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  :ا
�ــــ� ا��ر�ـــــ��

  

  

  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قـال تعالى

  ")28(ليعلم أن قد أبلغوا رساالت ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا"

  صدق اهللا العظيم

  )28اآلية  (: سورة الجن
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  ا�ھــــــــداء

  

  ھدي ھذا ا���ل ا���وا�� إ�� ا�وا�د�ن ا��ز�ز�ن 
	ظ��� �أ

  

��رب�  إ�� إ'و�& ا�%زاء و#ل أ"راد ا���! � وا

  

  �� #لاوا�� #ل أ(د��!& وز�)!& و

  

  ط -� �'(ص �
 �ل ا���ط��ت

  

  ا�#��� وا�#�	�� د"��

  

2015 -2016  

  

  -���2� ��0�1/م

    



 ج 

 

  ر ــد�ـو�� �ــ�ـر

  

  /�2ز ھذا ا���ل ا�� �&إ"&  /�2
75#ر � ����� %ز و2ل % � �و"�56 و%و/5 و�1ر �& أو4 أ

  

  % � " 2/�د %-د ا�وھ�ب" ا�د#�ورا��7رف  ��1ذ�� ا�إ�6دم -�6د�م ا�7#ر و%ظ�م ا��4/�ن أ#�� 

  

  ا�2زاء/�2ز ھذا ا���ل "2زاه � '�ر إ 2لأ�د�5 �ن ��1%دات و�و2���ت �ن  #ل ��

  

�و%�ش �0/��"ر!��1 و" ش " � % �"ا���1ذة  أ7#ر أ%��ء ھ�!� ا��/��7� #ل �ن#��  "�7��/�  

  

  ���2� ��0�1/م # �� ا�� وم ا���24%��-�	و�/& أن أ�6دم -��7#ر إ�� #�"� %��ل ھ�!� ا��#�-� و4 

  

  ا�ذ�ن ا7ر"وا % � #�� أ�6دم -��7#ر ا�2ز�ل إ�� #ل �ن �7-� % م ا�/	س و�2�� ا���1ذة ا�#رام

  

  �#و�//� ط� � ا�1/�ن �ن ا��ط�ء وا��و2�5 وا��6��م

    



 د 
 

  :���ص ا���ث

  :ھد"ت ا�درا1� إ��

-  ��  �و��@ �دى ا�1'دام ا���1�ب ا<
(�!�� 4'�-�ر ا�	روض ا�	�ر

  ا������2ت ا<
(�!�� � 	ر���ت ا�	�ر�� �/�1-� أو B�ر �/�1-� �/وع ا�-��/�ت  -


� أو '�ط!�  -�
  ����2� ا�	ر���ت ا�	�ر�� -طر�6� (

  ��ت ا�	�ر�� ا���رف % � ا�	روق ا��و2ودة -�ن �'((�ت % م ا�/	س "& ����2� ا�	ر� -

-  ��  �و��@ أي ا���1�ب ا<
(�!�� ا�#Dر ا�1'دا�� 4'�-�ر ا�	روض ا�	�ر

����2� � 	ر���ت ا�	�ر�� و��2E-� % � إ7#���� ) 49(و�د �7 ت %�/� ا�درا1� 

 ،��!�)

�1-�� % � ا�/1ب ا��!و��  ا%��دتا�درا1� �م إ2راء ��2و%� �ن ا��
 �)ت ا< &"

  :، و�د �و( ت ا�درا1� إ�� ا�/��!G ا������2#� وا'�-�ر

  .)ا�-�را��ر�� وا�)-�را��ر��(��ت ����2� ا�	ر���ت ا�	�ر�� و"ق ط-��� ا���ط��ت  -


�����2� ا�	ر���ت ا�	�ر�� "& �'((�ت % م ا�/	س #� -�
  ./ت ����2� (

  .�ت �7-� % م ا�/	س ���2� ��0�1/م4 �و2د "روق "& ����2� ا�	ر���ت ا�	�ر�� -�ن �'(( -

-� % م "& �ذ#رات ا����1ر  �7 2ا4'�-�ر ا�#Dر ا�1'دا�� 4'�-�ر ا�	روض ا�	�ر�� ھو #� -

  .ا�/	س ���2� ��0�1/م

� وا��& �	�رض أن ��1ھم "& ����2 ا�-
ث -�6د�م ��2و%� �ن ا4��را
�ت �م ا'���م

�
�
  .ا�	ر���ت ا�	�ر�� -طر�6� (

   



 ه 
 

����� ا����و��ت:  

  ا� ���  ا��و�وع

  أ  اI�� ا�#ر���

  ب  ا<ھداء

  ج  7#ر و�6د�ر

   د  � 'ص ا�-
ث

   ه  ��!�� ا��
�و��ت

 ��!��  ط  ا�2داول

  ي  ��!�� ا�7#�ل

  ك  ا��6د��

    �د�ل ا�درا#�: ا�� ل ا"ول

  2  ا<7#���� : أو4

��/�D :ث"ر���ت ا�
-  3  

�D��D :3  دوا"� ا'���ر ا��و�وع  


ثأھداف ا�: را-��-  3  


ثأھ��� ا�: '���1-  4  

  4  ا���ر�	�ت ا<2را!��: �1د�1

  

  

  

  



 و 

 

    �ر��ا��ر��� وا��ر��� ا��: �� ل ا�&�%$ا

  6  ����د

  6  ا�	ر���: أو4

  6  ��ر�ف ا�	ر��� -1

2- ��  7  ��ر�ف ا�	ر��� ا�	�ر

  7  �#و/�ت ا�	ر��� -3

  B��)  7� ا�	ر��� -4

  8  '(�!ص ا�	ر��� -5

  9  -/�ء ا�	ر��� -6

  9  وضأھ��� ا�	ر -7

�/�D� :روض	10  ا'�-�رات ا�  

  10  ا'�-�رات ا�	روض -1

2- ��!�)
  10  أ/واع ا�	روض ا<

3- ��!�)
  12  أ/واع ا�6رارات ا<

  13  أ/واع ا'�-�رات ا�	روض -4

  15  'طوات إ2راء ا'�-�رات ا�	روض-5

�)('  16  

    ا�� �ء ا'#�د'�$: ا�� ل ا�&��ث

  18  ����د 

  18  ا���1�ب ا<
(�!��: أو4

1- ��!�)
  20  ��ر�ف ا���1�ب ا<

  19  ا���1�ب ا<
(�!�� ا�-�را��ر�� -2
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  20  ا���1�ب ا<
(�!�� ا�)-�را��ر�� -3

  21  7روط ا�1'دام ا4'�-�رات ا<
(�!�� ا�-�را��ر�� وا�)-�را��ر�� -4

  22  ا���6ر/� -�ن ا���1�ب ا�-�را��ر�� وا���1�ب ا�)-�را��ر�� -5

��/�D :ء ا�-�را��ري�)
>�-  ���  23  ا'�-�ر ا�	روض ا�	ر

I- �2ر
  23  ا�/1-� ا�

II- 23  "ت"ا'�-�ر  

III - دي�
�25  �
 �ل ا��-��ن ا  

-IV ل ا��-��ن "& ا��2ھ�ن� 
�)&!�/D28  )ا�  

V- ل ا��-��ن ا����دد� 
�  32  

VI- ل ا���0�ر� 
�  33  

�D��D :(�ء ا�)-�را��ري
>�-  ���  36  ا'�-�ر ا�	روض ا�	ر

  36  ا'�-�ر ا�	رق -�ن ا�/1ب -1

  37  2ا'�-�ر #� -2

  38   ف#و��و2روف �1�ر/وا'�-�ر  -3

  39  ا'�-�ر ��ن و��/& -4

  41  ا'�-�ر و� #و#1ون -5

  44  ا'�-�ر ا�و1�ط -6

  45  ا'�-�ر ا<�7رة -7

  46  ا'�-�ر #رو1#�ل وا��ز -8

  47  ا'�-�ر "ر�د��ن -9

  48  ا'�-�ر #و#ران  -10
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�)('  48  

    ا���دا%�� �درا#��ا�(راءات ا��%*(��  :ا�� ل ا�را�)

  50  ����د

  G�/�  50 ا�درا1�: أو4

��/�D :�150  ����2 ا�درا  

�D��D :�1ا�درا �%�/  ����	52  و�وا(  

  52  أداة ا�درا1� ا��ط-�6��: را-��

  53  ا���1�ب ا<
(�!�� ا���1'د��: '���1

  53  � درا1� ا���دا/�� ا<2راءات ا�
����: �1د�1

    /رض و�%���� %���- ,ر���ت ا�درا#�: ا�� ل ا����س

  56  ����د -

  56  %رض و�/��7� G!��/ ا�	ر��� ا�و�� -أو4

��/�D- ��/�Dا� �ر��	ا� G!��/ �7�  58  %رض و�/�

�D��D- �D��Dا� �ر��	ا� G!��/ �7�  59  %رض و�/�

����'  62  

  62   ا4��را
�ت

��!�� ا��را�2  63  

    ا��)
ق



 ط 

 

����� ا�(داول:  

  ا�(	
�  ا��/وان  ا�ر�م

01   �B��)روض	11  ا�  

02   ��!�)
  12  أ/واع ا�6رارات ا<

03   ��!�)
ا���6ر/� -�ن ا���1�ب ا<
(�!�� ا�-�را��ر�� وا���1�ب ا<

  ا�)-�را��ر��

22  


�دي   04�  26  'طوات �
 �ل ا��-��ن ا


��� %دم ا��	�%ل  05 &" &!�/Dل ا��-��ن ا�� 
  29  'طوات �

06   &" &!�/Dل ا��-��ن ا�� 

��� ا��	�%ل'طوات �  31  

35  �
 �ل ا��-��ن ا��(�
ب  07  

  �D�  42ل %ن طر�6� ا�1'دام ا'�-�ر و� #و#1ن  08

  42  ا�	رق -�ن در�2ت ا�6��س ا�6- & وا�-�دي  09

  44  %دد ا<�7رات ا��و2-� وا���1-� � ��2و%��ن  10

%دد �ذ#رات ا����1ر �7-� % م ا�/	س ���2� ��0�1/م %-ر ا�	�رة   11

2015
�� /����  2012ا�ز�/��   

51  

%دد ا��ذ#رات ا��& ��ت "��� ����2� ا�	ر���ت ا�	ر��� �7-� % م   12

2015
�� /����  2012ا�/	س ���2� ��0�1/م %-ر ا�	�رة ا�ز�/��    

51  

  52  %دد �����2ت ا�	ر���ت ا�	ر��� "& %�/� ا�درا1�  13

ا�	�ر�� %دد ا�1'دا��ت ا���1�ب ا<
(�!�� 4'�-�ر ا�	ر���ت   14

ا��/�1-� وB�ر ا��/�1-� �/وع ا�-��/�ت وا���
6ق �ن 7روط�� "& 

  �ذ#رات ا����1ر �7-� % م ا�/	س ���2� ��0�1/م

56  

  G!��/)�#2(  58 ا'�-�ر �ر-� #�ي   15

16  ��!�)
  59  ا�#Dر ا�1'دا�� ا���1�ب ا<



 ي 

 

  

����� ا"���ل:  

  ا�(	
�  ا��/وان  ا�ر�م

  13  ا4'�-�ر ذو ا�2�4ھ�ن  01

  14  )ا�2�4ه ا���ن( ا4'�-�ر ذو ا�2�4ه  02

  14  )ا�2�4ه ا��1ر( ا4'�-�ر ذو ا�2�4ه  03

  19  أ��1م ا<
(�ء  04

  

  :ا���1ق

  ا�4%وان  ا�ر�م

  ا���1رة ��2 ا��� و��ت  01

  وD�6� ط ب ز��رة ا��#�-�  02

��م �ر-� #�ي   03)�#2(  

  

    



 ك 

 

  :��د��

ا�
��ر ��Dل % �� ��!�� -ذا�5، و�د ا#�1ب ا�(	� ��2ل ا<
(�ء "& و��/� أ(-@ 

ا�� ���، و�م ��د ��6(را % � أ�ور ا�دو�� و��ط -���� -ل ��دى ذ�ك إ�� �'� ف ا�� وم و���د�ن 

ا�
��ة، #�� أ(-@ ھذا ا�� م أداة -
ث B 4/� %/�� "& ��ظم ا�� وم، "��-�
ث ا�/	1& 

طر�6� ا<
(�!�� ا��& ���-ر �ن أھم ا�طرق وا���24%& وا��ر-وي �ر�#ز "& درا5��1 % � ا�

ا��& �6وم % ��� �	�وم ا<
(�ء، "�& ��2و%� ا�طرق ا�� ��� ���2 ا�-��/�ت و�-و�-�� و%ر��� 

  )04: ��12008م،( .وو(	�� و�
 � �� -�دف ا�1'دام ا�/��!G وا�'�ذ ا�6رارات ا��/�1-�

	ر���ت 
1ب ط-��� ا�-
ث "��-�
ث ���1�ن -�����د4ت ا<
(�!�� وذ�ك �����2� ا�

  .7رط أن �#ون � �� -�����ر و7روط ا�1'دا���

 "& ��2ل�6د ��ددت ا�درا�1ت ا<
(�!�� ا��
 � �� "& ا�-
وث ا��ر-و�� وا�/	1�� 

 ��!�)
وذ�ك -�دف �7'�ص وا�� ھذا ا�14'دام Dم  ،'�-�ر ا�	روض4ا�1'دام ا���1�ب ا<

  ./ب ا�/ظري وا��ط-�6& %/د ا�1'دا����ن ا��2و(ف ا��)ج ا�/��2 ��
6�ق ا��واء�� -

 ��ھ& وا��& و�د اھ�م ا�-
ث ا�
��& -/وع �ن أ/واع ا�	ر���ت وھ& ا�	ر��� ا�	�ر

  ).إ
(�!��(%ن �-��ن أو ا'�)ف -�ن ��0�ر�ن أو أ#Dر وطرق �������2  %-�رة

��/�ول ھذا ا�-
ث "& "( 5 ا�ول دوا"� ا'���ر ا��و�وع وإ7#���� ا�-
ث "��� �'ص 

ا'�-�ر ا�	روض ا�	�ر�� "& �ذ#رات ا����1ر -16م % م ا�/	س ���2� ��0�1/م �� و�� 

ا�	ر���ت وإ-راز أھ��� و
دود ا�درا1�D ،م ا���ر�	�ت ا<2را!�� وأ'�را ا�درا�1ت ا��1-6� أ�� 

 &/�D(ل ا�	ا���/ا� �ر��	وا� �ر��	ول ا�� ��	�ر�� و��7ل ا���ر�ف -��	ر��� وا�	ر��� ا�	�ر

Dم ذ#ر �#و/�ت و(��B� ا�	ر���، '(�!ص و-/�ء وأھ��� ا�	ر��� و����ن �2/ب ا'�-�رات 

ا�	روض Dم أ/واع ا�	روض وا�6رارات ا<
(�!��، 'طوات إ2راء ا'�-�رات ا�	روض، أ�� 


(�ء ا�14د�4& "��7ل ا���ر�ف -����1�ب ا<
(�!�� -��/1-� � 	(ل ا���Dث "��/�ول ا<

ا�-�را��ر�� وا�)-�را��ر�� Dم أ/وا%�� وأھدا"�� و'(�!(�� وأ7#���� -�<��"� إ�� ذ#ر 

" ت"ا���1�ب ا<
(�!�� 4'�-�ر ا�	روض -�<
(�ء ا�-�را��ري وھ& ا�/1-� ا�
ر2� ا'�-�ر 

�/Dل ا��-��ن ا�� 

�دي ��-�<��"� إ��  !& �
 �ل ا��-��ن ا����دد �
 �ل ا���0�ر�
 �ل ا��-��ن ا

ذ#ر ا���1�ب ا<
(�!�� 4'�-�ر ا�	روض -�<
(�ء ا�)-�را��ري وھ& ا'�-�ر ا�	رق -�ن 

ا'�-�ر #و��و2روف �1�ر/وف ا'�-�ر ��ن و��/& ا'�-�ر و� #و#1ن ا'�-�ر  2ا�/1ب ا'�-�ر #�

  .ز ا'�-�ر "ر�د��ن ا'�-�ر #و#رانا�و1�ط ا'�-�ر ا<�7رة ا'�-�ر #رو1#�ل وا��



 ل 

 

أ�� ا�	(ل ا�را-� "��/�ول ا��(��م ا<2را!& � -
ث -�رض �/�G ا�-
ث و����2 و%�/� 

ا�-
ث ا��ط-�6�� -�<��"� إ�� ا���1�ب ا���1'د�� ��
 �ل ا��� و��ت "&  ا�-
ث و#ذا أداة

!G ا���� 6� -��	ر���ت و"& ا�'�ر ا�	(ل ا�'��س �م %رض و�/��7� ا�/�� ،ا�درا1� ا��ط-�6��

4��را
�ت � �5 ا��را�2 وا��)
قDم ا�'روج وا�'���� �-. 

 

 

 



  ل ا�ولـــا���

  درا��د
ل ا�

  ا������ :أو�

�ر���ت ا���ث :�����  

  دوا�! ا
 ��ر ا��و�وع: �����

  ا���ثأھداف : را�"�

����
 :   ا���ثأھ��

  ا� "ر���ت ا�&را%�: ��د��

  

   



  ا���ل ا����'

 ا���� وا��ر���ر)ا��ر  

   �(�د -

: أو���  ا��ر

1- ��   "ر�ف ا��ر

2-  ��  ر)�ا�� "ر�ف ا��ر

3-  ��  ��و��ت ا��ر

4- �� ا��ر*���  

5- ��
��%ص ا��ر  

6- ��  ���ء ا��ر

7-   ا��روض  أھ��

  ا
 ��رات ا��روض: �����

  ا
 ��رات ا��روض -1

2-   أ�واع ا��روض ا����%�

3-   أ�واع ا�.رارات ا����%�

  أ�واع ا
 ��رات ا��روض -4


طوات إ&راء ا
 ��رات ا��روض -5  

�1
  

   



  ا���ل ا����ث

  ا����ء ا�� د��'

   �(�د -

  ا�����ب ا����%�: أو�

  ������ء ا���را� ري ا��ر)�  ا
 ��ر ا��روض: �����

   ������ء ا���1را� ري ا��ر)�  ا
 ��ر ا��روض: �����

�1
 

   



  ا���ل ا�را�!

