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 مقدمة البحث 
   مدخل البحث : 

اتكزليو فز  عليهزب عتمزنت أخز   لعلزل  قنظ يزبت  تقبطهزبإق مسزبقابتاامميزناوالاممازمب  تتميز 
 اممتز اقط اممز ي  امز  مسزبقابتاامميزناوالاممامب ملةزل  تعزن مزاا ، اممختلفز  اممعللمزبتلا معزب  ام

ا . اممختلف  اممعللمبتلا امنظ يبتامو

مززواام يباززيبتاامتززماتتزز   التعكززواقعسززللباملاززلعمامززن اا امعززببااماززلاكمززباأوا يبازز ا
تان اام يبا اقبعتقب هباتتمي اقملالعي اتايي ااالن ب اامقش  افماةل ةااممسزتليبتاام مميز امزوا

مزززمامسزززبفبتافزززمامسزززبقابتاامل زززبالام مززز مزززمانازززبطافزززماأ منزززىافزززمامسزززبقابتاام ززز  الاممشزززمالاس  الاس
ااممسبقابتاامم كق .

مميكبنيكباامليلي اتلعبانل اهب افماامم بلاام يباماليثاتسبعناامالعباعلماإوان اس اا
إتاززبواااناااامل كززمالاملةززللاقبمل كزز اإمززمااممسززتل ااممطلززلباقكفززباةالكفبيزز اليززثاتسززبعنافززما
املةززللاإمززمامسززتل اامقطلمزز اقتطقيززوااممقززبنئالاماززلانيواامميكبنيكيزز التلليززلاامل كززبتاام يباززي ا

كتشززب اعيززلبااان ةززاللهبالامتعزز  اعلززماامناززبطاامفنيزز افززمااممهززب ةالكززام الازز اقزز ام الاس ااالاس
اامتن يباعلماأسبواعلمماسلي .

 تلةلت لامت  لاممتطل ة املني   اممختق ي  اا ه ةامال  لام  امقلث أهمي   بات هنب لمو
 أناا أ نزبا فز  يلزنث امزا  امعازل  امنشزبط تنفيزا خزالل امكه قزبي اامنشزبط لاياز  علزم مللمزل 
فزمامسزبقا اامل زباام ال زمالامتزماتسزتخن اعلزماااالمزم امت  قز  تعزن لامتز  ،امل زباام ال ز  م الزل

 امفعبميز  هزا  اناا امل كز  اممسزب اتازمو لامزا  ام هزب  هزاا قبسزتخنا  نلعهزب مزو امز  ليوامعزب ا
 لمكزل عازل  كزل منشزبط نمياز  علميز  مؤشز ات أعطزبا عزو فازالا.امز الث امل قزبت مزن  علزم
العالمتهزب ام ال يز ، ملل قز  االن زب  فز  تزل   لامتز  ملل قز  امل كز  اممسزب  طزللالعلزم م للز 

ا قبممتغي ات

  مشكمة البحث

 خزالل امكه قزبي امزو امنشزبط ملازلع امسزبقا  امقلزلث تنزبلل عزن  لزلل امقلزث مشكل  تنل 

 امقللتزلث، أشزب ة ط يزو امعازل اعزو كه قبييز  لتخز و تس ل امت  املني   امعلمي  اا ه ة استعمبل

قزع  اااامماب نز اليزثامزب اامقبلزثا ام ال ز ااامل زب مسزبقا افز  االن زب  مستل  انخفبض عو فاال
اممةزز  اقززيواامزز م ااممةزز  ااملززبممالامزز م ااممؤهززلامقطززلالتاامعززبم الااللممقيززبنا،افل ززناأواامزز م ا

لامززز م اامزززا الاازززىا(ا 02.58 الامززز م ااممؤهزززلامقطزززلالتاامعزززبم الااللممقيزززبناا(ا 02.61مل  زززبلا ا
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 ا(اليززثايتاززااممززباسززقواأوا05.60هززل اافززماقكززيوفززماقطلمزز اامعززبم ااالخيزز ةاام يكززماتززبيلل اا
سز الامفز واقزيواامز م ااممةز  اا28امف واقيواام م ااممة  الام م ااممؤهلاملقطلالتاامعبممي اهزلا

واهنززب امةززل الااززاافززمامهززا اامماب نزز ان ززناأالقززبمنظ (اا ا6.10ا لامزز م اامعززبمممااملززبمماهززل
ا.ق م اأخ اقطلم اعبم اممستل اام ممماملل باام ال مااممة  اماب ن ا

