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: هداف البحثأ
 

نؼم ْزا انثحس ًٚأل فشاغا فٙ يكرثرُا ، يٍ انًالحظ اٌ انثحٕز يٍ ْزا انُٕع يُؼذيح ٔتانرانٙ نى 

ذأخز دٔسْا انًُشٕد يٍ انرمذو فٙ تهذَا ، ٔتانًماتم َجذ أٌ يصم ْزِ انثحٕز فٙ انًجرًؼاخ 

:  ػهٗ ضٕء يا ركشَا ذرجهٗ أًْٛح انثحس فًٛا ٚهٙ . األٔسٔتٛح  حظٛد تانؼُاٚح انالصيح 

يؼشفح يذٖ َجاح انحظض انرحسٛسٛح انشٚاضٛح انًسًٕػح فٙ انرمهٛم يٍ ظاْشج انؼُف فٙ  . 1

. يالػة كشج انمذو 

يؼشفح انذٔس انز٘ ذهؼثّ انصمافح انشٚاضٛح فٙ انرمهٛم يٍ انؼُف فٙ يالػة كشج انمذو خالل  .  2

. انًٕسى انشٚاضٙ 

يؼشفح انذٔس انز٘ ذهؼثّ انحانح االجرًاػٛح ذجاِ انؼُف فٙ يالػة كشج انمذو  .  3

 .

  :ختيار البحث إأسباب  .  5
      َظشا نهرطٕس انكثٛش انز٘ ٔطهد إنّٛ انثششٚح ٔانشلٙ انحضاس٘ تفؼم انؼهٕو ٔانركُٕنٕجٛا 

ٔيخرهف انثحٕز انؼهًٛح انرٙ غٛشخ يجشٖ األحذاز يٍ انسانة إنٗ انًٕجة ٔيٍ انحسٍ إنٗ  

 ٔانشٚاضٛح  أحذ ْزِ انًٛادٍٚ انرٙ أجشٚد فٛٓا ػذج تحٕز نهُٕٓع ،األحسٍ فٙ يخرهف انًٛادٍٚ

تٓا خاطح كشج انمذو تٕسائم اإلػالو  انسًؼٛح انرٙ ذؼرثش ًْضج ٔطم تٍٛ كشج انمذو ٔانجًٕٓس 

انشٚاضٙ ،  انالػثٍٛ ، انًذستٍٛ ٔانًشتٍٛ ٔظٕٓس  إخرظاص فٙ ْزِ انهؼثح ٔانذنٛم َشأج ٔسائم  

اإلػالو انسًؼٛح خاطح فمط تكشج انمذو ٔلذ كاٌ سثة  إخرٛاسَا نهثحس ْٕ يؼشفح يذٖ يساًْح 

ٔسائم  اإلػالو انشٚاضٛح انسًؼٛح فٙ انرمهٛم يٍ حذج انؼُف فٙ انًالػة ٔٚؼٕد  إخرٛاسَا نٓزا 

انثحس نألسثاب راذٛح ٔيٕضٕػٛح  

 .

  ٚؼٕد رنك إنٗ   إًٚاَُا تانذٔس انز٘ ًٚكٍ أٌ  ذهؼثّ ٔسائم  اإلػالو :األسباب الذاتية .  أ 

انشٚاضٛح انسًؼٛح فٙ انرمهٛم يٍ ظاْشج  انؼُف نذٖ يُاطشٍٚ  كشج انمذو ٔانذفغ تٓزِ  انهؼثح إنٗ  

. أػهٗ 

 

 ٚؼٕد رنك إنٗ  انًشاداخ انؼُٛفح فٙ انًذسجاخ ٔفٕق  أسضٛح :األسباب الموضوعية .  ب 

انًٛذاٌ ٔفٙ انشٕاسع تٍٛ  األَظاس،  خاطح انؼُف انغٛش يطاتك نهؼثح  نٓذا فإَُا  تحاجح ياسح إ 

نٗ  انًٕضٕػٛح فٙ ذُأل ْزا انًٕضٕع خاطح  ٔ أَّ كصش انحذٚس ػُّ فٙ  األَٔح انخٛشج ػهٗ  

ألٕال انًخرظٍٛ ٔغٛش انًخرظٍٛ حٛس ٚؼذ يٍ انًٕاضٛغ انًرجذدج  تأحذاشٓا فٕٓ  
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