   �4درا�ا�&راءات ا���(&�

   �(�د -

  ��(5 ا���ث: أو�

  ا���ث�& �! : �����

����� :   ا���ث��6

  ا� ط��.� ا���ث أداة: را�"�

����
  ا�����ب ا��� 
د� � ��4ل ا��"4و��ت : 

  ا����� �4درا� ا���دا��ا�&راءات : ��د��

   



  

  ا���ل ا�
��س

�ر���ت ا�درا�   6رض و���)�

   �(�د -

 ا�و�9 -1��  6رض و���)� ا��ر
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  ا
	�����: أو� 

���ف أ�واع ا��ر
	�ت �����ف �وع ا�ظ�ھرة ا��� 	در��� ا����ث، وا��ر
	� ا���ر��  �

ھ� �وع $ن أ�واع (روض ا���ث ا�'�$� ا��� ���ث &ن ا��روق �	ن $�#	ر	ن أو أ! ر، �	ث 

  .! 	را $� �'�$د (� &�م ا���س

ا�$����� و2����ر ا��ر
	� ا���ر�� 	��#� &�1 ا����ث أن 	���ر ا�طر	/� ا.�-�,	� 

�$'�����7 �واء (� ا.�-�ء ا���را$�ري أو ا.�-�ء ا����را$�ري، و!ذ�ك طر	/� ا2��	�ر 

ا�$���ب �!ل $/	�س $ن ھذ	ن ا��و&	ن ����	ل ا��	���ت 	�م و(ق 9روط !ل وا�د $��$�، وأي 

ا����ر ��ط@ أو ?	ر $���ب 	ؤدي إ�1 ���,> وا������7ت $9!وك (� -����، �ذا 	رى ا����ث 

ا���را$�ر	� (أن ا�درا�� ا����	� ��دف إ�1 �و
	C وو-ف �وا�B ا���دام ا���A	ب ا.�-�,	� 

2����ر ا��روض ا���ر�� (� $ذ!رات ا�$���ر �!�	� ا�'�وم ا�72$�&	� ��م &�م ) وا����را$�ر	�

 Bد $ن ا�درا��ت ا����/� وذ�ك ��دف و-ف �وا�	ت ا�'د	ا���س �7$'� $��#��م، و�د أ7ر

�درا�� &ودة (ذه ا�درا��ت دام ا���A	ب ا.�-�,	� (� $ذ!رات ا�$�7	��ر، و$ن �	ن ھا��

ا����	ل ا.�-�,� (� ا���وث ا��ر�و	�، درا�� و-�	� ���	�	� "�'�وان  )1990وآ�رون

و��دف ھذه ا�درا�� إ�1 " 1992-�1971ر��,ل ا�$�7	��ر (� �7$'� ا�	ر$وك (� ا���وات

ت ا.�-�,	� ا�$���د$�، وإن $ن ���,> ا�درا�� أ�F !�ن $'ظم ���'رف &�1 أ�واع ا����	�

ا�'�7ن (ا�� !ذ�ك در و&�1 ���	ل ا����	ن �9!ل &�م، �tر!	ز ط��� ا�$�7	��ر &�1 ا����ر 

�	ث ھد(ت " درا�� �/و	$	� ����H	ب ا.�-�,	� ا�$���د$� (� ر��,ل ا�$�7	��ر) "1990

,	� ا�$���د$� (� ر��,ل ا�$�7	��ر (� 
وء ا�$'�		ر ھذه ا�درا�� إ�1 �/و	م ا���A	ب ا.�-�

 C	�-دام ا���ذ �'	ن ا2&���ر  م ا��راح �-ور 	$!ن ا��2ر�9د �F (� ا��2J� 7ب أن	ا��� 

  .��ذه ا���A	ب ا.�-�,	�

  :ا�A,�� ا����	� و�د -�غ ا����ث $9!�� ا�درا�� (�

ھل �م ا����ر ا��روض ا���ر�� �����A	ب ا.�-�,	� ا�$����� (� ر��,ل ا�$���ر (� !�	�  –1

  ا�'�وم ا�72$�&	� �/�م &�م ا���س �7$'� $��#��م؟

ھل ھ��ك (روق (� $'���7 ا��روض ا���ر�� �	ن $ذ!رات ا�$���ر 9'�� &�م ا���س $�7'�  –2

�!	�	�، �'�	$	� ا�'�وم، &�م ا���س ا�'	�دي ���	ل ا�$'ط	�ت ا�!$	� وا($��#��م و(ق ا���-ص 

وا�-�� ا�'/�	�، ا�-�� ا����	� (� ا�و�ط ا�$در��، ا��و7	F ا�$در��، �ر�	� وارط�و�	�، 

  ؟)ا�-�� ا�'/�	� (� ا�و�ط ا�$در��
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$� ھو ا�A�وب ا.�-�,� اA! ر ا���دا$� 2����ر ا��ر
	�ت ا���ر��  (� ر��,ل ا�$���ر  –3

  �72$�&	� �/�م &�م ا���س �7$'� $��#��م؟�!�	� ا�'�وم ا

����  ا���ث �ر���ت: 

$����� (� ر��,ل ا�$���ر �!�	� ا�'�وم  ��ر�ا���A	ب ا.�-�,	� 2����ر ا��روض ا�� -1

  .ا�72$�&	� ��م &�م ا���س ��7$'� $��#��م

���	ل ا�$'ط	�ت ا�!$	� وا�!	�	�، �'�	$	� ا�'�وم، (�و7د (روق  �	ن ��--�ت &�م ا���س  -2

(� ا���دام ا���A	ب ) &�م ا���س ا�'	�دي وا�-�� ا�'/�	�، ا�-�� ا����	� (� ا�و�ط ا�$در��

�-ص ���	ل ا�$'ط	�ت � C��-� ر ا��روض ا���ر�������!�	� ا�'�وم ا�72$�&	� ا.�-�,	� 2

  .&�م ا���س ��7$'� $��#��م ��م

(� ر��,ل ا�$���ر �!�	� ا�A�وب ا.�-�,� اA! ر ا���دا$� 2����ر ا��روض ا���ر��  -3

  .2ھو !� ا�'�وم ا�72$�&	� ��م &�م ا���س ��7$'� $��#��م

��  دوا�� ا����ر ا��و�وع: ��

وا�N	�ت ���7 ا�ط��� ����م ا���	م وا.دراك ا�وا&� ��Hس ا�'�$	� و���طوات 

وا���A	ب ا�$����� ���ص (ر
	�ت أ��� �م �!�(� $!و����� و$را���� �#	� ا��7ز أ��� �م &�1 

  .أ�س &�$	� ��	$�

��  ا���ثأھداف : را�

  :	�دف ھذا ا���ث إ�1

��د	د وا�B ا���A	ب ا.�-�,	� ا�$���د$� 2����ر ا��روض ا���ر�� (� ر��,ل ا�$���ر  – 1

  .ا�72$�&	� ��م &�م ا���س ��7$'� $��#��م�!�	� ا�'�وم 

���	ل ا�$'ط	�ت ا�!$	� وا�!	�	�، (ا��'رف &�1 $دى ا��روق �	ن ��--�ت &�م ا���س  -2

(� ) �'�	$	� ا�'�وم، &�م ا���س ا�'	�دي وا�-�� ا�'/�	�، ا�-�� ا����	� (� ا�و�ط ا�$در��

!�	� ا�'�وم ا�72$�&	� ��م &�م ا���س �ا���دام ا���A	ب ا.�-�,	� 2����ر ا��روض ا���ر�� 

  .��7$'� $��#��م
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ا�!9ف &ن ا�A�وب ا.�-�,� اA! ر ا���دا$� 2����ر ا��روض ا���ر�� (� ر��,ل  -3

  .�!�	� ا�'�وم ا�72$�&	� ��م &�م ا���س ��7$'� $��#��ما�$���ر 

  ا���ثأھ��� : �����

ا���A	ب ا.�-�,	� ا�$����� 2����ر  ��رز أھ$	� ا�درا�� (� !و��� ��/� ا�
وء &�1 -1

  .ا��روض ا���ر��، �	ث 	'��ر $��ھ$� 7د	دة (� ���	ل ا�$'ط	�ت ا�!$	� وا�!	�	� (� &�م ا���س

  .�و
	C $'�		ر و9روط ا���دام ا��ر
	� ا���ر�� (� ا�درا��ت ا����	� -2

  .��ر
	�ت ا���ر���و
	C $'�		ر و9روط ا��	�ر ا�A�وب ا.�-�,� ا�$���ب (� $'���7 ا -3

  ا���ر�"�ت ا
!را ��: ��د��

  :ا����ر ا�"ر���ت -

�2��ذ $ن ��ل درا�� ا�'	�� ا�$��و�� $�F ا�درا�� B$�7$ ا��2د2ل �ول �	$� $'�$� 

  �رارات أو إ-دار أ�!�م

  :��%�%�� درا�� إ�#� �� -

� (� �ر�ا���A	ب ا.�-�,	� و$'���7 ا��ر
	�ت ا���وا�B ا��'$�ل  و���	ل و-ف

  $ذ!رات ا�$���ر

  :��ر&ا�"ر��� ا�" -

�دم (� ذ�ك ا���A	ب درا�� در�7 ا����	ن أو ا2���ف �	ن $�#	ر	ن أو أ! ر و���

  :ا.�-�,	�

2����ر ا��روض ا���ر�� ا���A	ب ا.�-�,	� ا���را$�ر	� -  

2����ر ا��روض ا���ر�� ا���A	ب ا.�-�,	� ا����را$�ر	� -  

  :ا�����ر�ذ�رات  -

�$دة (ا���وث ا��� 	/د$�� ا�ط��� (� ���	� ا�درا�� ا�$!$�� ���9دة ا��	���س ھ� 

 ).&�$	ن
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  :����د

����ر ا��ر��� �ن إ�دى ا�����ر ا������ �� ر��� ا���ث، �ي ��ث 	��� �ر��ط 

����روض و%���� ���)�$� و�دو�$� ' ��%ن ا�&��م �ي ��ث %�ن، �$� ����م ��د#� أو ����م 

���$دف �ن و��$� ھو ا���3رھ� ��1 ���%ن ا����ث �ن �ؤ/ت �ظل ���+ �و�* ا���ث 

  .ا��%�6ف �دى �ط��&$� �* ا��&�#ق وا������ت

  ا�ر
�	: أو�

1- 	�
  :��ر�ف ا�ر

إن ا��رض ھو 	��رة 	ن ���3ن أو ا�����ج ذ%� ��و�ل إ��+ ا����ث و����ك �+ �6%ل 

ا�����ر ا���د#� ���6%��  �ؤ/ت �$و أ�6+ �رأي ا����ث ا���د#� �� �ل ا��6%��، ����روض ھ�

�ظرا ��$� ��دد ا����#= ا���و/�� �ن ا���>�رات ا������� �� �6%�� ا���ث وھذه ا��و/��ت /د 

  )43: 2006ا�درد�ر،.(�ؤ�دھ� �ظر��ت أو ��وث ���&� أو �3رة ا����ث ا������

� أو ����روض ا���د#�� ھ� �و/��ت، أو ا����'ت، أو �����3ت ذ%�� �ول ا���ول ا���%�

اA@���ت ا���و/�� ��ل �6%�� ا���ث، ����رض /د �%ون 	?/� ������ ��ن ��>�ر�ن أو أ%<ر �ن 

  .��>�رات ا�درا��

وا��ر��� ھ� ��و�ل ا����ون ا��ظري وا���ظور ا��ظري ا����ران �� ����� 

 ا���ث و ����� ا���ث ا��ذان �&��ن 	�1 در@� 	���� �ن ا��@ر�د إ�1 ���ون �ظري إ@را#�

��%ن ا��3دا�$� �� ا����وس وا�1 روا�ط و	?/�ت دا3ل ا����ون اA@را#� ودا3ل 

  )174: 2008إ�راھ�م،.(ا���ظور ا��ظري اA@را#� ��%ن رؤ��$�� �� ا����وس

إن ا��ر��� ھ� �ل �ؤ/ت �����ر �6%�� ا���ث ����دا �� ذا�ك إ�1 ��وث ودرا��ت 

����&ل ���>� 	?/� ��ن ��>�ر�ن ھ�� ا���>�ر ا���&� أو �ظر�� /�#�� أو �3رة ���36 و�6%ل 

  )58-57: 2009أ�و ��و،ا�@�دري و.(وا���>�ر ا����*
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2- �  : 	�ر���ر�ف ا�ر
�	 ا

� ھ� ا��� ���1 	�1 أ��س و@ود ����ن أو ا�3?ف ��ن ��>�ر�ن و���ل ا����ث �ر/ا��ر��� ا��

����ن أو ا�3?ف ��ن ��>�ر�ن أو 3?ل درا��+ 	�1 ا��رھ�� 	��$�، وھ� ا��� ���رض و@ود 

  )106: 2012،�ر����. (أ%<ر أو ' �و@د

3- 	�
  :��و��ت ا�ر

��<ل ا���>�ر ا����* ا�ظ�ھرة : ا��ر��� ھ� 	?/� ��ن ا���>�ر ا����* وا���>�ر ا����&ل

�و�* ا�درا�� ا��� �رزت �� �6%�� ا���ث، أ�� ا���>�ر ا����&ل ���رض ا�+ ا���ب �� 

ا���ث ا�ذي ��@� إ��+ ا����ث ����ء ��وذج ا�����ل أي ���و�� ����ر �6%��  ظ$ور ���%6

  )111: 2012@رادي،و ���ون.(ا���ث

4- 	�
  :����	 ا�ر

إن ���)� ا��ر���ت ا���<�� ' ���3ف %<�را 	ن أ��وب ��د�د و���)� ا��6%?ت 

�@ر�$� 	�1 ��وث  ا���<��، ��ث �&وم ا����ث ���د�د ا��6%�� ا���<�� ���ء 	�1 اط?	�ت

ودرا��ت ���&�، أو �3ر�+ ا����36 �� ���ول ا��وا/ف ا��� ���م ���>�وض أو ا���6رات 

�$���، أو �ن ا��?�ظ�ت ا��� �@ر�$� ����3دام �در%��+ ا�����، أو �وا/ف ����� �A@�د 

  :����رات �$�،��ث �و@د طر�&��ن ����)� ا��روض ھ�

 :اطر��	 ا����را��	 -أ

ق 	�1 ھذه ا��ر���ت ا�������3 �$ذه ا�طر�&� ا��ر���ت ا'��&را#�� و/د أط�

)induction hypothèses ( وء�و�� ھذه ا�طر�&� ��م ���)� ا��ر���ت �6%ل ������ت �� 

ا��?/� ��ن ا���>�رات ذات ا��?/� �����وك ا��?�ظ، إن ھذه ا�طر�&� ا'��&را#�� �@ب أن 

  .�&� و�� �و�ل إ��+ ا����<ون ا����&ون 	�د ا���3ر ا��ر���ت�%ون �وا%�� �درا�� ا���وث ا���

  :اطر��	 ا������ط�	 -ب

و/د أط�ق 	�1 ا��ر���ت ا�������3 �$ذه ا�طر�&� ����ر���ت ا'�����ط��  

وھ� ���3ف 	ن ا��ر���ت ا'��&را#�� ��$� �ؤدي إ�1 ������ت أ%<ر، ���ء 	�1 " ا'�����@��"

��%ن ����م أن  وا��� ��د�= �� ���ء ��ر�� /�#م 	�1 �ظر�� �����، إذ 'ا����و��ت ا���و�رة 
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��طور إذ �م �ر��ط �&�#&+ ����#= درا��ت أ3رى و�ذ�ك ���F ا���ر�� ذات ��� �را%��� ���ء 

  )65- 64: 2012@رادي،و ���ون.(	�1 ا��&�#ق وا��ظر��ت ا�&�#��

�����ط�� �� ���)�+ ��ر����+ و	�و�� ���3دم ا����ث ا�طر�&��ن ا'��&را#�� وا'

  .ا���<��

5- ����	�
  :ص ا�ر

  :ا��رض ا����� ا�6روط ا���������>� أن ��و�ر �� 

  .أن �%ون �%ل �رض إ@��� ����� وا�دة و' ����ل أ%<ر �ن إ@��� وا�دة -أ

  .أن �%ون ا��رض ا����� ���ط� �� ���)�+ وان �&دم ا��ط �ل ���6%�� -ب

  .ض ا��رض �* ا��&�#ق ا��� �م ا��و�ل إ��$� 	ن طر�ق ا���ث ا���������ر ���>� أن ' -ج

  .أن �%ون ���رض /وة ����ر�� -د

  .أن �و�F ا��رض 	?/� ��ن ��>�ر�ن أو أ%<ر -ھـ

  .أن �%ون ا��رض ا����� وا�F ا����)� و��دد ا����1 -و

�ن /��س ا����ل أن ���غ ا��رض �طر�&� ���F �����3ره إ���#�� أو �طر�&� ��%ن ا����ث  -ن

  .و@وده �� ا�وا/*

  .�@ب أن �%ون ا��رض ا����� ����� 	�1 ���و��ت أو إط�ر �ظري ����د ��+ أ�د @وا��+ -ي

�@ب أن ����ول ا��رض ا����� 	?/� ��دودة ��ن ��>�ر�ن ���ث ��%ن �?�ظ� ھذه ا��?/�  -ز

  )F���2007 :416-417 و ���1. (و/���$�
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6- 	�
���ء ا�ر:  

���3دم ا���Aن ا���دي ا��روض �� �ل ��ض ا��6%?ت ا��و��� ا��� �وا@$+ �� ��ن 

���&د �6#� ���+ ���ث 	�+ و���رض و@وده �� أ%<ر �ن �%�ن �$و �&وم ����ء �روض ���	ده �� 

����د 	�1 ا����د�� و'  ا���ث 	ن ا��6ء ا���&ود، ����روض �����3ت ذ%�� ���و�� '

و�* �روض ����� و����د 	���� ���ء ا��روض 	�1 ���در ���3�� ���ط�* %ل إ���ن �ن 

  :���<ل ��

إن ���ء ا��روض 	���� 	&��� ��ط�ب @$دا 	&��� وا���، ������ث ��%ر  :ا��ر"	 اوا��	 -أ

�� �6%�� و��دأ �درا�� �� �و�وع ا��6%�� و�� �و�و	�ت ����� �$� أ���، %�� �ط�* 	�1 

���<ون آ3رون، إن �<ل ھذه ا�&راءات ��ط� ا����ث ��زة �$��  ا�درا��ت ا����&� ا��� �$�

  .��%�+ �ن ���ء �روض ��&و��

ا���ر�� ا�وا��� وا��3رة وا'ط?ع ' �%ف �� ���	دة ا����ث 	�1 ���ء إن  :ا���ل -ب

�رو�+، �? �د أن ����ك /درة وا��� 	�1 ا���3ل، وھذا ���� أن �%ون 	&��� ا����ث ���ررة 

، /�درة 	�1 ��ور ا��ور و���ء 	?/�ت )�ر �و@ودة، أو ا���%�ر �� /���� )�ر ' �>�&�

  .�طرو�� وا��3دا�$� �� ����ر /���� أ3رى

�� ا�درا��، و��%ر �����رار ��  أن ��3ص و/�� طو�? '�د �����ث ا��@د:ا%�د وا��ب -ج

� �� �طرح �6%��+ ���&�ش ��<+، ��%ر ��+ دا#�� �� أو/�ت 	��+، و�� أو/�ت ا��ر�3#+، ودا#�

ا�+ �?�ظ . �* ز�?#+ �� ا���ل و�* ز�?#+ ا����<�ن، و�* ا������3ن �� �و�وع ��<+

  )51: 2006ا�درد�ر،. (دا#�� ا����و��ت وا�&��س �� 	���� ���ء ا��روض

  :أھ��	 ا�روض -7

  :���<ل أھ��� ا��روض ��

  .ا���ول ا��&�ر�� أي أ�$� �و@+ ا���ث��د�د إ@راءات وأ����ب ا���ث ا������� '���3ر  -أ

�&دم ا��روض ����را ���?/�ت ��ن ا���>�رات ����روض ��دد ا��?/� ��ن ا���>�ر ا����&ل  -ب

  .وا���>�ر ا����* و�ذ�ك ��د�� �Nط�ر ��رض ���#= ا���ث �� �ورة @�دة وذات ���1

  .د�دة�زود ا����<ون ��روض أ3رى و�%6ف 	ن ا���@� إ�1 ��وث أ3رى @ -ج



ا������ وا������ ا��	ر��                                                                                    �
	��ا���� ا  

 

10 

 

�زود�� �����ر �ؤ/ت ��ظواھر و��د�� ��Aط�ر ا��ظري ا�ذي ��%��� �ن و�* ����ر �ؤ/ت  -د

  .�������ت

ا�%6ف 	ن و@ود ا��?/� ��ن ا���>�رات و���3دم ��ر�ط ��ن ��ض ا�&وا��ن ا����3 ا���  -ھـ

  .��ق ا�%6ف 	�$� و�ؤدي إ�1 �%و�ن �ظر��

6ف 	ن ا�����ب وا��وا�ل �����ل ا�ظ�ھرة ا�و�ول إ�1 ����ر �&�#ق و���رف وا�% -و

  .ا��درو��

أ�و . (ا��ر��� ھ� ا�&�	دة ا������ ���د�د أ���د ا���ث �� 	���� ا�����ر وا�����ل �����ث -ن

