اإلهداء
إلى صاحب السيرة العطرة ،والفكر ال ُ
مستنير؛
فلقد كان له الفضل األ َّول في بلوغي التعليم العالي
(والدي الحبيب) ،أطال هللا في ُعمره.
إلى من وضعتني على طريق الحياة ،وجعلتني رابط الجأش،
وراعتني حتى صرت كبيرًا
(أمي الغالية) ،طيَّب هللا ثراها.
إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ األثر في كثير من العقبات والصعاب.
إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي
ُأهدي إليكم بحثي في........

اإلهداء
ُ
م ال؛ فلقد ض َّ
فضلها على نفسي ،ولِّ َ
حت من أجلي
إلى من أ ِّ
ولم ت َّدخر ُ
جه ًدا في سبيل إسعادي على ال َّدوام
ُ
(أ ِّمي الحببية).
نسير في دروب الحياة ،ويبقى من ُيسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه
صاحب الوجه الطيب ،واألفعال الحسنة.
فلم يبخل عل َّ
ي طيلة حياته
(والدي العزيز).
إلى أصدقائي ،وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون ،وفي أصعدة كثيرة
ُ
قدم لكم هذا البحث ،وأتم َّنى أن يحوز على رضاكم.
أ ِّ

اإلهداء
ُوجد اإلنسان على وجه البسيطة ،ولم يعش بمعزل عن باقي البشر
ُّ
ُّ
الشكر
يستحقون م َّنا
وفي جميع مراحل الحياةُ ،يوجد أُناس
ُّ
بالشكر هما األبوان؛ لما لهما من الفضل ما يبلغ عنان السماء؛
وأولى الناس
فوجودهما سبب للنجاة والفالح في الدينا واآلخرة.
إلى زوجتي ورفيقة الكفاح في مسيرة الحياة
إلى أصدقائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم ُّ
الرفقاء في جميع األمور..
ُأهديكم بحثي ال ُ
متواضع في..........

اإلهداء
م َّرت قاطرة البحث بكثير من العوائق ،ومع ذلك حاولت أن أتخطَّاها بثبات بفضل من هللا ومنِّه.
إلى أبو َّ
ي وأخوتي وأصدقائي ،فلقد كانوا بمثابة العضد والسند في سبيل استكمال البحث.
وال ينبغي أن أنسى أساتذتي ممن كان لهم الدور األكبر في ُمساندتي
ومدي بالمعلومات القيِّمة...
ِّ
ُأهدي لكم بحث تخرُّجي............
داعيًا المولى  -ع َّز وج َّ
ل  -أن ُيطيل في أعماركم ،ويرزقكم بالخيرات

اإلهداء
َّ
ووقرها في كتابه العزيز...
إلى من وضع المولى  -سبحانه وتعالى  -الجنة تحت قدميها،
(أمي الحبيبة).
إلى خالد الذكر ،الذي وفاته المنيَّة منذ عام ،وكان خير مثال لرب األسرة،
والذي لم يتهاون يوم في توفير سبيل الخير والسعادة لي..
م َّ
(أبي ال ُ
وقر).
إلى من أعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة..
(أخي ال ُ
محترم).
إلى أصدقائي ومعارفي الذين ُأجلُّهم وأحترمهم..
إلى أساتذتي في كلية....
ُأهدي لكم بحثي في.......

اإلهداء
َّ
ومشقة..
وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب
وها أنا ذا أختم بحث تخرُّجي بكل ه َّ
مة ونشاط،
ُّ
وأمتن لكل من كان له فضل في مسيرتي،
وساعدني ولو باليسير،
مب َّ
األبوين ،واألهل ،واألصدقاء ،واألساتذة ال ُ
جلين..
ُّ
تخرجي.............
ُأهديكم بحث

