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�א�
���� : א
מ�א����������������������−�   ��א�����א���

 


ام ه4ا ا%خ��3ر: ا���1 ا����0
/� وخ��-, +�*� ا���*�(  � +�: ا9���ل 	�8( اس�
ا������ ا���3?�  ا�4	( /< ا���$�� ا%��
ا-�� وا>+
اد	� ا���د	�( وذوي ا>+�;�

	

ة #
ا 
ةوا�@	
  . وا�@

��Gص� �( ا���د	�() 416( ���Gص� ، �*E0 525+�:  و��
 اش���A +�*� ا���*�(� 

 آ�� ه� ��TU)  و�� /�ق 11،10،9،8،7،6(ا����	�  ��ز+�ن +�: ا�����	�ت

  : آ�����<

��1 ا�4آ�ر �V8 +��) و�� /�ق  11 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7، 6) ا9+��ر� W	وا���ز ، 
،  ��138\��ع آ�< ���*� ا�4آ�ر  ) 16 ، 12 ، 20 ، 30 ، 24 ، 25 ، 11( آ�Yت< 

��1 ا>ن�ث ا��� W	ا����<  ا���ز �G*�8ن +�: ا�/ ��+ V8� ) :16 ، 54 ، 53  ،52 ، 
����*� ه�  ، أي ا��\��ع ا��8<���278*� ا>ن�ث ه�  ��\��ع آ�< ( 18 ، 29 ، 56

416 .  

 

���;� إ+�;� ���?�  (81(�*E0 ) 109(���� آ�� آ�ن +
د ا����Gص�( ا����;�( +

ة #
ا ��ز+�ن +�: ا���1ت (28(و	

ة وش	
ا����	� آ�� ه� ��TU  ���;� إ+�;� ش

:�+  �G*ا����< ا� :   
 ) إن�ث  2 ذآ�ر ، 0) ( 5-6(�( +��  �

 )  إن�ث 9 ذآ� ، 21) ( 7-8( �( +��  �

 )إن�ث  9ذآ� ، 25) ( 10 -9(�( +��  �

 )  إن�ث 8 ذآ� ، 35) (  و�� /�ق 11( �( +��  �


ام�أس��ب ا���*� ا�?3��� ا��@�ا-�� /< اخ���ر ا9/�اد ا���د	�( ��(   و ��
 تE اس�
ا���*� �( $�c ا���� وا�\* ، أ�� ���*�b� �3/�اد ذوي  /�E0 ش�وط ت�ا/�ت
d�� ا���*� +�: #��W ا����;�( +���� ا���#�د	( /< ��اآe ا����< /�
 اش���A ا��

 +��E0 ش�وط ا���*� �( $�c ا���� وا�\* ا����G ا���ص� ��( ت*?f3ا������ 

  . ا������

 

  :ا9ه
اف و�� 	���g ا%خ��3ر  

ام ه4ا ا�����س�
 وا$
 أو أآ�i �( 	�8( اس�	
G�� �����اف ا�
  : ا9ه


 أن��ط ا����ك - 1	
Gل ذوي  ت���� �( ا9����ا��j?�ب ا��< ت��e ��( /�1ت �
 . با��j?� ا����ك

 ا����ف إ�: #�انl ش���� ا�?�V ا�4ي 	�0k أن��ط �( ا����ك ا��j?�ب ا��< -2

Vوأش� f�+أ E	��ج إ�: ت��Gت . 
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 ا���8ن ا�����ي -3	
Gة +�: ت
��ل ا�4	 )	G��#�ن إ�:  ا����+�b� lا��*�س
  . خ
��ت ا������ ا���ص�

��ل  ا����+
ة +�: -4�b� �3ا��*�س �	ا��3ا�� ا����� n�?�ذوي ا��@o8ت ت
  . ا����آ��

5- d@8ا� �����  . +( ا����p /< أن��ط ا����ك /< /��ات ز�*�� �

6- W� )ا������ 
 ا9���ل ذوي ا����ك ا��@V8 �������ت و���ن�ت ت��+
هE +�: تeو	
  . وا%ت��ل �W ا9هV ت�3دل ا���3ة

7- ��#oأث� و/����� ا��3ا�� ا�� E	��ت .  