   )44: 2005ز��� وآ3رون،

 :ا����رات ا�روض: ���)�

  :ا����رات ا�روض -1

ھ� إ�دى أھم ا�دوات اA���#�� �� ا�درا��ت ا������ ��ث أن  ا���3رات ا��روض

ا'���3ر اA���#� ��رض ��، ھو �@�و	� �ن ا�&وا	د ��%��� �ن /�ول أو ر�ض ا��رض، 

، %�� أن �&دار 	دم ا�<&� "در@� ا�<&�"��&دار <&��� �� ا�&رار ا���3ذ ���ر�ض أو ا�&�ول ���1 

  ".���وى ا����و��"���1 

إ@راء ا���3رات ا��روض ھو و�ول ا����ث إ�1 /رار ��3وص �رض  وا�>رض �ن

 ��#���Aرارات ا&��� ���ن �ول ����� ا��@��*، و��+ ' �و@د /رار إ���#� ��زه 	ن ا�3ط

ھ� دا#�� /رارات ا�������، و' ��ر �ن و@ود ا����ل ��3ط و�ن ھ�� و@ب 	���� أن �درس 

  .ا�3ط، و%���� ا��&��ل ��$� �� ا��ط��� ذ�ك%���� ا���%م �� أ�%ن ذ�ك ا����'ت 

  :أ�واع ا�روض ا*(����	 -2

  :��%ن أن ���غ ا��روض �طر�&��ن

�و�F ا�طر�&� ا�و�1 و@ود 	?/� ��ن ا���>�ر�ن، أو و@ود �روق ��ن �@�و	��ن ����1 

  ��روق ، أ�� ا�طر�&� ا�<���� ���غ �6%ل ���� و@ود ا��?/� أو ا)H1(�روض ��<�� أو �د��� 
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  :��ث) H0(����1 �روض ��ر�� 

�د�ل  -أ�(),(ا�رض اوھو �� �ود ا����ث أن �<�ت ���+،  :alternative hypothèses):ا

  .و�و�� �+ �� %<�ر �ن ا��وال

���� �� ��و/�+ ا����ث أو ����  :alternative hypothèses ):ا��ري(ا�رض ا�دم  -ب

' : "��ن ا���>�رات، أو و@ود �روق ��ن ا��@�و	�ت �<ل �+، أي ��6ر إ�1 	دم و@ود 	?/�

  ".�و@د �روق دا�� إ���#�� ��ن ا�@�ھ�ت ا�ط��� وا�@�ھ�ت ا�ط����ت ��و ا�����م ا����3ط

���&د ��ض ا����<�ن أن ا��رض ا���ري ھو 	%س ا��رض ا���<�، �%ن ھذا )�ر 

�ك �ؤدي إ�1 ا��&�ء )�� 1��F ����رض ا���ري ���ر 	ن /��� إذ أ�%ن ر�ض ���+ ��ن ذ

  .�روض ��ث ���ن

أ�� 	ن ��ب ا��3دام ا��روض ا���ر�� �� ا�درا��ت وا���وث �$و �%ون ا��رض 

ا���ري أ%<ر �$و�� وأ%<ر ��د�دا، و������� ��%ن /���+ ��و�و	�� وا���&ق �ن 

و��ط&�� ��ن ا������ل أو ا���ب ا��رھ�� 	�1 ��� �6ء �� ).47: 2006ا�درد�ر،.(���+

��� �� �%ون أ��ر / ����� �ن ا���%ن ا��رھ�� 	�1 	دم ���+ أو �د/+ ���ث ا���&ق �ن 3ط

���  .�ن ا���&ق ���� ھذه ا�&

ا��رض ا���ري �&ر �و@ود �روق ط���� ا��� �ظ$ر �� ا���وك )�ر �&�&��، أي ھ� 

' �ر�ض  را@�� ���د��، أو ا�3ط�ء ��&��س وھ�� ا����ث �� ھذه ا����� �&�ل ا��رض ا���ري

ا��رض ا��د�ل، �%ن إذا �� و@دت �روق @وھر�� أي د'�� إ���#�� ھ�� �&�ل ا��رض ا��د�ل 

  .و�ر�ض ا��رض ا���ري

�د�0	، ا��ر�	(ا�%�ھ�ت ����	 ا�روض  -      ):ا

  .�و
1 ا�%�ھ�ت ����	 ا�روض) 01(%دول ر�م

  )H0(ا��رض ا���ري   )H1(ا��رض ا��د�ل 

 U= U0=H1    U= U0 =0H   

H1=U > U0  H0=U < U0  

H1=U < U0  H1=U > U0  

  



ا������ وا������ ا��	ر��                                                                                    �
	��ا���� ا  

 

12 

 

  ./��� ��و�ط ا��@��*:  µ0: ��ث أن

            µ  :و�ط ا������� ���/.  

  :أ�واع ا�رارات ا*(����	 -3

  :ا��رض ا���ري �%ون إ�� ����� أو �3ط#� ��ث

-  *&� ���N� ،P�3ط +�� �#���Aل ا���و�<�ت ���#= ا�� ����ري ��رض ا���د�� �%ون ا��	

  ).α(وھو ���وي ���وى ا�د'��  ��Type I errer 3ط� �ن ا��وع ا�ول 

-  +�أ�� 	�د�� �%ون ا��رض ا���ري �3ط#� ���ءا 	�1 ���#= ا�����ل اA���#� و/رر�� ر�

، ا�ذي ����د @ز#�� )β(و�ر�ز �+ ���ر�ز ���N� ���Type II errer �&* �� 3ط� �ن ا��وع ا�<

  :	�1 ���وى ا�د'�� و�@م ا�����، و��%ن �و��F ذ�ك �� ا�@دول ا�����

  أ�واع ا�رارات ا*(����	�و
1 ) 02(%دول ر�م

  ا��رض ا��دم ا�>�ر ���F  ا��رض ا��دم ا����F  ا��رض/ ا�&رار

 )�-H0 a               )1ر�ض ا��رض ا���ري 

  H0               )1-�( B/�ول ا��رض ا���ري 

  

  :�ن 3?ل ا�@دول ��%ن ا�����ج أ�واع ا�&رارات اA���#�� ا������

، )ا��@��*(���م ا��@��* ا���� ���و�� '���ءة ا�����، إذن ا����� ��6&� �ن ھذا ا��ل  -أ

ا��رض ا���ري ���F، و	�1 ا�ر)م �ن ذ�ك ��ن ا����ث �ر�ض ھذا ا��رض ا���ري ، 

  ).α(3ط� ا��وع ا�ول 

���3ف ��ن �%ون ���م ا��ل ��س ����و�� '���ءة ا�����، إذن ا����� ��6&� �ن أ�ل  -ب

)Pري �3ط�رض ا���ري ، )ا��رض ا���ث �&�ل ھذا ا��1 ا�ر)م �ن ذ�ك ��ن ا����	و ، ،

  ).β(3ط� ا��وع ا�<��� 

، و�ر�ض ا��رض )ا��رض ا���ري �3ط� (���م ا��ل ��س ����و�� '���ءة ا�����  -ج

 �#���Aوة ا'���3ر ا/ ،F��� ري، إذن ا�&رار�ا��)β − 1.(  
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، و�&�ل ا��رض ا���ري )ا��رض ا���ري ���F(���ءة ا����� ���م ا��ل ���و�� ' -د

 F��� إذن ا�&رار)α −   )50: 2006ا�درد�ر،). (1

  :أ�واع ا����رات ا�روض -4

ھ��ك �و	�ن '�@�ھ�ت ا��روض، ��ث ���دد �وع ا'�@�ه ا����3دم ���ء 	�1 �وع 

  :ا��رض ا��د�ل %�� ���

 tailedأي �� ا��رض ا���<�، ���3دم ا����ث ا���3ر د'�� ا�طر��ن  :ا�����ر ", ا�%�ھ�ن -أ

test two رض ا��د�ل�إذا %�ن ا� ��#���Aن ا�د'�� ا	ا�%6ف �� ا�%6ف  ��  

� ≠ �0         H1= 

  .و�� ھذه ا����� ��ط&� ا�ر�ض �&* �� طر�� ا�����1

  

  

  ��)ل ��(�5 �و
1 ا�����ر ذو ا��%�ھ�ن): 01(�3ل ر�م 

 test one    ) ذ�ل وا�د(���1 %ذ�ك ا���3ر د'�� ا�طرف ا�وا�د  :ا�����ر ", ا�%�ھ�ن -ب

tailed روق ا����@� و��ط&� ا�ر�ض��� ��#���Aن ا�د'�� ا	ا�%6ف  ��α   طرف �� ���%

  :ا�����1 ا���ن، أو �� ا�طرف ا���ر %�� ���

  و/�ت ��ط&� ا�ر�ض �� ا�طرف ا���ن �ن  =H0     �0 < �إذا %�ن ا��رض ا��د�ل -

  

  



ا������ وا������ ا��	ر��                                                                                    �
	��ا���� ا  

 

14 

 

  :ا�����1 %�� �� ا�6%ل

  

  

  

  )ا��%�ه ا��7ن(��)ل ��(�5 �و
1 ا�����ر ذو ا��%�ه ): 02(�3ل ر�م 

و/�ت ��ط&� ا�ر�ض �� ا�طرف ا'��ر �ن  =H0   �0 > �إذا %�ن ا��رض ا��د�ل  -

  :ا�����1 %�� �� ا�6%ل

  

  

  

: 891993م،). (ا��7ر(��(�5 �و
1 ا�����ر ذو ا��%�ه ��)ل ): 03(�3ل ر�م 

103(  
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  :���<ل ھذه ا�3طوات ��: �طوات إ%راء ا����رات ا�روض -5

��ورة ���%�� ����� ������ ا��� �ر�د  ���S ا��رض اA���#� :����	 ا�رض ا*(���, -أ

  .ا���3رھ�

و�وز�* ا�������، و��د�د ���طق ا�ر�ض وا�&�ول ��ث �وز�*  α :�(د�د ���وى ا���و�	 -ب

، و��م ا��3راج ا�&�م )h-1(�در@�ت �ر�� " t" ا������� إذا %�ن �وز�* ط����، أو �وز�* 

  .ا��ر@� �ن ا�@داول وا��� ��دد ���طق ا�ر�ض وا�&�ول

 ھو ر�ض أو /�ول �رض ���ن ��ث ���� �رض: ا�دف �ن إ%راء ا�دف ا*(���, -ج

) أو أي ا���ءة(<م ���ب 	��� 	6وا#��، <م ���ب ا���و�ط �<? ) 0ف(ا��دم ا���ري 

  :و���* ا�3طوات ا���U) ¯س(و����+ 

أو  0μا���و�ط (��رض أن ا��@��* ���* �وز�* ا������ ���ن و�ن �����+ �د���  �

 ).p(ا'��راف ا�����ري أو ا����� 

�ول وا�د �ن ����م ا��ل  )0ف(��رض أ��� ��دد ا���3ر �رض ��ري ���ن  �

 .ا����&� ا�ذ%ر

 .���ب إ���ء ���ن ��	���ره ا�د �&د�رات ا������ ا��� �دور �و�$� ا��رض  �

��د�د ��ط&� ا�&�ول �?���3ر و��ط&� ا�ر�ض ���ءا 	�1 در@� ا�<&� ��ث ا������ أ��ل  �

ل ����1 ����1 ا��وز�* وأ	�1 ��ط&� ا�&�ول ���وي در@� ا�<&�، ����� ا������ أ��

  .ا��وز�* وأ	�1 ��ط&� ا�ر�ض ���1 ���وى ا����و��

�ن دا�� ا'���3ر ) calculâtes value(�ن 3?ل �&�ر�� ا�&��� ا����و��  :ا���ذ ا�رار -د

  :اA���#� ا�����ب وھذا ���ءا 	�1 �����ر ��ث ��م ��د�د أي ا���3ر اذ%ر ��$�

 )���* �وز�* ط���� أم '(ط���� ا��@��*  �

 )	6وا#� أم )�ر 	6وا#�(ط���� ��ب ا�����  �

 )ا�V...ا���، ��ري(�وع ا�&��س  �

  .�* ا�&��� ا�@دو��� أو ا��ر@�  	�د ���وى ا�د'�� ا���دد ���&� �

�ن ا�@دو��� ��م ر�ض ا��رض ا���ري، أ�� إذا %��ت أ%�ر ���م  >��ث إذا %��ت ا����و�� 

و ذ�ل وا�د أو طرف وا�د، أم ذو ذ���ن أو /�ول ا��رض ا���ري، �* ا�3ذ ���ن ا'	���ر ذ

  )15: ���2008م،( .طر��ن ��ب ا��ر��� ا��د���
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	�8�:  

����ر ا��روض 3طوة �$�� �� ا���وث ا������، ��دو�$� ' ��%ن ا���دث 	ن �6ء 

ا���ث، ��وا�ط� ا��روض �ر�&� ا�درا�� إ�1 ���وى ا���ث �$� ا���ر%� ا���د#�� ��  ا��+

ر��� ا���ث، �����و�� ا�%�رى �%�ن �� %���� ا�����ج ا����ث ���روض و%���� ���)�$� 

���)� �?#�� �6W%���� <م ا���&ق �ن ���$� �����3ر ا�����ب اA���#�� ا������� ��وع 

 .ا��ر���ت




                                                                                            ا�	�� ا����� ���ا����ء ا��  

 

18 

 

 :����د

����د ا����ث �� ا���وم ا������ وا��ر�و�� وا�������� �����ر �ر��ت ا���ث ��� 

ا%����ب ا$�#�"�� ا���د���� ا��� ����ب �وع ا��ر��ت، و������� ا��ر��ت ا��ر��� ����ر 

 ��درس ا��روق ��ن ا�ظواھر و�#�ف إ�� أ����ب ��را��ر�� وأ����ب � ا%����ب ا��

��را��ر��، وا����ر ا%��وب ا$�#�"� ا�����ب �ن طرف ا����ث ���دد و�/� ��وع ��.�رات 

ا�درا��، ���وى ا�/��س ھذه ا���.�رات �8 �را��ة 6روط �ط��/5� وھذا �� ����ھ�3 ا�12�ر �ن 

  .ر ��� #�� ا�/رارات و�ودة ا����"= ا���و#ل إ��5�ا����1�ن �� درا��5م ��� �ؤ1


�	: أو���  ا�����ب ا�

1- 	�
��  :��ر�ف ا�����ب ا�

إن ا����1�ن ����?ف ��##��5م ا������ ����د�ون أداة ���5 ھ� ا$�#�ء، ��ث 

�رف ��م ا$�#�ء ��� ا�3 ���و�� ا��ظر��ت وا�طرق ا������ ا��� ���ث �� ��8 ا������ت 

  )02: 2008ط���،. (�ر5� و�����5� وا���دام ا����"= �����ؤ أو ا��/ر�ر وا���ذ ا�/رارو

إن ا$�#�ء ا�و#�� ���رة �ن ا�طرق ا���#� ���ظ�م و����ص ا����و��ت وا�.رض 

�ن ا���ظ�م ھو ا�����دة ��� �5م ا����و��ت، وا�طرق ا�و#��� ���وي ��� �وز���ت �2رار�� 

��ب �/���س ا��ز�� ا��ر2ز�� و�/���س ا���6ت و����ف ا�/����ت ور�و��ت ������ وطرق �

  )06: 2007أ����، (ا%�رى 

أ�� ا$�#�ء ا���د��� �5و ���رة �ن ا�طرق ا������ ا��� ���ل �?��د�ل �ن ����م 

����8 ���ء ��� ا����و��ت ا��� �م ا��#ول ���5� �ن ا����� ا���Eوذة ��3 وذ�ك و�ق ا�طرق 

  )06: 2007أ����،.(ا����و��ا$�#�"�� 

وأ�رى � ) ������(إن ا%����ب ا$�#�"�� ا���د���� �#�ف إ�� أ����ب ��را��ر�� 

، وا�����ز ��ن ا%��و��ن ����ق ��وع ا������ت ا��راد �����5� و���وى )�������(��را��ر�� 

��/�ء ا%��وب ����5�، �#�� ����ر ا����"= وا��و#ل إ�� �ل ���26 ا���ث ��و�ف ��� ا

  .ا$�#�"� ا�����ب ���ط���ت وط���� ا���.�رات، و���وى ����5� و���� ا�درا��
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  �و�� أ���م ا���ء) 04(ا���ل ر�م 


�	 ا� �را��ر�	 -2��  :ا�����ب ا�

ھ� ا��� ��5م ��������ت ا�ر���� ا��/�/�� ����.�رات �دى ����ت �2�رة ا���م ����1 

  .������8 ا%#�� ا�ذي ���ت ��3 �2� ����8 ����دا��� �وز��5�

ھو ا�د أ�واع ا%����ب ا$�#�"�� ا���د���� ا��� ��5م إن ا$�#�ء ا���را��ري 

���62ف وا���د�ل ��� ا�����8 ا����دا ��� �� �و�ر �ن ا������ت �دى ا����ث ��#� ������� 

  )35: 2006ا�درد�ر،.(ا���Eوذة �ن ھذا ا�����8 �2� ����ول أ����ب ا���ذ ا�/رارات ا$�#�"��

و��وب ا%����ب ا$�#�"�� ا���را��ر�� �2� ���زات ) 32: 2012ا��ردي،(و�ذ2ر

���:  

  :ا����زات -أ

�و�� �در�� �2�رة � 

 أ12ر ������ ��#�"ص ا������ت  �

�  � �و�ر �ر#� #.�رة �دا ��دوث ا��طE �ن ا��وع ا%ول وا��طE �ن ا��وع ا�1��

  �و�ر ���و��ت أ12ر د�� �ن ا�ظ�ھرة  �

  

  

 ا$�#�ء

� ا���د��� ا�و#�

 ا�?��را��ري ا���را��ري
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  :ا���وب -ب

�  �5���� �  أ12ر #�و�� �

  ا��� ��2ن �����5� �وا�ط� ھذه ا�����رات ) ا��"و�� وا������(��دود�� �وع ا������ت  �


�	 ا�# �را��ر�	 -3��  :ا�����ب ا�

إن ا$�#�ء ا�?��را��ري ھو �وع إ�#�"� �د�ل ��F#�ء ا���را��ري، و��#� ��د�� 

� ،��ث ���� ا����ث إ�� ھذا �����ل ا����ث �8 �����ت ��درج ��ت ا����وى ا��ر���� أو ا���

. ا��وع �ن ا$�#�ء ��د�� � ���/ق 6روط ا���دام ا$�#�ء ا���د��� ا���را��ري

  )33: 2012ا��ردي،(

���زات و��وب ا%����ب ا$�#�"�� ا�?��را��ر�� ) 28-27: ��2012��دي،ا(و�ذ2ر

��� ��2:  

  :ا����زات -أ

 �#�H ������ت ا�#.�رة و��2ن ا�����د ��� ���"�5� �در�� �2�رة  �

 �5و�� �� ا�6/�ق أ�5ل �� �5�5� و����5� ��� ا�����رات ا���را��ر��، �2� أ�5� أ12ر �

  ���د��5� ا�ر���� ا��� ����د ��� ��ر ا�ر�ب وا��#��ف

 ا�ر�ب، �ظرا �ن ���دة �ن �/���س��د�� ����"= #�د�� �����ل ا��?�ظ�ت ا�ر���� ا�� �

 ��/�/� ����� ھذه ا����� أر� ���� � ����  ا������ت ا�ر

 �5و�� و�ر�� �ط��/5�، وا���ع ���ل ا��ط��ق  �

� ���� ا������ت ا����� وا�ر����، و�/�ل �� ��ض ا%���ن أن  �� H�#� �52ون  أ��

 ا���.�ر

  ا����8 ا���� أو ر���� 

�روض ����� وI�ر ��/دة  ا�?��را��ر�� ����د إ�����ل ������ ا��روض ��%����ب  �

 و��5ل

  .و��2ن ����ط� �را��ة �1E�ر ������ ھذه ا��روض �ن ا����"=. ا���/ق ��5� �� ا������ت
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  :ا���وب -ب

