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 يضهت حطبيماث ػهىو انشياظت 

 0202انؼذد يائت و عخت ديغًبش 
 .ػاللت بؼط انًخغيشاث انبيىييكاَيكيت وػعالث انزساع انعاسبت بغشػت إَطالق انكشة فً أداء بؼط يهاساث انخُظ نالػبً انكشاعً انًخحشكت 

 / يذحج انغيذ يصطفً يحًذ و.د

 

صعذ ٌعذز ثٌضٕظ ِٓ ثألٌعجح ثٌش٠جض١ز ثٌضٝ صقظٝ دشعذ١ز وذ١شٖ عٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌّقٍٝ ٚثٌذٌٚٝ ٌّج صض١ّزض دزٗ ِزٓ عزشعز ـزٝ 

ثالدثء ٚثٌمٛر ٚثٌمذسر عٍٝ إصخجر ثٌمشثس ثٌؾ١ذ ـٝ ألً ٚلش ِّىٓ ٔظشثً ٌصؽش فؾُ ثٌىشر ٚوذش ِغجفز ثٌٍّعزخ ف١زظ أحزذـ 

ثٌّغض٠ٛجس ثٌعج١ٌز ـٝ ٘زٖ ثٌٍعذز ٠ضطٍخ ثإلعضعجٔز دىجـزز ثٌعٍزَٛ ثألىزشٜ ثٌضزٝ ٌٙزج عتلزز دضقغز١ٓ ِغزضٜٛ أدثء ثٌٛحٛي إٌٝ 

ثٌتعخ دذ١ٔجً ِٚٙجس٠جً ٚىطط١جً ٚٔفغ١جً فضزٝ ٠غزضط١م ِٛثوذزز ةفزشر ثٌضطزٛس ثٌضزٝ فزذعش ـزٝ ثألٚٔزٗ ثألى١زشٖ عٍزٝ ثٌّغزضٜٛ 

ٛثء وجٔزش ٘ؾ١ِٛزز أٚ دـجع١زز وّزج أْ إصمزجْ ثٌتعزخ ٌٙززٖ ثٌّٙزجسثس ثٌذٌٚٝ ، ف١ظ صقضٜٛ ٘زٖ ثٌٍعذز عٍزٝ عزذٖ ِٙزجسثس عز

 دصٛسر ؽ١ذر ص١ٙب ثٌتعخ ٌٍّٕجـغز ٚثٌفٛص دجٌّذجس٠جس .

ٌّٚززج وجٔززش س٠جضززز ثٌّعززجل١ٓ فشو١ززجً ِززٓ ثٌعٕجحززش ثألعجعزز١ز ثٌضززٝ صززذىً ـززٝ ص ١٘ززً ثألـززشثد ثٌّعززجل١ٓ ، ف١ززظ  ٙززشس ـىززشر 

ز ٔظزشثً ٌّزج ٔزضؼ ِزٓ ٘ززٖ ثٌقزشح ِزٓ إعجلزجس وغ١زشر ـزٝ حزفٛؾ ثٌؾٕزٛد ثٌزز٠ٓ س٠جضز ثٌّعزجل١ٓ دعزذ ثٌقزشح ثٌعج١ٌّزز ثٌغج١ٔز

 ( 33شجسوٛث ـ١ٙج . ) 

ـمذ عشؾ ثٌذعض ثإلعجلز ثٌذذ١ٔز ٚثٌؾغ١ّز دجٌعؾض ـٝ ٚ ١فز ثالعضجء ثٌذثى١ٍز دجٌؾغُ عٛثء وجٔش ِغتٌٛز عٓ ثٌقشوز ـزٝ 

ؾ أٚ ؽضء ِٕزٗ أٚ شزًٍ ؽضةزٝ أٚ وٍزٝ أٚ شزًٍ عضزٍٝ ثٌؾغُ وٍٗ أٚ ؽضءثً ِٕٗ ِغً ثألةشثؾ ، ٚثٌّفجحً دغذخ ثٌذضش ٌطش

 (  21: 1عٛثء وجٔش ٚسثع١ز أٚ ِىضغذز ٔض١ؾز إحجدز أٚ فجدط . )

٘زث ٚصعضذش ثٌضشدجس ثألسض١ز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ٘ٝ فؾش ثألعجط ـٝ ٌعذز ثٌضٕظ عٍزٝ ثٌزشؼُ ِزٓ إْ ثٌٍعزخ ثٌخططزٝ ـزٝ 

دعزذ أدثء ثإلسعزجي ف١زظ أْ إصمزجْ ثٌضزشدجس ثألسضز١ز صىغزخ أ١ّ٘زز  ثٌٛلش ثٌقجضش ٠ؤوذ عٍزٝ ِفٙزَٛ ثٌضمزذَ دئصؾزجٖ ثٌشزذىٗ

 ( 6:  2ىجحز ٌتعذ١ٓ ثٌّذضذة١ٓ ٚثٌٕجشت١ٓ . ) 

وّج صعذ ثٌضشدز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ِٓ ثٌضشدجس ثألسض١ز ثٌٙجِز ٚثألوغش إٔضشجسثً ٚثعضخذِجً ـٝ ٌعذز ثٌضزٕظ ٚصض١ّزض ثٌضزشدز 

خ  دجٌٕغزذز ٌٍضزشدجس ثألىزشٜ ٚٔظزشثً ٌصزعٛدز أدثء ِٙزجسر ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز ٠قزضُ ثألِج١ِز دغٌٙٛز أدثةٙج ثٌفٕزٝ دثىزً ثٌٍّعز

عٍٝ ثٌتعذ١ٓ دزي ؽٙذثً وذ١شثً إلصمجٔٙج ٌزٌه ٠ؾخ ع١ٍُٙ إصمجْ ٘زٖ ثٌضشدجس ثألسض١ز ٌضقم١ك أـضً ثٌٕضزجةؼ ٚثٌفزٛص د شزٛثة 

 (  64 - 55:  3ثٌّذجسثٖ . ) 

١ززز ثٌؾ١ززذر عٍززٝ دمززجء ثٌتعززخ ـززٝ ثٌٕمطززز أةززٛي ٚلززش ِّىززٓ ٚثٌضقضزز١ش ٚث٠ضززج صقززجـض ثٌضززشدجس ثألسضزز١ز ثألِج١ِززز ٚثٌخٍف

( وّج صّىٕٗ ِٓ صقش٠ه ثٌّٕجـظ دصزفز ِغزضّشر إلٔٙجوزٗ ٚإؽذزجسٖ عٍزٝ ثٌٛلزٛ   winner shotٌٍضشدجس ثألسض١ز ثٌفجةضر )

ّذجس٠ززجس ـززٝ ثألىطززجء ٚصززشن ِغززجفز وذ١ززشر ِززٓ ثٌٍّعززخ ٌضغززذ٠ذ ضززشدجس ٔجؽقززز ٚـعجٌززز ، ٚصعززذ ثٌضززشدجس ثألسضزز١ز ـززٝ ثٌ

 (102:  26ثٌفشد٠ز ِٓ ثألدٚثس ثألعجع١ز ٌٍفٛص دجٌٕمطز . ) 

 -فهُان بؼط اإلػخباساث انفُيت انخً حعغ فً انحغباٌ فيًا يخؼهك بًضًىػاث انعشب انزالرت :

 -أٚالً: ثٌضشدجس ثألسض١ز :

١زٗ ثٌتعذز١ٓ إٌزٝ إىض١زجس أـضزً صضشجدز ٔفظ ثٌّغىز عٕذ ثٌتعخ ثٌغ١ٍُ ِم ثٌتعخ ثٌّعجق فشو١جً ٠ٚؾخ عٍزٝ ثٌّزذسد١ٓ صٛؽ

ثٌّغىجس ثٌضٝ صٕجعخ لذسثصُٙ ٌٍٛحٛي ألـضزً أدثء دجإلضزجـز ٌٛؽزٛد ِغزىز إضزجـ١ز صضطٍزخ ِزٓ ثٌتعزخ ثإلِغزجن دجٌعؾٍزز 

 ٚثٌّضشح .

  -عج١ٔجً: ثٌضٛثصْ ٚثٌغذجس :

شعٝ دج١ٌذ ثألىشٜ ِٓ أؽزً ٠غّـ ٌتعخ ثٌّعجق فشو١جً ثٌزٜ ٠غضخذَ ٠ذٖ ث١ٌّٕٝ ـٝ ثٌٍعخ أْ ٠ّغه دجٌؾجٔخ ثأل٠غش ِٓ ثٌى

 ثٌضٛثصْ أعٕجء أدثء ثٌضشدجس ثألسض١ز .

 -عجٌغجً: ثإلسعجي ٚإٌمجء ثٌىشر سأع١جً:

 إعمجة ثٌىشر : ثٌتعذ١ٓ رٚ ِغض٠ٛجس ثإلعجلز ثٌعج١ٌز ٌٓ ٠ضّىٕٛث ِٓ أدثء صٍه ثٌّٙجسر دشىً ِذجشش ـٛق ثٌشأط أٚ ىٍفٙج .
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٠شثٚغ ثٌتعخ ِٓ أؽً ضشح ثٌىشر دجٌشىً ثٌّٕجعخ أِزجَ ثٌىشعزٝ ٕٚ٘زجن ٔمجة ثٌض ع١ش : عٕذ ثٌّٕطمز ـٛق ثٌشأط ٠ؾخ أْ 

ى١ززجسثس أىززشٜ صضّغززً ـززٝ ضززشح ثٌىززشر عٕززذ ٌّززظ ثألس  أٚ ِضجدعضٙززج عززُ ثٌضززشح ا عٕززذ ثٌىضززؿ ا ِززم العذززٝ ثٌىشثعززٝ 

 ثٌّضقشوززززززز دززززززجألسدم عؾززززززتس ) ِززززززضٚدر دعؾٍززززززز ىٍف١ززززززز إضززززززجـ١ز ( ٠ّىززززززٓ عّززززززً دٚسثْ لصزززززز١ش إٌززززززٝ ثٌخٍززززززؿ .       

                                                                                                                          (33( )35  ) 

وّج أْ ثٌطش٠مز ثألوغش ـجع١ٍز ٌألسصمجء دّغضٜٛ ثألدثء ثٌفٕٝ ـٝ وغ١ش ِٓ ثٌش٠جضجس ٘ٛ صقغ١ٓ ثألدثء ثٌفٕٝ ٌٙزٖ ثٌّٙجسر 

ي ثٌضق١ًٍ ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔىٝ و فذ ثٌعٍَٛ ثألعجع١ز ثٌضٝ ٠ّىٓ ِٓ ىتٌٙج صط٠ٛش ثٌضى١ٕه ثٌش٠جضٝ ٚـٝ ثٌّؾجي ٠ٚضُ رٌه ِٓ ىت

ثٌش٠جضٝ ٠ىْٛ ثأل٘ضّجَ دجٌٕض١ؾز ثٌٕٙجة١ز ٌٍقشوز ـٕقٓ ٔش٠ذ أْ ٔعشؾ ِج٘ٝ ثٌعٛثًِ ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔطتق ثٌىشر 

ثٌش٠جضٝ صضطٍخ أف١جٔج صؽ١ش ـٝ ثٌغشعز ِغً أٔشطز ثٌضشح  وجٌذـم وعجًِ ٌض٠جدر و١ّز ثٌقشوز ـ ٜ ِٙجسر ـٝ ثٌّؾجي

عٛثء دجٌّضشح أٚ ثٌمذضز أٚ ثٌعصج ٌزث ٠ذ١ٓ ثٌضق١ًٍ ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔىٝ ثٌؾضء ثٌزٜ ٠قضجػ ـ١ٗ ثٌتعخ ٌض٠جدر أٚ صٕجلص و١ّز 

 (. 153، 151، 23:  10)ثٌقشوز ِٓ ىتي ثٌمٛر ثٌّذزٌٚز ٚثٌضٝ صىْٛ ِقذٚدر فغخ ثٌضٛل١ش ثٌضِٕٝ ٌىً ِٙجسر. 

ف١ظ ٠ضُ دسثعز ثٌعًّ ثٌعضٍٝ ٚو١ف١ز ِشجسوز ثٌعضتس ث١ٌٙى١ٍز ـٝ وً ِشفٍز ِزٓ ِشثفزً ثٌقشوزز عزٓ ةش٠زك ِتفظزز 

فشوز ثٌّفجحً ٚدجٌضجٌٝ إـضشث  ٔٛ  ثٌعًّ ثٌضٝ صغجُ٘ دٗ ثٌعضتس ـزٝ ثٌقشوزز ، إال أْ ٘ززٖ ثٌطش٠مزز ؼ١زش وجـ١زز ٌضقذ٠زذ 

ثٌّٙززجسٜ ـٙززٝ صقضززجػ إٌززٝ أؽٙززضر أوغززش دلززز ِٚززٓ ٘زززٖ ثألؽٙززضر ثٌّضطززٛسر  عّززً ثٌعضززتس ٚٔغززذز ِشززجسوجصٙج ـززٝ ثألدثء

 EMG.  (5  :135)ثٌّغضخذِز سعجَ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس 

٠ضُ ثعضخذثَ ؽ١ّم عضتس ثٌغجعذ ، ِٓ ثٌطذمز ثٌغطق١ز إٌزٝ ثٌطذمزز ثٌع١ّمزز. ٠ّىزٓ ل١زجط ثٌعضزتس ثٌّٛؽزٛدر ـزٟ ثٌطذمزز 

ٙشد١ز ، ٌٚىٓ ٠صعخ ل١جط صٍزه ثٌّٛؽزٛدر ـزٟ ثٌطذمزز ثٌع١ّمزز. صزُ إؽزشثء ثٌعذ٠زذ ِزٓ ثٌغطق١ز ِٓ ثٌغجعذ دٛثعطز صخط١ط و

ثٌذسثعجس ث١ٌّىج١ٔى١ز ثٌق٠ٛ١ز عٍٝ ِشـك ثٌضٕظ ، ٌىٓ دسثعجس ل١ٍٍز ـمط فممش ِغضٜٛ ٔشجة ثٌعضزتس ـزٟ ثٌطذمزز ثٌع١ّمزز 

 (13( )23( )34) (30. )ٌذٜ ثٌتعذ١ٓ ثٌز٠ٓ صعشضٛث ٌّشـك ثٌضٕظ 

ال ٠ّىٓ صٕف١ز ثألدثء ثٌّٙجسٜ ثٌؾ١ذ د عٍٛح ١ِّض إال إرث ىضم ٌٍذقظ ٚثٌضق١ًٍ ـٝ ضٛء ثألعظ ث١ٌّىج١ٔى١ز  ِّٚج عذك ـجٔٗ

: 6() 204 -202: 5( ) 156:11ٚثإلعضفجدر ِٕٙج ٌإللضصجد ـٝ ثٌٛلش ٚثٌؾٙذ ٌٍٛحٛي ٌألدثء ثٌّغجٌٝ ٌٙزٖ ثٌّٙجسثس .)