اهداء
منذ الخليقة وجد اإلنسان نفسه على وجه األرض ال يستطيع العيش بمعزل عن اآلخرين ،ونجد
بجميع مراحل حياتنا من هم يستحقون منا كل الشكر والتقدير ،وأن أولى هؤالء األشخاص هم
األبوان ،فلهم علي فضل كبير قد يبلغ عنان السماء ،فقد كان وجودهم سبب في فالحي ونجاحي
بهذه الدنيا وباآلخرة أي ً
ضا.
ضا زوجتي العزيزة ورفيقة الحياة والكفاح ،كما أي ً
إليك أي ً
ضا أصدقائي الذين دائ ً
ما ما أشهد لهم بأنهم
ِّ
نعم الرفقاء بجميع األمور.
أهديكم هذا البحث العلمي المتواضع

اهداء
أن قاطرة بحثي هذا قد مرت بالعديد من العوائق والصعوبات ،وعلى الرغم من هذا فأني حاولت أن
ل ،وبفضلك أنت أي ً
أتخطى كل هذه العقبات والصعوبات بثبات شديد بفضل هللا سبحانه وتعا َّ
ضا والدي
العزيز.
إلى أمي وأخواتي وجميع أصدقائي الذين كانوا دائ ً
ما بالنسبة لي بمثابة العضد والسند حتى
أستطيع أن استكمل البحث.
وال يمكن أن أنسى أساتذتي الكرام الذين كان لهم الفضل الكبير والدور األول في مساندتي وتوضيح
لي العديد من المعلومات الهامة والقيمة بالنسبة لي.
فأنا اليوم أقوم بإهداء لكم بحث تخرجي وأنا أتمنى من هللا أن يطيل لي في أعماركم ويرزقكم دائ ً
ما
بالخيرات

اهداء
ليك يا حبيبة القلب ،يا من وضع هللا سبحانه وتعا َّ
ل الجنة تحت أقدامك ،إليك يا أمي.
إليك أي ً
ضا يا خالد الذكر الذي قد وافته المنية ،فقد كنت خير مثال لرب األسرة ،فلم أرك يوم تتهاون
في توفير لي سبل السعادة والخير ،إلى روحك أبي الموقر.
إليك أي ً
ضا أخي المحترم ،الذي كنت وما زلت أعتمد عليه في أدق تفاصيل حياتي ما كبر حجمه وما
صغر.
إليكم جميع أصدقائي ومعارفي الكرام ،الذين أكن لهم كل حب وتقدير واحترام.
إلى جميع أساتذتي الكرام ،الذين لم يبخلوا على يو ًما ما.
إليك جمي ًعا بحثي العلمي.

اهداء
إلى روح أمي الغالية رحمة هللا عليها.
إلى أبي المبجل أطال هللا في عمره وأمده بالصحة والعافية.
إلى زوجتي وشريكة حياتي.
إلى ابنتي العزيزة.
أهديكم بحثي العلمي في…

اإلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
حيات
شجعن عىل المثابرة طوال عمري ،إىل الرجل األبرز يف
إىل من
ي
ي
(والدي العزيـز)
إىل من ب ـ ــها أعلو ،وعليها أرتكز ،إىل الق ـ ــلب المعطاء
(والدت الحـبيـبة)
ي
ً
جهدا ف مساعدت وكانوا ر َ
خي سند
إىل من بذلوا
ي
ي
وأخوات)
ـوات
ي
(إخـ ي
وزمالت ....
أصدقات
أرست إىل
إىل
ي
ي
ي
حيات الدراسية.....
إىل كل من ساهم ولو بحرف يف
ي
ً
خالصا...
إىل كل هؤالء :أهدي هذا العمل ،الذي أسال هللا تعاىل أن يتقبله

االهداء
كرست لأرواح أمي وأبي رحمهما هللا تعالى  ،ولهما أعظم الفضل في تقدمي وبلوغ هذا
المستوى العالي من العلم.

االهداء
بعد وقت طويل من الإرهاق والعمل الجاد  ،انتهت رحلتي الجامعية  ،لكني أود أن أتقدم
بتحياتي وتقديري وإشادتي لجميع الأساتذة المحترمين على كل ما فعلوه لمساعدتي في
أن أصبح ما أنا عليه اليوم  ،وسأعطي أدب نظريتي في التخرج من أجلك  ،أتمنى أن
يعجبك هذا الموضوع.

