مقدمة البحث
مدخل البحث :
تتميز مسزبقابتاامميزناوالاممازمب قإ تقبطهزب قنظ يزبت لعلزل أخز
اممعزب

تعتمزن عليهزب فز تكزليوا

الاممعللمزبت اممختلفز  ،مزاا تعزن مسزبقابتاامميزناوالاممامب ملةزل امز اممز ي اممتز اقط

مواامنظ يبت الاممعللمبت اممختلف  .ا

كمززباأوا يباز اامعززبباامازازل امززواام يباززيبتاامتززماتتز

التعكززواقعسززللباملاززلعمامززن ا

تان اام يبا اقبعتقب هباتتمي اقملالعي اتايي ااالن ب اامقش افماةل ةااممسزتليبتاام مميز امزوا

أ منززىافززمامسززبقابتاام ز الاممشززما سلامززمامسززبفبتافززمامسززبقابتاامل ززبالام م ز ا سلامززماناززبطافززما

اممسبقابتاامم كق  .ا

إوان اس اامميكبنيكباامليلي اتلعبانل اهب افماامم بلاام يباماليثاتسبعناامالعباعلما
إتاززبواااناااامل كززمالاملةززللاقبمل ك ز اإمززمااممسززتل ااممطلززلباقكفززباةالكفبي ز اليززثاتسززبعنافززما
املةززللاإمززمامسززتل اامقطلم ز اقتطقيززوااممقززبنئالاما زلانيواامميكبنيكي ز التلليززلاامل كززبتاام يباززي ا

سلاكتشززب اعيززلبااانااا سلاةززاللهبالامتع ز

اعلززماامناززبطاامفني ز افززمااممهززب ةالكززام الا ز اق ز ام ا

امتن يباعلماأسبواعلمماسلي  .ا

لمو هنب بات أهمي امقلث لام مال ااا ه ة اممختق ي املني لاممتطل ة لامت تلةلت
مللمزل

علزم لاياز امنشزبطاامكه قزبي خزالل تنفيزا امنشزبط امعازل امزا يلزنث فز أ نزبا أناا

م الزل امل زباام ال ز  ،لامتز تعزن امت قز االمزمافزمامسزبقا اامل زباام ال زمالامتزماتسزتخن اعلزما
امز ليوامعزبا مزو نلعهزب قبسزتخنا هزاا ام هزب لامزا تازموااممسزب امل كز اناا هزا امفعبميز

علزم مزن امل قزبت امز الث.افازال عزو أعطزبا مؤشز ات علميز نمياز منشزبط كزل عازل لمكزل

م للز لعلزماطزلل اممسزب امل كز

ملل قز لامتز

تزل

فز

االن زب ملل قز ام ال يز  ،لعالمتهزبا

قبممتغي ات ا

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

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

فاال عو انخفبض مستل االن زب فز امسزبقا امل زباام ال ز ا ليزثامزب اامقبلزثاقزع اااامماب نز ا
قززيواام ز م ااممة ز ااملززبممالام ز م ااممؤهززلامقط زلالتاامعززبم الااللممقيززبنا،افل ززناأواام ز م ااممة ز ا

مل ززبلا ا) 02.61الام ز م ااممؤهززلامقط زلالتاامعززبم الااللممقيززبناا ا) 02.58الام ز م اامززا الااززىا
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اام يكززماتززبيلل افززماقطلمز اامعززبم ااالخيز ةافززماقكززيواهززل ا 05.60ا)اليززثايتاززااممززباسززقواأوا
امف واقيواام م ااممة الام م ااممؤهلاملقطلالتاامعبممي اهزلا28اسز الامفز واقزيواامز م ااممةز ا

لام ز م اامعززبمممااملززبمماهززل ا6.10ا ا)القززبمنظ امهززا اامماب ن ز ان ززناأواهنززب امةززل الااززاافززما

اممستل اام ممماملل باام ال مااممة اماب ن اق م اأخ اقطلم اعبم  .ا

هدف البحث
يه ززن اه ززاااامقل ززثاإم ززمان اسز ز انس ززبامس ززبهم اقع ززضااممتغيز ز اتاامقيلميكبنيكيز ز الامنش ززبطا
امكه قماملعاالتاعلمااممستل اام ممماممسبقا اامل باام ال مامواخاللا :ا
 امتعز ز