را��ر�� ���ط����5� �2ون ا�ل �وة �ن ا�طرق ا���را��ر�� ��د ا����ء ا�طرق ا��� �

،�5�� وا��را

و�5ذا ��د . ا������ ��طرق ا�?��را��ر�� ����/�ر�� �8 ا�طرق ا���را��ر��وھذا ��رف ����2�ءة 

  .ا���م ا����ن ��ب �دم ا���دام ا�طرق ا�?������ �� ���� ا����ء ا�طرق ا������� �6روط5�

� إ�� ���"= �2ون أ12ر ��و���، ط���� إن ا��را�ت و��ط���ت ھذه ا�طرق  ��د ��

����� أو  ����� ���� 

����دم 2ل ا����و��ت ا������، وذ�ك %�5� � ��6رط ا�12�ر �ن ا��#�"ص �د �  �

 .ا�����/� ��������ت و�وز��5�

� �و�د ��د أي �/��س ���را��ري �����ر ا�����?ت �� ��وذج ����ل ا�����ن إ� إذا  �

 ا��ر�� ��/ق 6روط ����� �� ا����� وا������ت ا�ر���� ا��� �د��� 


�	 ا� �را��ر�	 وا�# �را��ر�	 �روط ا��$دام -4��  :ا�$� �رات ا�

6روط ا���دام ا�����رات  ا���را��ر�� وا�?��را��ر�� ) 32: 2012ا��ردي،(�ذ2ر

��� ��2 :  

�روط ا�$� �رات ا� �را��ر�	 -أ :  

 ا��وز�8 ا���دا�� �و8 ا�درا��  �

 ���وي ا�����ن أو ����س ا�����ن  �

 ا��/?ل ا��6�ھدات  �

 )30(����ت �2�ر ��ث �2ون ��م ا����� ��� ا%�ل ��م ا� �

 أو ا�����) ا���ري (أن �2ون ���وى ا������ت �ن ا��وع ا��"وي  �

�  �  ا��6وا"�� �� ا����ر ا�����ت �ن ا�����8 ا%#�

�روط ا�$� �رات ا�# �را��ر�	 -ب:  

 ��م ا�����ت #.�ر �

�  � ���وى ا������ت �ن ا��وع ا���� أو ا�ر��

 � �و�د 6روط ���/� �ول �وز�8 ا�����8 ا�ذي ��6ق ��3 ا�����ت  �
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  �دم ��/ق ا�د 6روط ا$�#�ء ا���د��� ا���را��ري �

  :ا��)�ر'	  �ن ا�����ب ا� �را��ر�	 وا�����ب ا�# �را��ر�	 -5

� ا��دول ا����� ا��/�ر�� ��ن ا%����ب ا$�#�"�� ) 18: 2003ا��1���،(���ص �

  .ا�?��را��ر�� ا$�#�"�� وا%����با���را��ر�� 


�	 ا� �را��ر�	 وا�# �را��ر�	) 03((دول ر�م ��  �و�� ا��)�ر'	  �ن ا�����ب ا�

ا%����ب                                   

  و��5 ا��/�ر��

  ا�?��را��ر��  ا���را��ر��

  �"و�� أو ����� �/ط  �وع ا���.�رات

���2  

  ا%#�������د ��� ا�در��ت 

  ا���� أو �ر����� و�د �2ون �"و��

  �و���

����د ��� �����ت �� 26ل 

  �2رارات أو ر�ب

ا��وز�8 ا��ظري �����8   ا���را�ت

��روف و�وزع �وز��� 

  ا��دا���

��2ن ا���دا�5� ������� و����ل 

ا������ت �� ا��وا�ف ا���ر���� 

ا��� �2ون ��5� ��م ا����� 

  #.�را

��2ن ا���دا�3 �� ����ل �   ��م ا�����

  ا������ت ا���م ا�#.�ر �دا

��2ن ا���دا�5� ������� و����ل 

ا������ت �� ا��وا�ف ا���ر���� 

ا��� �2ون ��5� ��م ا����� #.�ر 

  �دا

أ12ر �وة %�5� ���ل أ12ر إ��   �وة ا�����ر

  ر�ض ا��ر�� ا�#�ر��

ا�ل �وة %�5� ���ل أ12ر إ�� ��ول 

  ا��ر�� ا�#�ر��

أ#�ب �� ا����دام %�5�   ا��5و�� أو ا�#�و��

����ج إ�� و�ت طو�ل �����ل 

ا������ت ��� ���2ن �ن 

  ا�و#ول إ�� ا����"=

أ�5ل ا���دا��، %�5� � ����ج 

إ�� و�ت طو�ل �����ل ا������ت 

 ���� �ؤدي إ�� ا$�راع �

  ا��#ول ��� ا����"=
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��ء ا� �را��ري 	 �ر�ا�, ا$� �ر ا�,روض: *�'����   

  :ا�'� 	 ا�ر(	 -1

����دم ا����� ا��ر�� �� ا����ر د��� ا��رق ��ن ��و�ط� در��ت ���و���ن �ن 

�رد، و����دم 12�ر �ن ا����1�ن ا����� ا��ر�� ��  30ا%�راد، �6رط أ� �/ل �دد ا%�راد �ن 

ا���طر�� �ن ا�در��ت ا��2�� ���ب #دق ����ز ا�����ر و��ردا�3 �ن طر�ق ا�ذ ا�در��ت 

  ��د �ر���5� �#��د�� أو ���ز���

  :�ر� ط�ن ا�'� 	 ا�ر(	 ���و�ط�ن -أ

���Jد�� ا�ب ا����� ا��ر�� ���و�ط�ن �ر��ط�ن �ن ا����م ����:  

 =ا����� ا��ر�� 
ا��رق ��ن ا���و�ط�ن

ا��طE ا�����ري ���رق ��ن ا���و�ط�ن
  

  :أو ���)/�ن �ر� ط�ن .�ر ا�'� 	 ا�ر(	 ���و�ط�ن -ب

  ) 0= ����ل ا�ر���ط (��د�� � �و�د �?�� ار���ط�3 ��ن در��ت ا����و���ن 

 ا����� ا��ر��  
م��م�

� م�ع ع�م��
  )73: 2005ا�درد�ر،(  

  "ت"ا$� �ر -2

����دم ا����ر ت �� ا����ر د��� ا��رق ��ن ��و�ط� در��ت ���و���ن �ن ا%�راد، 

� ���� �وا�ر ا�6روط ا������و��2ن ا���دا�3 �:  

  �ردا أو أ12ر  30��ب أن �2ون ��م 2ل ���� : ��م ����� ا���ث -أ

  أ� �2ون ا��رق ��ن ��م ����� ا���ث �ر�� �2�را: ا��رق ��ن ��م ����� ا���ث -ب

أن �2ون ����� ا���ث ��������ن، ����� أ��5� ��6/��ن �ن ����8 : �دى ����س ا������ن -ج

  )ف(�د، و��2ن ��ر�� ا�����س �وا�ط� ���ب ا����� ا���"�� أ#ل وا

= ف 
ا�����ن ا��2�ر

ا�����ن ا�#.�ر
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�ردا، ������ث � �2ون  30، و��م 2ل ���5� �ز�د �ن ) 2ن=1ن(أ�� �� ���� ���وي ا������ن 

  .����� إ�� ا����ر 6رط ����س ا�����ن

، و��2ن ��ر�� ذا�ك �ن طر�ق �ا��دا �� أن �2ون �وز�8 ����� ا���ث �وز���: ا���دا��� -د

  .���ب ����ل ا���واء

 =����ل ا���واء 
��ا���و�ط�ا�و��ط�
ا���راف ا�����ري

   

�Kذا 2��ت ���� ����ل ا���واء ���وي #�ر، أو �/�رب �ن ا�#�ر، ���2ن ا�/ول أن ����� 

�  .ا��وز�8 ا��دا��، أو �/�رب �ن ا��وز�8 أ���دا�

  :، و.�ر ����و���ن 23 ا�(م)���)/��ن(ا� ث .�ر �ر� ط��ن 0'د�� ��ون �0'��  �

=  ت 
م�−م�


 �
ن�

+ �
ن�

�� �ع �+ن� �ع ن�

ن�+ن�−�

   2-2ن+1ن= ،   در��ت ا��ر��  

 : ��ث أن

  �دد أ�راد ا����و�� ا�1����= 2ن -�دد أ�راد ا����و�� ا%و��                      = 1ن -

��و�ط در��ت ا����و�� = 2م -ا����و�� ا%و��                ��و�ط در��ت = 1م -

  ا�1����

����ن در��ت ا����و�� = 22ع -����ن در��ت ا����و�� ا%و��                = 12ع -

  ا�1����

-2ن+1ن(و���ر�� د��� ا��رق ��ن ا���و�ط�ن �/وم ا����ث ����ب در��ت ا��ر�� 

 �، و��2ن ��ر�� ت ا��د و��"ت"ا���#� �د��� ا����ر ، 1م ����دم ا��داول ا$�#�"�� )2

، �Kذا 2��ت ا��روض ا��راد ا����رھ� �رو� #�ر��، أو )2-2ن+1ن(ا��/���� �در��ت ا��ر�� 

، 0.01، 0.05، و���و��ت ا�د��� )ا�ذ���ن(�رو� ����دة ����دم ا����ث د��� ا�طر��ن 

، )دا�ذ�ل ا�وا�(���ث د��� ا�طرف ا�وا�د ، أ�� إذا 2��ت ا��روض �و��5 ����دم ا�0.001

، ������ر أن ھذه ا����و��ت 3�6 ���ق ���5� 0.0005، 0.005، 0.025: و���و��ت ا�د���

  .��ن ا�����ء �� ���ل ا���وث ا������ وا��ر�و�� وا�������� �ر�ض أو ��ول ا��رض
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  :23 ا�(م، و����و���ن )���)/��ن(0'د�� ��ون �0'�� ا� ث .�ر �ر� ط��ن  �

�م  =ت  م�−
ع��+ع��

ن−�

    2-ن2= در��ت ا��ر��  

��ب ا�,رق  �ن ��و�ط�ن �ر� ط�ن أو ���'	 وادة �:  

� و���س ��دي، ���3 ��2ن �����د�� �2ون ���� ا���ث ���و�� وا�دة، ��رت �/��س 

�ن  ���ب ا��رق ��ن ��و�ط� در��ت ا�/��س ا�/��� ودر��ت ا�/��س أ���دي ���س ا�����

��Jون ا��ا�/:  

م ف   =ت 
ف�ح  =�

ن�ن−�

     1-ن= در��ت ا��ر�� 

  :��ث أن

��و�ط ا��روق ��ن در��ت ا�/����ن ا�/��� و أ���دي، و��2ن ����3 أ�� �ن طر�ق = م ف

  ا�/��س ا�/��� ودر��ت ا�/��س أ���دي  ت���ب ا��رق ��ن ��و�ط� در��

  م ف-ف=) م ف(�ن ��و�ط5� ) ف(ا��راف ا��روق = ح ف

  2)م ف-ف(�== ���وع �ر���ت ا��روق �ن ��و�ط5�= ف�2= ح

  )76: 2005ا�درد�ر،(. 1-ن=�دد أ�راد ا����و��، ودر��ت ا��ر�� �� ھذه ا����� = ن

  ):ا��دي(�/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ه واد  -3

����دم ����ل ا�����ن أ��دي ا����ه �� ا�62ف �ن ا��روق ��ن در��ت ���و���ن أو 

�ن ا%�راد �� �#�"ص ا�#�6�� �� ���� و�ود ��.�ر�ن ا�دھ�� ��.�ر ���/ل، ���ن  أ12ر

�دة ���و��ت ھ� ا����و��ت، وا�1��� ��.�ر ���8، �ذا ��� �����ل ا�����ن ا%��دي 3�% 

�ن ��.�را ���/? وا�دا، و��.�را ����� وا�دا��  

� ���ل ا��ر��� و��م و��د ����ل ا�����ن �ن أھم ا�طرق ا�����د�� �� ا���ث � �ا����

ا���س، �5و �#�H �����ل ���"= �دد �ن ا����رب ا���واز�� 2ل ��5� ��دث �� ظروف �و�دة 

ا�وا�8 �ن ا�����8 ا%#��، و��ط� �/د�را ��وا�ل  �و��� ���و�� ������� أ12ر ������ �

� ا�6/ت ��5� ا��طE ا����ظم ا���ص ����روق ا������ �ن ا��?ف ا�������ت ا%#��� ا��
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ا�����ت، و��ط� أ�� �/د�را � ��س �3 ��وع أ�ر �ن ا%�ط�ء ا��� ��دث �رو�� ���ظ�� ذات 

 ��1E�ر 1��ت �� أداء ���و��ت ا���ر�� ا���6ر�2 �� 2ل طر�/�، و����د ��� ����ل ا��روق �

� ا%داء،  أداء ا%�راد وا������ت إ�� أ12ر �ن ��#ر، و����د ��� ���س ا�د��� ا$�#�"���

 ��2� ا�H�#� 3 ���ر�� ا��روق ا�/�"�� ��ن ا����ن وا����ت �� ا�ذ2�ء وا�/درات ا��/��� و�

���س �دى ����س ����ت  �� �ا����ت و�� ا��وا�� ا���#���� ا�������، و�#�H أ�

  .ا�����ر�ن، وا���ردات ا��� ���Eف ��5� ا�����رات ا������

  :����ل ا�����ن ا%��ديوا��دول ا����� �وH �طوات 

  �و�� $طوات �/�ل ا�� ��ن ا��دي) 04((دول ر�م 

���وع   در�� ا��ر��  �#در ا�����ن

  ا��ر���ت

��و�ط ���وع  

  ا��ر���ت

  ف

��ن 

  )ا��/�/��(ا����و��ت

�دد ا����و��ت 

-1  

�= �ر���ت 

�=  –ا�2ل 

  �ر���ت دا�ل

  �= �ر���ت

  د ح

  ا�����ن ا��2�ر

  ا�����ن ا�#.�ر

دا�ل 

  )ا��طE(ا����و��ت

 –�دد ا%�راد 

  �دد ا����و��ت

م  -س ن(�=

  2)ن

  �= �ر���ت

  د ح         

  

�  2)م -س(�=  1-�دد ا%�راد   ا��2

�  ا���و�ط ا��2

     

  

�روط ا��$دام أ�/وب �/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ه واد -أ:  

� ا���ه وا�د �دة 6روط ھ� ��6رط ����دام أ��وب ����ل ا�����ن�:  

  ا��/?��� ا��?�ظ�ت �

  أن  �2ون ا�����ت ���و�� �ن ������ت ذات �وز���ت ط����� �

  أن �2ون ������ت ا�������ت ����و�� ����� ����س ����ن ا�����ت  �

� �  أن �2ون ا������ت �/��� ����وى ���س �"وي أو ���
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  :ا��$دام أ�/وب �/�ل ا�� ��ن �روططرق ا$� �ر  -ب

  ):ا���'�ت(ا��(�و0�ت ا$� �ر ا��)#��	  �

  ��م ا��2Eد �ن ا��/?��� ا�����ت �����دام ا����ر �ر�8 2�ي 

  :ا$� �ر �ون ا���'�ت ��و 	 �ن �(����ت �� 8 ا��وز�8 ا�ط ��2 �

��� ا����ث ا�ذي �ود ا���دام ����ل ا�����ن أن ���/ق �ن ا��دا��� �وز�8 ����ت 

�����دام �ر�8 2�ي،  30وا#.ر �ن  20���وي درا��3 إذا 2�ن �دد أ�راد 2ل ��5� ا�2ر أو 

���2ن ا���دام ا����ر ��ن ا��ط��/� �2و��و�روف  20وإذا 2�ن �دد 2ل ��5� ا�ل �ن 

��ن ا����ث � ���.� أن ��5م 12�را  ��30�ر�وف، أ�� إذا 2�ن ��م ا�����ت ا�2ر أو ���وي 

  )�2005?م، ( .��دم ��/ق ا���دا��� ا����دا إ�� �ظر�� ا��5��� ا��ر2ز��

  :ا$� �ر �(�'س ا�� ��ن �

� ���� �دم ا��راض 6رط ����س ا�����ن ��ب ا��2Eد ��3 �����دام إ�دى ا�����رات �

�  ا������� �1ل ا����ر ��ر��ت أو ھ�ر��

 ����دم أ��وب ھ�ر��� ��د�� ����وى ��وم ا�����ت �و8 ا��/�ر��  :ا$� �ر ھ�ر�/2 •

ر��ت ����/ق �ن ����س ا�����ن ��دد �ن ا����و��ت ����دم أ��وب �� :ا$� �ر  �ر�/ت •

  و� ��6رط ���وي ��وم ا����و��ت ��و8 ا��/�ر��

�رط -ج 	,��$� 	��/�ل ا�� ��ن �روطأو أ�*ر �ن  ا� دا
ل ا����'	 23 �:  

  :إذا ��ن ���وى ا�)��س .�ر 3
وي أو '� 2 �

�د�? ���را��ر�� �����ل  %�3 ��د) 2رو�2�ل وا��ز(��م ا���دام ا$�#�ء ا���را��ري 

  )�2005?م، .(����ن أ��دي ا����ه

  :إذا ��'ت ا� ��'�ت � �� 8 ا��وز�8 ا�ط ��2 �

��2ن ا���دام ا���و�?ت �5دف ا���راب ا��دا��� ا��وز�8 أو ا���دام ا$�#�ء 

  )62007ر����، . (ا�?����� ا�ذي � ��6رط ا��دا��� ا��وز�8
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)ق ا�3راض �(�'س ا�� ��نإذا ��'ت ا� ��'�ت �  ���:  

  :��?ج ذا�ك ��2ن ا���دام �دة طرق ��5�

 ا���دام ا���و�?ت ا�������  •

•  � )2رو�2�ل وا��ز(ا���دام ا$�#�ء ا�?����

  ا���دام طر�/� ا��و���راب  •

2(�/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ�ن -4 
  :two-way analyses of variance )ا�*'�

��.�ر�ن ���/��ن �2ل ���5� ���و��ن أو ���و���ن ��� ����دم �� ����ل �����ت 

  )303: �2000راد،( 8ا%�ل، و��.�ر ���

�2ون ا�ھ���م ���ث ا��روق ��ن ��و�ط�ت در��ت ���و��ت 2ل ��.�ر ���/ل، 

 ���� ا���.�ر ا����8، وھ�� ��/�م ����ن ا���.�ر  main effectوا�ذي �ط�ق ���3 ا%1ر ا%���

 ، و)ب(����ن �ر�8 ����.�ر ا����/ل  ، و)أ(����ن �ر�8 ����.�ر ا����/ل : � أ���ما����8 إ�� أر��

: 2005ا�6ر����،. (، وأ��را ����ن ا��طE)أب(����ن �ر�8 ������ل ��ن ا���.�ر�ن ا����/��ن 

54(  

�  :و��/�م ھذا ا��وع �ن ����ل ا�����ن �� ا���ھ�ن إ�� �����ن 2�����

��	 0دم ا��,�0ل) ا�*'�
2(�ن�/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ -أ 23:  

 ��ا���.�ر ا%ول أ �3 �دة ���و��ت ھ� ) أ،ب(أن �د��� ��.�ر�ن ���/��ن ھ�� �و �ر

، و2ل ���� )نب.....،2، ب1ب(وا���.�ر ا�1��� ب �3 �دة ���و��ت ھ� ) نأ.....،2، أ1أ(

��� ا��ؤا��ن  و��F���) 3، س2، س1س(وا�دة �/ط ھ� ) �6�ھدة(��ر���� ��2ون �ن ���� 

  :ا������ن

  .ھل �و�د �روق ��ن �1E�ر ���و��ت ا���.�ر ا����/ل ا%ول أ ��� ا���.�ر ا����8 �

 .ھل �و�د �روق ��ن �1E�ر ���و��ت ا���.�ر ا����/ل ا�1��� ب ��� ا���.�ر ا����8 �
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  :ا������و���Eذ ا�26ل ا���م ��ر��ب �دول ا���ط��ت �� ����ل ا�����ن ا��1�"� ا�#�.� 

