مه الخجشال َالمخز ٕه  ٔهاإلسشبدْ ىشش

 لٓ الزشثٕخ َى ي الىاظ َى ي الجشمغخ ال أُخ الل جٕخ .

  َلاشض ملبلغخ ثٕبوبد الجحش اعزلمل الجبحش َعبئل اح بئٕخىذح مىٍب ٌَٓ    

الُعط  ،مشثع ربْ، بط رشَوج –ب ، َاال زجبس الزبئٓ ، ملبدلخ الا ) ا زٕبس مبن َرىٓ

 ( . المشع ،َ الُصن المئُْ

ري  ئَاال زجبس المشع َثلذ رطجٕ  الجشوبمظ اإلسشبدْ َإعشال اال زجبس الجلذْ   

  -: ىذح مىٍب الزُال إلّ  وزبئظ

 ( لٓ سرت 5،،،ىذع َعُد لشَق راد داللخ إح بئٕخ ىىذ مغزُِ داللخ ) .1

 . القج ٓ َ الجلذْ لٓ اال زجبسٔه  المغمُىخ النبثطخ دسعبد ألشاد

 دسعبد ألشاد ( ثٕه سرت5،،،َعُد لشَق راد داللخ إح بئٕخ ىىذ مغزُِ ) .2

ظ ــالمغمُىخ الزغشٔجٕخ لٓ اال زجبسٔه القج ٓ َالجلذْ َل بل  الجشوبم

 اإلسشبدْ .

دسعبد  (  ثٕه سرت5،،،َعُد لشَق راد داللخ إح بئٕخ ىىذ مغزُِ داللخ ) .3

خ ــَالنبثطخ ( َل بل  ألشاد المغمُىالمغمُىزٕه ) الزغشٔجٕخ  ألشاد

 الزغشٔجٕخ . 

 سرت ( ثٕه5،،،ىذع َعُد لشَق راد داللخ إح بئٕخ ىىذ مغزُِ داللخ )  .4

 دسعبد ألشاد المغمُىخ الزغشٔجٕخ لٓ اال زجبسٔه الجلذْ َالمشعئ . 

  -ٓ الجبحش ثمب ٔأرٓ :َلٓ لُل وزبئظ الجحش ُٔا 

مششذٔه الزشثُٕٔه ىذي الجبحش مه نجل الاإللبدح مه الجشوبمظ اإلسشبدْ الزْ أ .1

 المزُعطخ.لٓ المذاسط 

 لٓ الجشامظ اإلسشبدٔخ  الىاغٕخ . ربلخ بلٍبأاىثإعٍبع الُعبئل اإلى مٕخ  .2

 إٔغبد َعبئل َرقىٕبد عذٔذح رغٍي لٓ رطُٔش اإلسشبد الىاغٓ .  لٓالغلٓ  .3

لمشارض ( لٓ اNLPاىزمبد رقىٕبد َلشلٕبد ى ي الجشمغخ ال أُخ الل جٕخ )  .4

 اإلسشبدٔخ َدا ل المذاسط . 

لأللشاد الزٔه ركُن لذٍٔي ٌزي الغمخ مىخانخ  يَرطُٔش رىمٕخ ماٍُع الزاد .5

 ى ّ شكل دساعخ حبلخ . 

  -ٌٓ : َعبل الجبحش ثغم خ مه المقزشحبد َرمب 

 إعشال دساعخ ممبص خ ى ّ طبلجبد المشح خ المزُعطخ .  .1

ِ مع لشلٕبد ى ي الجشمغخ ال أُخ إعشال دساعخ ممبص خ ثأعبلٕت إسشبدٔخ أ ش .2

 ( .NLPالل جٕخ )

 أالمزحبوٓمخز اخ ربلُعبَط القٍشٔخ َالق    دبإعشال دساعخ ممبص خ لغم .3

 َاالوطُال َاللذَان . 

إعشال دساعخ مقبسوخ ثٕه اصش ا ع ُة الحبلٓ َاصش أع ُة   ش لملشلخ مذِ  .4

 لبى ٕخ ٌزي ا عبلٕت . 