ٌذسثعز ؽٙذ ثٌٕشجة  Electromyographyجةٟ ٌٍعضتس ٚـٝ ٘زث ثٌصذد ٠ّىٓ ثعضخذثَ ؽٙجص ثٌشعجَ ثٌىٙشد(  33

ـجٌؾٙجص ثٌعضٍٟ ثٌعصذٟ ٠عذ  Potential action . (3  :35)ثٌىٙشدجةٟ ثٌؾجسٞ ـٟ ثٌعضتس ٌقظز إعجسصٙج )ٔشجةٙج( 

ِٗ ؽ١ّم ثألٌعجح ٚثٌفعج١ٌجس ثٌش٠جض١ز دشىً حقٟ ٚع١ٍُ، ٌٚٙزث ـمذ ثعضخذَ ؽٙجص ثٌشعجَ  ؽٙجصثً ف٠ٛ١جً ٚأعجع١جً صقضجػ إ١ٌ

ِٗ ِٓ أوغش ثألؽٙضر  أ١ّ٘ز ـٟ ٘زث ثٌّؾجي ـٙٛ ٠عطٟ ـىشر ٚثضقز عٓ ِضؽ١شثس E.M.Gثٌىٙشدجةٟ ٌٍعضتس ) ( وٛٔ

وغ١شر ِٚضٕٛعز ٠ّىٓ دٛثعضطٙج أْ ٔغضذي عٍٝ عتِز ثٔضمجي ثإلشجسثس ثٌعصذ١ز ٚعشعز ٚحٌٛٙج ِٓ ٚإٌٝ 

 ( 135: 12ثٌعضتس.)

ٍىٝ ف١ظ صٛضم ثاللطزجح عٍزٝ ؽغزُ ثٌّخضذزش ٚصىزْٛ ِضصزٍز دٙزٛثةٝ حزؽ١ش ؽزذث أٔٗ ٠غضخذَ ثالْ ٔظجَ ثٌم١جط ثٌتعف١ظ 

٠غذش عٍٝ ٚعط ثٌّخضذش ٠ضُ ِٓ ىتٌٗ ثسعزجي ثالشزجسثس ثٌزٝ ثٌؾٙزجص ثٌّضصزً دٛفزذر صىذ١زش ٌتشزجسثس ثٌىٙشد١زز ٚثٌّضصزٍز 

 (5 :31ثء.)دٛفذر ثٌىّذ١ٛصش ١ٌضُ صخض٠ٕٙج دعذ أْ صىْٛ فذدس ِغض٠ٛجس ثٌٕشجة ثٌعضٍٝ ثٌقجدط أعٕجء ثألد

 وٛع١ٍز ٌٍضشخ١ص ثٌىٙشدٟ ٚثٌضم١١ُ ثٌّٛضٛعٟ ـٟ ثٌّؾجي ثٌش٠جضٟ وجألصٟ : EMGِٚٓ ٕ٘ج صضضـ أ١ّ٘ز إعضخذثَ ؽٙجص 

  ِؤشش عٍٝ ٔشجة ثٌٛفذر ثٌقشو١ز. E.M.Gصعضذش ثشجسر ؽٙجص   -1

 دسثعز صفجح١ً ِٚشجوً ضعؿ ثٌعضتس. ٠ّٗىٓ ِٓ ىتٌ  -2

 ٔغذ١جً صقش فذٚد ِطٍمز ٚأ٠ضجً صمذ٠ش سثفز ثٌمٛر ثٌعض١ٍز.ٚع١ٍز ٌضقذ٠ذ ٚصم١١ُ شذر ثٌؾٙذ ثٌعضٍٟ   -3

 دسثعز و١ف١ز ثدثء ثٌتعذ١ٓ ثٌّّضجص٠ٓ ٌٍّٙجسثس ثٌقشو١ز دذسؽز عج١ٌز ِٓ ثٌذلز ٚثإلصمجْ.  -4

 ( 4 -3: 13ِعشـز ثٌضقغٓ ٚثٌضطٛس ـٟ وفجءر ثٌؾٙجص٠ٓ ثٌعضٍٟ ثٌعصذٟ. )  -5

فشو١جً ـٝ س٠جضز ثٌضٕظ  ِٚٓ ىتي أْ ثٌزذٚس ثٌشة١غزٝ ـزٝ ٌّعجل١ٓ عًّ ثٌذجفظ ـٝ ِؾجي صذس٠خ ثىذشر ٚ ِٚٓ ىتي

ف١زظ أْ وغ١زشِٓ صق١ًٍ ؽ١ّم ثٌعٛثًِ ثٌضٝ صغُٙ ـٝ ٔؾزجؿ ثألدثء ٚثٌٛحزٛي إٌزٝ ثٌّغزض٠ٛجس ثٌعج١ٌزز ٠عزذ ِغزت١ٌٛز ثٌّزذسح 

ٌزألدثء ثٌّٙزجسٜ ثٌّذسد١ٓ ٌُ ٠عطٛث إ٘ضّجِجً دذسثعز ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضٍز ثٌّصجفخ ٌألدثء ٚوزٌه ثٌخصجةص ث١ٌّىج١ٔى١ز 

ٌٍضعشؾ عٍٝ ؽٛثٔخ ثٌمصٛس ٚثٌضعؿ ٌّعجٌؾضٙج ٚثإلعضفجدر ِٓ ثٌٕضجةؼ ـٝ صص١ُّ دشثِؼ ثٌضذس٠خ  ـٝ  زً صزٛثـش ثٌضم١ٕزجس 

عتلززز ثٌٕشززجة ثٌىٙشدززٝ ٌٍعضززتس ٚ٘زززث ِززجدـم ثٌذجفززظ إٌززٝ إؽززشثء صٍززه ثٌذسثعززز ٌٍضعززشؾ عٍززٝ ثٌقذ٠غززز ألؽٙززضر ثٌم١ززجط ، 
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ِزٓ أؽزً  ٌذعض ثٌّٙزجسثس ٌتعذزٝ ثٌضزٕظ عٍزٝ ثٌىشثعزٝ ثٌّضقشوززدغشعز إٔطتق ثٌىشر  ٚدعض ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز

 ٘زٖ ثٌّٙجسثس ٌٍٛحٛي إٌٝ أـضً ثٌّغض٠ٛجس .ٚضم أعظ ع١ٍّز ٌضط٠ٛش دشثِؼ ثٌضذس٠خ ٌضقغ١ٓ صى١ٕه أدثء 

 انبحذ أهًيت -

ثىزً ثٌعضزٍٗ أعٕزجء أدثء ِٙزجسر ثٌضزشدز صىّٓ أ١ّ٘ز ٘زث ثٌذقظ ـٝ صعشؾ ثٌّذسد١ٓ عٍٝ ثٌضؽ١زشثس ثٌىٙشدجة١زز ثٌضزٝ صقزذط د

ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ٚثإلسعجي ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوز ـتز ) ثٌشًٍ ( فضزٝ ٠غزضط١م ثٌّزذسد١ٓ ِزٓ صعزذ٠ً دزشثِؼ 

ثٌضززذس٠خ ٚـمززجً ٌعّززً ثٌعضززتس ٚٔغززخ ِغززجّ٘ضٙج ـززٝ ثألدثء ٚوزززٌه ثٌضعززشؾ عٍززٝ دعززض ثٌخصززجةص ث١ٌّىج١ٔى١ززز ـززٝ أدثء 

ف١ززظ أْ ثٌضززذس٠خ ٚفززذٖ ال٠ىفززٝ دززذْٚ صظززجـش ثٌعٍززَٛ ثألىززشٜ ٌضقم١ززك ثأل٘ززذثؾ ثٌّشؽززٖٛ ٚ٘ززٝ ثٌٛحززٛي إٌززٝ ثٌّٙززجسثس ، 

 ِٕصجس ثٌضض٠ٛؼ .

 إصشاءاث انبحذ :

 هذف انبحذ :

 -يهذف انبحذ إنً انخؼشف ػهي:

 . وزثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس دغشعز إٔطتق ثٌىشر  ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقش د١ٓ عتلزةذ١عز ثٌ -

 . دغشعز إٔطتق ثٌىشر ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوزثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز  د١ٓ دعض ثٌّضؽ١شثسعتلز ةذ١عز ثٌ -

 -انبحذ :حغاؤالث 

 ؟. ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس ٚعشعز إٔطتق ثٌىشر  ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوزعتلز د١ٓ ثٌ ِج ٘ٝ ةذ١عز -

 ٚعشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌتعذزٝ ثٌضزٕظ عٍزٝ ثٌىشثعزٝ ثٌّضقشوززثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز  ٓ دعض ثٌّضؽ١شثسد١عتلز ِج ٘ٝ ةذ١عز ثٌ -

 ؟.

 يُهش انبحذ :

 عضخذَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌٛحفٝ ٚرٌه ٌّتءِضٗ ٌطذ١عز ثٌذقظ .ث

 يضاالث انبحذ.

 انًضال انبششي :  -

س٠جضز ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌعجٌٝ ـٝ  ثٌّغضٜٛالعذ١ٓ ِٓ ( 5صُ ثىض١جس ع١ٕز ثٌذقظ دجٌطش٠مز ثٌعّذ٠ز ٚعذدُ٘ )

 َ .2015/  2013ثٌّضقشوز  ـتز ) ثٌشًٍ ( ِٓ ٔجدٜ ثٌص١ذ دجألعىٕذس٠ز ٌٍّٛعُ ثٌش٠جضٝ 

  -:صضٛثـش ـ١ُٙ ثٌخصجةص ثألص١ٗ  

 ، ٚلذ شجسوٛث ـٝ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌّذجس٠جس عٍٝ ِغضٜٛ ِقجـظز ثألعىٕذس٠ز ثٌضٕظ ٌٍعذز ثٌّصشِٜغؾ١ٍٓ ـٝ ثالصقجد  -

 . ثٌؾّٙٛس٠ز ِٚغضٜٛ

 صمجسح ثٌتعذ١ٓ ـٝ دسؽز ثإلعجلز ) ـتز ثٌشًٍ ( . -

 صمجسح ثٌتعذ١ٓ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌعّش٠ز . -

 عذَ ِشجسوضُٙ ـٝ أٜ دشثِؼ دقغ١ز أىشٜ ِٚٛثـمضُٙ عٍٝ إؽشثء ثٌم١جعجس . -

ؾجٔظ ع١ٕز ثٌذقظ ـٝ ٘زٖ ٚلذ صُ صقذ٠ذ دعض ثٌّضؽ١شثس ثٌضٝ صّغً ِٛثحفجس ثٌع١ٕز ٌؽش  ثٌض وذ ِٓ إعضذث١ٌز ثٌذ١جٔجس ٚص

 ثٌّضؽ١شثس ثألعجع١ز .

  انًضال انًكاًَ :  -

 .صُ إؽشثء ثٌذسثعز ثألعجع١ز ـٝ ِعًّ ث١ٌّىج١ٔىج ثٌق٠ٛ١ز دى١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جض١ز د١ٕٓ ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز

 -انًضال انضيُي : -

 و 0212/  3/  1و إنً 0212/  0 / 1حى إصشاء وححهيم انمياعاث إعخخشاس انُخائش فً انفخشة انضيُيت يٍ         

 -انبحذ :ووعائم أدواث 

 ١ِضثْ ةذٝ ٌم١جط ثٌٛصْ.  -

 ٌم١جط ثٌطٛي. سعضج١ِضش -

 ل١جط دجٌّضش . شش٠ط -
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 ( .صٕظ وشثس  - ِضشحلجٟٔٛٔ دّشضّتصٗ )  صٕظٍِعخ  -

 ثٌّشثؽم ٚثٌّصجدس ثٌع١ٍّز ثٌعشد١ز ٚثألؽٕذ١ز . -

 ثٌّمجدتس ثٌشخص١ز . -

 نخصىيش وانخحهيم انحشكًاألدواث واألصهضة انخاصت با . 

