
 
 

 خالصخ

 االيزحبٌ يٕاعٓخ فٙ أقشآَى يغ نهطالة ٔانقهق االعزًبػٙ انذػى ثٍٛ انؼالقخ .٢٠١٤ .انٓذٖ َٕس ػزٚز،

 M. Si انذٍٚ، عًبل يحًذ :انًششف  .أطشٔحخ .(انًزحذح األيى) انٕطُٙ

 .انٕطُٙ ٔااليزحبٌ ٔانقهق، األقشاٌ، يٍ االعزًبػٙ انذػى :انشئٛسٛخ انكهًبد

 

 

 ٔانضبَٕٚخ االثزذائٛخ نهًشحهزٍٛ انًزؼهى انكفبءح ٔرقٛٛى قٛبس شكم فٙ انزقٛٛى َظبو ْٕ انٕطُٙ االيزحبٌ

 ٔانخٕف ٔانقهق، ثبنكشة انشؼٕس إحضبس فئَّ ثأس، ال أٔ انطبنت رًشٚش ٚؼًم ٔقشس انجالد أَحبء عًٛغ فٙ

 طجٛؼٙ، أيش نٕطُٙا االيزحبٌ ٕٚاعّ سٕف انزٍٚ نهطهجخ ٚحذس انز٘ انقهق .انٕطُٙ االيزحبٌ فٙ انفشم يٍ

 نهقهق االسزغبثخ ػهٗ انطبنت قذسح ػهٗ اػزًبدا ً سًٛبسُٛب، ثًؼُٗ انطبنت ػهٗ انزغهت ًٚكٍ انز٘ انقذس ٔنكٍ

 ٔعٕد يغ .يشبكم رٕاعّ ػُذيب نّ كذػى اٜخشٍٚ يسبػذح إنٗ ثحبعخ األفشاد ػبيخ، ٔثصفخ .نّ أصبة انز٘

 انزٙ انقهق يشبػش يغ رزشافق أٌ ًٚكٍ انحبنخ ْزِ ٔفٙ .انقهق ظٕٓس فٙ انزحكى ًٚكٍ االعزًبػٙ انذػى

 حبعخ ركٌٕ سٕف أقشآَى دٔس ٔنزنك .انٕطُٙ االيزحبٌ يٕاعٓخ فٙ ػشش انضبَٙ انصف طالة ٕٚاعٓٓب

  ٔ يٍ انًغبدسٍٚ .انًذسسخ فٙ انزفبػم يٍ كم فٙ انقشٚجخ انشؼجٛخ أقشآَى نًٍ َظشا ً يبسخ،

 أٔ ،٠١1 إنٗ انذساسخ ْزِ فٙ انًٕضٕػبد ٔثهغذ .كٕسٚالسَٕٛبل انكًٛخ انجحٕس يٍ انجحش ْزا

 ػشش انضبَٙ" انصف طالة يٍ ُٚشطٌٕ انزٍٚ 0٢3 يغًٕع نهًٕاضٛغ اإلعًبنٙ انؼذد يٍ انًبئخ فٙ 0١

 ٔأسهٕة .ػشٕائٛخ ػُٛبد أخز أٔ ػشٕائٛخ ػُٛبد ألخز انُٓذسٛخ انزقُٛبد يغ انًزخزح عٕيجبَغ "سعم

 االسرجبط" ثبسزخذاو انجٛبَبد يؼبنغخ ػهٗ .ٔانًقبثهخ ٔانًالحظخ انسؤال ًَٕرط ثبسزخذاو انجٛبَبد اسزشداد

 رزى انزٙ انجٛبَبد ْزِ رغٓٛز .كشَٔجبخ أنفب اسزخذاو ٔيٕصٕقٛخ صحخ ٔاخزجبس ،"نجٛشسٌٕ انًُزظ نحظخ

  .نجشايظ ٠37١ SPSS يغ يؼبنغزٓب

 أقشآَى، انًزبحخ انذػى االعزًبػٙ انصؼٛذ ػهٗ :انزبنٛخ انُزبئظ ػهٗ حصم نهجحٕس، رحهٛم إنٗ اسزُبدا ً

 (ػشش انضبَٙ انصف يٍ طبنجب ٤٢) ٤7.7 انًسزٕٖ، ػبنٛخ فئبد يغ (ػشش انضبَٙ انصف يٍ طبنجب 0١) 327٤7

 رٕاعّ انزٙ انقهق يسزٕٖ ثًُٛب .انًُخفضخ انفئخ يسزٕٖ فٙ (طبنت ٠) ٠7١7 يسزٕٖ ٔػهٗ انًزٕسطخ انفئخ فٙ

 02) انفئخ 0٠7.7 ثُسجخ ،١7 انًسزٕٖ ػبنٛخ فئخ يغ انطالة أغهجٛخ أٌ ْٙ ،(انًزحذح األيى) ٕطُٙان االيزحبٌ

 رى انزٙ انفشضٛبد اخزجبس َزبئظ رحهٛم .(طبنجب .٠) انًبئخ فٙ ٠07٠ يٍ انًسزٕٖ يُخفضخ انفئخ ثًُٛب ،(طبنجب

 ؛١7٠2٤ = rxy) ٠27٤7 إنٗ أٔ أكٛذا ً ١7٠2٤ ػالقبد إنٗ ثهغذ انزٙ انسهجٛخ انؼالقبد يٍ ػهٛٓب انحصٕل

 ػشش انضبَٙ انصف طالة يٍ االعزًبػٙ انذػى يسزٕٖ اسرفغ كهًب ْٔكزا .(١7١1 > ف أٍٚ .١7١٢ =-ٔسٛظ

 .انٕطُٛخ االيزحبَبد فٙ انقهق يسزٕٖ اَخفبض سٕف صى سعم دُٚبَٛبس أقشآَى

 