��	 0دم ) ا�*'�
2(�و�� $طوات �/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ�ن) 05((دول ر�م 23

  ا��,�0ل

�#�در 

  ا���?ف

در�� 

  ا��ر��

���وع �ر���ت 

  ا���راف

���� ف ا����و��  ��و�ط ا�����ن  

��ن 

ا����و��ت

)1(  

�=��= در��ت 2ل ��ود�²  1-1ن

ن� 
 – 

(�= ا�در��ت ا��2��)²
ن

  

  �= �ر���ت

  �ر��3در�� 

  ��1و�ط ����ن 

Eن ا��ط��و�ط ����  

��ن 

ا����و��ت

)2(  

�=��= در��ت 2ل ��ود�²  2-2ن

ن�
 – 

(�= ا�در��ت ا��2��)²
ن

  

  �= �ر���ت

  در�� �ر��3

  ��2و�ط ����ن 

Eن ا��ط��و�ط ����  

 Eا��ط

�  ا���ر��

-1ن(

-2ن)(1

2(  

 -�= ا��2� ���ر���ت

�= ا��ر���ت ��ن 

  ا����و��ت

  ا��ط�E= �ر ا��راف 

  )2دح ) ( 1دح (

  

� -�= �ر���ت ا�در��ت  1-ن  ا��طE ا��2

(�= ا��2� ��در��ت)²
� ا��?��� �  �دد ا��راد ا��2

    

  

و�ن �?ل ا��دول ا����ق ���ط�8 �/�ر�� ف ا����و�� و ا��دو���، و�ن 1م ���ط�8 

  )51: �2005?م،( .ا���ذ ا�/رار ا�����ب

��	 ا��,�0ل )ا�*'�
2(ا�(�ھ�ن�/�ل ا�� ��ن 23  -ب 23:  

� ���� درا�� ا�����ل ��د �2��� ا��روض ��� � �����د طر�/� ����ل ا�����ن ا��1�"

  :ا��طوات

  �و�د در��ت ا��ر�� �

  1-�دد ا����و��ت= در�� �ر�� ��.�ر ا����/ل أ  •

  1-�دد ا����و��ت= در�� �ر�� ��.�ر ا����/ل ب  •
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•  E= در�� �ر�� ا��ط �ا��?� �� �  �دد ا����و��ت –�دد ا%�راد ا��2

•  �  1-ن= در�� �ر�� ����وع ا��ر���ت ا��2

  ���ب ���وع ا��ر���ت �

 ا����وع ا��2� ���ر���ت  •

 -ن�2= س= 
(�= س ن)²

ن
   

 ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت  •

��= س ن���²= = 
ن

+ ⋯ (�= س �)²
ن�

+ (�= س �)²
ن�

� - 
(�= س ن)²

ن
   

  )���وع �ر���ت ا��طE(���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت  •

  ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت –ا����وع ا��2� ���ر���ت =     

  =���وع �ر���ت ا���.�ر ا����/ل أ  •

 
�=����وع در��ت 2ل ��ود�²

 – ن �2ل ��ود
(�= ا�در��ت ا��2��)²

�  �دد ا��راد ا��2

  = ���وع �ر���ت ا���.�ر ا����/ل ب  •

�=����وع در��ت 2ل ��ود�²

 – ن �2ل ��ود
(�= ا�در��ت ا��2��)²

�  �دد ا��راد ا��2

  ):ا�����ن(���ب ��و�ط ���وع �ر���ت  �

= ����ن ا���.�ر ا%ول أ  •
���وع �ر����3

ا��ر�� در��
   

= ����ن ا���.�ر ا�1��� ب   •
���وع �ر����3

ا��ر�� در��
  

 ) =ب×أ(����ن ا�����ل  •
���وع �ر����3

ا��ر�� در��
  

•  Eن ا��ط����= 
���وع �ر����3

ا��ر�� در��
   




                                                                                            ا�	�� ا����� ���ا����ء ا��  

 

31 

 

  ) :ف(���ب ا����� ا���"��  �

= ف ا���.�ر ا%ول أ  •
����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����
   

= ف ا���.�ر ا%ول ب  •
����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����
   

) = ب×أ(ف ا�����ل  •
����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����
   

 :��� ا���و ا%�� 2�anovaون �دول   �

��	 ا��,�0ل) ا�*'�
2(�و�� $طوات �/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ�ن) 06(ر�م(دول  23  

�#�در 

  ا���?ف

��و�ط   ���وع �ر���ت ا���راف  در�� ا��ر��

  ا�����ن

���� ف 

  ا����و��

أ ا���.�ر 

  ا����/ل ا%ول

�=��= در��ت 2ل ��ود�²  1-�دد ���و���3 

 – ن �2ل ��ود

(�= ا�در��ت ا��2��)²
�  �دد ا��راد ا��2

  �= �ر����3

  در�� �ر��3

  ����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����  

 رب ا���.�

�  ا����/ل ا�1��

�=��= در��ت 2ل #ف�²  1-�دد ���و���3 

 – ن �2ل ��ود

(�= ا�در��ت ا��2��)²
�  �دد ا��راد ا��2

  �= �ر����3

  در�� �ر��3

  ����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����  

- ا%��دة�دد (  ا�����ل) ب×أ(

-�دد ا�#�وف)(1

1(  

�= �ر���ت ��ن 

�= �ر���ت (-ا����و��ت

�= +ا���.�ر ا%ول

�  )�ر���ت ا���.�ر ا�1��

  �= �ر����3

  در�� �ر��3

  ����ن ھذا ا���.�ر

Eن ا��ط����  

 Eا��ط

�  ا���ر��

 ��دد ا%�راد ا��2

�دد -�� ا��?��

  ا����و��ت

�=  -�= ا��2� ���ر���ت

  ا����و��تا��ر���ت ��ن 

  �= �ر����3

  در�� �ر��3

  

� -�= �ر���ت ا�در��ت  1 -ن   ا��2

(�= ا��2� ��در��ت)²
� ا��?��� �  �دد ا��راد ا��2
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�  :�/�رن أو� ف ا����و�� ������ل �/��� ف ا��دو��� ���#ل ��� ا%�

  .ف ا��دو��� ���3 �و�د �روق ذات د��� إ�#�"�� >إذا 2��ت ف ا����و�� ������ل  �

ف ا��دو��� ���3 � �و�د �روق ذات د���  <إذا 2��ت ف ا����و�� ������ل  �

  )72: �2004�ھ� وآ�رون،(.إ�#�"��

2(�/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ�ن  �روط -ج
  ):ا�*'�

����ل ا�����ن ا��1�"� ھو ا��داد �����ل ا�����ن ا%��دي، �ذ�ك ��ن ا�6روط ا��� ����د 

� ھذه ا�����، I�ر أن ھ��ك 6رط� آ�ر ���.� أن إ��5� ����ل ا�����ن ا%��دي � ���ط�ق أ�

، أي ��ن �دد ا%�راد ����/ق �� ھذا ا��#��م وھو أن �2ون ھ��ك ����ب ��ن �2رارات ا��?�

  )55: �2005?م،. (�� ا����و��ت ا������� ��ن #ف إ�� أ�ر و�ن ��ود إ�� أ�ر

/�ل ا�� ��ن ا����دد -5�:  

 anovaا��دادا �����ل ا�����ن ا����ط  multivariate anova��د ����ل ا�����ن ا����دد 

و��وازى ����� ��3، وا��رق ا�و��د ����5� أن ����ل ا�����ن ا����دد �����ل �8 �دة ��.�رات 

� آن وا�د، ����� ����ل ا�����ن ا����ط �����ل �8 ��.�ر ���8 وا�د �� ا��رة ا�وا�دة� �����.  

  ���ب ���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت ������� ����.�رات ا������ -أ

  ���ب ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت ������� ����.�رات ا������  -ب

  =���ب ���وع ��#ل رب ا�در��ت ا�����ظرة �� ا����و��ت  -ج

  )  3ط× 3ق(�= ) +2ط× 2ق(�=) + 1ط× 1ق(�=) = ط×ق(�= 

  =ا��ر���ت ��ن ا����و��ت ���ب ���وع  -د

( -)  3ط× 3ق(�= ) +2ط× 2ق(�=) + 1ط× 1ق(�=) = ط×ق(�= 
�= ق× �= ط

ن��ن��ن�
(  

  =���ب ا����وع ا��2� ���ر���ت  -ھـ

( –���وع ��#ل رب ا�در��ت ا�����ظرة 
�= ق× �= ط

ن��ن��ن�
(  
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  =���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت  -و

  ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت –ا����وع ا��2� ���ر���ت 

  )Sb(��د �#�و�� �ر���ت ��ن ا����و��ت  -ن

  )Sw(��د �#�و�� �ر���ت دا�ل ا����و��ت  -ي

  :�ن ا����د�� ا�J�� 1وا��� ���#ر ���� ��ن #�ر، ) ʎ(���ب ���� ا����دا   -ز

ʎ  =(��)
(��)�(��) 

  :�ن ا����د�� ا�J��) ف(���ب ����  -ح

= ف 
√ʎ��

√ʎ × (ن×ك�ك��)
ك��

    

  �دد أ�راد ا����و�� ا�وا�دة=ن : ��ث أن

  �دد ا����و��ت=ك            

  :���ب در��ت ا��ر�� -ت

  )1-ك(�دد ا���.�رات ا������ = در��ت ا��ر�� ��ن ا����و��ت  -  

  )1-ك -ك×ن(�دد ا���.�رات ا������ = در��ت ا��ر�� دا�ل ا����و��ت  -  

 ����. ا��دو��� ا��/���� �در��ت ا��ر�� و��د ���وى ا�د��� ا���دد) ف(1م �62ف �ن 

  )102: 2005ا�درد�ر، (

/�ل ا��?��ر -6�:  

ھو أ��وب إ�#�"� ��م ��3 ا�ر�ط ��ن �����  ���ancova�ل ا��.��ر ا�ذي ���� ا��#�را

 )2005ا�6ر���،. (����ل ا�����ن و����ل ا���دار

 3� �����ل ا��.��ر ھو �وع �ن ا��ط ا$�#�"� ��ث ��م ���س ��.�ر أو أ12ر ��ر�

� (winner et al,1991L793). ا1ر ��� ا���.�ر ا����8، وذ�ك �5دف �زل ھذا ا���.�ر ا���ر�
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وء  �إن ا�5دف ا%���� �ن ����ل ا��.��ر ھو إ�راء ��د�ل ��� ا������ت ا���ر���� �

 coariateا��روق ا��� �و�د ��ن ا%�راد ��ل �دا ا���ر�� �� ��.�ر �� ���� ا���.�ر ا��#��ب 

أو �� أ12ر �ن ��.�ر، و����دم در��ت ھذا ا���.�ر �� ��د�ل ا��روق ا��� ��زى إ�� ا�#د�� 

�و��ت ا������� ا�������، و�� ا��/��ل �ن �ط� ا�����ن، و����د �/دار ھذه ا���د�?ت ��ن ��

  )434: �2005?م،. (��� ���� ا�ر���ط ��ن ا���.�ر ا��#��ب وا���.�ر ا����8

�  :و���1ل �طوات ����ل ا��.��ر �

  )أ(�و�د ���وع ا��ر���ت ا���ص �����.�ر ا��#��ب  -أ

 -�= �ر���ت ا�در��ت :���و�د ���وع ا��ر���ت ا�2 �
(�= ا��2� ��در��ت)²

ن
   

: �و�د ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت �
�=��= در��ت 2ل ��ود�²

ن� 
 – 

(�= ا�در��ت ا��2��)²
ن

   

�= ا��ر���ت ��ن  -)أ(�= ا��2� ���ر���ت: �و�د ���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت �

  ا����و��ت

  .ا��#��ب ب�و�د ���وع ا��ر���ت ا���ص �����.�ر  -ب

� � -�= �ر���ت ا�در��ت: �و�د ���وع ا��ر���ت ا��2
(�= ا��2� ��در��ت)²

ن
   

 -)ب(�= �ر���ت ا�در��ت: �و�د ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت �
(�= ا�در��ت ا��2��)²

ن
   

�= ا��ر���ت ��ن  -�= ا��2� ���ر���ت: �و�د ���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت �

  ا����و��ت

  ا��.��ر) ب×أ(�ر���ت ا���ص ���#ل رب�و�د ���وع ا� -ج

� � -)ب(�= �ر���ت ا�در��ت× )أ(�= �ر���ت ا�در��ت: �و�د ���وع ا��ر���ت ا��2

�= �ر���ت ا�در��ت�أ�×�= �ر���ت ا�در��ت�ب�

ن
  

: �و�د ���وع ا��ر���ت ��ن ا����و��ت �
�= �ر���ت ا�در��ت�أ�×�= �ر���ت ا�در��ت�ب�

 �ن

- 
�= �ر���ت ا�در��ت�أ�×�= �ر���ت ا�در��ت�ب�

ن
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�= ا��ر���ت ��ن  -�= ا��2� ���ر���ت: �و�د ���وع ا��ر���ت دا�ل ا����و��ت �

  ا����و��ت

  ).ب(�و�د ���وع ا��ر���ت ا���دل ا���ص ب  -د

� � –�= ا��2� ���ر���ت : �و�د ���وع ا��ر���ت ا��2
²���= ا��2� ���ر���ت أب

�= ا��2� ���ر���ت أ
  

 –�= ا��2� ���ر���ت  دا�ل : دا�ل ا����و��ت �و�د ���وع �ر �
²���= ا��2� ���ر���ت 

�= ا��2� ���ر���ت 
   

  *��ن ا����و��ت �= �ر -*�= �2� ���ر���ت: �و��ت���و�د ���وع �ر ��ن  �

  �6�ر إ�� ا��ر���ت ا���د��* ��ث 

  :ANCOVA) ا���6رك(�و�د �دول ����ل ا�����ن ا��#��ب  -ھـ

/�ل ا�� ��ن ا����ب�و�� ) 07((دول ر�م �  

�#در 

  ا�����ن

���وع 

  ا��ر���ت

در�� 

  ا��ر��

  ف  و�ط ���وع ا��ر���ت

��ن 

  ا����و��ت

 ��= ا��2

�=  -*���ر���ت

ا��ر���ت ��ن 

  *ا����و��ت

  

    1-ن
  �= �ر���ت ��ن ا����و��ت

  
  1-ن

  �= �ر ��ن ���و��ت

  �= �ر دا�ل ���و��ت

دا�ل 

  ا����و��ت

 ��= ا��2

 دا�ل���ر���ت  

– 

���= ا��2� ���ر���ت أب
�= ا��2� ���ر���ت 

  

  �= �ر���ت دا�ل ا����و��ت  1-ن-ك
  

  1-ن -ك

  

 �ا��2

  )ا���دل(

=� � ا��2

 –أ ���ر���ت

²���= ا��2� ���ر���ت 
�= ا��2� ���ر���ت أ

  

  *�= ا��2� ���ر���ت  2-ن

  2-ن

  

  )381: �2007در و������،(
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/�ل ا��?��ر �روط�:  

��� ���و�� �ن ا�6روط ھ� ���5� ا��� ����د إ��5� ا����ر ����ل  ����ل ا��.��ر ����د

ا�����ن ��$��� إ�� 6روط أ�رى ����ق ����دار ا���.�ر ا����8 ��� ا���.�ر ا��#��ب و��2ن 

�  :إ���ل ��ك ا�6روط �� ا%�

  .ا��/?��� ا����و��ت �و8 ا��/�ر�� �

�  �ا�����8 ا�ذي ����� إ��3 ا����و�� ��وزع ا������ت ا$�#�"�� ��� ا���.�ر ا����8 �

  .ا��ز"�� ا�وا�دة �وز��� ا��دا���

� إ�� ا����و��ت ا��ز"�� �� ا��#��م  ����� �����س ا�����ن �� ا�������ت ا��

� .ا���ر��

��م ا���.�ر ا��#��ب ����ر ��م 1���� و�/�س �دون �ط�، و���� ذ�ك ا��/?ل ا���.�ر   �

  ).kepeel 1982(ا���.�ر ا����8  ا��#��ب �ن �1E�رات ا������� أو

  ). kepeel 1982(د��� و�ط�� ا��?�� ��ن ا���.�ر ا��#��ب وا���.�ر ا����8  �

����?ت ا���دار ��طوط ا��دار ا���.�ر ا����8 ��� ا���.�ر ا��#��ب ��������ت  �

� إ��5� ا����و�� ا��ز"�� ����و�� إ�#�"������ �أي ����س ا���دار دا�ل . (ا��

   ).kerlinger et pedhzaur :1973 (  ).ا����و��ت

��ء ا�# �را��ري ا�,ر��	  ا$� �ر ا�,روض: *��*��� :       

  :ا$� �ر ا�,رق  �ن ا�'�ب -1

  ):.�ر �ر� ط��ن(ا$� �ر ا�,رق  �ن '� ��ن ���)/��ن  -أ

أو ا���� (����دم ا����ث ا����ر ا��رق ��ن �����ن �� ���� و�ود ��.�رات �#����� 

� ��31، �ظرا %�3 �ن ا�#�ب ���ب ���� ا���و�ط أو ا���راف ا�����ري، �ذا ��ن )ر���3� ،

ا����ث ����دم ا����ر ا��رق ��ن ا���ب �8 �را��ة أن �2ون ا�����ت �2�رة، �ظرا %�3 ����د 

� ا����د�� ا������� H� ����3 ��� ا����� ا��ر�� ���رق ��ن ا������ن، �2� ھو �و�:  

ا��رق ��ن ا������ن=) ذ(ا����� ا��ر�� 

ا��طE ا�����ري ��رق ا������ن
  

 �����/�رن ا����ث ھذه ا�/��� �/���� ا��وز�8 أ���دا�� ������ ا��ر�� ) ذ(و��د ���ب 

��� ا��ر��ب، �Kذا 2��ت ����  0.01،  ��0.05د ���و�� )  2.58،  1.96(�د��� ا�طر��ن 
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د��� دل ذا�ك ��� �دم و�ود �رق دال ��ن ا������ن، وا��2س ا�ل �ن ا�/��� ا��ر�� ��) ذ(

 H��#  

  :ا$� �ر ا�,رق  �ن '� ��ن �ر� ط��ن -ب

��د�� �2ون ا����� وا�دة ، �Kذا 2��ت ا������ت ر���� ��ن  ا����ر ا��رق ��ن �����ن��2ن 

س أ���دي، أ�� �� ا��/�ر�� ��ن در��ت ا�/��س ا�/��� ودر��ت ا�/��" ت"ا����ث ����دم ا����ر 

إذا 2��ت ا������ت ا��� �#ل ���5� ا����ث ا���� �1ل ا$���� �ن �ؤا��ن �ن أ�"�� ا�د 

ا�����رات ���م أو �، ��ن ا����� �� ھذه ا����� ھ� ���5� ا��� أ���ت �ن أ�"�� ا�����ر، 

  :� ا�J���ن ا����د� 25و����دم ا����� ا��ر�� �� ا����ر ا��رق �6رط أن �2ون ا����� �ن 

) =  ذ(ا����� ا��ر�� 
أ ب�أ ج
ب�ج

  )129-121: 2005ا�درد�ر،( 

  2ا$� �ر �� -2

� ���� ا������ت ا�����، و�ط�ق ���3 ا����ر ��ن ا��ط��/�، �ظرا %�3  2����دم 2��

����دم �� ���� ا�62ف �ن د��� ا��روق ��ن ا%�داد ا��?�ظ� أو ا��2رارات ا��?�ظ� �ن 

#�ر �5ذا �دل =  K� ،2ذا 2��ت ���� 2�)أ� �/ل �ن ����(ا%6��ء، وا��� ��ب أن �2ون �2�رة 

