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 البحث ملخص
البحددث الحددالت ال عددر  ثمددب  ددج ير بريددارف  ريددادي رعر ددت  ددت  ح ددين  هددد وي 

 اليدم الروقفت رن خالل اخ بار الفرضيات اآل ية:

هياك  روق ذات داللة  حصائية  ت  ح ين اليدم الروقفت لدى طالب  ال  وجد -أ
غير و ق ر  ثمب بطةالضا لمرجروثة( 0000الررحمة اإلثدادية ثيد ر  وى )

 االخ بار )القبمت 0 ألبعدي(.
هياك  روق ذات داللة  حصائية  ت  ح ين اليدم الروقفت لدى طالب  ال وجد - ب

و ق ر غير  ثمبال جريبية  لمرجروثة( 0000الررحمة اإلثدادية ثيد ر  وى )
 االخ بار )القبمت 0 ألبعدي(.

ى طالب لد الروقفتهياك  روق ذات داللة  حصائية  ت  ح ين اليدم  ال وجد  - ج
ال جريبية(  ت  -)الضابطة لمرجروث ين( 0000الررحمة اإلثدادية ثيد ر  وى )

 االخ بار ألبعدي.
 كويدت ثييدة وقدد ولقد  م اث راد الرديهف ال جريبدت لم حقدق ردن  رضديات البحدث0  

( طالبددًا رددن الددذين حصددموا ثمددب أثمددب درجددة  ددت رقيدداس اليدددم الرددوقفت 03البحددث رددن )
ضدابطة والرجروثدة الرجردوث ين الرجروثدة  ثمدبذ  دم  ق ديم العييدة الذي أثده الباحث  

( طالدددب لكدددل رجروثدددة وقدددد  دددم اخ يدددار العييدددة ردددن  ثداديدددة ديدددالب 51ال جريبيدددة بوقددد  )
لمبيين واإلثدادية الرركزية  ت رركز رديية بعقوبدة و دم  دوزيعهم ثيدوائيا بدين رجردوث ين 

لمرجرددددوث ين وا دددد عرل البريددددارف  ر  دددداوي ين وقددددد كا ددددج الباحددددث بددددين بعدددد  الر غيددددرات
اإلريادي الرعد رد  الرجروثدة ال جريبيدة الرقددم بج دموب  ثدادة البيداف الرعر دت  دت حدين 

 لم   عر  الرجروثة الضابطة لمبريارف اإلريادي.
رن  ئيةالركون بصور ه اليها الروقفت باليدم اليعوررقياس  ببيافوقام الباحث  

ل  قرات الرقياس بج موب الرجروث ين الر طر  ين،  ذ قام بإجراف  حمي،  (  قرة00)
بييها0 وال حقق رن  را  تبين الفقرة ودرجة الرقياس الكمية  يةاالر باط والعالقات

 ثادة  طريقةصدق البياف وال حقق رن ال بات بالالصدق بيوثيه الصدق الظاهري و 
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  اق الداخمت وبمغ " لالكرويباخ ألفا( ورعارل "0..0االر باط ) لرعار وبمغاالخ بار 
 ت رحا ظة  اإلثدادية( و حدد البحث الحالت بطالب الررحمة 0..0االر باط ) رعارل

 ( طالبا.000الرركز و كويت ثيية البحث اإلحصائية رن ) بعقوبةديالب/ 
ل ح ين اليدم الروقفت ثمب و ق )يظام  م بياف بريارف  ريادي رعر ت و  

ال خطيط والبررجة والريزايية(، و م ال حقق رن صدق البريارف ثن طريق الصدق 
الظاهري، وذلك بعر  البريارف ثمب رجروثة رن الخبراف رن ذوي االخ صاص وقد 

جم ة(  ت األ بوع وبمغ زرن الجم ة 1( جم ة  ريادية وبواق  )51 كون البريارف رن )
 دقيقة(. 03( دقيقة ثدا الجم ة اال   احية، والخ ارية  قد بمغت )51)

، و يدددددددت -رددددددان  اخ بددددددار0 و  ددددددريريو  -كولرددددددوجرو   اخ بددددددار و ددددددم ا دددددد عرال 
 طار بددددا ورعارددددلواالخ بددددار ال ددددائت بداللددددة رعارددددل االر بدددداط ، واخ بارولكوك ددددن لمر ددددب 

 د أيارت  لب را يج ت:0 0 لموصول  لب ي ائف البحث وقكرويباخ-الفا ورعادلةبير ون0 
 

بين ر ب درجات  3‚31 وجد  روق ذات داللة  حصائية ثيد ر  وى داللة  ال . أ
 الرجروثة الضابطة  ت االخ بار القبمت والبعدي.

بدددين ر دددب درجدددات  3‚31 وجدددد  دددروق ذات داللدددة  حصدددائية ثيدددد ر ددد وى داللدددة   . ب
 الرجروثة ال جريبية  ت االخ بار القبمت والبعدي.

بدددين ر دددب درجدددات  3‚31ات داللدددة  حصدددائية ثيدددد ر ددد وى داللدددة  وجدددد  دددروق ذ  . ج
 الرجروث ين ال جريبية والضابطة  ت االخ بار البعدي.

 

االه ردددام باإلريددداد اليف دددت  دددت  بعددددد ردددن ال وصددديات ريهدددا الباحدددثوقدددد أوصدددب  
الررحمدددددة اإلثداديددددددة وال دددددعت  لددددددب الكيدددددد  الربكدددددر ثددددددن ريدددددكالت الطددددددالب اليف ددددددية 

ب ايد جكيد دور الرريد ال ربوي  دت العيايدة بالجو و  ية لي  يب رعالج هاواالج راثية وال ربو 
 دددريب الرريدددين ال ربددويين  ددت الردددارس ثمددب رعالجددة  يددةايالرعر يددة واالج راثيددة والوجد

اإلك ار رن الييداطات الردر دية ال دت اليدم الروقفت و  ال يراضطرابات لدى الطالب و الا
ييدددددر الدددددوثت و ات ايدددددرات والزيدددددارات والرهرجكال دددددف  ح دددددين اليددددددم الردددددوقفت  دددددهم  دددددت 

   .اإلريادي و قديره لمرج ر  الرحمت والردر ت رن خالل أجهزة اإلثالم الرخ مفة
 هت : ثددًا رن الرق رحات الباحث  واق رح 



 مستخلص البحث . . .  
 

 ز   

 .ررا مة ثمب رراحل رخ مفة ر ل الررحمة الر و طة جراف درا ة  -5

أو  عدددددديل   ح دددددينت  ددددد  ثدددددادة البيددددداف الرعر دددددت جددددراف درا دددددة   ددددد عرل أ دددددموب  -1
 .   الذيب والحرج الروقفتاليعورب ر ل ر غيرات أخرى 

 


