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 مستخلص البحث
 

فٖ جو٘ع  هراللعَ  األهْر الشائعة لدٓ األَفراد إال أَى جكرارٍ   الحلكؤ فٖ أداء الوِام هي ٗعد       

هععي جععاذ٘رات هععي الوشععكلت الحعل٘و٘ععة الوِوععة لوععا لِععا هشععكلة  بصععْرم همععحورم ٗعععد   الدراسعع٘ة

خاصعة بمعب   صعةة، ّقعد رزع ت األبثعاخ علعٔ الحلكعؤ األزعادٗوٖ ب ل٘عام الاالع  سلب٘ة علٔ

الجاهععة العنٗي جٌح عه لِعن الومعؤّل٘ة الكاهلعة ألداء الوِعام  ةبعاًحشارٍ لدٓ الالبة خصْصعا  طل

الدراس٘ة بعد الوراله الدراس٘ة الماب ة الحٖ ٗشارزِن الومؤّل٘ة اٙباء ّالودرس٘ي ، زوا أًَِعن 

سعععحنزار االْٗاجِعععْى أَٗ عععا  سعععةْط همعععحورم بمعععب  هاعععالبحِن بح عععدٗن أبثعععاخ ّج عععارٗر أَّ 

للهحثاًات ، لنا ف د ٗلجا البعض هعٌِن إلعٔ جاج٘عه عوعه ُعنٍ الوِعام لحعٔ ةخعر لثدعة هوعا قعد 

ٗعؤدٕ إلععٔ دٗعادم ال ععةْط الْاقععة علععِ٘ن ، ف٘عؤذر جلععب علعٔ الجْاًعع  الحعل٘و٘عة بععه ّالٌةمعع٘ة 

 لدِٗن .

 -ِّٗدف البثد الثالٖ باٙجٖ :      

 ثد .ق٘اس الحلكؤ األزادٗوٖ لدٓ أفراد عٌ٘ة الب -1

 .إًاخ (–حة٘ر الٌْع ) جزْرّفق ه علٔ الحعرف علٔ الةرّق فٖ الحلكؤ األزادٗوٖ -2

 ق٘اس ال ةْط الٌةم٘ة لدٓ أفراد عٌ٘ة البثد . -3

 .إًاخ (–علٔ ّفق هحة٘ر الٌْع) جزْر الحعرف علٔ الةرّق فٖ ال ةْط الٌةم٘ة -4

 هعرفـة ف٘وا إجا زاًـث ٌُالب علقــة ارجباط٘ــة هـا ب٘ـي الحلكــؤ األزادٗوــٖ -5

 ّال ةْط الٌةم٘ة لدٓ أفراد عٌ٘ة البثد .     

( طالعع  ّطالبععة هععي زل٘ععات جاهعععة دٗععالٔ الععنٕ جععن  444ّشععولث عٌ٘ععة البثععد الثععالٖ )      

 اخح٘ارُن بارٗ ة عشْائ٘ة .

األزادٗوٖ ( النٕ ٗحوح  بالصدق ّالربات ّال عْم الحو٘ ٗعة . ّجبٌعٖ  ّجن بٌاء ه ٘اس ) الحلكؤ     

 ه ٘اس ال ةْط الٌةم٘ة .

 -ّعٌد جثل٘ه الب٘اًات إلصائ٘ا  أسةرت الٌحائج اٙجٖ :     

 أفراد عٌ٘ة البثد بالحلكؤ األزادٗوٖ . ٗعاًٖ -1

 لوحة٘ر ال جْجد فرّق جات داللة إلصائ٘ة هعٌْٗـة فٖ الحلكؤ األزادٗوـٖ جبعا   -2

  الٌْع .     

 أفراد عٌ٘ة البثد بال ةْط الٌةم٘ة . ٗعاًٖ -3

 النزْر حداللة إلصائ٘ة هعٌْٗة فٖ ال ةْط الٌةم٘ة ّلصال رّق جاتْٗجد ف -4

  الٌةم٘ة ( .  ْطارجباط٘ة هْجبة ب٘ي ) الحلكؤ األزادٗوٖ ّال ة ةّجْد علق -5

    بعدد هي الحْص٘ات ّالو حرلات . ّفٖ سْء ًحائج البثد الثالٖ . ْٗصٖ البالد     