 وجدس / ثٌغج١ٔز.  100وج١ِشث سل١ّز صشدد  1عذد -

 (  hpعٍٝ ؽٙجص الح صٛح ِجسوز )  ثٚالس ِٓ ثٌىج١ِشج( ٌضغؾ١ً ثٌّق Max Traqدشٔجِؼ )  -

 فجًِ ٌٍىج١ِشث. -

 . ِم١جط سعُ -

 . ِجسوش عجوغز ٌضقذ٠ذ ٔمجة ثٌؾغُ -

 وٙشدجة١ز ٌضٛح١ً ِصذس ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ . أعتن -

 إسشجد٠ز ٌضقذ٠ذ ِؾجي ثٌقشوز . جسعتِ -

 .VideoPoint 2.5motion analysisدشٔجِؼ ثٌضق١ًٍ ثٌقشوٝ  -

 انخاصت بمياط انُشاغ انكهشبً نهؼعالث: االصهضة 

 (Mega ME6000( ٔٛ  ثٌؾٙجص)EMG 16 HANLE WIRLESSؽٙجص ثإلٌىضش١ِٚٛؽشثؾ ) -

 ، وقٛي، لطٓ، شش٠ط ةذٝ الحك. skin tactثٌىضشٚدثس ِٓ ٔٛ   -

 ساعت األعاعيت :انذ

 -خطىاث إصشاء انذساعت: 

 -: صُ إؽشثء ثٌذسثعز ِٓ ىتي ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز

 -أوال: يشحهت انخضهيض: 

ثٌضٝ صعًّ ـٝ صضثِٓ ٚثفذ ٚصُ صقذ٠ذ ثٌّضؽ١شثس ثٌضٝ ع١غضخشؽٙج ثٌذجفظ ِٓ ىتي أؽٙضر ثٌم١جط ثٌّغضخذِز  -1

 .ٚثإلسعجي ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوز سر ثٌضشدز ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز ٌّشثفً ثألدثء ثٌخجحز دّٙج

صُ صؾ١ٙض ثٌتعذ١ٓ ٚثألدٚثس ِٓ ىتي ٚضم ثٌىج١ِشثس ـٝ أِجوٕٙج ٚضذطٙج عُ صؾ١ٙزض ثٌتعذز١ٓ عزٓ ةش٠زك ٚضزم  -2

ثإلٌىضشٚدثس  ـٝ أِجوٕٙج ثٌّقذدر عٍٝ ثٌعضتس عٓ ةش٠ك فتلز ثٌشعش ٚٚضم ثٌىقٛي لذً ٚضم ثإلٌىضزشٚدثس عٍزٝ 

 ضّجْ ؽٛدر ثألشجسر ٚدلضٙج.ثٌعضتس ٚرٌه ٌ

ٚٚضم ِم١جط ثٌشعُ ـزٝ  ثٌّجسوش ثٌعجوغزصُ صقذ٠ذ ثٌٕمجة ثٌضشش٠ق١ز ٌّفجحً ٚٚحتس ثٌؾغُ ف١ظ صُ ٚضم ع١ٍٙج  -3

ِزم ثٌض وزذ ِزٓ إعزضمذجي  EMGِىجٔٗ ثٌصق١ـ ٚثٌض وذ ِٓ حتف١ز ثٌضٛح١تس ٚثألؽٙضر ٌٍعًّ ِٓ ىزتي ضزذط ؽٙزجص 

 .ؽ١ذر ثألشجسر ِٓ ثٌؾٙجص٠ٓ دصٛسر

 -اَيا: يشحهت انمياط: ر

 ٌىزً ِزٓ ) ِقزجٚالس أسدمأدثء  ١ٍ٠ٙجِقجٌٚز صؾش٠ذ١ز  ثدثءدلجةك لذً إؽشثء ثٌم١جعجس عُ ( 10)لجَ ثٌتعذ١ٓ دعًّ إفّجء ٌّذر 

ِشثؽعزز وزً ِقجٌٚزز أعٕزجء ثٌم١زجط ٚعٕزذ ِتفظزز أٜ ىطز  ـزٝ  ثٌضشدز ثٌخٍف١زز ( ِزم  -ثٌضشدز ثألِج١ِز  -ثإلسعجي  ِٙجسر

 . ىشٜثثٌم١جط ٠ضُ فزؾ ثٌّقجٌٚز ٚعذَ صغؾ١ٍٙج عُ ٠مَٛ ثٌتعخ دئعجدر ثٌّقجٌٚز ِشر  ثألدثء أٚ ـٝ

 -يشحهت انخحهيم: : رانزا

ٌٍعضتس أعٕجء ٌقظز  ٚؽٙز ثٌٕظش ث١ٌّىج١ٔى١ز ٚثٌٕشجة ثٌىٙشدِٝٓ  س ِٓ أدثء وً العخِقجٚال(  4) ـضً أ ثىض١جسصُ  -

 .( ِقجٌٚز  20س ثٌضٝ ىضعش ٌٍّعجٌؾجس ثإلفصجة١ز ) دق١ظ ٠صذـ عذد ثٌّقجٚال ضشح ثٌىشر ـٝ وً ِٙجسر

 -ثٌضشدز ثٌخٍف١ز  -) ثٌضشدز ثألِج١ِز ِشثفً ٌٚقظجس أدثء (  1 ٠ٚٛضـ شىً ) صُ صق١ًٍ ثٌم١جعجس ٚثعضخشثػ ثٌذ١جٔجس -

 ثإلسعجي ( ٌتعذٝ ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوز ثعٕجء ثٌم١جط.
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 يهاسة االسعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة انعشبت األياييتيهاس

 

 

 

 يهاسة انعشبت انخهفيت 

 (  1 شكم )

اإلسعال ( نالػبً انخُظ ػهً انكشاعً انًخحشكت  -انعشبت انخهفيت  -) انعشبت األياييت يىظح يشاحم ونحظاث أداء 

 ارُاء انمياط.

 انًؼانضاث األحصائيت :

 ذ .فً حغاب انًؼانضاث األحصائيت نهبح  SPSS 21.0حى إعخخذاو بشَايش 

 

 .ثٌّضٛعط ثٌقغجدٝ  .1

 . ثالٔقشثؾ ثٌّع١جسٜ .2

 ثٌٛع١ط . .3

 ِعجًِ ثإلٌضٛثء . .4

 ِعجًِ ثٌضفٍطـ . .5

 .ثسصذجة د١شعْٛ  .6

 ثٌضىشثس ٚثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز . .3
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 ػشض ويُالشت انُخائش: ●

 أوال: ػشض انُخائش :

 ( 1صذول ) 

 نهُشاغ انكهشبً نهؼعالث نًهاسة اإلسعالانذالالث اإلحصائيت 

 = ٌ02 

 

 

( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  1 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ٓ ) ـٝ . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صمضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم  (1.33إٌٝ  1.53-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 . ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ  ٌّٙجسر ثإلسعجي( ، ِّج ٠ؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ 

       اإلحصائيت انذالالث 

  

 انًخغيشاث 

وحذة 

 انمياط
 انىعيػ انًخىعػ

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 نهشعغ

 فىنج

2.01 2.00 2.20 -2.30 -0.12 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انباعطت نًفصم 

 انشعغ
2..2 2..2 2.20 -2.10 -0.12 

 0.12- 2.11- 2.22 1..2 2..2 انؼعهت انذانيت األياييتيخىعػ َشاغ 

 1.01- 2.20- 2.20 2.12 .2.1 يخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت انخهفيت

 0.12- .2.0 2.21 2.11 2.11 يخىعػ َشاغ انؼعهت انصذسيت انكبشي

 1.20- 2.23- 2.21 2.10 2.10 يخىعػ َشاغ انؼعهت انشىكيت

ميًت يخىعػ َشاغ انؼعهت انًغخ 

 انبطُيت
2.23 2.23 2.22 1.20 1.21 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انظهشيت 

 انؼشيعت
2.10 2.12 2.20 2.01 -1.0. 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
2.10 2.10 2.21 2.22 2.20 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انزالد 

 سؤط انؼعذيت
2.21 2.22 2.23 1.20 2.20 

ُيت انضَذيت ألصً َشاغ نهؼعهت انًز

 نهشعغ
2.02 2.01 2.12 -2..2 -1.00 

ألصً َشاغ نهؼعهت انباعطت نًفصم 

 انشعغ
1.32 1.00 2.22 1.23 -2.00 

 1.02- 2.20 2.12 1.02 1.30 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت األياييت

 2.20- 2.02- 2.10 2..2 2.20 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت انخهفيت

 2.02 1.20- 2.20 2.20 2.21 ذسيت انكبشيألصً َشاغ نهؼعهت انص

 2.20 2.21- 2.22 2.30 2.30 ألصً َشاغ نهؼعهت انشىكيت

ألصً َشاغ نهؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
2.22 2.22 2.23 2.22 -2.20 

 1.22- 2.20- 2.20 2.02 2.30 ألصً َشاغ نهؼعهت انظهشيت انؼشيعت

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
2.02 2.00 2.20 -1..0 1.20 

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انزالد سؤط 

 انؼعذيت
1.21 1.20 2.11 -2.03 -1.20 
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 ( 0صذول )   

 نبؼط انًخغيشاث انبيىييكاَيكيت نهزساع انعاسبت وعشػت إَطالق       انذالالث اإلحصائيت  

       02ٌ = انكشة نًهاسة اإلسعال                                                                                            

 

( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  2 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ٓ )  ـٝ( . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صمضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم 1.03إٌٝ  1.53-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 .ٌّٙجسر ثإلسعجي دعض ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ٚعشعز إٔطتق ثٌىشر ( ، ِّج ٠ؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ 

 

 

        انذالالث اإلحصائيت   

 انًخغيشاث 
 انىعيػ انًخىعػ وحذة انمياط

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

األصاحت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.20 1.00- 2.22 2.02 0..2 انًخش
األصاحت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.12- 2.22- 2.22 1..1 2..1 انًخش
يحصهت األصاحت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 2.00 2..1- 2.23 1.00 1.01 انًخش
انغشػت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.12 1.22 2.33 1.02 1.20 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 1.22- .2.3 .2.1 .2.2 2.01 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 2.21 1.22 2.00 1.03 1.22 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 0.01 0.02 1..2 -2.32 -2.10 
أعيت نًشكض رمم انزساع انؼضهت انش

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 3.10 3..2 1.00 2.02 -2.02 
يحصهت انؼضهت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 2.22 2.22 1.20 -2.22 2.11 
كًيت انحشكت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

00.02 01.2

1 

10.22 1.23 2.22 
ت انشأعيت نًشكض رمم انزساع كًيت انحشك

 انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

31.22 02.2

2 

2.00 2.21 -2.02 
يحصهت كًيت انحشكت نًشكض رمم  

 انزساع انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

22.0. 00.0

1 

2.00 1.22 2.22 
انمىة األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

021.3 َيىحٍ

. 

0.1.

02 

.0.1. -2.3. -2.12 
انمىة انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

13.1 11.22 َيىحٍ

2 

0.20 2.02 -2.02 
يحصهت انمىة نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

021.2 َيىحٍ

0 

0.0.

23 

.0.12 -2.30 -2.1. 
األصاحت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 3..2- .2.0- 2.20 2.22 2.22 انًخش
شعغ نهزساع األصاحت انشأعيت نُمطت ان

 انعاسبت

 2.20- 2.00- .2.2 1.00 .1.0 انًخش
يحصهت األصاحت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

 2.30- 1.21- 2.20 1.02 1.03 انًخش
انغشػت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 1.02- 2.02- 2.22 3.12 0.21 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 1.12- 2.20 2.20 .1.2 1.20 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

 0..2- 2.02- 2.00 .3.0 2..3 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 13.12 12.2

2 

0.20 -2.20 -0.22 
انؼضهت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

انزاَيتيخش/
0

 ..22 0.33 0.2. -2.20 -1.12 
يحصهت انؼضهت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 12.20 10.0

. 

3.00 -2.20 -0.0. 
 2..2- 2.20 2.20 2.20 2.20 انًخش األصاحت األفميت نهًعشب
 2.01- 2.21- 2.22 0.02 0.00 انًخش األصاحت انشأعيت نهًعشب

 0.02- .2.3- 2.20 0.20 0.21 انًخش بيحصهت األصاحت  نهًعش 
10.0 10.22 يخش / انزاَيه انغشػت األفميت نهًعشب

2 

1.30 2.20 -0.2. 
 2.20 2.30 1.22 0.22 0.22 يخش / انزاَيه انغشػت انشأعيت نهًعشب

10.3 2..10 يخش / انزاَيه يحصهت انغشػت  نهًعشب 

2 

1.01 2.02 -0.21 
زاَيتيخش/ان انؼضهت األفميت نهًعشب

0
 23.21 20.3

0 

0.03 2.00 -0.12 
يخش/انزاَيت انؼضهت انشأعيت نهًعشب

0
 ..20 0.33 3.23 -2.2. -1.23 

يخش/انزاَيت يحصهت انؼضهت  نهًعشب 
0

 23.22 20.2

0 

0.20 2.10 -0.22 
112.3 انذسصه صاويت انضزع

0 

11..

32 

0.23 -2.00 -2.33 
110.3 انذسصه صاويت انكخف نهزساع انعاسبت

2 

112.

22 

2.12 -1..3 2.2. 
122.1 انذسصه صاويت انًشفك نهزساع انعاسبت

0 

121.

02 

0.10 -2..2 -2..3 
102.2 انذسصه صاويت انشعغ نهزساع انعاسبت

0 

102.

02 

2..2 -2.32 -1.03 
132.0 انذسصه صاويت انًعشب

0 

132.