االهداء
مكرسة لأمي الحبيبة وشريكي وسعادتي الوحيدة على وجه الأرض  ،ولأخي الذي
.ساعدني خلال هذه الرحلة
.إلى جميع أصدقائي وأقاربي الأعزاء  ،إلى كل من ساعدني ومنحني القليل من الوقت
… هذا هو كل البحث العلمي الذي تعاملت معه

االهداء
مكرسة لزوجتي الرائعة  ،لم تكن بخيلها بلطفها وحنانها  ،مكرسة لابنتي الجميلة  ،إنها
.طريقي إلى السعادة
.من أجل عائلتي الصغيرة  ،أهدي لكم هذا البحث  ،آملين أن يقبلهم هللا

االهداء
في هذه اللحظة عانيت كثيرا وواجهت الكثير من الصعوبات والعقبات  ،ومع كل هذا
.قررت أن أتغلب على هذه الصعوبات بإيمان راسخ باهلل العظيم
لأمي وأختي وزوجي العزيز وأولادي وجميع أصدقائي  ،لن أنسى أساتذتي  ،لقد قدموا لي
.النصيحة  ،وهم لا يبخلون بمعرفتهم ووقتهم
.هذه أطروحة التخرج  ،كهدية خاصة لكم  ،لأعبر لكم عن أعمق احترامي وامتناني

االهداء
مكرسة لروح صديقي العزيز وروح أستاذي المحترم  ،الذي لم ينس أب ًدا حبك ودعمك لي
.في حياتك
.هذه الهدية الخاصة التي تحمل لك كل الامتنان والامتنان

االهداء
أريد أن أكرس هذا المشروع البحثي المتواضع لكل شخص في حياتي يعاملني بكل
.طريقة ممكنة
.أهديتها لأختي العزيزة وأبي الذي رافقني بالحب والحنان
وكل من علمني ومنحني الوقت والطاقة  ،ينير لي الطريق للتغلب على كل شيء
وتحقيق النجاح بالنسبة لي.
أهدي كل هذه الدراسات العلمية بخالص التقدير والاحترام.

شكر وتقدير جاهز لبحث تخرج جامعي بالعربي
بسم هللا الرحمن الرحمن الرحيم ،والحمد هلل رب العالمين الذي وفقنا وأعاننا على إنهاء هذا البحث والخروج به
بهذه الصورة المتكاملة ،فباألمس القريب بدأنا مسيرتنا التعليمية ونحن نتحسس الطريق برهبة وارتباك ،فرأينا
أن ( التخصص ) هدفًا ساميًا وحبًا وغاية تستحق السير ألجلها ،وإن بحثنا يحمل في طياته طموح شباب يحلمون
.أن تكون أمتهم العربية كالشامة بين األمم
وانطالقًا من مبدأ أنه ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ،فإننا نتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ المعلم الدكتور ( اسم
االستاذ المشرف) الذي رافقنا في مسيرتنا إلنجاز هذا البحث وكانت له بصمات واضحة من خالل توجيهاته
وانتقاداته البناءة والدعم األكاديمي ،كما نشر عائالتنا التي صبرت وتحملت معنا ورفدتنا بالكثير من الدعم على
وأخيرا نتوجه بشكر
جميع األصعدة ،ونشكر األصدقاء واألحباب وكل من قدم لما الدعم المادي أو المعنوي،
ً
خاص لألستاذ ( فالن) لمساعدتنا ( في فهم األمور التقنية المتعلقة في البحث  /من خالل الدعم المادي والمالي /
) …….

شكر وتقدير لبحث تخرج باإلنجليزي
First of all we thank God for the most mercy for enabling us to present this
project in the best form that we wanted to be, we would like to thank our
supervisor of this project, Dr. (…..) for his valuable help and advice to come
out with this project. We thank our faculty and doctors that provided us with all
the knowledge. Most of all we are all thankful for our families for their endless
love, assistance, support and encouragement. And for our friends for their
understanding and support for us to complete this project.

