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 المستخلص

تمثللللللل العالقااالالعالللللللعااالالعملللللللحاموالللللللوذعكاللللللللعنقالكايعاييللللللل اوالاعقال لللللللحاو اللللللل ااملللللللعاا لللللللعامللللللل اال منلللللللحا للللللل اينلللللللعاا
الاملتمللللللعااوالام وملللللعااوالاهمةلللللنعااالام ملللللحاوالام للللل االاملعةلللللقاامللللل املللللع االالللللعوقاالاتللللل ثنق االا للللللع اوالاللللل  ا

ااولنعاالامللومعااالايعنثحا.والزعالعاتطوقالكامعاثوقااالالتةعالااوتك 
ل العالقااالالعالللللعااالالعملللللحاالعالقااالال لللللداذ  لللللعاالانلللللو اوللللللعالكا للللل االاتلقنللللل االاةلللللين االام  لللللعاي هلللللعطاالام وملللللعاا

الالعاللللللعااالالعمللللللحاتمثلللللل االال للللللعزاالالكثللللللقامطللللللوقااا لللللل عالقاالا للللللنعينحاوك للللللوات ننللللللعاالااللللللنو اوالاقاللللللعاذ  للللللعا ا
يلللللن االام لللللتونعااامللللل النلللللقلامللللل اينللللل االالللللعوقاالاللللل  اتلليلللللتا للللل االالللللتيك ا للللل االالملنلللللعااالالتةلللللعانحاالاتللللل اتلللللت 

الالعالقنللللللحاالاللنللللللعاوالاو للللللطداوالاللللللع نعاوكلللللل ا ا لللللل اذعاللللللحاالام ومللللللحامللللللعالم وق للللللعاالاللللللعالمل اوالامللللللعقل ااتي نلللللل ا
ةللللللوقااالنلعينللللللحالنللللللعااوطنيللللللحا.اوت للللللو ايلللللللااالام ومللللللعاايت ةلللللل االاي للللللع  ايللللللو ام ومللللللعااالمللللللق ااملق للللللحا

 االا للللللع اومللللل ا  لللللعا  لللللعطاالا لللللوااو  لللللعطاالاالللللل االاتللللل اتمنلللللزاذمللللل االام وملللللعااالالملللللق االام ع  لللللحااكللللل اتي للللل
تيلللللقزاال منلللللحاالعالقااالالعالللللعااالالعملللللحا للللل اك لللللواث لللللحالملللللع نقاالام وملللللحاو لعي لللللعاومللللل املللللع املللللعاوقعانتيلللللن ا

هلللللك االالعاللللللحايلللللن االعالقااالالعاللللللعاااوالاييلللللل اوالاتي للللل ااكهللللل يعت لللللع ا للللل لاالاعقال للللللحااال ا ا لللللعا لللللع االاعقال للللللح
العالللللعااالالعملللللحاالللللع اذن لللللحاالاعقال لللللحاالالعملللللحاوالا للللللع االات ونمللللل اوالاتللللللق اذللللللداطينللللللحاوملللللع اتللللل ثنقاالعالقااال

لتي للللل امللللل ا لللللع ا للللل لاالاعقال لللللحاا اواايغلللللعالع للللل ااوالالوالللللدا للللل ا  لللللعع االاعقللللللحاالاممتلللللعزاا للللل االا للللللع االات ونمللللل 
ا.اعمااالايعيثحايطق املموذحام االات عؤالااالاق ن حااتيعنعام تو االالعاحاين امتغنقالااالاعقال ح

كللللللع االا للللللع ام  للللللعاتواللللللن االالعاللللللحاوالالثللللللقايللللللن االمللللللعاالات للللللعؤالااالامعةللللللحا ليللللللقااذلللللل امهللللللكلحاالاعقال للللللحاواا
تللللللل اتيعنلللللللعاملموذلللللللحامللللللل ا  لللللللعع االاعقللللللللحاالاممتلللللللعزااوالذتملللللللعااالاعقال للللللللحامتغنلللللللقالااالاعقال لللللللحا.اوو  لللللللعكااللللللل ا ا

الال للللللللللتينع اكلللللللللل عالااا نللللللللللعدامتغنللللللللللقالااالاعقال للللللللللحا.اوكلللللللللل ا اال للللللللللتمعمااملموذللللللللللحاملللللللللل االالعوالااوالال للللللللللعانوا
 Arithmعقال لللللحاوالاتللللل اتمثللللللاايعاو لللللطاالاي لللللعي ا الااال لللللتيع حالاليةللللع نحا للللل اتيلنللللل اوملعاللللللحاالاينع لللللعاا

eticmean اوالال يلللللللقال االاملنلللللللعق ا)Standard Deviationااملق لللللللحام لللللللتو امتغنلللللللقالااالاعقال لللللللحا ا)
(اSpearmanوال لللللللللتمعمااا نلللللللللعداالالعالللللللللحايلللللللللن امتغنلللللللللقالااالاعقال لللللللللحاملعمللللللللل االقتيلللللللللعطاالاقتلللللللللواا لللللللللينقمع ا 

(اا نللللعداذعاللللحاالاتلللل ثنقاوالمتيلللللعقاSimple linear regressionوملعملللل االال يللللعالقاالامطلللل االاي للللنطا 
(او للللواالمتيلللعقاالامللملللل االم عق لللحايلللن ا  للللعع االاقهلللنعاويغللللعالعاKruskal – wallisوواللللزا ا-كلللقوداكلللع 

  للللعع االاعقلللللحاالاممتللللعزاا لللل االالللللقال ا.اوملللل امللللع امللللعاوقعااو لللل اوالام ةللللوقامنلنللللعاويعيلللل  ا ل للللطن ا اذهللللتعق
اا:م عكع اال اا تع جت االاتوة االاداملموذحام اال

 .اوالالواداتين اولوعاذعاحات ثنقاوالقتيعطامل و اين امتغنقالااالاعقال حااع ا  عع االاعقلحاالاممتعزا
ا ا توال تقاااالاعقال حاملموذحام االاتوةنعااكع ام االيقز عامعان

 انكلللللو ا عالقااالالعالللللعااالالعملللللحا للللل اكللللل ام وملللللحا لللللنعينحاا للللل ام لللللت  اييلللللعا التلللللتاوتكلللللو االللللتالالللللقوقاا -1
 العالقااالاللنعااتم يتاالا وااوالا لطحاات  ن اال هطت عاووالليعت عا.مكع حااقنيحام اال

االالو قنحا  االا  عع االامييوثحاوالذطع   ا قصاالتلقيحاوالاتلل ا.االام عقاتهلنعاوتطونقا -2
 
 