22 

1.2. -2..2 -2.22 
 1.00- 2.20- 2.20 0.13 0.12 انًخش إسحفاع انكشة

10.0 .12.2 يخش/انزاَيت شػت إَطالق انكشةع

2 

0.02 -2.22 -1.32 
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 ( 3صذول ) 

 نهُشاغ انكهشبً نهؼعالث نًهاسة انعشبت األياييت نؼيُت انبحذ .انذالالث اإلحصائيت 

 = ٌ02 

 

 

( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  3 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ٓ )  ـٝضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم ( . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صم1.31إٌٝ  1.13-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 ضشدز ثألِج١ِز  .( ، ِّج ٠ؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ  ٌّٙجسر ثٌ

       انذالالث اإلحصائيت 

  

 انًخغيشاث        

وحذة 

 انمياط
 انىعيػ انًخىعػ

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 نهشعغ

 فىنج

0.21 0.21 0.05 -0.61 0.13 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انباعطت 

 نًفصم انشعغ
0.36 0.36 0.06 -0.03 0.04 

 1.13- 0.02- 0.05 0.23 0.26 األياييتيخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت 

 1.13- 0.33- 0.02 0.05 0.03 يخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت انخهفيت

يخىعػ َشاغ انؼعهت انصذسيت 

 انكبشي
0.04 0.04 0.01 0.00 -2.13 

 1.35 1.33 0.36 0.05 0.26 يخىعػ َشاغ انؼعهت انشىكيت

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.03 0.02 0.01 1.00 -0.63 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انظهشيت 

 انؼشيعت
0.03 0.03 0.02 -0.43 -0.31 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
0.20 0.20 0.05 0.16 -1.30 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انزالد 

 سؤط انؼعذيت
0.03 0.03 0.02 0.64 -0.51 

ألصً َشاغ نهؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 هشعغن
1.11 1.15 0.15 -0.06 -1.63 

ألصً َشاغ نهؼعهت انباعطت نًفصم 

 انشعغ
1.24 1.23 0.03 -1.13 0.25 

 1.33- 0.03- 0.14 1.32 1.35 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت األياييت

 1.13- 0.36 0.15 0.56 0.51 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت انخهفيت

 1.06- 0.55 0.06 0.20 0.21 ألصً َشاغ نهؼعهت انصذسيت انكبشي

 1.23 1.31 0.64 0.43 0.30 ألصً َشاغ نهؼعهت انشىكيت

ألصً َشاغ نهؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.14 0.03 0.12 1.05 -0.40 

ألصً َشاغ نهؼعهت انظهشيت 

 انؼشيعت
0.23 0.31 0.11 -0.06 -0.55 

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
1.05 0.35 0.26 0.46 -2.13 

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انزالد 

 سؤط انؼعذيت
0.31 0.62 0.33 1.31 1.26 
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 ( 2صذول ) 

                     نبؼط انًخغيشاث انبيىييكاَيكيت نهزساع انعاسبت وعشػت إَطالق انكشة نًهاسة                              انذالالث اإلحصائيت 

 انعشبت االياييت نؼيُت انبحذ

 = ٌ02 

 

( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  4 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ٓ )  ـٝ( . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صمضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم 1.15إٌٝ  1.55-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 .ضشدز ثألِج١ِز ٌّٙجسر ثٌٚعشعز إٔطتق ثٌىشر ذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ٌؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ دعض ثٌّضؽ١شثس ث( ، ِّج ٠

 

        انذالالث اإلحصائيت   

 انًخغيشاث 
 انىعيػ انًخىعػ وحذة انمياط

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

األصاحت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.01- 2.13- .2.2 2.02 2.02 انًخش
شأعيت نًشكض رمم انزساع األصاحت ان

 انعاسبت

 2.01 1.21- 2.23 .1.1 1.13 انًخش
يحصهت األصاحت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 2.12 1.20- 2.20 1.21 1.32 انًخش
انغشػت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.00- 2.20 1.02 0.22 0.22 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 تانعاسب

 1.02- 2.10 2.00 .2.0 .2.0 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 2.00- 2..2 1.11 0.01 0.22 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 11.13 11.1

2 

3.21 2.20 -1.22 
انؼضهت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 2.30 3.21 2.20 2.00 -1.2. 
يحصهت انؼضهت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 10.21 11.2

2 

3..2 2.02 -2.20 
كًيت انحشكت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

22.23 22.2

0 

23.01 2.2. -2.00 
كًيت انحشكت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

/انزاَيت*انكيهيخش

 وصشاو

30.2. 31.2

. 

12.12 2.03 -1.2. 
يحصهت كًيت انحشكت نًشكض رمم  

 انزساع انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

20.20 120.

22 

22.22 2..2 -2.00 
انمىة األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

220.2 َيىحٍ

0 

22..

20 

13...

. 

2.20 -1.22 
 انمىة انشأعيت نًشكض رمم انزساع

 انعاسبت

..12 10.22 َيىحٍ

0 

3.21 2.00 -1.2. 
يحصهت انمىة نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

222.1 َيىحٍ

3 

22..

00 

13..2

2 

2.20 -1.22 
األصاحت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 2.00- 2.02 2.20 1.23 1.22 انًخش
األصاحت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 .2.0- 1.10- .2.2 1.13 1.12 انًخش
يحصهت األصاحت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

 2.30- 2.02- 2.22 1..1 1..1 انًخش
انغشػت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 2.02- 2.02 1.02 0.22 3.20 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 2.30- 2..2- 2.22 0.22 1.20 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

 1.21- 2.03 1.00 0.23 2..3 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 12.00 13.2

0 

2.22 1.12 2.32 
انؼضهت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 2.10 0..0 0.02 2.20 -2.23 
حصهت انؼضهت  نُمطت انشعغ نهزساع ي 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 10.32 1..0

3 

0.2. 2.20 2.3. 
 2.22- 2.01- .2.1 1.00 .1.0 انًخش األصاحت األفميت نهًعشب
 2.00- 2.01- .2.1 1.13 1.12 انًخش األصاحت انشأعيت نهًعشب

 0.20- 2.22 2.10 1.02 1.00 انًخش يحصهت األصاحت  نهًعشب 
12.0 .10.1 يخش / انزاَيه ت األفميت نهًعشبانغشػ

. 

..02 -1... 2.20 
12.0 0..2 يخش / انزاَيه انغشػت انشأعيت نهًعشب

. 

2.22 -2.22 -2.20 
10.2 02..1 يخش / انزاَيه يحصهت انغشػت  نهًعشب 

2 

2.22 -1..1 2.23 
يخش/انزاَيت انؼضهت األفميت نهًعشب

0
 02.1. 22.2

0 

02.31 -1... 2.20 
يخش/انزاَيت نؼضهت انشأعيت نهًعشبا

0
 30.23 32.0

2 

10.22 -2.32 -1.21 
يخش/انزاَيت يحصهت انؼضهت  نهًعشب 

0
 20.0. 00.0

3 

32.00 -1.22 1.32 
..03 00..0 انذسصه صاويت انضزع

0 

2.12 2..3 -1.21 
22.2 20.02 انذسصه صاويت انكخف نهزساع انعاسبت

2 

2.02 2.02 -2.02 
121.2 انذسصه زساع انعاسبتصاويت انًشفك نه

0 

122.

02 

0.20 -2..0 -1.02 
122.2 انذسصه صاويت انشعغ نهزساع انعاسبت

0 

12..

.2 

11.22 -1.12 2.23 
1.2.1 انذسصه صاويت انًعشب

0 

1.3.

22 

..22 -2.2. -1.0. 
 .2.3- 2.02- 2.20 1.11 1.22 انًخش إسحفاع انكشة

10.0 .12.2 يخش/انزاَيت عشػت إَطالق انكشة

2 

0.02 -2.22 -1.32 
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 ( .صذول ) 

 نهُشاغ انكهشبً نهؼعالث نًهاسة انعشبت انخهفيت نؼيُت انبحذ .انذالالث اإلحصائيت 

 = ٌ02 

 

 

       انذالالث اإلحصائيت 

  

 انًخغيشاث 

وحذة 

 انمياط
ىعيػان انًخىعػ  

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 نهشعغ

 فىنج

0.03 0.03 0.01 0.00 -1.33 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انباعطت 

 نًفصم انشعغ
0.30 0.26 0.10 1.03 -0.13 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت 

 األياييت
0.35 0.32 0.03 0.50 -1.35 

 0.31- 0.35 0.03 0.12 0.13 ىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت انخهفيتيخ

يخىعػ َشاغ انؼعهت انصذسيت 

 انكبشي
0.03 0.03 0.01 -0.41 -1.03 

 1.22- 0.43- 0.02 0.1 0.05 يخىعػ َشاغ انؼعهت انشىكيت

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.02 0.02 0.00 1.33 1.41 

ت انظهشيت يخىعػ َشاغ انؼعه

 انؼشيعت
0.03 0.06 0.01 0.13 -1.33 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
0.11 0.10 0.04 1.50 0.36 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انزالد 

 سؤط انؼعذيت
0.25 0.21 0.11 1.65 1.24 

ألصً َشاغ نهؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 نهشعغ
0.40 0.33 0.13 1.21 0.44 

هؼعهت انباعطت نًفصم ألصً َشاغ ن

 انشعغ
1.16 1.21 0.15 -0.15 -1.33 

 0.53- 0.46 0.23 1.02 0.55 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت األياييت

 0.61 1.33- 0.05 0.32 0.30 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت انخهفيت

ألصً َشاغ نهؼعهت انصذسيت 

 انكبشي
0.05 0.05 0.02 -0.33 -0.53 

 1.66- 0.66 0.36 0.32 0.56 انشىكيتألصً َشاغ نهؼعهت 

ألصً َشاغ نهؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.06 0.06 0.01 0.41 -1.03 

ألصً َشاغ نهؼعهت انظهشيت 

 انؼشيعت
0.25 0.20 0.15 0.51 -1.33 

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
0.43 0.46 0.16 1.05 0.13 

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انزالد 

 انؼعذيت سؤط
1.53 1.62 0.25 -0.33 -1.25 
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( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  5 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ٓ ) ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ ـٝ( . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صمضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم 1.65إٌٝ  1.33-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 خٍف١ز.ٌّٙجسر ثٌضشدز ثٌٌٍعضتس ( ، ِّج ٠ؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ 

 ( 0صذول ) 

نبؼط انًخغيشاث انبيىييكاَيكيت نهزساع انعاسبت نًهاسة انعشبت انخهفيت                                                 انذالالث اإلحصائيت 

 ت انبحذ .وعشػت إَطالق انكشة  نؼيُ

 = ٌ02 

 

        انذالالث اإلحصائيت   

 انًخغيشاث 
 انىعيػ انًخىعػ وحذة انمياط

االَحشاف 

 انًؼياسي

يؼايم 

 االنخىاء

يؼايم 

 انخفهطح

األصاحت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 0.23- 2.00- 2.10 .2.0 2.20 انًخش
األصاحت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 1.20- 2.12- 2.20 1.22 1.20 انًخش
يحصهت األصاحت  نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 0.02- .2.2- 2.13 1.32 1.31 انًخش
انغشػت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 .1.0- 2.10- 2.01 2..1 1.00 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.22 1.32 2.02 .2.1 2.00 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

 1.22- 2.22- 2.03 2..1 1.32 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 3.22 2.23 0.20 -2.33 -1.22 
انؼضهت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 2..1 2..0 2.32 2.22 -2.31 
انؼضهت نًشكض رمم انزساع يحصهت  

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 3.02 2.22 0.33 -2.30 -1.00 
كًيت انحشكت األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

22.02 .2.0

0 

30.22 -2.02 -1.00 
كًيت انحشكت انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

0.22 ..20 0.00 1.32 2.22 
يحصهت كًيت انحشكت نًشكض رمم  

 انزساع انعاسبت

يخش/انزاَيت*انكيه

 وصشاو

2..22 .2.2

2 

30.22 -2.02 -1..0 
انمىة األفميت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

..132 َيىحٍ

2 

102.

00 

00..2 -2.33 -1.22 
انمىة انشأعيت نًشكض رمم انزساع 

 انعاسبت

 2.20 2..1 10.11 0.20 11.31 َيىحٍ
يحصهت انمىة نًشكض رمم انزساع  

 انعاسبت

121.2 َيىحٍ

0 

102.

02 

02.00 -2.3. -1.02 
األصاحت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 ...1- 2.21- 2.20 1.23 1.20 انًخش
األصاحت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 2.01- 2.22 2.20 1.20 1.20 انًخش
شعغ نهزساع يحصهت األصاحت نُمطت ان 

 انعاسبت

 2.23- 2.02- 2.20 1.20 1.22 انًخش
انغشػت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 2.02- .2.3 2.20 3.10 .3.3 يخش / انزاَيه
انغشػت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

 1.10 .1.0 .2.3 2.22 2.02 يخش / انزاَيه
يحصهت انغشػت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 سبتانعا

 2.12- 2.03 2.20 3.00 3.22 يخش / انزاَيه
انؼضهت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 11.22 11.0

0 

3.32 -2.02 2.2. 
انؼضهت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع 

 انعاسبت

يخش/انزاَيت
0

 2.21 2.22 2.00 1.20 1.21 
يحصهت انؼضهت  نُمطت انشعغ نهزساع  

 انعاسبت

انزاَيتيخش/
0

 11.32 11.0

2 

3.23 -2.00 -2.00 
 1.10- 2.21- .2.2 1.22 1.22 انًخش األصاحت األفميت نهًعشب
 2.10 .2.2- 2.20 1.12 1.10 انًخش األصاحت انشأعيت نهًعشب

 2.21- 2.22 2.23 ...1 ...1 انًخش يحصهت األصاحت  نهًعشب 
 1.22- 3..2- 1.20 2.22 2.02 يخش / انزاَيه انغشػت األفميت نهًعشب
 1.21 1.20 2.02 2.22 2.22 يخش / انزاَيه انغشػت انشأعيت نهًعشب

 .1.2- 1..2- .1.2 2.02 0.12 يخش / انزاَيه يحصهت انغشػت  نهًعشب 
يخش/انزاَيت انؼضهت األفميت نهًعشب

0
 23.12 23.0

3 

0.23 -2.2 -2.2 
يخش/انزاَيت انؼضهت انشأعيت نهًعشب

0
 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 

يخش/انزاَيت يحصهت انؼضهت  نهًعشب 
0

 23..2 23.0

3 

2.00 -2.02 -2.22 
02.3 02.21 انذسصه صاويت انضزع

0 

3.2. -1.22 -2.10 
00.2 00.00 انذسصه صاويت انكخف نهزساع انعاسبت

2 

2.01 -2.21 -1.13 
102.0 انذسصه صاويت انًشفك نهزساع انعاسبت

0 

100.

