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فٙ 

دسَٕس االسالو انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ  سرهبن ب محبع ف كهٛخ ػهى انُفس، . أطشٔحخ. ل

ئك: انًسزشبس. يٕالَب يبنك إثشاْٛى يبالَج (اءن)جبيؼخ انذٔنخ اإلساليٛخ  حرل عم ،  ب

يبجسزٛش 

 

 

االجٓبد ًٚكٍ أٌ رجؼم . انؼذٚذ يٍ انًشبكم انزٙ ٕٚاجٓٓب األفشاد، رؤد٘ أحٛبَب إنٗ انزٕرش

ثؼط يٍ انؼٕايم انًسججخ . األفشاد ٚخزبسٌٔ ٚسزٓهكٌٕ انكحٕل نكٙ ٚشؼش ثكضٛش يٍ يشكهخ

نزؼبطٙ انكحٕل يٍ لجم انًشاْمٍٛ ْٕ سهٛم، ٔانزأصٛشاد انؼبئهٛخ، جٕاَت يؼُٛخ فٙ ٔجٕد 

رؼبطٙ انكحٕل يٍ لجم انشجبة . ػاللخ يغ صذٚك نّ، ٔانؼشق، ٔانخصبئص انشخصٛخ

يجًٕػبد األلشاٌ ْٕ ػبيم يٓى فٙ رؼبطٙ انكحٕل . انًشرجطخ انؼاللخ يغ اٜثبء ٔاأللشاٌ

. ٚشبس إنٗ ٔاحذح يٍ األشٛبء انزٙ رؤصش ػهٗ رؼبطٙ انكحٕل دػى األلشاٌ. يٍ لجم انًشاْمٍٛ

هٔلذ أجش٘ انجحش فٙ  دس انًذاسس انذُٚٛخ عبلى سرهبن ب دس اإلسالو َٕس  ف  ب

سرهبن محبع ف دسنزحذٚذ يسزٕٖ دػى األلشاٌ فٙ  (1)، فئٌ انغشض يٍ ل  انًذاسس ب

سرهبنانذُٚٛخ ػبنّٛ  دس  اإلسالو َٕسف سرهبن ب محبع ف نزحذٚذ يسزٕٖ يٍ  (2) ، ل

دسرؼبطٙ انكحٕل فٙ  دس انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ ب سرهبن ب محبع ف  اإلسالو َٕس ل

محبع إلصجبد يذٖ رأصٛش كجٛش ػهٗ دػى األلشاٌ نزؼبطٙ انكحٕل فٙ انًذاسس انذُٚٛخ  (3)، ل

دس سرهبن ػبنّٛ ب  َٕس اإلسالو  ف

 شًهٓى 47ٔثهغذ يٕظٕع ْزِ انذساسخ إنٗ . ْزِ انذساسخ ٚسزخذو األسبنٛت انكًٛخ

فٙ يجبل جًغ انجٛبَبد، ٔرنك . االسزطالع رحذٚذ ثبسزخذاو انؼُٛخ انؼُمٕدٚخ ػشٕائٛخ

رحهٛم انجٛبَبد فٙ ْزِ انذساسخ ثبسزخذاو أسهٕة . ثبسزخذاو يمٛبس أسهٕة االسزجٛبٌ انُفسٙ

.  ل انُٕافزSPSS 16.0االَحذاس انخطٙ انجسٛط ثًسبػذح 

ػهٗ يسزٕٖ دػى األلشاٌ فٙ َٕس  (1)َزبئج األثحبس انزٙ أجشٚذ، أَّ يٍ انًؼشٔف أٌ 

دسانًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ أغهجٛخ  دس  اإلسالوب سرهب ب محبع نف  ْٙ فٙ فئخ ػبنٛخ يغ  ل

فٙ حٍٛ أٌ يؼذل رؼبطٙ انكحٕل فٙ َٕس انًذاسس انذُٚٛخ ػبنّٛ أغهجٛخ  (2)٪، 51.06َسجخ 

دس دس اإلسالو ب سرهبن ب محبع ف رأصٛش  (3). ٪48.93 رمغ ػهٗ انفئبد انذَٛب يٍ َسجخ ل

دسكجٛش فٙ دػى انُظٛش يغ اإلديبٌ ػهٗ انكحٕل فٙ انًذاسس انذُٚٛخ  سرهبن ػبنّٛ ب  ف

محبعاإلسالو َٕس  .  ٔلجهذ ٔإال ف0.000= ٪ يغ فشظٛخ 86.3 يٍ ل
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