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 الملخص:
هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةا لروقرف  رع الكرنا فا ققر  انبدت ال درال اهادا لا ن  اودد قدلو نا ا داا لد  

طدلقًد نطدلقا    طرقا ال رحرا  033طرقا ال رحرا الثدبنلا ادنلا الكنيت، ناد وكنبت  يبا الدراسةةةةةةةةةةةةةةةا    
ل لدن ال درال اهادا لا "  Torrance( اسةةةةةةوبدح القدحثن    لدن ونرابن 411، إبدث = 401الثدبنلا ) انر= 

ابوقدر ا شةةةةادو ب ن ( ) ( " ب د قدلبسةةةةقا لرو نا ا داا ف د وح ر ةةةةد  ل نن درلدت القيبا    بود لدح فا 
 ابوقدر الو نا ا داا    إ داد القدحثي ، ناد ون رت الدراسا إلع البود ج الودللا:

 يل ل دلح اهبدث. نلند فرنا دالا إح د لًد فا الط اا نا  دلا نالوكد  -4
نلند فرنا دالا إح ةةةةةةةد لًد فا الط اا نالوكد ةةةةةةةيل ل ةةةةةةةدلح الطرقا  نل ا   در ا  ةةةةةةة ر ب د قدلبسةةةةةةةقا  -2

 لأل دلا ف  ونلد فرنا اي  ال ل ن وي . 
 انبدت ال درال اهادا لا( الط اا نا  دلا نالوكد يل( ل دلح الطرقا  نل  نلند فرنا دالا إح د لد فا -0

  داا ال روكع. الو نا ا
رقا ط وكد ةةةةيل( ل ةةةةدلح -ب ةةةةدلا -نلند فرنا دالا إح ةةةةد لًد فا ققر  انبدت ال درال اهادا لا )ط اا -1

 ال ف القدشر. 
ل  بد ا( نالوكد يل –( اي  الو نا ا داا نادروا )الط اا3035دالا  بد  سون  ) اروقدطلا   اا نلند -5

لق ر ا  ةةةةة ر سةةةةةبًد نال ةةةةةكي  القدشةةةةةر نالحددل  شةةةةةر، فا حي  لح   : ال انر ناهبدث نالقيبا الكرلا نا
وظدر   اا  ات داللا إح ةةةةةةةةةةةةةد لا اي  الو نا ا داا ن انبدت ال درال اهادا لا قحسةةةةةةةةةةةةة  الق ر ا كار 
نطرقا ال ةةف الثدبا  شةةر، ا د بظدرت البود ج  دح نلند   اا دالا إح ةةد لًد اي  الو نا ا داا نادرال 

 ل و يرات الدل نغرافلا. ا  دلا فا ل لع ا
 الو نا ا داا.  -وكد يل( -ب دلا -: ال درات االادا لا )ط ااالكلمات المفتاحية
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