2 

2.12 1.22 -2.00 
.100 0..10 انذسصه يت انشعغ نهزساع انعاسبتصاو

0 

2.20 2.03 -1.03 
131.2 انذسصه صاويت انًعشب

2 

1.0.

02 

22..2 -1.00 1.12 
 0..2- 2.00- 2.22 1.13 1.12 انًخش إسحفاع انكشة

10.0 .12.2 يخش/انزاَيت عشػت إَطالق انكشة

2 

0.02 -2.22 -1.3 
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دع١ٕز ثٌذقظ ثٌى١ٍز ِعضذٌز ٚؼ١ش ِشضضز ٚصضغزُ دزجٌضٛص٠م ثٌطذ١عزٝ ٌٍع١ٕزز ، ف١زظ  ( أْ ثٌذ١جٔجس ثٌخجحز 6 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 3± ثٌّٕقٕٝ ثإلعضذثٌٝ دز١ٓ )  ـٝ( . ٚ٘زٖ ثٌم١ُ صمضشح ِٓ ثٌصفش ، ٚصمم 1.33إٌٝ  1.66-دٍػ ِعجًِ ثإلٌضٛثء ـ١ٙج ِجد١ٓ ) 

 .خٍف١زٌّٙجسر ثٌضشدز ثٌإٔطتق ثٌىشر ٚعشعز ذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ٌ( ، ِّج ٠ؤوذ عٍٝ صؾجٔظ ثٌع١ٕز ـٝ دعض ثٌّضؽ١شثس ث

 ( 2صذول ) 

 ث    ؼعالث انزساع انعاسبت وعشػت إَطالق انكشة نبؼط انًهاساانُشاغ انكهشبً ن اسحباغ بيشعىٌ بيٍيىظح 

 02ٌ=                                    انخُظ ػهً انكشاعً انًخحشكتنالػبً                                   

 ( 2.233= ) .2.2يغخىي انًؼُىيت ػُذ  *

 ( 22..2= ) 2.21يغخىي انًؼُىيت ػُذ **

 انخًييض غيشاثانًخ

يحصهت عشػت 

 إَطالق انكشة

نًهاسة 

 األسعال

 يخش / انزاَيت

يحصهت عشػت 

 إَطالق انكشة

 نهعشبت األياييت 

 يخش / انزاَيت

يحصهت عشػت 

 إَطالق انكشة

 انعشبت انخهفيت 

 يخش / انزاَيت

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًزُيت انضَذيت 

 نهشعغ

 فىنج

 

0.120 -0.220 0.330 

ؼعهت انباعطت نًفصم يخىعػ َشاغ ان

 انشعغ
0.050 0.030 -0.350 

 0.240 0.110- 0.030 يخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت األياييت

 0.430- 0.220- 0.030 يخىعػ َشاغ انؼعهت انذانيت انخهفيت

 0.350- 0.140 0.030- يخىعػ َشاغ انؼعهت انصذسيت انكبشي

 **0.633 0.210- 0.150 يخىعػ َشاغ انؼعهت انشىكيت

يخىعػ َشاغ انؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.430 0.030 0.336** 

يخىعػ َشاغ انؼعهت انظهشيت 

 انؼشيعت
-0.430 -0.410 -0.140 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
0.336** 0.420 0.324** 

يخىعػ َشاغ انؼعهت راث انزالد 

 سؤط انؼعذيت
0.500* 0.330 0.321** 

غ نهؼعهت انًزُيت انضَذيت ألصً َشا

 نهشعغ
0.260 -0.060 0.351** 

ألصً َشاغ نهؼعهت انباعطت نًفصم 

 انشعغ
0.230 0.560* -0.430 

0.353 0.240- 0.220- ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت األياييت
**

 

 0.410 0.350 *0.460 ألصً َشاغ نهؼعهت انذانيت انخهفيت

 0.210- 0.340 **0.333 ألصً َشاغ نهؼعهت انصذسيت انكبشي

0.553 ألصً َشاغ نهؼعهت انشىكيت
**

 -0.200 -0.330 

ألصً َشاغ نهؼعهت انًغخميًت  

 انبطُيت
0.500* 0.040 0.635** 

 0.230 0.210- **0.560- ألصً َشاغ نهؼعهت انظهشيت انؼشيعت

ألصً َشاغ نهؼعهت راث انشأعيٍ 

 انؼعذيت
0.363

**
 0.410 0.316** 

شاغ انؼعهت راث انزالد سؤط ألصً َ

 انؼعذيت
0.210 0.656

*
 0.363** 
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( دز١ٓ ِقصزٍز عزشعز إٔطزتق ثٌىزشر  0.05( )  0.01ٚؽٛد ثسصذجة ِعٕزٜٛ ةزشدٜ عٕزذ ِغزضٜٛ )(  ٠3ضضـ ِٓ ؽذٚي ) 

ش-شمتوسططنشاطططلنشلة ذطط اشرلسشلةالسططيةشلة ذطط ياجة ثٌىٙشدززٝ ٌٍعضززتس عٍززٝ ثٌضززٛثٌٝ )ٌّٙززجسر ثإلسعززجي ِٚضؽ١ززشثس ثٌٕشزز

لقصطىشاططلنشة  ذط اشلةصط اياش -شلقصىشاطلنشة  ذ اشلة لةيطاشلةل ييطا - متوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةثالثشاؤسشلة ذ يا

لنشة  ذط اشرلسشلةالسطيةشلقصطىشاططش-شلقصطىشاططلنشة  ذط اشلةمسطت يماشلةبنايطاش-شلقصىشاطلنشة  ذ اشلةططوكيا  - لةكباى

 ( . لقصىشاطلنشة  ذ اشلةظهاياشلة ايذا( د١ّٕج وجْ ٕ٘جن إسصذجة عىغٝ ِم ِضؽ١ش )  لة ذ يا

( دزز١ٓ ِقصززٍز عززشعز إٔطززتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر ثٌضززشدز  0.05( )  0.01ثسصذززجة ِعٕززٜٛ ةززشدٜ عٕززذ ِغززضٜٛ ) وّززج ٠ٛؽززذ

لقصطىشاططلنش - لقصىشاطلنشة  ذ اشلةبلسطناشةميصطاشلةاسط ) ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس عٍٝ ثٌضٛثٌٝ ثألِج١ِز ِٚضؽ١شثس 

 (  لة ذ اشرلسشلةثالثشاؤسشلة ذ يا

دزز١ٓ ِقصززٍز عززشعز إٔطززتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر ثٌضززشدز ثٌخٍف١ززز (  0.05( )  0.01عٕززذ ِغززضٜٛ )د١ّٕززج ٠ٛؽززذ إسصذززجة ِعٕززٜٛ 

متوسططنشاطططلنشلة ذطط اشلةمسططت يماشش-شمتوسططنشاطططلنشلة ذطط اشلةطططوكياِٚضؽ١ززشثس ثٌٕشززجة ثٌىٙشدززٝ ٌٍعضززتس عٍززٝ ثٌضززٛثٌٝ )

لقصىشاططلنشش-شمتوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةثالثشاؤسشلة ذ ياش-شمتوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذ يا - لةبنايا

ش-شلقصططىشاطططلنشة  ذطط اشرلسشلةالسططيةشلة ذطط يا - لقصططىشاطططلنشة  ذطط اشلة لةيططاشل ملميططا - ة  ذطط اشلةمثايططاشلةةا يططاشة اسطط 

 . (رلسشلةثالثشاؤسشلة ذ يالقصىشاطلنشلة ذ اش

ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز (  –ثٌضزشدز ثالِج١ِزز  –د١ّٕج ال٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسثس ) ثإلسعجي 

 ِم دجلٝ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس ل١ذ ثٌذقظ .
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 ( 0صذول ) 

 انكشة نبؼطإَطالق  بيىييكاَيكيت نؼعالث انزساع انعاسبت وعشػتبؼط انًخغيشاث ان اسحباغ بيشعىٌ بيٍيىظح 

 ػهً انكشاعً انًخحشكتنالػبً انخُظ انًهاساث 

 =ٌ02 

 ( 2.233= ) .2.2يغخىي انًؼُىيت ػُذ  *

 انخًييض انًخغيشاث

يحصهت عشػت 

 إَطالق انكشة

 نًهاسة األسعال

 يخش / انزاَيت

يحصهت عشػت 

انعشبت  إَطالق انكشة

 األياييت 

 يخش / انزاَيت

يحصهت عشػت 

 ةإَطالق انكش

 انعشبت انخهفيت 

 يخش / انزاَيت

 0.330 0.120 0.333 انًخش ًشكض رمم انزساع انعاسبتناألصاحت األفميت 

 0.300 **0.310 0.352 انًخش ًشكض رمم انزساع انعاسبتناألصاحت انشأعيت 

 0.330 *0.440 0.220 انًخش ًشكض رمم انزساع انعاسبتن يحصهت األصاحت 

 0.340 0.130 *0.505 يخش / انزاَيه م انزساع انعاسبتًشكض رمنانغشػت األفميت 

 0.240 0.330 *0.533 يخش / انزاَيه ًشكض رمم انزساع انعاسبتنانغشػت انشأعيت 

 0.340 0.050 0.300 يخش / انزاَيه ًشكض رمم انزساع انعاسبتن يحصهت انغشػت 

يخش/انزاَيت ًشكض رمم انزساع انعاسبتنانؼضهت األفميت 
0

 0.236 0.240 0.450* 

يخش/انزاَيت ًشكض رمم انزساع انعاسبتنانؼضهت انشأعيت 
0

 0.231 0.230 0.130 

يخش/انزاَيت ًشكض رمم انزساع انعاسبتن يحصهت انؼضهت 
0

 0.315 0.250 0.510* 

 0.350 0.140 *0.505 يخش/انزاَيت*انكيهىصشاو ًشكض رمم انزساع انعاسبتنكًيت انحشكت األفميت 

 0.240 0.020 **0.633 يخش/انزاَيت*انكيهىصشاو ًشكض رمم انزساع انعاسبتنانشأعيت  تكًيت انحشك

 0.350 0.050 0.303 يخش/انزاَيت*انكيهىصشاو ًشكض رمم انزساع انعاسبتنيحصهت كًيت انحشكت  

 *0.450 0.240 0.236 َيىحٍ ًشكض رمم انزساع انعاسبتنانمىة األفميت 

 0.010 0.230 0.230 َيىحٍ زساع انعاسبتًشكض رمم اننانمىة انشأعيت 

 *0.510 0.240 0.233 َيىحٍ ًشكض رمم انزساع انعاسبتن يحصهت انمىة 

 **0.313 0.000 0.330 انًخش األصاحت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 

 0.360 **0.600 0.236 انًخش األصاحت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 

 **0.314 0.300 0.140 انًخش حت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت يحصهت األصا 

 0.350 0.100 0.256 يخش / انزاَيه انغشػت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 

 0.110- 0.230 0.001- يخش / انزاَيه انغشػت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 

 0.350- 0.150 0.305- خش / انزاَيهي يحصهت انغشػت  نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت  

يخش/انزاَيت انؼضهت األفميت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 
0

 0.130 0.410 0.260 

يخش/انزاَيت انؼضهت انشأعيت نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت 
0

 -0.226 -0.350 -0.130 

يخش/انزاَيت يحصهت انؼضهت  نُمطت انشعغ نهزساع انعاسبت  
0

 0.052 0.350 0.230 

 **0.304 *0.450 *0.435 انًخش األصاحت األفميت نهًعشب

 0.230- 0.410- 0.212 انًخش األصاحت انشأعيت نهًعشب

 *0.440 0.030 0.052 انًخش يحصهت األصاحت  نهًعشب 

 0.400- **0.343 0.066- يخش / انزاَيه انغشػت األفميت نهًعشب

 0.130- **0.356 0.311- يخش / انزاَيه انغشػت انشأعيت نهًعشب

 0.350- **0.353 0.11- يخش / انزاَيه يحصهت انغشػت  نهًعشب 

يخش/انزاَيت انؼضهت األفميت نهًعشب
0

 0.105 0.333** -0.360 

يخش/انزاَيت انؼضهت انشأعيت نهًعشب
0

 -0.233 0.140 0.160 

يخش/انزاَيت يحصهت انؼضهت  نهًعشب 
0

 0.065 0.331* -0.330 

 *0.520 0.410 0.136- انذسصه صاويت انضزع

 **0.654 0.000 0.336 انذسصه صاويت انكخف نهزساع انعاسبت

 **0.336 0.400 **0.663 انذسصه صاويت انًشفك نهزساع انعاسبت

 0.110- *0.430 0.423- انذسصه صاويت انشعغ نهزساع انعاسبت

 0.250 **0.365 0.225- انذسصه صاويت انًعشب

 0.030 0.330- **0.601 خشانً إسحفاع انكشة
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 ( 22..2= ) 2.21يغخىي انًؼُىيت ػُذ **

( دز١ٓ ِقصزٍز عزشعز إٔطزتق ثٌىزشر  0.05( )  0.01ٚؽٛد ثسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ عٕزذ ِغزضٜٛ ) (  3 ٠ضضـ ِٓ ؽذٚي )

 -ّشوزض عمزً ثٌززسث  ثٌضزجسدز ٌثٌغزشعز ثألـم١زز  ،جسدزثٌغشعز ثٌشأعز١ز ِشوزض عمزً ثٌززسث  ثٌضزٌّٙجسر ثإلسعجي ِٚضؽ١شثس )

 .ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز (ٌو١ّز ثٌقشوز ثألـم١ز  -ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز ٌثٌشأع١ز  و١ّز ثٌقشوز

( دزز١ٓ ِقصززٍز عززشعز إٔطززتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر ثٌضززشدز  0.05( )  ٠0.01ٛؽززذ إسصذززجة ِعٕززٜٛ ةززشدٜ عٕززذ ِغززضٜٛ )  وّززج

ثٌعؾٍزز ، ِقصٍز ثألصثفز ٌٕمطز ثٌشعزػ ٌٍززسث  ثٌضزجسدز -ثألصثفز ثألـم١ز ٌٕمطز ثٌشعػ ٌٍزسث  ثٌضجسدز ) ثٌخٍف١ز ِٚضؽ١شثس

ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضزجسدز ٌثٌمٛر ثألـم١ز  -ِقصٍز ثٌعؾٍز  ِشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز  -ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز ٌثألـم١ز 

 (  ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدزٌِقصٍز ثٌمٛر   -

ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز (  -ثٌضزشدز ثالِج١ِزز  -ج ال٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙزجسثس ) ثإلسعزجي د١ّٕ

 ِم دجلٝ ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ل١ذ ثٌذقظ .