اعل ززمام ززي امؤشز ز اتاامنش ززبطاامكه ق ززماملعا ززالتاامعبملز ز اأ ن ززباام ال ززلااانااااممه ززب ا

 امتعز

اعلز انسززبامسززبهم اامنشززبطاامكه قززماملعاززالتاعلززمااممسززتل اام ممززماملل ززباام ال ززما

 امتعز ز

اعل ززمانس ززبامس ززبهم اقع ززضااممتغيز ز اتاامقيلميكبنيكيز ز اعل ززمااممس ززتل اام مم ززماملل ززبا

ملل باام ال ما

ملعين اميناامقلث ا

ام ال ماملعين اميناامقلث ا

تساؤالت البحث

 مززباه ز امززي امؤش ز اتاامنشززبطاامكه قززماملعاززالتاامعبمل ز اأ نززباام الززلااانااااممهززب املل ززبا
ام ال ماملعين اميناامقلثا؟ ا

 مباهز انسزبامسزبهم اامنشزبطاامكه قزماملعازالتاعلزمااممسزتل اام ممزماملل زباام ال زماملعينز ا
ميناامقلث ؟ ا

 مززباه ز انسززبامسززبهم اقعززضااممتغي ز اتاامقيلميكبنيكي ز اعلززمااممسززتل اام ممززماملل ززباام ال ززما
ملعين اميناامقلث ؟ ا

 5/1المصطمحات المستخدمة فى البحث

جهاز ال لكترومايكروفي(: )EMGا

يستخن ا هب ااامكت لمبيك لف ااما اي م امى اإختةب اا ا( )EMGامن اس اكه قبيي ا

امعال ،هاااام هب امىاامان ةاعلماكش التس يلالخ واإشب ة ا( )EMGاله اعقب ةاعواإشب ةا
قيلمل ي اتم لاامتيب اتاامكه قبيي ااممتلمنةاناخلاامعال اخاللاتالةهب
(  ) E.M.Gاختصار لكممة Electormyography
له اتس يلاامنشبطاامكه ق املعاالتا.ا ا

النشاط الكهربي لمعضالت The electrical activity of muscles
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ه اعملي اأست بق اامعاالتاكه قيباقلاسط ااإلشب اتاامعةقي ااملا نةاإم اامعال اموا

ام هب اامعةق ا:62 .ا58ا)

مسافة الحجمة والخطوة والوثبة والمستوى الرقمي]*[ :
مسبف اامل ل اهمااممسبف امماطلع مو ااملبف امناخلي مللح اال تابا إمم أم ب عالم

مللل يت كهب امن ااإل تابا افم اط يو ااإلمت اب الامخطلة اتقنأ امو انهبي اامل ل التنتهم اقعم با
عالم اتت كهب امن ااإل تاباافماط يو ااإلمت اب الامل ق اتقنأ اقنهبي اامخطلة اللتم اأم ب عالم

مللل يت كهب اام س علم ام مل ملظ امهقلط ا الاممستل اام ممم اه

اممسبف امماطلع موا

املبف امناخلي مللح اال تابا( اام ب مللف ة )إمم أم ب عالم مللل يت كهب اام س علم ام مل
ملظ امهقلط.ا ا

إجراءات البحث Search procedures
منهج البحث Research Methodology
اسززتخن اامقبلززثااممززنه اام الةززف الامز اعززواط يززواأسززللبان اسز ااملبمز اقبسززتخنا اللززنةاامتلليززلا
امل ك ززماع ززواط ي ززواامتة ززلي اقبمك ززبمي اتا ز ز اامتللي ززلالاس ززتخن ا ه ززب امي ززبواامنش ززبطاامكه ق ززما
ملعاالتا )E M Gالت اا اااام قطاقينه  .ا
مجتمع وعينة البحث  Research sampleا

