
 نتائج الدراسة

 )يف المرض  مدى المعرفة بمرض الزهايمر والخرف )تعر
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي1جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 1.5 1 3.1 2 لدي علم كاف

 28.8 19 13.8 9 لدي علم ول كنه غير كاف
 42.4 28 21.5 14 يط جدا  لدي علم بس

 27.3 18 61.5 40 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي1شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
دي لاستجابات عينة ( بين الاختبار القبلي والبع0.05مستوى دلالة )

 مدى المعرفة بمرض الزهايمر والخرفالدراسة حول 

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي2جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.78 2.06 بعدي
3.392 0.001** 

 0.84 1.58 قبلي
اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق   حيث تبين من خلال نتائج

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.06المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.58التي بلغت )الحسابي في الاختبار القبلي و

 

 

 



 :مدى المعرفة بإعراض مرض الزهايمر 
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي3جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 1.5 1 4.6 3 لدي علم كاف

 27.3 18 15.4 10 لدي علم ول كنه غير كاف
 47 31 18.5 12 لدي علم بسيط جدا  

 24.2 16 61.5 40 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع

 

 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي2شكل رقم )

 

4.6

15.4
18.5

61.5

1.5

27.3

47

24.2

لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
ابات عينة ( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستج0.05مستوى دلالة )

 الدراسة حول مدى المعرفة بإعراض مرض الزهايمر 

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي4جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.75 2.08 بعدي
 3.300 0.001** 

 0.91 1.63 قبلي
 paired)ت لعينتين مترابطتين أن الفروق   حيث تبين من خلال نتائج اختبار

sample T test)  ية وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنو
(،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة المتوسط 0.05)

( وهي أكبر من قيمة المتوسط الحسابي 2.08الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.63غت )في الاختبار القبلي والتي بل

 

  



 :مدى المعرفة بطرق تشخيص مرض الزهايمر 
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي5جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 31.8 21 12.3 8 لدي علم كاف

 19.7 13 9.2 6 لدي علم ول كنه غير كاف
 30.3 20 43.1 28 لدي علم بسيط جدا  

 18.2 12 35.4 23 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي3شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
بات عينة ( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجا0.05مستوى دلالة )

 مرض الزهايمر  تشخيصطرق الدراسة حول مدى المعرفة ب

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي6جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.1 2.68 بعدي
3.889 0.001** 

 0.97 1.98 قبلي
ر ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  حيث تبين من خلال نتائج اختبا

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.68المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.98لغت )الحسابي في الاختبار القبلي والتي ب

  

  



  مرض  معرفة بالأطباء المتخصصين أو المراكز المتخصصة لعلاجمدى
 الزهايمر:

 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي7جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 43.9 29 13.8 9 لدي علم كاف

 19.7 13 21.5 14 لدي علم ول كنه غير كاف
 24.2 16 32.3 21 لدي علم بسيط جدا  

 12.1 8 32.3 21 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي4شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة  (0.05مستوى دلالة )

بالأطباء المتخصصين أو المراكز المتخصصة لعلاج الدراسة حول مدى المعرفة 
 مرض الزهايمر 

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي8جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.06 2.98 بعدي
4.513 0.001** 

 1.03 2.17 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.98بعدي)المتوسط الحسابي في الاختبار ال
 (2.17الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

  



 :يض الزهايمر  مدى المعرفة بالأعراض السلوكية لمر
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي9جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 12.1 8 6.2 4 علم كافلدي 

 22.7 15 10.8 7 لدي علم ول كنه غير كاف
 47 31 41.5 27 لدي علم بسيط جدا  

 18.2 12 41.5 27 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي5شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



وق ذات دلالة إحصائية عند نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فر
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

يض الزهايمر   الدراسة حول مدى المعرفة بالأعراض السلوكية لمر

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي10جدول رقم )
 توى الدلالةمس قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.90 2.31 بعدي
3.052 0.000** 

 0.86 1.82 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.32سابي في الاختبار البعدي)المتوسط الح
 (1.82الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

 

  



 :يض الزهايمر  مدى المعرفة بالأعراض النفسية لمر
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي11جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 15.2 10 7.7 5 لدي علم كاف

 21.2 14 15.4 10 لدي علم ول كنه غير كاف
 45.5 30 18.5 12 لدي علم بسيط جدا  

 18.2 12 58.5 38 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي6شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



لفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند نتائج اختبار ا
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

يض الزهايمر   الدراسة حول مدى المعرفة بالأعراض النفسية لمر

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي12جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 0.94 2.35 بعدي
3.637 0.002** 

 0.99 1.72 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) ر البعدي حيث بلغت قيمة (،كانت لصالح  نتائج الاختبا0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.35المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.72الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

  



 مدى المعرفة بطرق التعامل الفعالة مع مريض الزهايمر: 
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي13جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 18.2 12 7.7 5 لدي علم كاف