 هدف البحث

نسزززبامسزززبهم اقعززززضااممتغيززز اتاامقيلميكبنيكيززز الامنشززززبطاإمززززمان اسززز ااامقلزززثيهزززن اهزززااا
ا:مواخاللاامكه قماملعاالتاعلمااممستل اام ممماممسبقا اامل باام ال ما

 أ نزززباام الزززلااانااااممهزززب  اا مزززي امؤشززز اتاامنشزززبطاامكه قزززماملعازززالتاامعبملزززاامتعززز  اعلزززم
 ملل باام ال ما

  نسززبامسززبهم اامنشززبطاامكه قززماملعاززالتاعلززمااممسززتل اام ممززماملل ززباام ال ززمااامتعزز  اعلزز
املعين اميناامقلث

 ام ممزززماملل زززباعلزززمانسزززبامسزززبهم اقعزززضااممتغيززز اتاامقيلميكبنيكيززز اعلزززمااممسزززتل اامتعززز  ا
اام ال ماملعين اميناامقلث

 البحث تساؤالت
 ملل زززباأ نززباام الزززلااانااااممهزززب  اا مزززي امؤشززز اتاامنشززبطاامكه قزززماملعازززالتاامعبملزززاهززز امززب

ا؟ام ال ماملعين اميناامقلثا
  مسزبهم اامنشزبطاامكه قزماملعازالتاعلزمااممسزتل اام ممزماملل زباام ال زماملعينز انسزباامباهز

ا؟ ميناامقلث
 نسززبامسززبهم اقعززضااممتغيزز اتاامقيلميكبنيكيزز اعلززمااممسززتل اام ممززماملل ززباام ال ززمااهزز امززب

ا؟ ملعين اميناامقلث
 المصطمحات المستخدمة فى البحث  1/5

 ا( :EMGلكترومايكروفي)جهاز ال 
ا هب  اي م ااايستخن  ااما  اامكت لمبيك لف  اكه قبيي ا(EMG)اختةب ا اإمى امن اس 
شب ةاإله اعقب ةاعواا(EMG)اشب ةإمىاامان ةاعلماكش التس يلالخ وااامعال ،هاااام هب 

 قيلمل ي اتم لاامتيب اتاامكه قبيي ااممتلمنةاناخلاامعال اخاللاتالةهب
 ( E.M.G  اختصار لكممة )Electormyography 

اله اتس يلاامنشبطاامكه ق املعاالتا.ا
 The electrical activity of muscles النشاط الكهربي لمعضالت 
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اإم اامعال امواأه اعملي ا اقلاسط ااإلشب اتاامعةقي ااملا نة ست بق اامعاالتاكه قيب
 (ا58:ا62  ام هب اامعةق ا.

 والخطوة والوثبة والمستوى الرقمي: ]*[مسافة الحجمة 
 عالم  أم ب إمم اال تابا مللح امناخلي  املبف امو امماطلع  اممسبف امل ل اهماامسبف 

ااإل تاباايت كهب مللل  اقعم باامن  التنتهم اامل ل  انهبي  امو اتقنأ الامخطلة ااإلمت اب اط يو فم
اللتم اقنهبي اامخطلة ااإل تاباافماط يوااإلمت ابالامل ق اتقنأ امن   عالم  أم باعالم اتت كهب

اامهقلط ملظ  ام مل علم ام س ايت كهب مللل  اام ممماه ا امو امماطلع  اممسبف  لاممستل 
 ام مل علم ام س ايت كهب مللل  عالم  أم ب إمم (مللف ة اام ب) اال تابا مللح امناخلي  املبف 
اا.امهقلط ملظ 

                           Search proceduresإجراءات البحث
 Research Methodologyمنهج البحث  

قبسززتخنا اللززنةاامتلليززلااعززواط يززواأسززللبان اسزز ااملبمزز لامزز اةززف ااسززتخن اامقبلززثااممززنه ااملا
امل كززززماعززززواط يززززواامتةززززلي اقبمكززززبمي اتا زززز اامتلليززززلالاسززززتخن ا هززززب اميززززبواامنشززززبطاامكه قززززما

الت اا  اااام قطاقينه .ا(E M Gملعاالتا 

ا  Research sample  عينة البحثمجتمع و 

 مجتمع البحث
ا– اا6102مملسزز ا اام مهل يزز امالعقززيوااممشززب كيوافززماقطلمزز امززواامقلززثام تمزز اايتكززلو

