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مستخلص البحث 
عاللخ ثٍُ االَعجبغ يٍ انتهدذ انصالح اندزٌ يع انتاليُذ . 2014. انسُخ خىنُب، سهزح 

ثسث . ثبسىكٍ تىنىَح أغىَح انسكًخ انثبنث انذكبء انعبغفٍ فٍ يعهذ خىاهز

 . يبالَح انسكىيُخ كهُخ عهى انُفس خبيعخ يىالَب يبنك إثزاهُى اإلساليُخ. خبيعٍ

انذكتىر انسبج أزًذ زعبرٌ صبنر انًبخستُز : انًشزف

 

استمبيخ، صالح انتهدذ، انذكبء انعبغفٍ : الكلمات الرئيسية 

 

االَعجبغ هى شٍء يهى نهطالة فٍ عصز انعىنًخ ألٌ ثبالَعجبغ نهى ظىاثػ 

فٍ هذا انسبل ال تمتصز تطىر االَعجبغ انذتٍ عهً انىانذٍَ ألثُبئهى . داخهُخ نسسٍ األخالق

خىاهز انسكًخ انثبنث  أزذ االَعجبغ انذاتٍ فٍ يعهذ. ونكٍ تتطىرِ انًعبهذ نهطالة أَعب

نهذكبء انعبغفٍ يسبهًخ كجُزح نتسمُك انُدبذ فٍ . ثبسىكٍ تىنىَح أغىَح صالح انتهدذ 

َستبج .انذكبء انعبغفٍ يهى خذا فٍ يىاخهخ انتغُُز و تكُف انجُئخ اندذَذح . انسُبح االختًبعُخ

انذكبء انعبغفٍ يهى خذا نطالة انصف انتبسع فٍ . انطالة اندذَذح و انمذًَخ هذا االَعجبغ

انًذرسخ انًتىسطخ و غالة انصف انثبٍَ عشز الستعذاد االختجبر انُهبئٍ انىغٍُ و تسهُم 

 .انًشبكم انتٍ َىاخهىَهب فٍ انسُبح

َجسث هذا انجسث عٍ درخخ اَعجبغ انطالة فٍ أداء صالح انتهدذ درخخ انذكبء 

أهذاف هذا انجسث نًعزفخ عاللخ درخخ اَعجبغ .انعبغفٍ ووخىد عاللخ ثٍُ هذا انًتغُزٍَ 

 . ثبسىكٍ تىنىَح انسكًخ انثبنث انطالة فٍ أداء صالح انتهدذ ثذرخخ فٍ يعهذ خىاهز

ثبسىكٍ تىنىَح  ويدتًع  انسكًخ انثبنث ركش انجبزث هذا انجسث فٍ يعهذ خىاهز

( 93) ثثالثخ وتسعٍُ purposive samplingَستخذو غزَمخ .  غبنجب451 هذا انجسث

انًدُجٍُ انتٍ تتكىٌ يٍ غالة انصف انتبسع فٍ انًذرسخ انًتىسطخ و غالة انصف انثبٍَ 

غزَمخ خًع انجُبَبد . ثبسىكٍ تىنىَح  انسكًخ انثبنث عشز فٍ انًذرسخ انثبَىَخ خىاهز

 وهًب اَعجبغ صالح  ثبنًتغُزLinkertٍَ انًستخذيخ االستجُبَبد ثأسهىة يعُبر نُُكزد 

ثُىد و انذكبء انعبغفٍ ثتسعخ وعشزٍَ ثُىد و غزَمخ خًع  (53)انتهدذ ثثالثخ وثالثٍُ 

 .product moment وغزَمخ انتسهُم انًستخذيخ هٍ تسهُم. انىثبئك

 فٍ انًبئخ فٍ يستىي 15,1َعزف يٍ َتُدخ انجسث أٌ درخخ اَعجبغ صالح انتهدذ 

.   فٍ انًبئخ فٍ يستىي يُخفط17،2  فٍ انًبئخ فٍ يستىي يتىسػ و 67,7عبل، و

 فٍ انًبئخ فٍ يستىي 65,6 فٍ انًبئخ فٍ يستىي عبل  و 16،1ودرخخ انذكبء انعبغفٍ 

 alphaودرخخ انثجبد يٍ انزيش أنفب .  فٍ انًبئخ فٍ يستىي يُخفط18،3انًبئخ يتىسػ و  

َعٍُ  rhitung  =470،5 >rtabel=0،000االرتجبغ ثٍُ انًتغُزٍَ . 0،878 و 0،92ثبنتمذَز 

اَعجبغ صالح انتهدذ ثذرخخ انذكبء   ثٍُ  اإلَدبثُخفزوض انجسث يمجىل وتىخذ انعاللخ

ودرخخ انذكبء انعبغفٍ  َسجت ارتفبع اَعجبغ صالح انتهدذ ارتفبع .انعبغفٍ نهطالة

. نهطالة

 