 27.3 18 15.4 10 لدي علم ول كنه غير كاف
 33.3 22 18.5 12 لدي علم بسيط جدا  

 21.2 14 58.5 38 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 لاختبار القبلي والبعدي( يوضح استجابات عينة الدراسة بين ا7شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

 بطرق التعامل الفعالة مع مريض الزهايمرالدراسة حول مدى المعرفة 

 القبلي والبعدي( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين 14جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.01 2.45 بعدي
3.955 0.00** 

 0.99 1.72 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.45المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.72الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

  



 ية المستخدمة لمرض الزهايمر  :مدى المعرفة بالأدو
 في الاختبار القبلي والبعدي( يبين استجابات افراد الدراسة 15جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 42.4 28 21.5 14 لدي علم كاف

 15.2 10 9.2 6 لدي علم ول كنه غير كاف
 24.2 16 35.4 23 لدي علم بسيط جدا  

 18.2 12 33.8 22 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ستجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي( يوضح ا8شكل رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

ية المستخدمة لمرض الزهايمرالدراسة حول مدى   المعرفة بالأدو

 اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي ( يبين نتائج16جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.16 2.85 بعدي
3.410 0.00** 

 1.13 2.18 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test) ية عند مستوى وجود فروق ذات دلالة إحصائ
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.85المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (2.18الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

  



  مرض الزهايمربعوامل خطورة مدى المعرفة: 
 افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي( يبين استجابات 17جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 18.2 12 10.8 7 لدي علم كاف

 30.3 20 15.4 10 لدي علم ول كنه غير كاف
 31.8 21 23.1 15 لدي علم بسيط جدا  

 19.7 13 50.8 33 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع

 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي9رقم ) شكل
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

 مرض الزهايمربعوامل  المعرفةالدراسة حول مدى 

 ئج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي( يبين نتا18جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.02 2.49 بعدي
3.666 0.00** 

 1.04 1.86 قبلي
حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  

(paired sample T test) ائية عند مستوى وجود فروق ذات دلالة إحص
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.49المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.86الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

 مدى المعرفة بطرق الوقاية من مرض الزهايمر: 
 ات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي( يبين استجاب19جدول رقم )

 بعدي قبلي الاستجابات



 النسبة التكرار النسبة التكرار
 22.7 15 7.7 5 لدي علم كاف

 31.8 21 21.5 14 لدي علم ول كنه غير كاف
 22.7 15 33.8 22 لدي علم بسيط جدا  

 22.7 15 36.9 24 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع

 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي10كل رقم )ش

 
نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 

( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )
 مرض الزهايمربطرق الوقاية من  المعرفةالدراسة حول مدى 

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي20جدول رقم )
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لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 1.07 2.57 بعدي

3.410 0.00** 
 0.95 2 قبلي

 paired)حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مترابطتين أن الفروق  
sample T test)  ية وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنو

(،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة المتوسط 0.05)
( وهي أكبر من قيمة المتوسط الحسابي 2.57الحسابي في الاختبار البعدي)

 (2في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 

 

 

 

 

 

 



 

  زهايمربجمعية الزهايمر وخدماتها المباشرة لمرضى المدى المعرفة: 
 ( يبين استجابات افراد الدراسة في الاختبار القبلي والبعدي21جدول رقم )

 الاستجابات
 بعدي قبلي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 22.7 15 9.2 6 لدي علم كاف

 34.8 23 16.9 11 لدي علم ول كنه غير كاف
 25.8 17 33.8 22 لدي علم بسيط جدا  

 16.7 11 40 26 لا يوجد لدي علم
 100 65 100 65 المجموع
 ( يوضح استجابات عينة الدراسة بين الاختبار القبلي والبعدي11شكل رقم )

 

9.2

16.9

33.8

40

22.7

34.8

25.8

16.7

لدي علم كاف لدي علم ولكنه غير كاف لدي علم بسيط جدا   ال يوجد لدي علم

قبلي بعدي



نتائج اختبار الفرض المتمثل هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
( بين الاختبار القبلي والبعدي لاستجابات عينة 0.05مستوى دلالة )

 لزهايمر وخدماتها المباشرة لمرضى الزهايمر.بجمعية ا المعرفةالدراسة حول مدى 

 ( يبين نتائج اختبار ت للفروق بين القبلي والبعدي22جدول رقم )
 مستوى الدلالة قيمة اختبار ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 1.04 2.66 بعدي
4.324 0.00** 

 0.97 1.95 قبلي
رابطتين أن الفروق  حيث تبين من خلال نتائج اختبار ت لعينتين مت 

(paired sample T test)  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
ية ) (،كانت لصالح  نتائج الاختبار البعدي حيث بلغت قيمة 0.05معنو

( وهي أكبر من قيمة المتوسط 2.66المتوسط الحسابي في الاختبار البعدي)
 (1.95الحسابي في الاختبار القبلي والتي بلغت )

 


