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مستخلصالبحث 



الذافؼ٘ت  حشٗسٖ فٖبشًاهح حؼل٘وٖ ّفك ًظشٗت أثش )  الخؼشف ػلٔالحالٖ  البحث ُذف     

 اٙح٘تالفشض٘اث  ِّضَؼج هي أخل الخحمك هي رلك ّ ( اإلػذادٗتطالباث الوشحلت  لذٓ الؼمل٘ت

:- 

( ب٘ي دسخاث الودوْػت  0,0,ػٌذ هسخْٓ )  إحظائ٘تال حْخذ فشّق راث داللت  -1

 ػٌذ حطب٘ك هم٘اس الذافؼ٘ت الؼمل٘ت .  ّبؼذٍ حطب٘ك البشًاهح لبل شٗب٘تالخد
( ب٘ي دسخاث الودوْػت  0,0,ػٌذ هسخْٓ )  إحظائ٘تال حْخذ فشّق راث داللت  -2

 الذافؼ٘ت الؼمل٘ت . ّالبؼذٕ ػٌذ حطب٘ك هم٘اس المبلٖ االخخباسٗي الضابطت فٖ
( ب٘ي دسخاث الودوْػت  0,0,ػٌذ هسخْٓ )  إحظائ٘تال حْخذ فشّق راث داللت  -3

  . حطب٘ك هم٘اس الذافؼ٘ت الؼمل٘ت بؼذالبؼذٕ  االخخباسالخدشٗب٘ت ّالودوْػت الضابطت فٖ 
الخظائض سخخشخج ا بؼذ أى(  2,11) للفشاخٖ ,  هم٘اس الذافؼ٘ت الؼمل٘ت  حبٌج الباحثت     

أها ف٘وا ٗخض الس٘كْهخشٗت لَ ل٘خن حطب٘مَ كوم٘اس لبلٖ ّبؼذٕ لؼٌ٘ت البحث الوخخاسة , 

ٗضاً ػلواً إى ُزا البشًاهح ٗخن حدشٗبَ للوشة أبشًاهح حشٗسٖ ( فمذ حن حبٌَ٘  )البشًاهح الخؼل٘وٖ 

البشًاهح ّرلك بؼشضَ  ّحن الخحمك هي طذق ٖػلو األّلٔ بؼذ حدشبَ الوٌظش ًفسَ ػلٔ حذ  

هدوْػخٖ الخكافؤ ب٘ي  ٕخشا ّ هي الخبشاء ّالوحكو٘ي هي رّٕ االخخظاص ,  ػلٔ هدوْػت

الؼمل٘ت ,             المبلٖ لوم٘اس الذافؼ٘ت  االخخباسفٖ هخغ٘شاث )  ّالضابطت البحث الخدشٗب٘ت

حْفش الخمٌ٘اث الحذٗثت فٖ , ححظ٘ل األم ,  األب, ححظ٘ل  األم, هٌِت  األبسافي , هٌِت  اخخباس

( دسّس فٖ  3, بْالغ )  أساب٘غ           (  6حٌف٘ز البشًاهح )  سخغشقّا(  سكي الطالبت

 اسحباطهؼاهل  ) ٘تححظائ٘ت اٙإلالْسائل ا باسخخذامػْلدج ب٘اًاث البحث ّ,  األسبْع

الخائٖ لؼٌ٘خ٘ي هسخملخ٘ي هخساّٗت الؼذد ,  االخخباس,  االخخباس ػادةباالثباث  السخخشاجب٘شسْى 

اك)  ٕالوؼ٘اسٕ , هشبغ كا االًحشافالحسابٖ ,               الوخْسظ 
2
                       هاى ّحٌٖ , ّاخخباس ( 

MANN WHITNEY   ّاخخباس ّلكْكسْى ,WILCOXCON ) . 
 

 

  -ٖ :أحظِشث ًخائح البحث ها ٗأ     

( ب٘ي دسخاث الودوْػت الخدشٗب٘ت  0,0,حظائ٘ت ػٌذ هسخْٓ ) إّخْد فشّق راث داللت  .1

 البؼذٕ . االخخباسالؼمل٘ت لظالح لبل حطب٘ك البشًاهح ّبؼذٍ ػٌذ حطب٘ك هم٘اس الذافؼ٘ت 
 المبلٖ ّالبؼذٕ االخخباسٗي ب٘ي ( 0,0,ػٌذ هسخْٓ )  إحظائ٘تلت الدفشّق راث  حْخذ ال .2

 ػٌذ حطب٘ك هم٘اس الذافؼ٘ت الؼمل٘ت . الودوْػت الضابطت أفشادلذسخاث 
البؼذٕ للودوْػخ٘ي  االخخباس( فٖ  0,0,ػٌذ هسخْٓ )  إحظائ٘تلت الدّخْد فشّق راث  .3

 لظالح الودوْػت الخدشٗب٘ت .  الؼمل٘ت ذ حطب٘ك هم٘اس الذافؼ٘تػٌ



 
 ي

الذافؼ٘ت الؼمل٘ت لذٓ  بشًاهح حشٗسٖ ّلذسحَ ػلٔ أثشلٔ إُزا الفشق فٖ الٌخائح ٗش٘ش       

ػذادٗت , ّفٖ ضْء الٌخائح خشج البحث الحالٖ بؼذد هي الخْط٘اث طالباث الوشحلت اإل

 . ّاالسخٌخاخاثمخشحاث ّالو  
 

 