( د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق  0.05( )  0.01ٚؽٛد ثسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ عٕذ ِغضٜٛ ) (  ٠3ضضـ ِٓ ؽذٚي ) وّج 

 (.ششإاتيلعشلةكاةش-شةلوياشلةمافقشة رالعشلةذلاباش- ل ةلحاشل ف ياشة مذابسر ثإلسعجي ِٚضؽ١شثس )ثٌىشر ٌّٙج

د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز (  0.05( )  0.01عٕذ ِغضٜٛ ) د١ّٕج ٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ 

محص اشلةساعاشش - ة مذابشالسيالةساعاشلة - بلةساعاشل ف ياشة مذاش-شل ةلحاشل ف ياشة مذابثألِج١ِز ِٚضؽ١شثس )
 (. ةلوياشلةمذاب، باشةلوياشلةاس شة رالعشلةذلا - محص اشلة ج اششة مذاب - لة ج اشل ف ياشة مذاب - ة مذاب

د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز (  0.05( )  0.01عٕذ ِغضٜٛ ) وّج ٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ 

شة مذاب) ثٌخٍف١ز ِٚضؽ١شثس شل ف يا ش-شل ةلحا شة مذابش ش شل ةلحا شلةجرع ش-شمحص ا شلةكتفشة رالعش - ةلويا ةلويا
 ( .شةلوياشلةمافقشة رالعشلةذلابا - لةذلابا

ثٌضشدز ثٌخٍف١ز (  -ثٌضشدز ثالِج١ِز  -د١ّٕج ال٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسثس ) ثإلسعجي 

 ٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ل١ذ ثٌذقظ .ِم دجلٝ ثٌّضؽ١شثس ث

 راَياً : يُالشت انُخائش :

ٚؽٛد ثسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌّٙزجسر ثإلسعزجي ِٚضؽ١زشثس ثٌٕشزجة (  3إصضـ ِٓ ؽذٚي ) 

متوسنشاططلنشلة ذط اشرلسشلةطثالثشاؤسشش-شمتوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذ ياثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس عٍٝ ثٌضٛثٌٝ )
ش-شلقصىشاطلنشة  ذط اشلةططوكيا  - لقصىشاطلنشة  ذ اشلةص اياشلةكباى -شلقصىشاطلنشة  ذ اشلة لةياشلةل ييا - ة ذ يال

( د١ّٕج وجْ ٕ٘زجن إسصذزجة عىغزٝ ِزم  لقصىشاطلنشة  ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذ ياش-شلقصىشاطلنشة  ذ اشلةمست يماشلةبنايا

 (  لقصىشاطلنشة  ذ اشلةظهاياشلة ايذاِضؽ١ش ) 

٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أ١ّ٘ز عضزتس ثٌززسث   ٚثٌىضزؿ ٚثٌخجحزز دزجٌؾضء ثٌعٍزٜٛ ـزٝ ثٌضزجع١ش عٍزٝ عزشعز ثٔطزتق ثٌىزشر 

ٔظشث الٔٙج ثعضتس ثألعجع١ز ـٝ صقش٠زه ِفجحزً ثٌززسث  ِّزج ٠ٌٛزذ عزشعز عج١ٌزز ٌٍززسث  ثٌضزجسدز ٌٍىزشر د١ّٕزج ؽزجء ٕ٘زجن 

س ثٌززذطٓ ٚثٌؾززز  ٠ٚشؽززم رٌززه إٌززٝ أْ ثٌتعززخ ِعززجق ـززٝ ضززعؿ ـززٝ إعززضخذثَ ثٌعضززٍز ثٌظٙش٠ززز ثٌعش٠ضززز ٚدززجلٝ عضززت

 ثٌطشؾ ثٌغفٍٝ ِّج ٠ؾعٍٗ ٠عضّذ ـٝ أدثء ثٌّٙجسر عٍٝ عضتس ثٌطشؾ ثٌعٍٜٛ ثٌخجحز دقضثَ ثٌىضؿ ٚثٌزسث .

ضزعؿ ِزٓ أْ صٕضؼ ثإلحجدجس ثٌّفشةز ـٟ ثٌش٠جضز عٓ صفجعً ِعمزذ  ٠ٚضفك ِم رٌه ِج روشصٗ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌّشثؽم د ٔٗ ٠ّىٓ

 ( 35 - 33:  23. )  س ٚثىضتي ثٌضٛثصْثٌعضت

( أٔٗ وٍّج لً ثٌضِٓ ثٌّغضؽشق ِم عذجس ثٌّغجـز وجٔش ثٌغشعز أوذش ، وّج ٠ٕضؼ عٕٙج ص٠جدٖ ـٝ  ٠ٚ1553زوش لجعُ فغ١ٓ ) 

ل١ّز ثٌغشعز ثٌّق١طز ِٓ ىتي ِذ ثٌّفجحً ٌقظز ثٌضشح وّج أْ أدثء ثإلسعجي ـٝ ثٌضٕظ ٠ؾخ أْ صىْٛ ثٌزسث  د وذش ِذ 

 ( 152:  4( )  115:  3ج . ) ٌٙ

٠ٚزوش أ١ِٓ ثٌخٌٛٝ ، ؽّجي ثٌشجـعٝ أٔٗ عٕذ أدثء ِٙجسر ثإلسعجي ٠ؾخ عٍٝ ثٌتعخ سـم ثٌىشر ألعٍٝ دجإلضجـز إٌٝ ضشح 

 (103: 2ثٌىشر ِٓ أعٍٝ ٔمطز ٌٙج ِم إِضذثد ثٌؾغُ ٚصىْٛ فشوز ثٌّضشح لش٠ذز ِٓ ؽجٔخ ثٌشأط .) 
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ذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز ثألِج١ِز ثسص وّج إصضـ ِٓ ثٌؾذٚي ث٠ضج ٚؽٛد

لقصىشاطلنشلة ذ اش - لقصىشاطلنشة  ذ اشلةبلسناشةميصاشلةاس ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس عٍٝ ثٌضٛثٌٝ ) ِٚضؽ١شثس 
 (  رلسشلةثالثشاؤسشلة ذ يا

ثألسضزٝ ثٌضشو١زض ـزٟ ثٌذزشثِؼ ثٌضذس٠ذ١زز عٍزٝ صم٠ٛزز أٔزٗ ِزٓ ثٌشزجةم ٌزذٜ ِزذسدٝ ثٌضزٕظ ٠ٚضفك ِم رٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس 

عضززتس ثٌزززسثع١ٓ ٚثٌززشؽ١ٍٓ ـ١خصززص ٌٙززُ ـززٟ ثٌذشٔززجِؼ ثٌضززذس٠ذٝ أوذززش لززذس ِززٓ ثٌضززذس٠خ ٚثٌضّش٠ٕززجس ـززٟ أدثء ِعظززُ 

 (426-415 : 35)ِٙجسثس ٌعذز ثٌضٕظ ثألسضٝ . 

شزجة عضزٍٝ عزجٌٝ إٌزٝ ؽجٔزخ ثٌعضزٍز ٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أ١ّ٘ز عضتس ثٌشعػ ـٝ ثٌزضقىُ ـزٝ ثٌّضزشح ِّزج ٠ٌٛزذ ٔ

رثس ثٌغتط سؤٚط ثٌعضذ٠ز ـٝ صغذ١ش ثٌّفصً ٌض٠زجدر ثٌّزذٜ ثٌقشوزٝ ٌٍززسث  ٌض١ٌٛزذ لزٛر عج١ٌزز صغزجُ٘ ـزٝ عزشعز إٔطزتق 

 ثٌىشر .

أْ ِٓ أُ٘ ثٌعضتس ثٌّؤعشر ـٝ أدثء ِٙجسثس ثٌضٕظ ثألسضٝ ٘زٝ ثٌعضزتس ثٌّقشوزز ٠ٚضفك ِم رٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس 

 (13ٌّفصً ثٌشعػ .) ٚثٌغجدضز

٠ٚضضزـ أ٠ضززج ِزٓ ثٌؾززذٚي ٚؽززذٚد إسصذزجة ِعٕززٜٛ دزز١ٓ ِقصزٍز عززشعز إٔطزتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر ثٌضزشدز ثٌخٍف١ززز ِٚضؽ١ززشثس 

 - متوسططنشاطططلنشلة ذطط اشلةمسططت يماشلةبنايططاش-شمتوسططنشاطططلنشلة ذطط اشلةطططوكياثٌٕشززجة ثٌىٙشدززٝ ٌٍعضززتس عٍززٝ ثٌضززٛثٌٝ )

لقصطىشاططلنشة  ذط اشش-شمتوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةطثالثشاؤسشلة ذط ياش-شامتوسنشاطلنشلة ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذ ي
لقصطىشاططلنشش-شلقصىشاطلنشة  ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذط يا - لقصىشاطلنشة  ذ اشلة لةياشل ملميا - لةمثاياشلةةا ياشة اس 

 . (لة ذ اشرلسشلةثالثشاؤسشلة ذ يا

ؿ ـٝ ص١ٌٛذ ثٌمٛر ثٌتصِز ٌضشح ثٌىشر دغشعز عج١ٌز إٌزٝ ؽجٔزخ ٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أ١ّ٘ز عضتس ثٌزسث  ٚفضثَ ثٌىض

ثٌعضٍز ثٌّغضم١ّز ثٌذط١ٕز ف١ظ ٘ٝ ثٌّضقىّز ـزٝ دٚسثْ ثٌؾزز  ـزٝ ؽٙزز إصؾزجٖ فشوزز ثٌتعزخ ِّزج ٠غزجُ٘ ـزٝ ٔمزً فشوزٝ 

 عجٌٝ ٌٍزسث  ثٌضجسدز ِّج ٠غُٙ ـٝ ص٠جدر عشعز إٔطتق ثٌىشر .

ثٌّطٍٛدزز  ف١ظ أٔٙزج ثٌعضزٍزثٌعضتس ثٌضٝ ٠ؾخ ِشثعضٙج ٘ٝ ثٌّغضم١ّز ثٌذط١ٕز  ٠ٚضفك ِم رٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس أْ أُ٘

  ٌٕمززززززً ثٌقشوززززززز إٌززززززٝ ثألةززززززشثؾ ٌض٠ززززززجدر عززززززشعز إٔطززززززتق ثٌىززززززشر  ٌضززززززٛـ١ش ثٌغذززززززجس ٚثٌضززززززٛثصْ ٚثٌمززززززٛر ٌٍّشوززززززض

                                                                                                (22: 23-42) (15 :33-35) 

ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز (  -ثٌضزشدز ثالِج١ِزز  -د١ّٕج ال٠ٛؽذ إسصذجة ِعٕٜٛ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙزجسثس ) ثإلسعزجي 

 ِم دجلٝ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس ل١ذ ثٌذقظ .

ٌّٙزجسثس ـزٝ ثٌضزٕظ ثألسضزٝ ٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أْ ثٌتعخ ثٌّعزجق ـزٝ ثٌطزشؾ ثٌغزفٍٝ ٠عضّزذ دشزىً وذ١زش عٕزذ أدثء ث

٠عضّززذ عٍززٝ عضززتس ثٌؾززضء ثٌعٍززٜٛ ٌٍطززشؾ ثٌعٍززٜٛ ٌٚزززٌه وجٔززش ثٌعضززتس ثألوغززش ٔشززجةج ِٚغززجّ٘ز ـززٝ عززشعز ثٌىززشر 

 عضتس ثٌزسث  ٚفضثَ ثٌىضؿ ٚرٌه ٌمذسر ثٌتعخ عٍٝ ثٌضقىُ دٙج .

ثإلسعززجي ِٚضؽ١ززشثس  ٚؽززٛد ثسصذززجة ِعٕززٜٛ ةززشدٜ دزز١ٓ ِقصززٍز عززشعز إٔطززتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر(  3 ٠ضضززـ ِززٓ ؽززذٚي )

ثٌشأعز١ز ِشوزض عمزً  و١ّز ثٌقشوز-ثٌغشعز ثألـم١ز ِشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز  ،ثٌغشعز ثٌشأع١ز ِشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز)

٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ  أ١ّ٘زز ص٠زجدر ثٌغزشعز ٌٍززسث   ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز (ٌو١ّز ثٌقشوز ثألـم١ز  -ثٌزسث  ثٌضجسدز 

ِٓ ثٌٕمً ثٌقشوٝ ٌٍزسث  ثٌضجسح ِٕٚٗ إٌٝ ثٌّضشح ِّج ٠ض٠ذ ِٓ عشعز ثٌىزشر ف١زظ أْ و١ّزز ثٌقشوزز  ثٌضجسدز ِّج ٠ض٠ذ

 صغجٜٚ فجحً ضشح وضٍز ثٌٛحٍز ـٝ ثٌغشعز .

