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 الملخـــص
رٓذف ْزِ انذساعخ نهكشف ػٍ ٔالغ يخشخبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔيذٖ اعزدبثخ خٕدح ثشايح ٔانًُبْح ثّ الحزٛبخبد 

عٕق انؼًم فٙ نٛجٛب, ٔيب ْٙ انٕعبئم انًغزخذيخ نمٛبط خٕدح يخشخبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔرحذٚذ َمبؽ انمٕح ٔانؼؼف 

ب ثشصد انحبخخ انًبعخ إنٗ دساعخ انًشكالد انزٙ ثٓب ٔيب ْٙ انزٓذٚذاد ٔانفشص انًزبحخ نهزؼهٛى انؼبنٙ .كً

 ٔخٕدح ٔيشَٔخ انًٕائًخ ثٍٛ كفبءح يذٖرٕاخٓٓب ْزِ انكٕادس ٔانزٙ رى ٔػؼٓب فٙ يدًٕػخ أعئهخ ٔفشػٛبد : يب 

َظبو انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ نٛجٛب يغ يزطهجبد عٕق انؼًم .ْم رٕخذ فشٔق راد دالنخ إحظبئٛخ رؼضٖ إنٗ َٕع 

فٙ رمٛٛى انجشايح انزؼهًٛٛخ ػهٗ ػٕء احزٛبخبد عٕق انؼًم .حٛث رى اعزخذاو أحذ األعبنٛت  انزخظض األكبدًٚٙ

ٔلذ اعزؼًهُب انًمٛبط ٔانًؼهٕيبد نهحظٕل ػهٗ انُزبئح  نزحهٛم انجٛبَبد انزحهٛهٙ انٕطفٙ انًُٓح اإلحظبئٛخ ْٕٔ

ذ رنك ثئخشاء اخزجبساد انظذق ػهّٛ ، ٔلًُب ثؼانخًبعٙكأداح نهذساعخ، حٛث لًُب ثزظًًٛٓب ٔفك انًمٛبط نٛكشد 

ٔيٍ أخم ػشع انُزبئح انذساعخ انًٛذاَٛخ ٔرحهٛهٓب  .يزٓب ٔلذسرٓب ػهٗ اعزمظبء انٕالغ انًطهٕةالًؼشفخ يذٖ عن

انًؼٛبس٘،  ٔاالَحشافحظبئٛخ أًْٓب: انًزٕعؾ انحغبثٙ، االعبنٛت االٔرفغٛشْب فئَُب اػزًذَب ػهٗ يدًٕػخ يٍ 

 SPSS انحضيخ اإلحظبئٛخ انًغزشخؼخ فٙ ثشَبيح  ٔسلبد االعزجٛبٌلب يٍ رفشٚغ الٔانزٙ رحظهُب ػهٗ َزبئدٓب اَط

, Statistical Package for Social Sciences ]  [ كًب رًذ االعزؼبَخ ثجؼغ انًظبدس راد انؼاللخ ثًٕػٕع

 فٙ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ , أيب ٔانًزًثهخ داخم اندبيؼخ يٍ ( Aْٙ) فئزٍٛ انفئخ يٍ انجحث .ٔرزكٌٕ ػُٛخ انذساعخ

لطبػبد االػًبل  ٔثؼغ انؼًم عٕق يؤعغبد ألغبو ٔيغؤٔنٕ ْٔى يذٚشٔ اندبيؼخ خبسج يٍ فٓٙ (B) انفئخ

 ( كبٌ 101)  اعزجبَخ رى اعزؼبدح يُٓب ( ٔسلخ 110)  ػهٛٓى ٔصػذ انخبسخٙ، ٔلذ نهًغزفٛذ انجشٚمخ كؼُٛخ فٙ انًًٓخ

 ٔسلخ اعزجبَخ(. ( 100  نهزحهٛم نح يُٓبانظب

 

 

 يزطهجبد عٕق انؼًم .  –خٕدح ثشايح ٔيُبْح انزؼهٛى انؼبنٙ  –: يخشخبد انزؼهٛى انؼبنٙ  الكلماث الذالت
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