لامقزبم اعزننه اافمامسبقا اامل باام ال مالاممس ليواقبالتلزبنااممةز  االمعزبباامازل ا ا(ا6108
االعبا.ا02

 اعينه البحث 
العقززيوامززوانززبن اام ززي اا8تزز ااختيززب اعينزز اامقلززثاقبمط يازز اامعمنيززىالقلغززتال زز اامعينزز ا

االستطالعي اعلماالعزبالالزنافازطا ز امزب اامقبلزثاقتطقيزواامت  قزىالمب اامقبلثاقتطقيواامن اس ا
لاملبةزززززززليواعلزززززززماامم كززززززز اااللالام بمزززززززثافزززززززماقطلمززززززز اام مهل يززززززز ااااسبسزززززززي اعلزززززززماالعقزززززززيو

ل امكززلاالعززباليززثااعتمززناامقبلززثاعلززماعززنناقلامزز اخمززواملززبلالتاةززليا اا6102/6108
تم ززلاعينز اامقلزث،امزااافززإواامملزبلالتاهزا اكه قيززباقإعتقزب اأواقيلميكبنيكيزب الالتلليلهزباامملزبلالتا
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ملزبلالتاا01تلليزلااملزبلالتالتز ااسزتقعبناملبلمتزبوانظز اامفشزله الا01اعين اامقلثاتتكلوامو
املبلالتامكلاالعبا(ا8قلام ا 

 الدراسات االستطالعية

 اقمعملاكلي اامت قي ا68/8/6108قع  ااان اس اإستطالعي األم اقتب يخامب اامقبلثا
مكت لناتالتلنينا ةالاانلاتالتلنيناأمبكوالا اااام يباي الام ااختقب ااا ه

اه اامعاالتااممشب ك افماانااااممهب ةا،ا  امب اامقبلثاقب  ااان اس ااستطالعي ا
قملعبااستبناقنهباام يباماقغ ضاا  اااعملي اامتةلي اا65/8/6108 بني اقتب يخا

الامتةلي املتلليلاامل كماا EMGمكه قمااممت امواقيوا هب ا سب اامعاالتاا
 الدراسة الساسية

قعنانتبي اامن اسبتااإلستطالعي اتمكواامقبلثامواامتلةلاإمماامعاالتاامتماسل ايزت اإ ز ااا
امقبلثاقعمزلاامن اسز اامايبواعليهبالتلنينااممتغي اتاامقيلميكبنيكي الامتعكنامواإ  اااامت اموامب ا

ليززثامززب اامقبلززثاقعززنةاا 7/2/6018ةززلي ااالسبسززي ايززل اام ال ززبااامملافززواااسبسززي العمليزز اامت
الللنةاامتلليلاامل كما ا/اهشب ا مبلا:اEMGخطلاتاقمسبعنةااممهننوااممسؤلاعوا هب ا

 إعداد المكان الخاص بالقياس 

عزناناكزبمي اتا ت ااماهبباإمماإستبناقنهباامملعباام ييسمالممنباقلا ااا هز ةالتلةزيلهبالاس
لامتعكزنامزواإتةزبلااا هز ةاقبمتيزب ااEMGامتةلي الأخاامايبواام س التلةيلاامكزبمي ااق هزب ا

اامكه قمالامتعكناموانم اامتلةيلالتماالايت اإنفةبلاامتيب اامكه قماأ نبااامت  ق ا.
 المعالجات اإلحصائية 

ا اق نبم  اقبستخنا  اامقبلث اSpssمب  اا الق نبم  ااإللةبيي  لام اExcel ملمعبم بت
اامقيبنبتا اتف ي  اقبمقلثالقعن اامخبة  املقيبنبت ااممنبسق  ااممعبمالتااإللةبيي  ستخن اإإلي بن

ا-امقبلثااممعبم بتااإللةبيي اامتبمي امتفسي اامنتبي :

 ا ع(اإلنل ا ااممعيب اااااااااااااااااااااا.ما َو(املسبقاممتلسطا . 

 معبملااالمتلااا ل(ااااااااااااااااااااااااااااااامعبملاامتفلطا. 

 معبملاامتلنيناااااااااااااااااااااااااااااا.معبملااإل تقبط 

 امعبملااإلنلنا ااممتعننااااااااااااااامعبملااالنلنا اامخطماامقسيط
  امميلي امنسباااااااااااااااتلليلاامتقبيواامخبصاقبإلنلنا. 