ا�2ر   ��1��2 ������8 �� �2رارا�5� و��ط��/� ��3، أ�� إذا 2��ت ���� 2���� أن ���� ا���ث 

�ن ا�#�ر، �5ذا �دل ��� و�ود �روق ��ن ا��2رارات ا����� ا��?�ظ� و��ن �2رارات ا��وز�8 

، و�2ون ا��رض ا�#�ري ھ�� �ول ا�����8 ا%#�� )ا��2رارات ا���و���(ا��ظري ������8 

و ���رض �دم و�ود �روق دا�� إ�#�"�� ��ن �2رارات ا����� ا�ذي ���ب ��3 ا�����، �5

�ط��ق ا����� �8 ا�����8 (ا��?�ظ� وا��2رارات ا���و���، �Kذا �� �م ر�ض ا��رض ا�#�ري 

، )�دم ا��ط��ق (، ���م ��ول ا��رض ا��د�ل ����ث وا�ذي �2ون ��دة �2س ا��رض ا�#�ري )

�دم �ط��ق ا����� (�دل ��� ر�ض ا��رض ا��د�ل أ�� �دم إ�2���� ر�ض ا��رض ا�#�ري �5ذا 

  :�ن ا����د�� ا�J�� 2ا، و��م ���ب 2�)�8 �����5� 

 �22 =
�� ¯ك �=�ك�

¯ك
  

  ) ا���ر���( ظا��2رار ا��?�= ك : ��ث أن

  )130: 2005ا�درد�ر،). (��ب ا��رض ا�����ر(ا��2رار ا��ظري أو ا��2رار ا���و�8 = ¯ك
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  ف'و���را$� �ر �و��و(روف  -3

  :�/��'	 ا�وادة ف'و���را$� �ر �و��و(روف  -أ

� ���� ا������ت ا�����، أو �/���س ا��/د�ر  فا����ر 2و��و�روف ���ر�و����دم �

ا����ر �/��س ��ن ا��ط��/� �ن طر�ق ا���/ق �ن #�� ا��رض ا�#�ري، و�/وم 

�8 ا��وز�8  ��� �/�ر�� ا��وز�8 ا��2راري ا�����8 ��ت 6رط ا��وز�8 ا��ظري 2و��و�روف

� ا����ر ��س ا��رض ا�ذي ��م � �ا��2راري ا�����8 ا��?�ظ، و����دم ھذا ا�����ر ا$�#�"

� ���� ا����� ا�وا�دة، إ� ا�3 أ12ر د�� و�5و�� �� إ�راء ا������ت  2ا����ره �وا�ط� 2��

 ��30د�� �2ون ��م ا����� ا#.ر �ن  2، �2� ا�3 ��ل ا���دا�3 �ن 2�2ا������� �ن 2�

  :�ردا، و��م ����3 �ن ا����د�� ا������

) = K ,S(ا�2ر �رق �ط�ق� ¯ك

ن
− ك�

ن
�  

  :��ث أن

  ا��2رار ا�����8 ا��#��دي ا��6�ھد أو ا��?�ظ =  1ك

 
ك 

ن
  = �  ا��2رار ا�����8 ا��?�ظ ا����

� ¯ك

ن
  ا���و���ا��2رار ا�����8 ا��#��دي ا����� ���2رارات =  

  )2ك(ا��2رار ا�����8 ا��#��دي ���2رارات ا���و��� =  2¯ك

  )�= ك(���وع ا��2رارات = �دد أ�راد ا����� = ن 

 ����، ا����و�� ���/��� ا��ظر�� ا��دو��� ا��/���� )ا�2ر �رق �ط�ق( K,Sو��م �/�ر�� 

�ن �دول ا�/�م ا��ظر�� ا���#� �5ذا ا�����ر، �Kذا 2��ت ا�/��� ا����و�� ) ن(��دد أ�راد ا����� 

K,S �ن ا��2رار  �ا�2ر �ن ا�/��� ا��ظر�� ا��دو��� �"��5ذا �دل ��� و�ود �رق دال إ�#�

. و�8، و������� ��م ر�ض ا��رض ا�#�ري و��ول ا��رض ا��د�لا��?�ظ وا��2رار ا���

  )138: 2005ا�درد�ر،(
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  :��ن ���)/��ن�/��' ف'و���را$� �ر �و��و(روف  -ب

�����ر د��� ا��رق ��ن ���و���ن  فا����ر 2و��و�روف ���ر�و ��2ن ا���دام

3 �� #ورة ر�ب، وھو ) أد��  - إ��ث، ���� -ذ2ور(���/���ن �1ل ����� ��.�ر ���8 ���"= �

  :����د �� ذا�ك ��� ��س �2رة ا�����ر �� ���� ���و�� وا�دة، و���ب �ن ا����د�� ا������

 )
ك�

ن�
− ك�

ن�
ن�∗ن�  )

ن�∗ن�
   =K  

  : ��ث أن

  )1ن(ا��2رار ا�����8 ������ =  1ك

  ) 2ن(ا��2رار ا�����8 ������ =  2ك

ك�

ن�
  = ������ �  )1ن(ا��2رار ا�����8 ا����

ك�

ن�
  = ������ �  )2ن(ا��2رار ا�����8 ا����

  ) K(ا����و�� ���/�م ا��ظر��  �K/�رن 

، ��د أي ���وى د��� �ن )ا��دو���(ا��ظر��  Kا����و�� ا�2ر �ن  K�Kذا 2��ت 

���و��ت ا�د���، دل ذا�ك ��� و�ود �روق ��ن ا����و���ن �� ا���.�ر ا����8، و������� ��م 

  )144-138: 2005ا�درد�ر،. (ر�ض ا��رض ا�#�ري و��ول ا��رض ا��د�ل

  :ا$� �ر ��ن و��'2 -4

����ب ا��روق ��ن �����ن أو ���و���ن  ا����ر ��ن و�������� ا����ث إ�� ا���دام 

، أي ��د�� � ���/ق 6روط ا���دام ا����ر "ت"���/���ن ��د�� ���ذر ���3 ا���دام ا����ر 

وأ�� ) ا�����ت ا��6وا"��، ����س ا�����ن، ا��دا��� ا��وز�8، ا��/?��� ا�����ت، وI�رھ�" (ت"

.�رات ��31 �� #ورة ر�ب أو در��ت ��2ن ��د�� �2ون ا������ت ا��� �#ل ���5� ا����ث ���

��و��5� إ�� ر�ب، و��د ا����ر ��ن و���� �ن أ�وى ا�����رات ا�?��را��ر�� ������ت ا�#.�رة 

  ".ت"ر ��� ا����ث ا���دام ا����ر وأ�د�5� و�ن أ�وى ا��دا"ل ��د�� ���ذ
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 �دد أ�راد ا�����ت ��د�� �2ون �: و�و�د 1?�1 أ�واع �ن ا������� �� ھذا ا�����ر ھ

، و��د�� ) 20وا�ل �ن  09ن ا�2ر �ن(، و��د�� �2ون ا�����ت ذات ��م ��و�ط 09ا�ل �ن 

  20�ز�د أ�راد ا����� �ن

  :9ا�ل �ن ) 2، ن1ن(0'د�� ��ون 0دد أ3راد �ل �(�و0	  -أ

��� و�ر��5� �ر���� ط����� 1م ��دد ا����و�� ذات ا���م  �/وم �د�= در��ت ا����و���ن

 �����5ذه ا����و�� �ن طر�ق ���ب �دد ا��رات ا��� ��5� در�� �ن  Uا%#.ر، و���ب 

�62ف �� ا��داول  U،2، ن1ا����و�� ا�1���� ���ق در�� �ن ا����و�� ا%و�� و��د ��د�د ن

ا��دو��� ��د ���وى ا�د��� ا�����ر ���U  3ا����و�� ا#.ر �ن  Uا���دة �ذا�ك، �Kذا 2��ت 

��م �� ھذه ا����� ر�ض ا��رض ا�#�ري و��ول ا��رض ا��د�ل �3�E �و�د �روق دا�� ��ن أ�راد 

ا��دو��� ���3 ��م ��ول  Uا����و�� ا�2ر �ن  Uا����و���ن �� ا���.�ر ا����8، أ�� إذا 2��ت 

  �د�ل ور�ض ا��رض ا�" � �و�د �روق "ا��رض ا�#�ري  

  20وا�ل �ن  009'د�� ��ون ن ا� ر �ن  -ب

���Jطوات ا��� �و�/ ���ھذه ا�� �� �  :��م ا���دام ا����ر ��ن و���

�/وم �����ل در��ت أ�راد 2ل ���و�� �� �دول، 1م ��و�ل ھذه ا�در��ت إ�� ر�ب  �

���ث ��2ب أ��م 2ل در�� ر���5� �� ا������ن ���، و��س ��رد ر���5� �� ���و��5� 

� إ��5�، �8 �را��ة أن ا�در�� ا�#.رى ��Eذ ا�ر��� ���� �، و�� ���� ا�در��ت 1ا��

 �5���� �  ا�����و�� �5�K� ��ط� ��و�ط ا�ر�ب ا�������� ا��

�����و��  1و�ر�ز �3 ���ر�ز �= ر)  2، ن1ن(���8 ر�ب در��ت 2ل ���و��  �

  �����و�� ا�1����  2ا%و�� و�= ر

  :ا�J���ن ا����د��  ���U1 ،U2ب  �

U1  =2ن1ن+
ن��ن����

 �1= ر - �

U2  =2ن1ن+
ن��ن����

   �2= ر - �

ا��دو���  Uو�62ف �� ا��داول �ن ����  U1 ،U2ا�#.رى �واء 2��ت  ��Uدد  �

، �Kذا 2��ت 2، و�دد أ�راد ا����و�� ا�1���� ن1ا��/���� ��دد أ�راد ا����و�� ا%و�� ن

U  ا�#.رى ا����و�� ا#.ر �نU  ا��دو��� �2ون ���رق ��ن ا����و���ن د���
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 Uإ�#�"��، وھ�� �ر�ض ا��رض ا�#�ري و�/�ل ا��رض ا��د�ل، أ�� إذا 2��ت 

ا��دو��� �5ذا ��� أن ا��رق ��ن ا����و���ن I�ر دال  Uا�#.رى ا����و�� ا�2ر �ن 

  .إ�#�"��، وھ�� �/�ل ا��رض ا�#�ري و�ر�ض ا��رض ا��د�ل

  :20ر �ن 0'د�� ��ون ن ا�  -ج

ا�#.رى و��وض ��  U���8 ا����ث �� ھذه ا����� ��س �طوات ا����� ا�1���� 1م ��Eذ 

  :ا����د�� ا������

"�ا���و�ط ) =ذ(� ا�در�� ا�����ر�
ن��ن�

  )150: 2005ا�درد�ر،(،  

  :ا$� �ر و�/�و��ون �/,رق  �ن ر�ب ��م �ر� ط	 -5

���و�ط�ن " ت"���5م ا���دام ا����ر  ����دم ا����1ون ا����ر و��2و�2ن ��د�� ���ذر

���و�ط�ن " ت"، أي ��د�� ���ذر ���5م ��/�ق 6روط ا���دام ا����ر )���� وا�دة(�ر��ط�ن 

 ��ر��ط�ن و�#�H ا����ر و��2و�2ن �� ���� ا��/�ر�� ��ن در��ت ا����و�� ا���ر���� �

� ���ب ا��روق ��ن در��ت � H�#� ��2 ،و ا���دي ����و�� �ن ا%�راد �� ا�/����ن ا�/��

ا����ر ��، ودر��ت ��س ا����و�� �ن ا%�راد �� ا����ر آ�ر، و�#�� ���� �#�H ھذا 

ردا أ�ر �� ا�����ر �����و��ت ا���2��"� ا��� ���ظر 2ل �رد �� إ�دى ا����و��ت �

  .ا����و��ت ا���2��"�

ون ا�در��ت �� 26ل و� ����دم ھذا ا�����ر �� ا��#����ت ا�����، أي ��6رط أن �2

�ردا،  50أ�راد إ��  6أر��م �دد��، و����دم ا����ر و��2و�2ون �� ���� ا�����ت ا��2و�� �ن 

�  :و��م ا���دا�3 ��� ا���و ا����

  :25وا�ل �ن  �6 ر �ن 0'د�� ��ون ن أ -أ

��Jل ا�ر و��2و�2ن ��رض ا��1�طر�/� ا���دام ا��� H�  :��و

�(ط?ب �ن ا�ط?ب �ر���� ا�/�ق ) 10(ط�ق ���ث ا����ر ��/�ق ��� ������س ( ،

  و��د أن ا���دم ��5م أ��و�� ���?ج ا���و2� �����ف ا�/�ق �د�5م، ��م ��ط��ق ا����ر ا�/�ق 
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  :، ��#ل ا����ث ��� ا������ت ا������)���س ��دي(�5م �رة 1���� ��

  ا��$دام ا$� �ر و�/�و��ن�و�� �*�ل 0ن طر�)	 ) 08((دول ر�م

�������س   34  26  28  35  31  26  33  27  45  28  

���س ��دي  27  31  30  29  23  34  23  24  45  27  

  

  :ا���دي ���8 ا��طوات ا�J��روق ��ن در��ت ا�/����ن ا�/��� و���ر�� ا��

  �و�� ا�,رق  �ن در(�ت ا�)��س ا�) /2 وا� �دي) 09((دول ر�م 

���س 

����  

ر�ب ا��روق   ا�ر�ب  ا��روق  ���س ��دي

  ا��و���

ر�ب ا��روق 

  ا������

28  27  1  1  1    

45  45  0        

27  24  3  3  3    

33  23  10  9  9    

26  34  -8  7.5    7.5  

31  23  8  7.5  7.5    

35  29  6  5  5    

28  30  -2  2    2  

26  31  -5  4    4  

34  27  7  6  6    

       T1 =31.5  T2 =13.5  

  

8 در��ت ا�/��س ا�/��� ودر��ت ا�/��س ا���دي �� ��ود�ن  ��  

�طرح در��ت (���دي ا���ب ا��روق ��ن در��ت ا�/��س ا�/��� ودر��ت ا�/��س  �

�  )ا�/��س أ���دي �ن در��ت ا�/��س ا�/��
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، )�.ض ا��ظر �ن ا$6�رة ا������ وا��راض أن ا��روق �ط�/�(�8 ر��� ���روق  �

وھ2ذا، وإھ��ل ...���رق ا�ذي ���3، ) 2(ر �رق، 1م ا�ر��� %#.) 1(���ط� ا�ر��� 

 ا��روق ا�#�ر�� 

  ���T1 =31.5ل ر�ب ا��روق ا��و��� �� ا���ود ا����س و���و�5�  �

 ���T2 =13.5ل ر�ب ا��روق ا������ �� ا���ود ا���دس و���و�5�  �

� �1���� T2  (أو  T1(��دد ا�/��� ا�#.رى  ���T1  ا�/��� ا�#.رى، 1م ���دد �دد ھ

، )ن(، �ظرا �ن ا%زواج ا��� �5� �روق #�ر�� ��م ا�����دھ� �ن ا��دد )ن(ا%زواج 

 9= 1-10) =ن(��� ا��1�ل ا����ق �دد ا%زواج 

�   ������د ���وى  9) =ن(ا��دو��� ا��/���� ل  ����Tرج �ن �دول و��2و�2ون 

��� ا��ر��ب، �Kذا 2��ت ) T=5 ،2(�د��� ا�طر��ن ��د أن  0.01أو ���وى  0.05

T1  ا�#.رى ا����و�� ا#.ر �نT  د���  0.01، 0.05ا��دو��� ��د ���وى�

 �ا�طر��ن، �5ذا �دل ��� و�ود �روق ذات د��� إ�#�"�� ��ن در��ت ا�/��س ا�/��

� �و�د �روق دا�� "ودر��ت ا�/��س ا���دي، و������� ��م ��ول ا��رض ا�#�ري 

 "��ت ا�/�ق �� ا�/����ن ا�/��� و ا���ديإ�#�"�� ��ن در

  :25ا� ر �ن ) ن(0'د�� ��ون  -ب

�/د �/�رب ا��وز�8 �ن ا��وز�8 ا���دا��، �ذا ��م  ��25د�� �2ون ا����� ا�2ر �ن 

�  :���ب ا�در�� ا�����ر�� ��� ا���و ا%�

 =ا���و�ط 
ن�ن���

#  

      =)ع(ا���راف ا�����ري
ن�ن����� ن���

�#  

 =ا�در�� ا�����ر�� 
ا���راف �ن ا���و�ط

ع
  

 –) ا�#.رى(T=ا���راف �ن ا���و�ط 
ن�ن���

#  

= ذ 
ن�ن$��

#  %�ا�#.رى��
ن�ن$���� ن$��

�#
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�ذا ���3 ��ب ��� ا����ث إ���ع ��س ا��طوات ا����/� ��� ���ط�8 أن ��دد ا�/��� 

) ذ(ا����/�، و�/�رن ���� ، 1م ��وض ��5� �� ا����د��  T2أو  T1ا�#.رى �ن ا�/����ن 

�د��� ا�طر��ن وا�/�م  0.01، ��0.05د ���و�� ) 2.58، 1.96(ا����و�� ���/��� ا�����ر�� 

 )151: 2005ا�درد�ر،). (0.005، 0.025(�د��� ا�طرف ا�وا�د ) 2.33، 1.645(

  :ا$� �ر ا�و��ط -6

�����ر ا��رض  ����دم ا����ر ا�و��ط �� ا��/�ر�� ��ن و�ط� ���و���ن ���/���ن

������ن ���/���ن، و�/وم �2ر���I 3 ���ب " ت"ا�#�ري، ��د�� ���ذر ���3 ا���دام ا����ر 

و��ط در��ت ا����و���ن ��� وا�ذي ��م ����3 �ن طر�ق �ر��ب در��ت ا����و���ن �ر���� 

8 �� �رد��، ��2ون ا�در�� ا��� �/) ن=2ن+1ن(�#��د�� أو ���ز���، �Kذا 2�ن �دد ا�در��ت 

���� ا�و��ط ور���5�  �، أ�� إذا )2)/1+ن= ((���#ف ا�در��ت ا��ر��� �#��د�� أو ���ز��� ھ

زو��� ��2ون ��و�ط ا�در���ن ا����ن �/��ن �� ا����#ف ) ن=2ن+1ن(2�ن �دد ا�در��ت 

���� ا�و��ط، 1م �/وم ا����ث �و8 إ6�رة �و��� ) 2/ن=ر��� 2ل ���5� ( �أ��م 2ل (+) ھ

أ��م 2ل در�� ���وي أو أد�� �ن ا�و��ط، 1م ) -(ر �ن ا�و��ط، وو8 إ6�رة ����� در�� ا�2

���ب ا����ث �دد ا$6�رات ا��و��� وا������ �2ل ���و�� �ن ا����و���ن، 1م �/وم ��2و�ن 

��Jا��دول ا��زدوج ��� ا���و ا:  

  �و�� 0دد ا���رات ا��و( 	 وا���� 	 �/�(�و��0ن) 10((دول ر�م 

  ا����وع  -  +  ا����و��

  ب+أ  ب  أ  ا%و��

  د+ج  د  ج  ا�1����

  ن  د+ب  ج+أ  ا����وع

  

  :��ث أن

  )2ن+1ن(�دد ا$6�رات ا��و��� �����و���ن= ج +أ

  )2ن+1ن(�دد ا$6�رات ا������ �����و���ن= د +ب

  )2ن+1ن(���وع أ�راد ا����و���ن = ن 
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  )1ن(ا%و�� ���وع ا$6�رات ا��و��� وا������ �����و�� = ب +أ

