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يّىٓ أْ صٕاديك األسُٙ اٌرمٍيذيح ٚصٕاديك األسُٙ اإلسالِيح ػٛائذ ػاٌيح، ٚاسذفاع اٌّخاطش. يّىٓ أْ 

يٕظش إٌيٗ ِٓ أداء صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن. ٚاسرٕادا إٌى ٔظشيح أسٛاق سأط اٌّاي ػذج أساٌية ٌمياط 

جٕسٓ. ٌزٌه يّىٓ اٌحىُ ػٍى ِا إرا وأد أداء صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن ٘ٛ شاسب، ذشيٕٛس، ٚ

إٌٛػيٓ ِٓ صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشوح لادسج ػٍى اٌرغٍة ػٍى أداء اٌسٛق أٚ غيش رٌه. يٙذف اٌثحس 

إٌى دساسح ِا إرا وأد ٕ٘ان اخرالفاخ تيٓ اٌرمٍيذيح األسُٙ أداء صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن ٚأداء 

 ٍى أسٍٛب ِٓ شاسب، ذشيٕٛس، ٚجٕسٓ.صٕاديك األسُٙ اإلسالِيح اٌمائّح ػ

 

يسرخذَ ٘زا األسٍٛب اٌىّي اٌثحٛز اٌٛصفيح، حيس سيرُ ٚصف ٔرائج اٌذساسح في شىً أسلاَ. ٚيرُ رٌه 

وائٓ ِٓ ٘زٖ اٌذساسح في صاٚيح أذٚٔيسيا ٌألٚساق اٌّاٌيح. اسرشجاع اٌثيأاخ تاسرخذاَ أسٍٛب اٌٛشائك 

ٚNAV  شُ ذّد ِؼاٌجح اٌثيأاخ تاسرخذاَ تشٔاِج 3123-3122اٌشٙشيح خالي اٌفرشج .SPSS 

konputer  يWindows  واْ ذمٕياخ ذحٍيً اٌثيأاخ اٌّسرخذِح في ٘زٖ اٌذساسح س 1..2اإلصذاس .

 اخرثاس ػيٕاخ اخرثاس ِسرمٍح.

 

أْ أداء صٕاديك األسُٙ ( تٕاء ػٍى طشيمح ِٓ شاسب ِٚٓ اٌّؼشٚف 2ٚذشيش ٘زٖ إٌرائج إٌى أْ: )

اإلسالِيح ٘ٛ أػٍى ِٓ أداء صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن األٚساق اٌّاٌيح اٌرمٍيذيح، اسرٕادا إٌى ذشيٕٛس 

طشيمح ذؼشف أْ أداء صٕاديك األسُٙ اإلسالِيح ٘ٛ أػٍى ِٓ أداء صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن األٚساق 

ػٍى طشيمح جٕسٓ الحظ أْ أداء اٌرمٍيذيح أٌف سُٙ صٕاديك  اٌّاٌيح اٌرمٍيذيح، في حيٓ أْ ٔرائج اٌري ذؼرّذ

( ال ذٛجذ فشٚق تيٓ أداء صٕاديك 3االسرصّاس اٌّشرشن ٘ٛ أػٍى ِٓ أداء صٕاديك األسُٙ اإلسالِيح. )

األسُٙ اإلسالِيح ِغ صٕاديك األسُٙ اٌرمٍيذيح اٌمائّح طشق ذشيٕٛس ٚجٕسٓ. ِٚغ رٌه، ٕ٘ان اخرالفاخ في 

سرصّاس اٌرمٍيذيح األسُٙ ٚأداء صٕاديك األسُٙ اإلسالِيح اٌّمشسج ِٓ لثً األسٍٛب شاسب. أداء صٕاديك اال

ٚتٕاء ػٍى ٘زٖ إٌرائج، فإٔٗ يّىٓ الرشاح ٌّضيذ ِٓ اٌثحس ِٚٓ اٌّرٛلغ أْ ذسرخذَ أسٍٛب أداء ِحفظح 

ضا، فإٔٗ يّىٓ لياط تٛاسطح يرضّٓ ػٕاصش ذماسُ اإليشاداخ )األستاح(، تحيس لياط أداء أوصش دلح. أي

 أسُٙ صٕاديك االسرصّاس اٌّشرشن اٌرمٍيذيح اٌمياسيح. LQوّا  54اسرخذاَ 
 