مجتمع البحث
يتكززلوام تمز اامقلززثامززواامالعقززيوااممشززب كيوافززماقطلم ز اام مهل يز امملس ز ا 6102ا ا–ا
 6108ا)اافمامسبقا اامل باام ال مالاممس ليواقبالتلزبنااممةز االمعزبباامازل الامقزبم اعزننه ا
02االعبا .ا
عينه البحث ا
تز ااختيززب اعينز اامقلززثاقبمط ياز اامعمنيززىالقلغززتال ز اامعينز ا8االعقززيوامززوانززبن اام ززي ا
لمب اامقبلثاقتطقيواامن اس ااالستطالعي اعلماالعزبالالزنافازطا ز امزب اامقبلزثاقتطقيزواامت قزىا
ااسبسز ز ززي اعلز ز ززماالعقز ز ززيوالاملبةز ز ززليواعلز ز ززماامم ك ز ز ز اااللالام بمز ز ززثافز ز ززماقطلم ز ز ز اام مهل ي ز ز ز ا
6108/6102ا ااقلام ز اخمززواملززبلالتاةززليل امكززلاالعززباليززثااعتمززناامقبلززثاعلززماعززننا
امملزبلالتالتلليلهزباقيلميكبنيكيزبا الكه قيززباقإعتقزب اأواهزا اامملزبلالتاتم ززلاعينز اامقلزث،امزااافززإوا
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عين اامقلثاتتكلواموا01املزبلالتالتز ااسزتقعبناملبلمتزبوانظز اامفشزله الاتلليزلا01املزبلالتا
قلام ا )8املبلالتامكلاالعبا ا
الدراسات االستطالعية

مب اامقبلثاقع ااان اس اإستطالعي األم اقتب يخا 6108/8/68اقمعملاكلي اامت قي ا
ام يباي الام ااختقب ااا ه ةالاانلاتالتلنيناأمبكوالا ااامكت لناتالتلنينا
اه اامعاالتااممشب ك افماانااااممهب ةا،ا امب اامقبلثاقب ااان اس ااستطالعي ا

بني اقتب يخا6108/8/65اقملعبااستبناقنهباام يباماقغ ضاا اااعملي اامتةلي ا

اممت امواقيوا هب ا سب اامعاالتاامكه قما EMGالامتةلي املتلليلاامل كما ا
الدراسة الساسية

قعنانتبي اامن اسبتااإلستطالعي اتمكواامقبلثامواامتلةلاإمماامعاالتاامتماسل ايزت اإ ز ااا
امايبواعليهبالتلنينااممتغي اتاامقيلميكبنيكي الامتعكنامواإ اااامت اموامب اامقبلثاقعمزلاامن اسز ا
ااسبسززي العمليز اامتةززلي ااالسبسززي ايززل اام ال ززبااامملافززوا 6018/2/7اليززثامززب اامقبلززثاقعززنةا
خطلاتاقمسبعنةااممهننوااممسؤلاعوا هب اEMGالللنةاامتلليلاامل كما ا/اهشب ا مبلا :ا
إعداد المكان الخاص بالقياس
ت ااماهبباإمماإستبناقنهباامملعباام ييسمالممنباقلا ااا هز ةالتلةزيلهبا سلاعزناناكزبمي اتا

امتةلي الأخاامايبواام س التلةيلاامكزبمي ااق هزب اEMGالامتعكزنامزواإتةزبلااا هز ةاقبمتيزب ا
امكه قمالامتعكناموانم اامتلةيلالتماالايت اإنفةبلاامتيب اامكه قماأ نبااامت ق ا .ا
المعالجات اإلحصائية
مب اامقبلث اقبستخنا اق نبم ا Spssا املمعبم بت ااإللةبيي الق نبم ا Excelلام ا

إلي بن ااممعبمالت ااإللةبيي ااممنبسق املقيبنبت اامخبة اقبمقلث القعن اتف ي اامقيبنبت اإستخن ا

امقبلثااممعبم بتااإللةبيي اامتبمي امتفسي اامنتبي  -:ا

 اممتلسطااملسبقما َو).ااااااااااااااااااااااإلنل ا ااممعيبا ا ع).
 معبملاامتفلطاااااااااااااااااااااااااااااااامعبملااالمتلااا ل).
 معبملااإل تقبط.اااااااااااااااااااااااااااااامعبملاامتلنين

 معبملااالنلنا اامخطماامقسيطااااااااااااااامعبملااإلنلنا ااممتعنن ا
 تلليلاامتقبيواامخبصاقبإلنلنا ااااااااااااااامنسباامميلي .
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