  )2(���وع ا$6�رات ا��و��� وا������ �����و�� ا�1���� = د +ج

  :�ن ا����د�� ا�J��)  22�(�/وم ا����ث ����ب 

�22 =
ن�أ د�ب ج�²

   (أ�ب)�ج�د��أ�ج��ب�د�

� ا��دول ا��زدوج ا�ل �ن ���� �ط�ق ا����د�� ا��#��� و�� ���� و�ود �2رارات �

��J/� ��� ا���و ا��د�� ا�������:  

�22  = 
ن&²

ن'أ د�ب ج��

(أ�ب)�ج�د��أ�ج��ب�د�
  

، أي أن )1-�دد ا�#�وف)(1- �دد ا%��دة= (و��م ���ب در��ت ا��ر�� 

�ن ا�/��� ) 22�(در��ت ا��ر�� �� ھذه ا����� ���وي وا�د، و�62ف �� �دول 

 0.001، 0.01، 0.05ا��دو��� ��د ���وى  22�K� ،ذا 2��ت 1ا��دو��� ا��/���� �در�� �ر�� 

�5ذا �دل ��� و�ود �روق دا�� إ�#�"�� ��ن و�ط� در��ت ا����و���ن �#��H ا����و�� 

ذات ا�و��ط ا%�2ر، و������� ��م ر�ض ا��رض ا�#�ري و��ول ا��رض ا��د�ل، أ�� إذا 2��ت 

، ���م �� ھذه )��د���  اد�� ���وى( 0.05ا��دو��� ��د ���وى  22�ا����و�� ا#.ر �ن  22�

  )157-155: 2005ا�درد�ر،. (ا����� ��ول ا��رض ا�#�ري ور�ض ا��رض ا��د�ل

  :ا$� �ر ا���رة -7

����دم ا����ر ا$6�رة �2د�ل ���را��ري �� ���� �دم ��2ن ا����ث �ن ا���دام 

����دم �� ���� �����ن  ���و�ط�ن �ر��ط�ن، أي أن ا����ر ا$6�رة" ت"ا����ث ا����ر 

���Jد�� ا�3 �ن ا�����ر��ط��ن، و��م ���:  

= ذ 
ق� 

ن
  

  :��ث أن

  ا��رق ��ن �دد ا$6�رات ا��و��� وا������ = ق 
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. �دد أ�راد ا����� �����دا ��5� �دد ا����ت ا��� ��#ل ��� �روق #�ر��= ن 

  )158: 2005ا�درد�ر،(

  :ا$� �ر �رو���ل وا��ز -8

ا����ث ا����ر 2رو�2�ل وا��ز ��د�� ���ذر ���3 ا���دام ����ل ا�����ن أ��دي ����دم 

����دم  ا����ه ا���را��ري، أي ��د�� � ���/ق 6روط ا���دام ����ل ا�����ن أ��دي ا����ه و

ا����ث ا����ر 2رو�2�ل وا��ز �� ا��/�ر�� ��ن �دة ����ت ���/�� ���ث �2ون ا������ت ر���3 

�و��5� إ�� ر�ب، و��د ھذا ا�����ر �و���� �����ر و��2و�2ون إ�� أي �دد �ن أو ��2ن �

، و����د ��� ا��رض ا�#�ري أي ا�����ت ا����/�� )أ12ر �ن ���و���ن(ا����و��ت ا����/�� 

��6/� �ن ��س ا%#ل ا$�#�"�، ����� أن ا�����ت ����� إ�� ������ت ��6���5، ) ك(

) ك(ر�ب ا%�راد �� ا����و��ت، أي ��م د�= در��ت ا����و��ت  و����د ھذا ا�����ر ���

1م ) 1(��� ������رھ� ���و�� وا�دة 1م و8 ر��� �2ل در��، ���ث ا#.ر در�� ��Eذ 

وھ2ذا، �Kذا 2�ن ا��رض ا�#�ري #���� �2ون ��و�ط ا�ر�ب ) 2(ا�در�� ا��� ���5� ��Eذ 

، ���و�� ���و�ط�ت ر�ب )�� وا�دة��و�ط ر�ب ا����و��ت ا��د��� ������رھ� ���و(

���وع ر�ب ا����و�� ا%و�� : ا����و��ت ا%�رى، 1م ���ب ���وع ر�ب 2ل ���و�� 

���وع ر�ب ا����و�� ا�1���1 ،  �2= ر)2ن(���وع ر�ب ا����و�� ا�1���� ، �1= ر)1ن(

  :، وھ2ذا 1م ���ب ا�/�م ا�J�� �3= ر)3ن(

=  1م
(�= ر�)²

ن�
=  2م،           

(�= ر�)²
ن�

=  3م،           
(�= ر�)²

ن�
 وھ2ذا...     

���Jد�� ا�ا��� �  :1م ��وض �

= ھـ 
��∗�= م
ن�ن���
 )             1+ن(3 - 

  :��ث أن

  م ك+...+3م+2م+1م= �= م 

  ن ك+...+3ن+2ن+1ن= ن 
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، 1- ا����و��ت �دد = ا��دو��� ا��/���� �در��ت �ر��  12م �/�رن ���� ه ا����و�� �/��� 2�

���Jد�� ا�ا��� �  :و��د�� �و�د ر�ب �2ررة ���3 ��2ن ا���و�ض �

 =ھـ 
��×�= م���ن���

ن�ن$��

�= ت

��(ن²)ن)
   

  :��ث أن

�= ت -1(

  ����ل ا��#��H= )  (ن�²ن)

1ت= ((�= ت 
2ت)+(1ت-3

3ت)+(2ت-3
  )+.......)2ت-3

  )1ن(�دد ا��2رارات ا���6���5 �� ا����و�� ا%و�� =  1ت

  )2ن(�دد ا��2رارات ا���6���5 �� ا����و�� ا�1���� =  2ت

  )161: 2005ا�درد�ر،). 1ن(�دد ا��2رارات ا���6���5 �� ا����و�� ا�1���1 =  3ت

  ا$� �ر 3ر�د��ن ��/�ل ا�� ��ن 23 ا�(�ھ�ن  وا�ط	 ا�ر�ب -9

���و���ن ا��2ر �ر�د��ن أ��و�� إ�#�"�� �����ر د��� ا��روق ��ن ا�ر�ب أ12ر �ن 

: ا��������ن �� ��ض ا���.�رات �1ل(�ر��ط��ن، أو ��ن ���و��ت ��6���5 �ن ا%�راد 

� ا����رب ا��� )وI�رھ�...ا���ر، ا�ذ2�ء، ا����وى ا������� وا���#�دي� �، و����دم أ�

��م ��5� إ��دة ا�/��س �ددا �ن ا��رات ��� ��س ا����و��، و����د ا����ر �ر�د��ن ��� 

� �ن ������ت ��6���5 ا��ر�E� ت ا�/�م ا��ر��ط��دام )ا��رض ا�#�ري(اض أن ���و������ ،

ا������ت ا�ر���� �د� �ن �����ت ا����� أو ا������، و�� ھذه ا����� �2ون ا������ت ���رة �ن 

  )164: 2005ا�درد�ر،. (�ر��ب ا%�راد أ���5م �� �دد �ن ا�6روط ا���ر���� ا�������
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   �ر �و�ران ا$� -10

ا��رح 2و2ران ا����را �#�H �?���دام �� ���� �#ول ا����ث ��� �����ت ا���� �ن 

، أو ���و�� )I�ر ���/��(������ت ���ددة، أو �����ت ��2ررة ��� ���و��ت �ر��ط� 

  :، و��م ����3 �ن ا����د�� ا�J��)،#�ر1(وا�دة �ن ا%�راد، ���ث ��Eذ ا��#����ت ا�در�� 

= 2�و 
ك(ك��)∗�=((�= س��م)���²= س��م��²⋯���= س ك�م�²

ك��= س���= س²
   

  :��ث أن

  �دد ا�������ت = ك 

  ���وع در��ت ا����و�� ا%و��=  �1= س

  ���وع در��ت ا����و�� ا�1����=  �2= س

  )ك(���وع در��ت ا������� ا%��رة = �= س ك 

  �= س ك+...+�2= س+�1= س) = ك(���وع در��ت ا�������ت = �= س 

  ���وع �ر���ت در��ت ا�������ت  �2= س

) 2�و(، �Kذا 2��ت ���� 1-ك=�در��ت �ر��  �2ن �دول 2�) 2�و(و��م ا����ر د��� 

 ����ا��دو��� ��د ���وى د��� ���ن �5ذا �دل ��� و�ود �روق دا�� ) 22�(ا����و�� ا�2ر �ن 

  .�/�ل ا��رض ا��د�ل��ن ا�������ت ا�������، و������� �ر�ض ا����ث ا��رض ا�#�ري و

	�#$:  

�ن �?ل �� ��ق ��2ن ا�/ول �����ر ا��روض ا���ر�� ��ط�ب ا����ر ا%��وب 

ا$�#�"� ا�����ب، وھذا ��و�ف ��� ���وى ���س ا���.�رات، 26ل �وز�8 ا������ت ��#ل أم 

إ�دى  ��و�ر���#ل، و�دد أ�راد ا�����، ��2ل أ��وب إ�#�"� �د�3 �����ر ا���دا�K� ،3ذا �م 

ا�6روط �� ا%����ب ا$�#�"�� ا���را��ر�� ���� ا����ث إ�� ا�?��را��ر�� ا��� ����د�5�، 

������ث ���� إ�� ا����ر ا%��وب ا$�#�"� ا�����ب �درا��3 �5دف ا��و#ل إ�� ���"= 

  )170: 2005ا�درد�ر،. (وا���ذ ا�/رارات ا�������
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  :����د

���ول ھذا ا���ل ا��راءات ا������ ��درا�� و ���� �� ���ؤ�ت ا�درا�� ا������ ��

� �"���ر ��� !ر �ت ا� ا���د#� ا�درا�� ا��ط����ن "&ل ا�درا�� ا��دا��  ��ثا����ث 

 �����د ا���د �ن ��دس ���+��م، )�� ا���د ا����ث  �-��� ��� ا�-�وم ا������( ���(��

  .ا����رة ���. ا��-�و��ت �ن �ذ)رات ا�����ر

  ���� ادرا
	: أو�

 ،0�� ط�-� ا�درا�� ا����� وا��دف ���� ا��"دم ا����ث ا����1 ا�و��0 ا���������ء 

ث أن ھد!�� ھو و�ف و���ل طرق �-���� و� �ھذا ا����1 ا�ذي �#ق ھدف ا�درا�� ا����

ر ا��-���� �ر6ا��ر �ت ا��� و!ق ط�-� ا��-ط�ت ا���را��ر� وا�&��را��ر�، و!0  وء �-�

  .��ر6ا����� أو ا�"�ط�7 ���ر � ا��

����� :	
  ����� ادرا

 .��ر ا���رة ا�ز���  �ذ)رات ا�����ر�)ون ����. ا�درا�� �ن ��)2012    ���� ���

� �6م ��م ا���س ���-� ��د ا���د �ن ��دس ���+��م، ) 2015�� ا�-�وم ا������( ���(��

� ���ؤ�ت درا���م�� ������ ���9 ا��ر �ت ا��ر6� ���  . وا��0 ا���د !�� ا����:ون 

�دد ا����ث ����ر ����. ا�درا�� ���ط&ع و�ن "&ل ا�#وا7م ا���درة �ن ا��)��� 

� ر��7ل ا�����ر ا��و�ودة �=-�� ��م ا���س، و6د ��> ���وع ا��ذ)رات ��وا��383 ( 0(

  .�=�ل ��. ا��"���ت !0 ا�=-��

�دد ر��7ل ا�����ر �=-�� ��م ا���س .ن �وز���ر ا���رة ا�ز���  وا��دول ا����0 

2012  ���� ��"�ص و�دد ا��و�ود ���� أي �دد ا��ذ)رات ا��0 �م ، ��ب )ل ��2015

�� و���� ا��وا�د��   .ا�ط&ع 
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�س ����	 �
����م ��ر  )11(�دول ر�م�
�ر ���	 ��م ا���و$# �دد �ذ!رات ا

��رة از���	   2015)�' ����	  2012ا

  ���� ا��وا�د  ا�-دد ا��و�ود ����  �دد ا��ذ)رات  ا��"���ت

  %33.22  102  114  ا�-�دي��م ا���س 

 %22.47  69  80  !0 ا�و�ط ا��در�0 ����ا���� ا�

� ا�-�وم��-�  54  50  16.28%  

��ل ا��-ط�ت ا�)�� وا�)���  15.63%  48  59  

  %87.60  269  307  ا����وع

  

 ����ر �#�م ��م ا���س ���-� �ن ���وع �دد ا��ذ)رات ا����) %87.60(و6د �م ا�ط&ع 

  .���+��م

  .��ت !�� �-���� ا��ر �ت ا���ر�6) 33(�ذ)رة ا��و�ودة ���� ) 269(و6د )��ت �ن �ن 

�ر��	 ���	  )12(�دول ر�م�ر$��ت ا�و$# �دد ا�ذ!رات ا�* ��ت (��� ����	 ا

��رة از���	  �س ����	 �
����م ��ر ا��2012�م ا  	2015)�' ����  

  ���� ا��وا�د  ����ا�-دد ا��و�ود   �دد ا��ذ)رات  ا��"���ت

��ل ا��-ط�ت ا�)�� وا�)���  14%  7  13 

� ا�-�وم��-�  9  6  12%  

���م ا���س ا�-�دي وا���� ا�-#�  30%  15  22  

  %10  05  06  ا���� ا����� !0 ا�و�ط ا��در�0

  %66  33  50  ا����وع

  

�ذ)رات ا�����ر =-�� ا�-دد ا�����0 ���ذ)رات ا��0 �م �-���� ا��ر � ا���ر�6 ��ب 6وا7م 

�� ھ0 )50(��م ا���س ھو��  ).33(، أ�� �دد ا���وا�دة وا��0 �م ا�ط&ع 
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���� :	
  ���	 ادرا

�� ا�درا�� �ن ر��7ل ا�����ر�2012��ر ا���رة ا�ز���  ��:�ت   ���� ���2015 

 0!)33 (��  ).49(ر����، و��> �دد �-����ت ا��ر � ا���ر�6 !

�دد ا��ذ)رات وا��-����ت ا��0 �م درا���� ��ب ا��"���توا��دول  .  .ا����0 و @ �وز

��ر�	 (* ���	 ادرا
	�و$# �دد �����ت ا )13(�دول ر�م �ر$��ت ا  

��ر � �ت ��-���ا��دد   �دد ا��ذ)رات  ا��"���ت

  ��ر6ا��

��ل ا��-ط�ت ا�)�� وا�)���  13  7  

� ا�-�وم��-�  6  09  

��م ا���س �  19  15  ا�-�دي وا���� ا�-#�

  08  05  ا���� ا����� !0 ا�و�ط ا��در�0

  49  33  ا����وع

  

�دد ا��ذ)رات ا��0 �م !�� �-���� ا��ر �ت ا���ر�6 ھو )33( �، أ�� �دد ا��-����ت ���ر 

   ).49(ا���ر�6 !0 ھذه ا��ذ)رات ھو 

  أداة ادرا
	 ا�ط��+�	: را���

�داد ا����رة ���. �م ���ء أداة ا�درا�� B� ث���ث �6م ا�و!#� �ط�-� وأھداف ا�درا�� �

�  :ا��-�و��ت وا�����ت ا�"��� ��ذه ا�درا�� و6د �)و�ت ا�����رة �ن ا��6Cم ا����


م ا-ول+  :ا

�-�و��ت �ن ا���ث ��ھ�ت !0 ا����� �ن إ=)��� ا�درا�� ا�:��� و=�ل ا�"���ت 

�  :ا����

  ر6م ا���ث  -

  م ا����ث�6 -

  




                                                                           ا�	ا��ا���� ��
���را�
 ا����ا��ا��	اءات ا���  

 

53 

 

*���
م ا+  :ا

� �وع ا�����ت و�وع ا�C�وب ا����07 ا����"دم و�دى �&E��7 �"���ر ��ا��-رف 

 �ا��ر � ا���ر�6 وأ�ط� ا��-�و��ت ا��0 ��ھ�ت !0 ا����� �ن إ=)��� ا�درا�� اCو�

�  :و=�ل ا�"���ت ا����

  �وع ا�����ت -

-  �� ا��-���� ا����7��  )."�ط�7/����(ا��)م 

ث��
م ا+  :ا

  .��-ر!� �وع ا�C�وب ا����07 اC):ر ا��"دا�� !0 ا"���ر ا��ر �ت ا���ر�6

  .وأ�ط� ا��-�و��ت ا��0 ��ھ�ت !0 ا����� �ن إ=)��� ا�درا�� ا�:��:�

�

�/د�	: /����ب ا2)�0�1	 ا�
  ا-

�ب ا�������Cث ا���ا��"دم ا� : ��"���ر ا��ر � اCو�� وا�:��:�، ا����� ا��7و

  .�"���ر ا��ر � ا�:��� 2وا"���ر )�

-  � =ا����� ا��7و
ا��)رار×���

���دد ا�-
   

��=  2ا"���ر )� -
(ت و�ت م)²

ت م
  

�

�د :	��(��	 (* ادرا
	 ا��(��درا
	 ا2)�0�1	 ا 	�����  ا�2راءات ا

 �� ا�و�ف وا����ل�6م ا����ث ��B��ع ا��راءات ا�������  :أ:��ء 

1- 0�ف ا��"���ت ا��0 �م !�� �-���� ا��ر � ا��ر6� وھ0 )�� ���:  

- ��ل ا��-ط�ت ا�)�� وا�)���.  

� ا�-�وم -��-�.  

- ���م ا���س ا�-�دي وا���� ا�-#�.  
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  .ا���� ا����� !0 ا�و�ط ا��در�0 -

2- -ب ا����7� وط����Cد أ�واع ا� ا����ل ا����07 وإذا )��ت �وع ا�����ت �&7م ��د

  ).ا���را��ري وا�&��را��ري(ا����ء ا����"دم 

إ��د ا��روق !0 �-���� ا��ر �ت ا���ر�6 �ن �ذ)رات ا�����ر و!ق ا��"���ت، أي  -

�� أو "�ط�7�� �  .�-���� إ���7

ب ا����7� اC):ر ا��"دا�� -3���Cر!� أي ا-�.  



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
	 ا�����                                                                           �  
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  :����د

� ا���ل ا���ق إ�راءات �
	��� ا���ث �ن ��ل ��ن �
	� ا�درا�� ��رض ا���ث 

�� ت ا!����، و#�د�د ا��"	 
، وأداة ا���ث �ن ��ث �	#
  .و#�د�د ��#�"	 و��

  و�,د #م ��* ا��"(و�ت ا��ز��,� � و#
�#�,�ق أھداف ا���ث /م �رض و�
.-� ا�

� ا��2ر .�ت �#,د�م �"ض ا�#و��ت ��2 (� ا���ث وذ�ك �ن ��ل ا�#�,ق �ن �رو3	، و

 � ا��#��ل �(�	#

ءا �(6 ا��.  

