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 ملخص

اقذد  تهدف هذه  لددالةذإ ىدذق تم ذ د  ذادت  لةذت لولي لدات ذد لةذت لدل ىدذق لةذت لولي لددذ.  لد ةذتهدف 

أةات، والقع د.ص ن دتد أةات  اقد لدت لي لةذتول إ  012د.  في هه  لددالةإ، ح ث  ثلال  602دلاك 

(  هذذه  PLFSلدفلةذذن   إ  لددالةذذإ ىلذذق ىذذدد  ذذن لدو ذذاد لدهل ذذإ لد ةذذت دت  ذذن لةذذتول إ  ةذذ  لدمذذا  لد ل لذذإ 

لدو اد اتزي ىلق اضع لد  لدإ دد  لدد.  اىذدد ةذلىلي لد  ذد .ذلد لدفتذات لد ا   ذإ الدةذت دلد دل  ذد 

 Intraclass Correlation لدولحذذث   ل ذذد لداتوذذلن لدذذدل.لي اىذذدد أ ذذلد لد  ذذد الو ذذاا  اقذذد لةذذت.دد

Coefficient) ا  ل ذذد تلوذذل  (Kappa Cofficient) لدتالفذذب وذذ ن لةذذت لولي لدات ذذد الةذذت لولي دتم ذذ د

دتحد ذذذد لددددذذذإ  ) Stuart-Maxwell   لتةذذذا د-ايلا ةذذذتف  ت ذذذل تذذذد لةذذذت.دلد ل.توذذذلا لددذذذ.  لد ةذذذتهد

دل   ذذلي لد اتونذذذإ t لإلحصذذلة إ  د ةذذوإ لدتح ذذز فذذي حلدذذذإ تذذان لدو ل ذذلي  اى ذذإ  ت ذذذل تذذد لةذذت.دلد ل.توذذلا 

 Paired t test اقذد  حلدذإ تذان لدو ل ذلي ت  ذإ  لداةذن لدحةذلوي فذي إ دلتح ذز فذي( دتحد ذد لددددذإ لإلحصذلة

ح ذث دذاحظ أن ق  ذإ   ل ذد لدتفذلب فذي و ذ   ،داحظ أن ه لك تهوهول في ق د   ذل لي لدتفذلب لد ةذت.د إ

تدذذ ا لد تذذلةى ىدذذق أن قذذ د لةذذت لولي   فذذي لد ملوذذد تل ذذي   .فضذذإ  ذذدل فذذي و ذذاد أ.ذذا  0 2لدو ذذاد ت ذذلازي 

 لد .فل  ىن لةت لولي لدد.  لد ةتهدف في   ظد لوةةلإ هلي لدو ل لي لدت  إ  لدات د ت  د  حا
 

لد تذلةى تل ذذي  تول  ذذإ  ذذن  لوتهد ولددذ.  لد ةذذتهدف  فلحذذظ أنصذ ف لدولحذذث لدذذاتل  حةذق صذذلإ قذذا 

هذذي لوفضذد فذذي و ذ  لوةذذةلإ الوةذاأ فذذي  تل ذذي لةذت لوإ لدات ذذد لدذزا  ةذالد خ.ذذا، ف لذق ةذذو د لد ثذلد،

 02 حذذظ أ ذن ى ذذد ل  ت ذلاز ى ذذا لدات ذذد  ت ذل صذذ ف لدولحذث لدذذاتل  حةذق فةذذإ أى ذلاهد، فلأ.ذذا  أةذةلإ

ت ذل صذ ف لدولحذث  فإ ن  ن لد ا   أن تتان لةت لوتن أتثا لتةلقل  ع لةت لوإ لددذ.  لد ةذتهدف  ىل ل،

إ لدات ذد  ذن ان ثمذفلحذظ أ ذن ى ذد ل تتذ لداتل  حةق  ةتا  ثمتهد  ذن لةذت لوتهد ىلذق لدةذالد لد نذاا ،

تدذذ ا  فإ ذذن  ذذن لد ذذا   أن تتذذان لةذذت لوتن أتثذذا لتةذذلقل  ذذع لةذذت لوإ لددذذ.  لد ةذذتهدف  ،لةذذت لوتن ىلد ذذإ

فذي هذه   أ.ذههل و ذ ن لدىتوذلا ذتد دذد  تملا ا لدات د، ادتذن  تلةى لددالةإ ىدق أن ه لك ىال د .ف إ تاثا في

 دىد ههل لددىل  د ةتا  لدتلي  ة إ دل.تولا ىلق للددالةإ، ح ث أن ا اد لددددإ لإلحصل

 