اإلهداء والشكر في البحث العلمي
في البداية نحمد هللا تعالى على أن وفقنا إلنجاز هذا البحث ،له الحمد والشكر ،ثم أود أن أشكر مشرفي،
البروفيسور  /الدكتور  /األستاذ الدكتور ( فالن ) ،الذي كانت خبرته ال تقدر بثمن في صياغة أهم مواضيع
البحث ومنهجيت ه .فقد دفعتني مالحظاته الثاقبة إلى صقل تفكيري ورفع عملي إلى مستوى أعلى .ثم أود أن
أعرب عن تقديري لزمالئي من فترة تدريبي لتعاونهم الرائع معي ومساندتهم لي .وأود بشكل خاص أن أفرد
.األستاذ ( فالن ) بالشكر على دعمه لي وعلى كل الفرص التي أتاحها لي لمواصلة بحثي
أود أيضًا أن أشكر المعلمين في كليتي ،وبشكل خاص الدكتور ( فالن) والدكتور ( فالن) ،على إرشاداتهم القيمة
طوال فترة دراستي ،فقد زودتني مالحظاتهم بالخبرة الصحيحة التي مكنتني من اختيار االتجاه الصحيح وإكمال
ي على مشورتهما الحكيمة ودعمها الودي .كنتم دائما
رسالتي بنجاح .باإلضافة إلى ذلك ،أود أن أشكر والد ّ
وأخيرا ،لم يكن بإمكاني إكمال هذه الرسالة بدون دعم أصدقائي الذين قدموا لي
الدعم األول بالنسبة لي.
ً
مشورات محفزة ودعم باإلضافة إلى إيجاد عوامل وفرص لجعلي سعيدًا وواثقًا من نفسي إلراحة ذهني وفكري
.خالل إنجاز المشروع

إهداء

إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره

أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه

فأظهر بسماحته تواضع العلماء

وبرحابته سماحة العارفين.

إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء

وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

أقول لهم :أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة

وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً

ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي

إهداء

إلى من علمني النجاح والصبر

إلى من افتقده في مواجهة الصعاب

ولم تمهله الدنيا لأرتوي من حنانه ..أبي

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي  ..أمي

إهداء

إلى أمي وأبي

إلى أهلي وعشيرتي

إلى أساتذتي

إلى زملائي وزميلاتي

إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرين

إلى كل من علمني حرفا

أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى

عز وجل أن يجد القبول والنجاح

إهداء

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

لإرضائي والعيش في هناء

إخوتي

أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة
لتفجرت منها ينابيع المحبة

هداء

إلى النور الذي ينير لي درب النجاح
أبي

ويا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف ..أمي

إهداء

تأل جهداً فـي تربيتي وتوجيهي
إلى والدتي الغالية التي لم ُ
أقـدم هذا العمل.

إلى سبب وجودي في الحياة  ..والدي الحبيب

لك كل التجلى والاحترام

مقدمة بحث تخرج جامعي جاهزة للطباعة
اللهم لك الحمد والشكر ،ال نحصي ثنا ًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،ونصلي ونسلم على من ال نبي بعده،
عبر هذا البحث الذي أُقدمه لكم بعنوان (عنوان البحث) سوف أتناول بالذكر مجموعة من وجهات النظر المتباينة
ً
عامال ُمساعدًا ومرجعًا ألي باحث آخر يرغب في التع ّمق في هذا
حيال هذه القضية ،ولعل تلك اآلراء قد تكون
الجانب العلمي ،وال سيما أن هذا الموضوع ليس وليد اللحظة؛ ولكنه قد خضع للبحث والدراسة في العصور
.السابقة وتناوله الكثيرون من المفكرين والعلماء في هذا العصر أيضًا
وفي هذا الصدد؛ فلقد اعتمدت على أن أقوم من خالل هذا البحث بوضع مجموعة من القواعد العامة من أجل
تنظيم تناول وفهم تلك القضية ،وقد اعتمدت على منهج البحث (نوع المنهج البحثي) وتوصلت إلى مجموعة من
يتطرق إليها أحد من قبل
.النتائج الهامة التي قد فتحت لي وسوف تفتح لكم آفاقًا جديدةً لم
ّ
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