  :�رض ا
����� و������ ا
�ر��� ا�و
	 -أو�

�#�9ر ا��روض ا��  ا�2��ب#
ص ا��ر��3 ا2و�6 �(��ث �(6 أن   �� � .را!��


م:#�� �"�� ر� ل ا���#ر �>(�� ا�"(وم ا#�9���� .�م �(م ا�
�س ��� ���
، و�(#�,ق �ن �

د �(6 ا�
��� ا�� و���#�9  .ھذه ا��ر��3 .م ا���ث �

�و�% �دد ا$��دا��ت ا�$�
�ب ا"! ���� �����ر ا
�ر���ت ) 14(�دول ر�م

��
�����ت ,+ �ذ(رات ا
��$�ر �&�� �)م ا
��س ���&� ا
��ر�� ا

�وع ا ��$���
�� و.�ر ا$�

  �$�/��م

ا�2��ب ا!�� �� ا�:�ر   ا�2��ب ا!�� �� ا��
���  ا�#���ت

���
�  

  ا�
���  ا�#>رار  ا�
���  ا�#>رار

  /  / %26.53  13  #�(�ل ا��"ط�ت ا�>��� وا�>����

  /  /  %18.36  09  #"(���� ا�"(وم

  /  /  %38.77  19  �(م ا�
�س ا�"�دي وا���� ا�",(��

�� ا�و�ط ا��در�� ����
  %2.04  01  %14.28  07  ا���� ا�

  %2.04  01  %97.94  48  ا����وع

  

�#�9ر ) A3#�)14 �ن ��ل ا��دول ر.م  �� أن ���وع ا�#�دام ا�2��ب ا!��


ت وا��#�,ق �ن � �ذ>رات ا���#ر -"�� �(م ا��روض ا��ر.� ا��
�ب �
وع ا���� -روط	

 B)� م .د
:#�� �"��ن ا����وع ا�>(�، ) %97.94(ا�#�دام �
�ب و�
��� ) 48(ا�
�س �


ت < ���
 أن ���وع �دد ا�9#�دا�ت ا�:�ر ��<)01 ( ���
�ن ا����وع ) %2.04(أي �



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
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ن �< �� � ا�#�ر ا�2��ب ا!���ح ا���/�ن �
 ���

�ب ��ب �"ط�ت ا�>(� أي 

 ���

��� ا�#�دام ا�2��ب ا!�� �� ا���
ت ا>�ر �ن ا�#�دام ) %97.94(ا���ث، <

 ���
  ، )%2.04(ا�2��ب ا!�� �� ا�:�ر �


ر�ض ا��رض ا���ري و
,�ل ا��رض ا��د�ل أي ا
D .د #�,,ت ا��ر��3  

E� D�)�و


ص �(6 أن # ��#�9ر ا�2��با2و�6 ا�# �� � ر� ل  ر.�ا��روض ا�� ا!��� ���
�


م:#�� �"�  . ا���#ر �>(�� ا�"(وم ا#�9���� .�م �(م ا�
�س ��

 � ا��#��ل#
� ھذه ا��ر��3 ا�� ر ��د F ��ر،(����� �درا��  �(�	�
) 1991ا�

� ر� ل "�
ت � #�(�ل ا������ب ا!�� �� ا�#� ا�#�د�ت �G� �
درا�� #,و���� �,ر

� >(�� ا�#ر��� ���"� أم ا�,رى و>(�� ا�#�، ��ث "ر��� ���"� ا��(ك �"ود ��ر�ضا�����#ر 

�  ھد�ت ھذه ا�درا�� �#,و�م ا�و3* ا�, م �9#�دام�� ر� ل ا�����#ر � �� ا�2��ب ا!��

>ل �ن >(�� ا�#ر��� ���"� أم ا�,رى و>(�� ��"� ا��(ك �"ود ��ر�ض وا��,ر
� ��ن ذ�ك 

� 3وء �"��ر و3"	 ا��9 �ون، /م ��و�� ا�#"رف �(6 أ��ب �ا�9#�دام وذ�ك 

  :أنو#و�ل إ�6 �
	� ا�و��� ا�9#�دام �Iر ا��
�ب �(#:(ب �(�	، ��ث ا�#�دم ا���ث ا�

� >(6 ا�>(�#�ن -�  .ا�9#�دام ا��
�ب �
��ض 

� ا�#�ر ا��روض ا��ر.� إ�6 اھ#�م � �� ��ب ا!���G� ب�
�ر�* ا�9#�دام ا��

����� � #
� إ�داد ا���وث وا��روج ��ء �� �D �ن أھ��� ��!  .ا�ط(�� �

  

  

  

  

  

  

  

  



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
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  ا
�ر��� ا
�����0رض ا
����� و������  -����0

  )2(�(�و�% ����� ا����ر �ر�2 (�ي ) 15(�دول ر�م 

      ��   ا��"���  ا!��

  

  ا�#���ت

ط �  ������  < ���.2 

) A���#

#س�(  

در�� 

  ا��ر��

��#وى 

ا�د��9 

��   ا!��

#�(�ل 

ا��"ط�ت 

ا�>��� 

  وا�>����

ا�#>رار 

  ا����ظ

13  00   

 

 

 

1.55  

 

 

 

 

03  

 

 

 

 

0.05  

ا�#>رار 

  ا��#و.*

12.73  0.26  

 ����)"#

  ا�"(وم

ا�#>رار 

  ا����ظ

09  00  

ا�#>رار 

  ا��#و.*

8.81  0.18  

�(م ا�
�س 

ا�"�دي 

وا���� 

  ا�",(��

ا�#>رار 

  ا����ظ

19  00  

ا�#>رار 

  ا��#و.*

18.61  0.38  

ا���� 

 �� ����
ا�

ا�و�ط 

�  ا��در�

ا�#>رار 

  ا����ظ

07  01  

ا�#>رار 

  ا��#و.*

7.83  0.16  

 أن در�� ا��ر��   01  48    ا����وع��=3  	)�,#

  7.81 < 1.55 ← 7.81ا��دو��� 

  


ت #>رار �#و.* ا.ل �ن � �"ض ا��� 

"#�د �(A���# 6 �#س  )5(�� أن �د� D�)�و  

  



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
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  :���ون ��س

<2 =
���/ت و�ت م/	��.�)²

ت م
  ،<2 =1.55  

  3= در�� ا��ر�� 

ا���ق �A3# ا�#>رار ا����ظ ��ن #���ت �(م ا�
�س ) 15(��ل ا��دول ر.م �ن 

� ا�و�ط ا��در��، ا���� �#�(�ل ا��"ط�ت ا�>��� وا�>����، #"(���� ا�"(وم، ا���� ا�",(�� 

�)� � ا�و�ط ا��در�� �ن ��ث ا��"��� ا!�� �� ا������ وا��ط � >�� ����
-13(: ا�

00-09-00-19-00-07-01 (�)� - 0.18-8.81-0.26-12.73: (وا�#>رار ا��#و.* >�


د ) 1.55(.��� �ـ ) #���A �#س(و��ل ا�#�ر �ر�* >ي ) 18.61-0.38-7.83-0.16�

� ا�:ر �ن ��#وى ا�د��9 ا!�� �� ) 3(در�� �ر�� 	� أي ) 0.05(� � �Iر دا�� إ��	�

  .9 �و�د �روق


 

E� D�)�و ��� 9 �و�د �روق �#�,�ل ���رض ا���ري و
ر�ض ا��رض ا��د�ل و�


م ا��ر.��"��� ا��ر��3 :#�� �"�  .��ن ا�#���ت -"�� �(م ا�
�س �

��� ا��روض ا��ر.� ھذ"� ��ا د��ل �(6 ##�*  و�دم و�ود �روق ��ن #���ت 

ء و>���� ا�#�دام ا�2��ب ا!�� ��  �(م ا�
�س دون ا�#/
ء ط(��واھ#�م ���* ��!�

��� �ن ا!��ء وا�دورات  وذ�ك �ن ��لت إ3�� #���ص ��ھ�� ا�2#ذة ��

��
  .ا�#>و�

  

  

  

  

  

  

  



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
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 �0
�0- �0
�0
  �رض و������ ا
�ر��� ا

  �و�% ا�$�
�ب ا"! ���� ا�(0ر ا$��دا�� ,+ ا����ر ا
�ر���ت ا
��ر��) 16(�دول ر�م 

  �دد �رات ا�9#�دام   ا�2��ب ا!�� �� ا2>/ر 

  ا�
���  ا�#>رار  ا�#�دا�

<2  09  30%  

  %23.33  07  #�(�ل ا�#��ن ا�2دي

  %16.66  05  "ت"ا�#�ر 

� 
  %16.66  05  #�(�ل ا�#��ن ا�/

  %13.33  04  ا�#�ر >و��و�روف ���ر
وف

      

أن ا�2��ب ) A3#�)16 �ن ��ل ا��دول < �و.د  2ا!�� �� ا2>/ر ا�#�دا� ھ

 D�09(#>رر ا�#�دا ( ���
� �ذ>رات ا���#ر -"�� �(م ا�
�س ��"� )  %30(�رات أي ��


م، /م �(�D #�(�ل ا�#��ن ا�2دي �,د #>رر :#��)07 ( ���
، >ذ�ك )%23.33(�رات أي �

 " ت"ا�#�ر�	
� #>رر >� � 
�>� ) %16.66(أي �
��� �رات ) 05(و#�(�ل ا�#��ن ا�/

� ا��2ر ا�#�ر >و��و�روف ���ر
وف�، و�	
�رات أي �
��� ) 04(��ث #>رر  �

)13.33%.( 
م ھو >:#�� �"�
ت أ>�ر   2-"�� �(م ا�
�س �< D�ا�#�دا ���
�)30% (

  �ن ا�#�دا�ت


ر�ض ا��رض ا���ري و
,�ل ا��رض ا��د�ل أي أ
D .د #�,,ت ا��ر��3  

E� D�)�و


ص �(6 أن أ>/ر # ��#�9ر ا�2��با�/�/� ا�# ر.�ا��روض ا�� ا!�� �� ا�#�دا�  ��

   .�ذ>رات ا���#ر ا�2��ب ا!�� �� ا�2رى

 � درا��  #
� �,� � ھذه ا��ر��3 �ط#
)� F د��ر �
درا�� #,و���� ") 1991�ر،ا�

 ��)< ��� ر� ل ا�����#ر �
ت � #�(�ل ا������ب ا!�� �� ا�#� ا�#�د�ت �G� �
ر,�  

  



�ض و������ �����ت ا��را�ا��
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   :ا�#� #و�(ت إ�6 أن" ا�#ر��� ���"� أم ا�,رى و>(�� ا�#ر��� ���"� ا��(ك �"ود ��ر�ض

� ا�>(�#�ن ھو ا�#�ر �ر�* >ي -�   .ا�#�9ر ا2>/ر -�و�


م 2>:#�� �"�� �ذ>رات ا���#ر ��� وھذا  ،أ>/ر ا�#�9رات ا�#�دا� و-�و�

� #ط��,D و�"#�ر أ>/ر >�ءة ، >ذ�ك �ر�� و�	و�را�* �>ون أن ا�#�9ر أ>/ر #داو9 ��ن ا�ط(��

 .ود.�

 
 



  

  

  ��قــا��



 :��قــ	 ا��ـ�ــ���

 ا����رة  �� ا����و��ت � ا�درا�	 ا������	 ا�������	 �����ر ا��روض ا���ر�	 �

  .�ذ)رات ا�����ر �'�م &�م ا�#�س  ���	 ���$�#م

    ر�م ا���ث  ��و�
ت �ن ا���ث

    ��م ا��
�ث  

��
    ا���
ء ا��
را��ري  �وع ا����ل ا���

    ا���
ء ا��
را��ري  

 ���
� ا�����
ا���

� ر!�
ت ا� 
ر��  

�����    

  �
ط�#    

  
$2    

�ل ا���
�ن ا&�
دي  ا'#��
ر ا���
�� ا&$%ر��    


�ل ا���
�ن ا�%�
��  ا��#دا���    

    "ت"ا#��
ر   

    ا#��
ر $و��و�روف ���ر�وف  
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  :�ـــــ���ـــ�

�، ��و �ؤدي دورا ��رزا ��س �� �ظ�م  ا����ء ��د�������ث � ���� ا�د�� �� ������

�ب، و�#ن �� ���د&&ت  ���� ���� -��دة ا���#�ر  �(��  أ�*�ا�����ت و ���(��� ��)روج  

.� / �0�� ������ء ��و�ول إ�4 ��23 وا�)�ذ -رارات�و  � ������4 #ل ���ث ا&�� ،.  

�س  ��راءھذه ا�درا��  أ(زتا�����ون  ن و(ود -�ور  أ#ده و/�4  � (�ل /�م ا�

، و����ر  ��ھ � (د�دة �� �)�ص ����ل ا� �ط��ت ا�# �� وا�#����، ا����ء�� ا��)دام 

�م و���ط  أن��ث �(ب /�4 #ل ���ث /د -�� . ���ث /� � طرح �ر*���. و& �د  ن �

دون ا���?ق  ن  ا=����بن ا&��)دام ��ذه &)���ر �رو*.، = ا������3 ا=����ب� ( وع 

�دا3ل و*�ت ھذه ا�درا�� .#وك �� �����، و#ذ�ك ��23  @ إ�4ا��را*���� و@روط�� �ؤدي 

���  ا=����ب�  .&)���ر ا��روض ا���ر-�ا��0ر  

  :ا���را��ت

��  :�� *وء ا���23 ا��� �و��ت إ���� ھذه ا�درا�� ��ن ا����ث �و�� � � �

�ب -��وب ا�����3 ا� �  . را/�ة @روط و ����ر ا)���ر ا=

��وى ا�?��س*رورة ��ص ا�����ت  ن ��ث  - .  

  .إ(راء ا� ز�د  ن ا�درا��ت ا��� ���ول  و*وع ا��ر*�� ا���ر-� -

�وب إ����3 و��ل ا�و��ء  -��� �م (داول �و*D ا=����ب ا������3 وأ�س ا)���ر #ل أ

    .*. و �ط����. �م (�ل ھذا ا�� ل  ��ول ا�طEب وا������ن�رو�
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  :����� ا��را�

  :ا���ب

دار : ا=ردن. 1ط.  �ھ2 ا���ث ا��� � وا����ء) 2006(#� ل، وآ)رونأ�و ز�� �ر�د  -1

Gر وا��وز�@�  .ا� ��رة �

�ھ2 ا���ث وطرق ا�����ل ا�����3 �� ا���وم ) 1991(��دق، آ �ل -أ�و �طب، �ؤاد -2 

��� وا��ر�و�� وا&(� �/����و ا� �ر��: ا�?�ھرة. ا�)   . #��� ا&

ا� ر#ز : ا� 0رب. 1ط. ا���ث ا��� � �� ا���وم ا&(� �/��) H)2008إ�راھ�م، /�د  - -3

  .ا��?��� ا��ر��

ا=�س ا� �(�� وا&��)دا �ت  )2009(أ�و ��و، ��?وب /�د H-ا�(�دري، /د�ن ���ن -4

����@ر وا��وز�G: ا=ردن. 1ط. ا������3 �� ��وث ا���وم ا��ر�و�� وا��  .إ�راء �

ا����ء ا���را �ري وا���Eرا �ري �� ا)���ر �روض ) 2006(د ا� �م ا� دا�درد�ر، /� -5

��� وا��ر�و�� وا&(� �/���  ./��م ا�#�ب: ا�?�ھرة. 1ط. ا���وث ا�

�� وا&(� �/� وا��ر�وي)1987(ا���د،  � ود أ�و ا���ل -6�دار : ��روت. 2ط. ا����ء ا�

  .ا��*� ا��ر���

�و#��) 1993(ا����ف، ���D �ن  � د -7�@ر#� : ا�ر��ض.  د)ل إ�4 ا���ث �� ا���وم ا�

  .ا����#�ن

 ?رر طEب -�م .  ��دئ ا����ء وا�?��س ا&(� �/�) 2007(ا�?��ص،  �دي  � د -8

�س  .(� �� ا� �ورة:  �ر. /�م ا�

�ت) 2007(أ ��،  و�4  � د -9����دار ا� �ر�� : ا�?�ھرة. 1ط. ا�����ل ا�����3 �

  .ا�(� ���

��� ) 2009(�و/Eق،  � د -10�ا� و(� ����Kء ا�و��� ا&��د&�� �� ا���وم ا�

  .ا�(زا3ر، دار ا= ل ��ط��/� وا�@ر. �دون ط���. وا��ر�و�� وا&(� �/��

�ھ2 ا���ث �� ا��ر��� و/�م  )1978(#�ظم، ا� د )�ري- �د(��ر، (��ر /�د ا�� -11 

�س  .دار ا��*� ا��ر���: ا�?�ھرة. 2ط.ا�
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12- �����) 2012(�حدو�دار، /�د ا��. 1ط. ا=����ب ا������3 و�ط��?���� �� ا���وث ا�

�س #��� اLدابدر��. -�م /�م  ا�#�  .دار ا� �ر�� ا�(� ���: (� �� ا�

13- G� �دار ا��دا�� ��ط��/� : / �ن. 1ط.  ��دئ ا����ء) 2008(ط��.، ا� د /�د ا�

  .وا�@ر

�4،  � ود /�د -14�دون . ا��?و�م ا��ر�وي  ��دئ ا����ء) D���)2007 ا� د-ا����م  

در�� ��#��ب:  �ر. ط���#�  . ر#ز ا�

���ون، ���د -15- ���. 1ط. ا�د��ل ا� �(� �� إ/داد ا� ذ#رات) 2012((رادي، �

@ر: ا�(زا3ر�  .دار ا�?��� �

  .دار ا��#ر: ن/ �. 1ط.د��ل ا����ث �� ا)���ر ا��روض) 2008(���م، /��4 �در -16

�س ا�����3)1999(/��س،  � ود /وض -17در��. /�م ا�#�  .دار ا� �ر�� ا�(� ���: ا�

�س) 1989(/دس /�د ا�ر� ن -18. 2ط. ا�(زء ا����.  ��دئ ا����ء �� ا��ر��� و/�م ا�

  . #��� ا=-�4: / �ن

دار ا� �ر�� : ر �. 2ط. ا����ء ا���#و�و(� ا��ط��?�) 2000(/��وي، /�د ا�ر� ن -19

   .ا�(� ���

ا=����ب ا������3 ا&��د&��� ا���را �ر�� ) E/)1993م، �Eح ا�د�ن  � ود - -20

��� وا��ر�و���   .دار ا��#ر ا��ر��: ا�?�ھرة. 1ط. وا���Eرا �ر�� �� ����ل ����ت ا���وث ا�

�م -  -21�?�. 1ط. وا��� �م وا��?��تا���ث ا��� � ��ن ا���ر�ر ) 2012(�ر����، ا��ر�� �

@ر وا��وز�G: ا=ردن�� � ��   .دار أ

. ا����ء ا���Eرا �ري �� ��وث ا��ر��� ا�ر��*�� )1989(ر*وان،  � د �ر ا�د�ن -22

  .دار ا��#ر ا��ر��: ا�?�ھرة

(� �� . درا�� ا� (� G د)ل إ�4 ا����ء �ر� M)2012 ( 2ر�ب،  � د ��د ا� د -23

در��#�   .ا�
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    :�ذ�رات ا���رج

". @روط و ����ر ا��)دام ا�����ل ا��� ��) 2000(ا� ��#�، /�د ا� (�د �ن ا� د �ن  � د -1

��ر�)�  ����  . #� ا� #ر �: (� �� أم ا�?رى. ر

2- H ردي،  � د /�د��?و�م ا=����ب ا������3 ا� ��)د � �� ا���وث ا��ر�و�� ) 2012(ا�

��رر�. ا��د��� ���(� �� ا��E �� وا���ول�)�  ��� .�� E�   .Mزة: ا�(� �� ا�

3- H ن، ����  � د /�دE)د � �� ) 1990(ا��(������ب ا������3 ا� N� �� و�?� ��درا

��ر.ر��3ل ا� �(���ر �#��� ا��ر��� أم ا�?رى�)�  ����   . #� ا� #ر �: ر

ض ا=����ب ا������3 ا� �� �� ا� ?�ر� ��ن ��23 �� )2012(ا�)��دي،  � د /� �ر /� ر -4

� �� �� *وء ا���ك ا��راض �(�س ا�����ن� Eر. وا����)�  ���� #�  :(� �� أم ا�?رى. ر

    .ا� #ر �

  :�وا� ا���ر��ت

1-deretna.com/vb/archive/index.php/t-7201.html   

2-www.columbusu.net                                                           

 

 

 

 

 