ا��0 /< ا��G3ث وا�
راس�ت ا������ ���kه�ت�/�� أداة �*�س�3 -8�  	�8( اس�

  .ا����ك ا��@V8 وخ��-,

 

  

ا��ت  �  : ا%س�

)+ d@8�� س���ه4ا ا�� Eل ص���ا�4	 )	�E   أن��ط ا����ك ا��j?�ب �
ى ا9�
)����إ�0sرهE  /< ا��
ارس أو ا����دات ا�*���� ��l3 ت�G	�E0 إ�: ا���ش
	( ا�*


م ه4ا �ن ذ�������uت س��آ�� س�اء آ�ا�����س  /< ا��
رس� أم /< ا�A�3 ،آ�� 	��

ا�W� �0 ���3 ا���$���( ا%��
ا-�� آvداة ���@��, ا���ر;<�وا>+
اد	�  	�8( اس�

	���3 أداة  ص����ت س��آ�� ، وا�\
	� ���4آ� ه*� أن ه4ا ا�����س % ا�4	 )	�0kون
أدا-E0   ذوي ا�8��	� /<��G��f أه
اف ا���T ا9و�< /< �\��W ا�?��3 �*�س�3

�����ف   وت�8�E0 ا��
رس< ، و+���� 	�8( ا+��3ر ه4ا ا�����س أداة أو��� ا��
رس<
:�+ w$o� ان أو أي
 ا��@o8ت ا����آ�� ا��o-�� آ�� 	�اه� ا������ن أو ا��ا�

V�  . أت�g� AG ا���ص� ا��k$o�� ��/�8 س��ك ا�?

  
  : ووصd ا����ات  أ���د ا�����س 

d�v�	 )� س���ات ��ز+� +�: 110 ا����س19 /���ات  /�+< ،  ����
م ا��وت��
% ت��8ر �@V8  ا��< /< ا����	� ا���+�� آ��8Gت ���
	� ووصd أن��ط ا����ك

  : ���Gظ +*
 ا9���ل ا���د	�( وا����	� ا���+�� ه<

1- �  ا>/�اط /< ��م ا�*
 2-f��ا>/�اط /< ا�   

  ا>ن�����G ا�eا-
ة-3
  ا%+���د	� ا�eا-
ة -4 

  d�U ;�ة ا9ن� -5
 6-�	
   d�U ا���ة ا�\�

7- d�U >آ�Gزر ا�y�ا�  
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��ض ا��
رة ا������-8 �   ان

  ا�d�j ا9آ�د	�< -9
 10-d�U  {�3�ا%ن  

  d�U ا��
رة +�: n3U ا�*@�ط-11
 12-W;ا%ت��ل ����ا d�U   

  d�U ا�@��ر ����0	� -13
   ا>/�اط /< ا����ن�ة-14 

  �@�+� ا�n3U >/ d�j� ljpا -15
 16-E�k��� ا�@��ر >/ �p��3ا��   

  ا��
وان�� ا�eا-
ة -17
  ا��*�د وا����و�� -18 

  d�U ا%ن���ع ا%#���+< -19

 

  
 f�3?�ا� ��	�� T�G��وا� : 

+���� �( ا��vه�  V	���e ا�����س �����0 ت?�3�g ، إذ % 	�?�l در#�:  ا��?f�3 -أ
وا%#���+< ت?�3�g دون أي  ����E أو ا%خ���ص< ا�*��<وا��
ر	 c�$ ،l	��W�? ا

l	ر
ت?f�3 ا�����س ت���3 ;���ة ، إذ  خ�ص ، آ�� أن ا����ة ا��e*�� ا��< 	G��#�0 ت
 . د;��� /< ا���دة30 % ت�\�وز

ا�����س ��#g ن�G اYخ�	( و�� ن�G ا����Gص ن�� c�$ ، g	�W�# E  إن
�G ا���3ن�ت �(���� ���ص آ���ا�
	( أو ا������( وذ�u �( خoل أش��ص ذوي أ�

