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 شكر وتقدير

 

الذى أعاننى على إنجاز هذه الرسالة ، ويسر  ف إنه هلل العلى القديربداية فان كان من شكر  
 واألرض وما بينها ، وأنت الحق ، تلى كل أمر عسير ، فاللهم لك الحمد أنت نور السماوا

وقولك الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق والنار حق ، ال إله إال أنت ، 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .....وبعد

 
األستاذ الدكتور / عبد الغنى  فأتقدم بخالص احترامي وتقديرى إلى والدنا وأستاذنا الفاضل ،   

عافية وطول العمر ، فقد بذل معى جهدًا كبيرًا من أجل إنجاز ، متعه هللا بالصحة وال عبود
هذه الرسالة ، وقد منحنى من علمه وعطائه وفكره الكثير ، كما كان لتشجيعه الكبير 
والمستمر لى ومالحظاته البناءة وعطائه الفياض الذى لم يبخل به علّى بالغ األثر في إنجاز 

 عطاءين للعلم وطالبه ، وجزاه هللا عنى كل خير .هذه الرسالة ، جعله هللا دائمًا من الم
 

، فقد كانت  للدكتورة / نهلة عبد الق ادر هاشمكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل    
خير عون لي ، أشكر لها وقوفها بجانبي وصبرها علىَّ ، وتقديم النصائح الغالية والمستمرة 

إنجاز هذه الرسالة ، سدد هللا خطاها،  خر، وبذل أقصى جهد معي من أجلآللي من وقت 
 وحقق لها أمانيها، وبارك لها في أبناءها ، وجزها هللا كل خير وبركة .

 
من أعضاء هيئة  لقسم التربية المق ارنة واإلدارة التعليميةكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير   

ا لى األكثر ، بالفعل فقد التدريس ، و الهيئة المعاونة لهم ، فقد تعلمت منهم الكثير ، وقدمو 
أعجز عن تقديم شكرى لهم جميعًا ، فلهم منى كل التقدير والدعاء الصالح بالخير دائمًا ، 

 أعانهم هللا على إنجاز أبحاثهم ومهامهم ، ووفقهم فى حياتهم جميعًا .
 
نذ الذى لوال وقوفه بجانبى مإلى والدى العزيز    كما أتقدم بالشكر وخالص العرفان بالجميل 

نعومة أظفارى ما وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن ؛ فهو صاحب الفضل األكبر بعد هللا 
سبحانه وتعالى فيما وصلت إليه األن ، أسأل هللا تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وطول 
العمر، و أن يجزيه عنى خير الجزاء، و أن يحفظه من كل مكروه ، وأن يقدرنى وأن أرد له 

بحر المحبة والعطاء أطال هللا فى عمرها ومتعها  وإلى أمى الغاليةله علّى ، ولو جزء من جمي
الذى تحمل معى الكثير ، وساندنى ، ووقف بجانبى ،  وإلى زوجى العزيزبالصحة والعافية ، 



زهرة حياتى األولى  إلى إبنى أحمدو حتى أخرجت هذه الرسالة ، فله منى كل الحب والتقدير ، 
 العلى القدير أن يكون مثل أبيه وجده فى حبهما للعلم ، جعله هللا ذخرًا ، الذى أتمنى من هللا

 وإلى روح إبنى عاصملى ولوالده ، وجعله من الناصرين لدينه ولنبيه وللمسلمين أجمعين ، 
الطاهرة الذى أتمنى من هللا العلى القدير أن يرزقنى بطفل مثله وأن يجمعنى به فى جنات 

هدى وهند وأميرة الالئى أتمنى لهن السعادة الكاملة فى الدنيا  العزيزات :وإلى إخواتى  النعيم ، 
 واآلخرة.

ولكل من قدم لي يد العون على إنجاز هذه الرسالة ولو بكلمة طيبة له مني كل شكر و 
 تقدير. 

 والحمد هلل رب العالمين أوال و آخرا                          
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 الفصل األول                                         
 اإلطار العام للبحث                           

 مقدمة البحث :
الصررعاحقيقةقرر ققررققيقرراة قالىةررامقالإرراقهق ، ررققية ا يرراقتقنيإ،ةرر قهق ، ررقق     رراقتقنيرر ق يرر ق    

ند رراقال ظررعقايىا مرر ق قررعقيإ،رراقالظرر ايعقال، درر ىمقيرراقيةا  رراق يررعاىاقنقلصرررامقتقنالصررعاحققررقق
قاىاقررهقي ررااقلرر اةمقر،ررمققرعنيرر قنمررعا امقصررةإفقا راعيرراققتققيالصررعاحقيرراقيرر قعا رراقق قررعقهلرر ق

قق اقتقني ق قعققرإ طققياق ىقةظامقيلاقي ق ةاق ، قق نق  إربقصف قشعرة ق.
ق
لربقاخحرعمققنالصعاحقي قيال قشر د مققرققال، ايرر قلرةققالفرعىقن حرعمققيةر ق ىرانأقالفرعىق نق  قق

يلاققىةراق نقلةئإاقتقن ة اقيال ق   نقية اقصل كةامقالفعىقق د اقةى قالإ حمقياقشرر ق حرعق
ق.(1) نقيرامإاق نقيدذاةا

ققققققققق
نالصعاحقق د ىقىاحمقال، ظ،امقكظايعمقط ةعة قتقيإنق   قق ظ، قيىا م قهق ، قق نق  إبقل اققق

فقتقهنقالث ررامقناهصررإقعا قةصرر  مققرررإ،عمقمرر ق  رر نقال قرراوقناهصررإ،عا قيرراقيالرر ققررققالررر  نقالرر اة
قررققاوقرر  قال،رررإىةل قتقيررالإمةةعققرررإ،عقنىاةررفقيرراقكررمقشررجقتقنيررذاققرراق فرررعقندرر ىقالصررعاحقيرراق
ال، ظ،رررامقايىا مررر قتقق،ررراقاصرررإ راقكثةرررعققرررققالر رررعاوقنال ىإرررالقنرل،ررراوقايىا مقيلررراق  رررانأقيرررذ ق

ق.(2)الظايعمقةال  اص قنال ى قنالإىلةمق
ق

نالىرر د قرررققالصررعاحقلررة قق درر راقد درر اقتقيقرر قةىرر قرل،رراوقالرر ف قنرل،رراوقاهدإ،رراحقيررذاققققق
ال، د حقق  قالق مقتق قاقرل،اوقايىا مقيلفقدإ انل اقق د حقالصعاحقيهقي دثاقتقناهيإ،امقةاقدزىاىق

قد قاقةع قد مق.
ال،عاصررعقتقيقرر ققنلقرر ق ررر  مقال ظررعمقيلرراقق درر حقالصررعاحقالإ ظة،رراققرراق ررر  قالف ررعقايىا  قققق

كرررررانقد ظرررررعقيلررررراقالصرررررعاحققرررررققحرررررنأقالف رررررعقايىا  قالإقلةررررر  قرلررررراق ةررررراقندررررراقد  مررررراقةىثررررراققققققققق
نالقضرراوقرلةرراقتق نقالىرر قق رراققرراق ق ررققتق ررفق مةررعمقيررذ قال ظررعمقر رر ق ناىقالف ررعقالرررل كاقيةرر ق

ق ص حقد ظعقيلاقالصعاحقرلاق ةاقظايعمقط ةعة ق صايبقالإفارنمقايةراةة قىاحمق ى
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