إسصذززجة ِعٕززٜٛ ةززشدٜ دزز١ٓ ِقصززٍز عززشعز إٔطززتق ثٌىززشر ٌّٙززجسر ثٌضززشدز ثٌخٍف١ززز ٚؽززٛد  ٠ضضززـ ِززٓ ثٌؾززذٚي أ٠ضززج وّززج

ثٌعؾٍزز ثألـم١زز ، ِقصٍز ثألصثفز ٌٕمطز ثٌشعزػ ٌٍززسث  ثٌضزجسدز -ثٌشعػ ٌٍزسث  ثٌضجسدز  ثألصثفز ثألـم١ز ٌٕمطزِٚضؽ١شثس )

 -ثٌمززٛر ثألـم١ززز ِشوززض عمززً ثٌزززسث  ثٌضززجسدز  -ّشوززض عمززً ثٌزززسث  ثٌضززجسدز ٌِقصززٍز ثٌعؾٍززز  -ِشوززض عمززً ثٌزززسث  ثٌضززجسدز 

 (  ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدزٌِقصٍز ثٌمٛر 

ثٌٛحٍز ِٓ ىزتي ـزشد ثٌززسث  ٚثٌّشؽقزز أللصزٝ ِزذٜ ٌٍقصزٛي عٍزٝ أوذزش لزذس ِزٓ  ٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ ص٠جدر ةٛي

ثألصثفز ِّج ٠غُٙ ـٝ ص١ٌٛذ عشعز عج١ٌز ِٚعذي صغجس  عجٌٝ ٠ض٠ذ ِٓ لٛر ثٌززسث  ِّزج ٠غزُٙ ـزٝ ص٠زجدر عزشعز ثٌىزشر ف١زظ 

شح ثٌىزشر ِّزج ٠غزجُ٘ ـزٝ ص٠زجدر أْ ثٌمٜٛ صغجٜٚ ثٌىضٍز ٌٍّفصً ـٝ ثٌعؾٍز ٌزٌه وٍّج صثد صغجس  ثٌزسث  وٍّج صثدس لٛر ضز

 عشعضٙج.



 يذحج انغيذ يصطفً يحًذ 

 

  0202ديسمبرضة )مجلة تطبيقات علوم الريا )                                                                                                 202

ٚؽٛد ثسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثإلسعجي ِٚضؽ١شثس وّج ٠ضضـ ِٓ ثٌؾذٚي أ٠ضجً 

ش(.ششإاتيلعشلةكاةش-شةلوياشلةمافقشة رالعشلةذلاباش- ل ةلحاشل ف ياشة مذاب)

ِّج ٠غجُ٘ ـزٝ عزشعز ـٟ عشعز ثٌّضشح ٌٍزسث  ثٌضجسدز ٠غجُ٘ صٍٟ ثٌذٚسثْ ثٌّفأْ ٠ٚضفك ِم رٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس 

 (25). إٔطتق ثٌىشر

تسلهمششلةمذابإةىشلةرالعششمةشل ةلحالهمياشا اششبأة٠ٚضفك رٌه ِم ِج ثشجسس ث١ٌٗ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثالدقجط ٚثٌّشثؽم ثٌع١ٍّز 

ش(12)ش(ش21(ش)ش21(ش)12)ش.بطكاشكبياشفىشساعاشإانالقشلةكاة

ـٟ إٔضجػ عشعز  ٌٗ أ١ّ٘ز عج٠ٌٝغؾٍْٛ عضَ دٚسثْ  رٜٚ ثٌّغضٜٛ ثٌعجٌٝأْ ثٌتعذ١ٓ ٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ٠ٚضفك ِم رٌه ث

 (15عج١ٌز ٌٍىشر . )

٠ٚضضـ ِٓ ثٌؾذٚي أ٠ضج ٚؽٛد إسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز ثألِج١ِز 

شة مذابِٚضؽ١شثس ) شل ف يا شل ف يش-شل ةلحا شة مذابلةساعا شلة - ا شلةساعاشش - ة مذابشالسيالةساعا محص ا
 (. ةلوياشلةمذابباش،شةلوياشلةاس شة رالعشلةذلا - محص اشلة ج اششة مذاب - لة ج اشل ف ياشة مذاب - ة مذاب

٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه إٌٝ أ١ّ٘ز ٚحٛي ثٌّفصً إٌٝ ألصٝ ِذٜ إـمٝ ٌّشؽقز ثٌّضشح دض٠جدر ثٌّذٜ ثٌضثٜٚ ٌٍّضشح ـٝ 

ٙجسر ثٌضشدز ثألِج١ِز ِّج عُٙ ـٝ ص٠جدر ثٌغشعز ثألـم١ز ِّج ٠ض٠ذ عشعز ثٌّضشح ـٝ ثألصؾجٖ ثألـمٝ وّج أْ ثٌعًّ أدء ِ

 عٍٝ ص٠جدر ثٌضغجس  ٌٍّضشح ـٝ ثألصؾجٖ ثألـمٝ ٠ض٠ذ ِٓ عشعز ثٌىشر 

ذٜ فشوٝ ٌّشؽقز ٠ٚضفك رٌه ِم ِج ثشجسس ث١ٌٗ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثالدقجط ٚثٌّشثؽم ثٌع١ٍّز د ْ ٚحٛي ثٌّفصً إٌٝ ألصٝ ِ

 (25( )33( )15ٌٍزسث  ٚثٌّضشح ٠غجُ٘ دشىً وذ١ش ـٝ ص٠جدر عشعز إٔطتق ثٌىشر . )

أٔٗ عٕذ أدثء ِٙجسر ثٌضشدز ثألِج١ِز ٠ؾخ عٍٝ ثٌتعذ١ٓ ثٌضؾ١ٙض ثٌّذىش ٚثٌفشحز ٠ٚضفك ِم رٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس 

 ( 33:  2( )  55:  3ثٌىجـ١ز ٌٍّشؽقز ٌٍخٍؿ ٌٍزسث  ثٌمجدضز ٌٍّضشح لذً ثألدثء . ) 

ل ةلحاشوّج ٠ضضـ ِٓ ثٌؾذٚي إسصذجة ِعٕٜٛ ةشدٜ د١ٓ ِقصٍز عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز ثٌخٍف١ز ِٚضؽ١شثس )
شة مذاب شلةجرعش-شمحص اشل ةلحاشة مذابش-شل ف يا ةلوياشلةمافقشة رالعش - ةلوياشلةكتفشة رالعشلةذلابا - ةلويا

 ( .شلةذلابا

إٌٝ أ١ّ٘ز ٚحٛي ثٌّفصً إٌٝ ثٌّذٜ ثأللصٝ إـم١ج ٌّشؽقز ثٌّضشح دض٠جدر ثٌّذٜ ٌٍزسث  ِٓ ىتي  ٠ٚشؽم ثٌذجفظ رٌه

ِذ ِفصً ثٌىضؿ ٚثٌّشـك ٚثٌّذٜ ثٌقشوٝ ٌٍؾز   ٚثٌّضشح ـٝ أدء ِٙجسر ثٌضشدز ثٌخٍف١ز ِّج ٠غُٙ ـٝ ص٠جدر ثٌغشعز 

ص٠جدر ثٌضغجس  ٌٍّضشح ـٝ ثألصؾجٖ ثألـمٝ ٠ض٠ذ ِٓ ثألـم١ز ِّج ٠ض٠ذ عشعز ثٌّضشح ـٝ ثألصؾجٖ ثألـمٝ وّج أْ ثٌعًّ عٍٝ 

 عشعز ثٌىشر إـم١ج.

٠ٚضفك رٌه ِم ِج ثشجسس ث١ٌٗ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثالدقجط ٚثٌّشثؽم ثٌع١ٍّز أٔٗ عٕذ أدثء ِٙجسر ثٌضشدز ثٌخٍف١ز ٠ؾخ أْ صّشؽـ 

ِم فشوز ثٌّشؽقز  ثٌزسث  ثٌضجسدز ـٝ ٔفظ ثٌٛلش ٌألِجَ دق١ظ ٠ىْٛ ثٌّضشح ِٛثص٠جً ٌٍشذىز وّج ٠ضقشن ثٌؾغُ

دئٔغ١جح ةذ١عٝ ، أٔٗ ٠شثعٝ عٕذ أدثء ثٌضشدز ثٌخٍف١ز ثٌضقض١ش ثٌّذىش ٌضشح ثٌىشر ٠ٚىْٛ دٚسثْ ثٌىضؿ دصٛسر وذ١شر . 

 (3  :65  ( )2 :52 ) 

أْ ص٠جدر ثألصثفز ٚثٌّذٜ ثٌقشوٝ ٌٍزسث  ثٌضجسدز ٚصث٠ٚز ثٌىضؿ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ِج أشجسس إ١ٌٗ ٠ٚضفك ِم رٌه 

 (33( )24( )23ـك ٚثٌؾز  صغجُ٘ دشىً ِذجشش ـٝ عشعز ثٔطتق ثٌىشر . )ٚثٌّش

ٌتعزخ ٌؾ١ّزم أؽزضثء ٠عضّذ عٍٝ ثٌضٕغ١ك ثألِغً  ٚأٔٗ أوغش ثٌّٙجسثس أ١ّ٘ز ثٌضص٠ٛخ ِٓ ف١ظ أشجسس ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس

٪ 46،5 ثٌززسث  ثٌشثِزٝٔجصؼ ِٓ عشعز  ثٌضص٠ٛخ٪ ِٓ عشعز 53.1إٌٝ أْ ثٌٕضجةؼ ألصٝ عشعز ٚلذ أشجسس  ٌض١ٌٛذ ثٌؾغُ

 (130 -164:  36 (عشعز دٚسثْ ثٌؾغُ. ِٕٗ ٠عضّذ عٍٝ 

 عخُخاصاث :اإل -

 اإلعخُخاصاث انخاصت بانُشاغ انكهشبً نهؼعالث . -أوالً 

لة ذط اشرلسشلةطثالثشش-شلة ذ اشرلسشلةالسيةشلة ذط يا) أُ٘ ثٌعضتس ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثإلسعجي   -
 (شة ذ اشلةمست يماشلةبنايالش-شة ذ اشلةطوكيال  - ة ذ اشلةص اياشلةكباىل -شة ذ اشلة لةياشلةل ييال - اؤسشلة ذ يا

لة ذط اشرلسش - ة ذ اشلةبلسطناشةميصطاشلةاسط ل)أُ٘ ثٌعضتس ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضشدز ثألِج١ِز  -
 (لةثالثشاؤسشلة ذ يا
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 - لة ذط اشلةمسطت يماشلةبنايطاش-شلة ذط اشلةططوكيا)طتق ثٌىشر ٌّٙجسر ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز أُ٘ ثٌعضتس ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔ -

ة ذط اشلة لةيطاشل - ة ذط اشلةمثايطاشلةةا يطاشة اسط لش-شلة ذط اشرلسشلةطثالثشاؤسشلة ذط ياش-شلة ذ اشرلسشلةالسطيةشلة ذط يا
 (ل ملميا

 اإلعخُخاصاث انخاصت بانًخغيشاث انبيىييكاَيكيت . -راَياً 

ّشوزض عمزً ثٌززسث  ٌثٌغزشعز ثٌشأعز١ز ثٌّضؽ١زشثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١زز ثٌّزؤعشر ـزٝ عزشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌّٙزجسر ثإلسعزجي ) أُ٘  -

و١ّزز ثٌقشوزز  -ّشوض عمزً ثٌززسث  ثٌضزجسدز ٌثٌشأع١ز  و١ّز ثٌقشوز -ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز ٌثٌغشعز ثألـم١ز  - ثٌضجسدز

 (   إاتيلعشلةكاةش-شةلوياشلةمافقشة رالعشلةذلاباش- اشل ف ياشة مذابل ةلح -  ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدزٌثألـم١ز 

ش-شل ةلحطاشل ف يطاشة مذطابأُ٘ ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١زز ثٌّزؤعشر ـزٝ عزشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌّٙزجسر ثٌضزشدز ثألِج١ِزز )  -
محصط اش - ف يطاشة مذطابلة ج طاشل  - محص اشلةساعاششة مذطاب - ة مذابشالسيالةساعاشلة - لةساعاشل ف ياشة مذاب

 . ( ةلوياشلةمذاب -باشةلوياشلةاس شة رالعشلةذلا - لة ج اششة مذاب

ثألصثفزز ثألـم١زز ٌٕمطزز ثٌشعزػ أُ٘ ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١زز ثٌّزؤعشر ـزٝ عزشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌّٙزجسر ثٌضزشدز ثٌخٍف١زز )  -

ِقصزٍز  -ّشوزض عمزً ثٌززسث  ثٌضزجسدز ٌعؾٍزز ثألـم١زز ثٌ، ِقصٍز ثألصثفز ٌٕمطزز ثٌشعزػ ٌٍززسث  ثٌضزجسدز -ٌٍزسث  ثٌضجسدز 

 ّشوض عمً ثٌززسث  ثٌضزجسدزٌِقصٍز ثٌمٛر   -ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز ٌثٌمٛر ثألـم١ز  -ّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز ٌثٌعؾٍز  

ةلويططاش - ةلويططاشلةكتططفشة ططرالعشلةذططلابا - ةلويططاشلةجططرع ش-شمحصطط اشل ةلحططاششة مذططابشش-شل ةلحططاشل ف يططاشة مذططاب -
 . (شلةمافقشة رالعشلةذلابا

 انخىصياث : -

 شخًم ػهيه انبحذ يٍ إصشاءاث يىصً انباحذ بًا يهً :إفً حذود يا 

ثإل٘ضّجَ دضّش٠ٕجس ثٌّشٚٔز ٌّفجحً ثٌزسث  ٚثٌىضؿ دثىزً ثٌذشٔزجِؼ ثٌضزذس٠ذٝ ٌّزج ٌٙزج ِزٓ عز ع١ش ِذجشزش عٍزٝ ص٠زجدر ثٌّزذٜ  -

 ثألِج١ِز ٚثٌخٍف١ز .ثٌقشوٝ عٕذ أدثء ِٙجسثس ثإلسعجي ٚثٌضشدز 

إؽشثء ثٌم١جعجس ثٌضضذع١ز عٓ ةش٠ك صق١ًٍ ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ٌٍعضتس ٚثٌذ١ِٛ١ىزج١ٔىٝ ٌٍٛلزٛؾ عٍزٝ ِغزضٜٛ أدثء ثٌتعذز١ٓ  -

. 