E0ات�	
 . ا����Gص ����ك ت�

   ن��ط ،5	��8ن �(  ت�?: ا�
ر#� +�: ا����ة و/�� �����س ��
رج: ا���T�G - ب

ا����ات ا��< ت�g�/ W ،  وت����ج ا�
ر#� +V آV ����س /�+< �\�W ا�
ر#�ت +�:
ا��ا$
 % ت�\�V����� V8@� W  ا�\
	� ���4آ� أن ا����ات /< ا�����س ا���+< و�(

 . ;V3 ا���
ر	( ت�ز	�l*\�� �0 ا%س�\��� ا�*�?�� �( �V #�ى

 

  
  :ت���� ا�
ر#�ت  

ت���g ا����	�  أي #�نl س��آ<  % 	�8( ا���ل أن ا�?�V 	��ن< �( �@��8 /<
uذ� :�+ gدر#�ت nإ% إذا ت\�وز ���س ��+��، إذ أن ( 2 ) ا�����س ا���+< ا�
ر#� ا�


ار} $���� nس��� :�+ V�ا����ك  +�: +
م ;��م ا�?�v� Vن��ط 	
ل ) 1( ل ا�?
��*�� >+��
ر}  ا�4ي 	�g*�j ذ�u ا�����س ا�; nس��� :�+ V�$ ن ) 2( إذا}/  uذ�

u��� V�  ا9ن��ط �( ا����ك ، أ�� إذا آ�ن ���سn در#�ت 	@�� إ�: ن
رة ;��م ا�?
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ل +�: و#�د ) 2( ( ا�
ر#� ا���+�� أآ�3 � ا�?�V +�: إ$
ى ا����	�	 uن ذ�}/ 

 	�g�i ذ�u ا�����س ا���+< ، و+*
-4 ت�W در#� ا���د إ�� /< �@��8 /< ا�\�نl ا�4ي

ا��ا�W �( ا����G ا�*���� ، /{ذا و;�A ا�
ر#� /< ا����د ا�c��i  ا����د ا�c��i أو
 ا��ا�W 	�8ن و#�د ا��@��8 ذا د%�� ، أ�� إذا و;�A ا�
ر#� /< ا����د ا$���ل 	�8ن

  . و#�د ا��@��8 ذا د%�� +���� ا$���ل

 

  
  : ا����-, ا�����8��	�


ام ��	�� ا>+�دة /<: ا��3iت - أ�+�*� ����i  تE اس���اج د%�� ث�3ت ا�����س ��س�
��-e# >ت�� )�� >*�eا� Vص��ا��?f�3 أس�3+�(  ���*� ت?�	� ا�����س ، وآ�ن ا�

A3�$ر#�ت  و
+�*� ا���د	�( ،  +�: ا����	� ا���+�� �o����)� V8ت ا��3iت ��
+�: ث�3ت ا�
ر#�ت  +���� إ+�;� ���?� ، و����*� آV8 ، و�0
ف ا����ف وا����;�(


م ا%خ��3ر ا>$��-<  +�: ا����ات�ا���وق /< ا�
ر#�ت ��(  ��d@8 +() ت ( اس�
V8� f�3?�ت< ا��� 
oت ا��3iت آ�نA ن��-� ���� �( ا���*�ت ا�oiث ا������ ، و;

 : ا����	� ا���+�� آ�����< ��>+�دة ��
ر#�ت +�:

و  0.41 /< +�*� ا����;�( +���� إ+�;� ���?� ت�او$o���� E�; Aت ا��3iت �� ��(-

ار}  0.86�� n0.67و����س . 

-E�; A$( ت�او�	�3ت �� ��(  /< +�*� ا���دiت ا�o����0.040.83 و nو����س 

ار}�� 0.433 . 


 ت�او$o���� E�; Aت ا��3iت �� ��( ا���* /<-�/ V80.80 و�0.36 آ nو����س 

ار}�� 0.60 . 