صص١ُّ دزشثِؼ صذس٠ذ١زز ٌضم٠ٛزز عضزتس ثٌؾزز  ٌّزج ٌٙزج ِزٓ أ١ّ٘زز ـزٝ صغذ١زش ٚصزٛثصْ ثٌتعزخ ثٌّعزجق فشو١زجً أعٕزجء ثألدثء  -

 ثٌّٙجسٜ .

 دسثعجس ِمجسٔز عٍٝ ثألع٠ٛجء ٚـتجس ثإلعجلز ثٌّخضٍفز . إؽشثء -
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 : انًشاصغ انؼشبيت . أوألً 

أعجِز ِصطفٝ س٠زج  ، ٔج٘زذ عذزذ ثٌزشف١ُ : ثٌم١زجط ثٌضز ١ٍ٘ٝ ثٌقشوزٝ ٌٍّعزجل١ٓ ، ثٌطذعزز ثألٌٚزٝ ،  .1

 َ .2001دثس ثٌفىش ثٌعشدٝ ، ثٌمج٘شر ، 

لٛثعذ ثٌٍعخ ( ،  -ثٌّٙجسثس ٚثٌخطط  -ثٌشجـعٝ : ثٌضٕظ ) ثٌضجس٠خ أ١ِٓ أٔٛس ثٌخٌٛٝ ، ؽّجي ثٌذ٠ٓ  .2

 َ .2001ثٌطذعز ثألٌٚٝ ، دثس ثٌفىش ثٌعشدٝ ، ثٌمج٘شر ،

صقىزز١ُ ( ، ثٌطذعززز ثٌغج١ٔززز ، ِٕشزز ر ثٌّعززجسؾ ،  -صم١زز١ُ  -صززذس٠خ  -إ٠ٍزز١ٓ ٚد٠ززم ـززشػ : ثٌضززٕظ ) صعٍزز١ُ  .3

 َ .2003ثإلعىٕذس٠ز ، 

عٍٛثْ : ثٌذج١ِٛ٠ىج١ٔه ثٌق١ٜٛ ثٌش٠جضٝ ، ثٌطذعز ثألٌٚٝ ، ِطذعز ثٌفش٠ذ حش٠ـ عذذ ثٌىش٠ُ ٚ٘ذٝ  .4

 َ .2012، د١شٚس ، 

ثٌطذعزز ، أدؾزذ٠جس عٍزَٛ ثٌقشوزز ـزٝ ِؾجٌضٙزج ٚصطذ١مجصٙزج ثٌٛ ١ف١زز ٚثٌضشزش٠ق١ز : ةٍقز فغجَ ثٌزذ٠ٓ  .5

 َ .2014ثٌمج٘شر ، ، سِغ١ظ ،  ِشوض ثٌىضجح ثٌقذ٠ظ،  ثألٌٚٝ

ش : ث١ٌّىج١ٔىج ثٌق٠ٛ١ز ٚثٌضىجًِ دز١ٓ ثٌٕظش٠زز ٚثٌضطذ١زك ـزٝ ثٌّؾزجي ثٌش٠جضزٝ ، عجدي عٍٝ عذذثٌذص١ .6

 . 1553َثٌطذعز ثٌغج١ٔز ، ِشوض ثٌىضجح ٌٍٕشش ، ثٌمج٘شر ، 

 . َ 2003،  ثٌضلجص٠ك ،1ِذجدا ٚ جةؿ ثألعضجء، ة : عٍٟ ِقّذ ؽتي ثٌذ٠ٓ .3

ٚعخ ( ،  -لفض   -فٛثؽض  - ِٛثٔم -لجعُ فغٓ فغ١ٓ : ِٛعٛعز ث١ٌّذثْ ٚثٌّضّجس ) ؽشٜ  .3

 َ .1553ثٌطذعز ثألٌٚٝ ، دثس ثٌفىش ثٌعشدٝ ، عّجْ ، 

 2003َِقّذ إدشث١ُ٘ شقجصٗ : صذس٠خ ثٌؾّذجص ثٌّعجحش ، دثس ثٌفىش ثٌعشدٝ ، ثٌمج٘شر ،  .5

ثٌّذززجدا ثألعجعزز١ز ١ٌٍّىج١ٔىززج ثٌق٠ٛ١ززز ـززٝ ثٌّؾززجي : ِقّززذ ؽززجدش دش٠مززم ٚ ى١ش٠ززز ثدززشث١ُ٘ ثٌغززىشٜ  .10

 َ .2003ثالعىٕذس٠ز ، ، ِٕش ر ثٌّعجسؾ  جضٝ ،ثٌش٠

ِقّذ حذقٝ فغزج١ٔٓ : ثٌم١زجط ٚثٌضمز٠ُٛ ـزٝ ثٌضشد١زز ثٌذذ١ٔزز ٚثٌش٠جضز١ز ، ثٌؾزضء ثألٚي ، دثس ثٌفىزش  .11

 . 2004َثٌعشدٝ  ، ثٌمج٘شر ، 

،دثس ٚثةً 1ِذجدا ثٌضذس٠خ ثٌش٠جضٟ :ة : ِٕٙذ ِقغٓ ثٌذشضجٚٞ ٚ أفّذ إدشث١ُ٘ ثٌخٛثؽج .12

 . 2005َ، ثألسدٌٍْٕشش،
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ػاللت بؼط انًخغيشاث انبيىييكاَيكيت وػعالث انزساع انعاسبت بغشػت إَطالق انكشة فً أداء بؼط يهاساث انخُظ 

 نالػبً انكشاعً انًخحشكت .

 يهخص انبحذ

عتلز دعض ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١زز ٚعضزتس ثٌززسث  ثٌضزجسدز دغزشعز إٔطزتق ٠ٙذؾ ثٌذقظ ثٌٟ ثٌضعشؾ عٍٝ  

العذ١ٓ ِزٓ ثٌّغزضٜٛ ثٌعزجٌٝ ـزٝ 5، صىٛٔش ع١ٕز ثٌذقظ ِٓ سثس ثٌضٕظ ٌتعذٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوز ثٌىشر ـٝ أدثء دعض ِٙج

عزٕز 34.20) ثٌغزٓ  َ .2015/  2013ِٓ ٔجدٜ ثٌص١ذ دجألعىٕذس٠ز ٌٍّٛعُ ثٌش٠جضزٝ ٌعذز ثٌضٕظ عٍٝ ثٌىشثعٝ ثٌّضقشوز 

ثٌتعذز١ٓ دز دثء أسدزم ِقزجٚالس ٌىزً ِزٓ  عزٕز ( ٠مزَٛ 3.20عزُ ، ثٌعّزش ثٌضزذس٠ذٝ 134.40وؾُ ، ثٌطزٛي  34.30، ثٌٛصْ 

، صززُ ؽّززم ثٌذ١جٔززجس دئعززضخذثَ أؽٙززضر ٔظززجَ صق١ٍززً ثٌٕشززجة ثٌىٙشدززٝ ٌٍعضززتس ثٌضززشدز ثألِج١ِززز ٚثٌخٍف١ززز ٚثإلسعززجي ِٙززجسر 

(MegaWin 6000 ـٍٕٕذٜ ثٌصٕم ٌم١جط ٔغذز ثٌٕشجة ثٌىٙشدٝ ِٓ ىتي ثٌضص٠ٛش عٕجةٟ ثألدعجد )  دئعزضخذثَ وزج١ِشث دضزشدد

 VideoPoint 2.5motionصّزش ع١ٍّزز ثٌضق١ٍزً ثٌذ١ِٛ١ىزج١ٔىٟ دئعزضخذثَ دشٔزجِؼ ثٌضق١ٍزً ثٌقشوزٟ )دس/ ثٌغج١ٔزز وزج 100

analysis ْأُ٘ ثٌعضتس ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔطتق ثٌىشر ٌىً ِزٓ ِٙزجسر ثإلسعزجي ِٚٙزجسر ثٌضزشدز (. ٚأ ٙشس ثٌٕضجةؼ أ

 ثٌعضزٍز ثٌذث١ٌزز ثألِج١ِزز - ثٌعضٍز رثس ثٌغتط سؤط ثٌعضذ٠ز -ثٌعضٍز رثس ثٌشأع١ٓ ثٌعضذ٠ز ثألِج١ِز ٚثٌضشدز ثٌخٍف١ز ) 

ثٌعضززٍز ثٌذجعزطز ٚثٌّغ١ٕززز ٌّفصززً  -ثٌعضززٍز ثٌّغزضم١ّز ثٌذط١ٕززز  -ثٌعضززٍز ثٌشزٛو١ز  - ثٌعضززٍز ثٌصزذس٠ز ثٌىذززشٜ -ٚثٌخٍف١زز 

سعزجي ِٚٙزجسر ثٌضزشدز ( ، ٚوجٔش أُ٘ ثٌّضؽ١شثس ثٌذ١ِٛ١ىج١ٔى١ز ثٌّؤعشر ـٝ عشعز إٔطزتق ثٌىزشر ٌىزً ِزٓ ِٙزجسر ثإلثٌشعػ

و١ّزز ثٌقشوزز ثٌشأعز١ز ٚثألـم١زز  -ثٌغشعز ثٌشأع١ز ٚثٌغشعز ثألـم١ز ٌّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضزجسدز ثألِج١ِز ٚثٌضشدز ثٌخٍف١ز ) 

ثألصثفزز ثألـم١زز ٌٕمطزز ثٌشعزػ  -ثٌعؾٍز ثألـم١ز ِٚقصٍز ثٌعؾٍزز ٌّشوزض عمزً ثٌززسث  ثٌضزجسدز  -ٌّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضجسدز 

ِقصزٍز  -ثٌمزٛر ثألـم١زز ٌّشوزض عمزً ثٌززسث  ثٌضزجسدز  -ِقصزٍز ثألصثفزز ٌٕمطزز ثٌشعزػ ٌٍززسث  ثٌضزجسدز  -دز ٌٍزسث  ثٌضجس

ِقصزٍز  -ِقصزٍز ثٌغزشعز ٚثٌعؾٍزز ٌٍّضزشح  - ثٌغزشعز ثٌشأعز١ز ٚثألـم١زز ٌٍّضزشح -ثٌمٛر  ٌّشوض عمً ثٌزسث  ثٌضزجسدز 

 -صث٠ٚزز ثٌّضزشح  -صث٠ٚزز ثٌىضزؿ ٌٍززسث  ثٌضزجسدز  -ز صث٠ٚز ثٌّشـزك ٌٍززسث  ثٌضزجسد - صث٠ٚز ثٌؾز  -ثألصثفز  ٌٍّضشح 

 إسصفج  ثٌىشر( .
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Search summary 

Search Name: The relation of some biomechanical variables and the muscles of 

the arm striking on the speed of the ball in the performance of some skills for 

tennis wheelchair. 

 

Search aim: Identify The relation of some biomechanical variables and the 

muscles of the arm striking on the speed of the ball in the performance of some 

skills for tennis wheelchair. 
Curriculum used: The researcher used the Descriptive method; due to its 

appropriateness to the nature of the research. 
- Research Sample and Characteristics: (5) High level players in tennis on 

wheelchairs category (paralysis) from Al-sayd sporting Club Alexandria, in sport 

season 2018/2019. 

- They have the following characteristics:- 

- Players’ convergence in the training and the chronological age. 

- Registered in the Egyptian tennis Federation. 

- Players’ convergence in the degree of motor disability (paralysis) 

- Not participating in any other research programs and agreeing to make 

measurements. 

 
The most important results: 
- The most important muscles effecting the velocity of the ball for both the skill of 

serve and the for hand and back hand strike (Biceps brachia muscle - Triceps 

brachia muscle - the interior and posterior Deltoid muscle - the Pectoralis major 

muscle - the Teres major muscle - the Rectus abdominal muscle - the 

Brachioradialis muscle and extensor of the wrist ). 

- The most important biomechanical variables effecting the velocity of the ball for 

both the skill of serve and the for hand and back hand strike (vertical speed and 

horizontal velocity - the amount of vertical and horizontal movement of the center 

of the weight of the strike arm - the horizontal wheel and the result of the wheel to 

the position of the center of gravity of the strike arm - the horizontal displacement 

of the wrist point of the arm Strike - the horizontal force of the center of gravity of 

the striking arm - the vertical and horizontal velocity of the bat - the sum of the 

speed and the wheel of the bat - the result of the displacement of the bat Trunk - 

elbow angle of the striking arm - shoulder angle of the strike arm - racquet angle - 

ball height). 

 

 
 
 
 
 