  ا%رت�3ط �� ��( أ�� ن��-� ا%ت��ق ا�
اخ�< /�
 أش�رت إ�: أن #��o���� E�; Wت

��س�i*�ء  ( α >0.01) ا�
ر#�ت +�: ا����	� ا���+�� /< ا���*� آV8 آ�نA دا��
  . ا���f ����س

 

أن�اع �( ���ن�ت ا��
ق ������س /< ص�رتg  ا���صV إ�: ثoث�تE : ا��
ق - ب
  . وا��
ق ا�����eي وص
ق ا��uG اش���A +�: ا��
ق ا��kه�ي ا������

/< ت?�	� ا���رة ا������ �(  إن ا>#�اءات ا��< اتA�3: ا��
ق ا��kه�ي  -
�ي ، �
ر#� �����3 �( ا��
ق ا��kه آ�نA آ�/�� ���ص�ل إ�: ص�رة ت���W ا�����س

�� ا��<  /��0 أن ا����ات �?�	�� إ#�ا-�� $�c رو+<�sة +�: ا����/ Vآ w/�Gوأن ت
ا+���د ا��jا�n ا������ آ��8Gت ���3ل آV /��ة  ا���رة ا9ص��� و��
 تE ت����0 /<
  : ا���رة ا������ �( /��ات

1-)��8Gا�� )� 
�� �( أآE8G� )� �i وا$��U �0ة +�: أن��� . �ا9ر�� أ% ت��م ا�

2-
�# )� �iة أآ��� . أن 	�8ن ���سn ا����	E ا�4ي تg��+ V�G ا�

3-)��8Gة +�: 9ن�0 ��� �*�س�3 �( أي �( ا�����  . أ% ت�َ�م ا�
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رة ا�����س +�: ا�����e : ا��
ق ا�����eي  -; )+ d@8ل ا�oخ )� g*� f�G�ا� Eت
�� �( ا����G ا������ /�
 أش�رت ن ��( �����ا9$�دي  ��-� تV��G ا���3	(ا�����	�ت ا��
ا����	� ا���+�� /<  +�: #����p��� ( α > 0.01 ) W ا����G ا������ أث�ا ذا د%�� أن


ام اخ��3ر ش���g ا�����س�ا����	� ا���+�� ت���W  ت�3( أن #��Scheffe W و��س�
�( +���� ���?� �( #�0 ، و�� � ا�����e ��( ا���د	�( وا����;�ن إ+�;� ��
رة +�:


ة #
ا  ا���د	�(	

ة وش	
 .�( #�0 أخ�ى وا����;�( إ+�;� ش

  
����� ،+�د	�( ، ��Uف تV��G ) أ�� +( ;
رتg +�: ا�����e �� ��( ا���1ت ا�*@


 أش�رت ن��-� تV��G) ان?�ا-��( ، +
وان��( �/ ���Gا� ��p��� ( ا9$�دي أن	ا���3 

ا ا�����س /< #��W ا ( α > 0.01 ) ا��@����� أث�ا ذا د%��+ �� ��+�� ا��	����

>+�� α )  ا��4	E� ) ت�G�f ���0 ا�
%��17 و 11وا�����س�( ( α > 0.05 ) 19 ا�

=0.05) . 

 

- uGق ا��
تE ا���صV إ����G� gب ����oت ا%رت�3ط ��( ا�
ر#�ت +�:  : ص
و ا���9د ا����j*� /< ا���رة ا������ �( ����س ا����ك  ا���+�� ا����	�

 /< +�*� ا����;�( +���� – ا�\eء ا��iن< -ا��9	��8 �����d ا����<  �8�< ��\����ا��
 وأش�رت ا�*��-� أن ن��3 آ��3ة �( ����oت ا%رت�3ط ذات د%�� /<  ���?� إ+�;�

)+ V�	 ( 0.05) ����ى . 

  . ����ر	� �����س % ت�#
 در#�ت: ���	�� ا%خ��3ر  -

  ��1*�� ������س% ت�#
 در#�ت : ا��1ـ�*ـ�ت  -
 .  
  
  

 إن أصبت فمن عند اهللا وإن أخطأت فمن نفسيإن أصبت فمن عند اهللا وإن أخطأت فمن نفسيإن أصبت فمن عند اهللا وإن أخطأت فمن نفسيإن أصبت فمن عند اهللا وإن أخطأت فمن نفسي

 


