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"فاعلية طرق استشفاء متعددة علي بعض املتغريات الفسيولوجية بعد 
 جمهود بدني مرتفع الشدة "

 ملخص
ثأددالبحتتريددثب ليهدد البحث ددىلبحددةلتأثيددالتدداميثلب ددتئ بالثأددال  دد   لب  ت دد   ل  ددةل

ل.لتأ  لبحنثال(ل–بحالكتيكللبح ي ي ح جيال)ل تا
ل

بحتنهجلبحتجثيثيل،ل ق لتالب  تأ نالثا  لبحتصتيت  لبحتجثيثيال ه لل نأ تئ البحث  م
،لبحتجت  البحتجثيثيالب  حةل)لب تئ بالبحتصتيالبحتجثيثيل ثثأالتجت    لتجثيثيال

  ي الب  ت    ل"لبحم جل"لثأ لب ب لبحتجه  لبحث نيل(ل بحتجت  هلبحتجثيثيالبحم نيال)ل
ب تئ بال  ي الب  ت    ل"لبح   ن ل"لثأ لب ب لبحتجه  لبحث نيل(ل بحتجت  هلبحتجثيثيال

لب ب  لثأ  ل" لبحص ت   ل" لب  ت     ل  ي ا لب تئ با ل) ل(للبحم حما لبحث ني بحتجه  
 بحتجت  هلبحتجثيثيالبحثبثأهل)لب تئ بال  ي الب  ت    ل"لبحت حيكل"لثأ لب ب لتجه  ل

 ذحكلحتال تتهلحطثيأال،لثإتث علبحقي  ينلبحقث يل بحثأ يلح تجت    لب ثثأالث نيل(ل،ل
لبحث ى لبحث  م،ل يىلهذب لث ئتي ثل ينالبحث ىلث حطثيقالبحأت يالبحأ  ب يالتنل نق ا

ل ج تأالثنيل  يال بحتقي ب لث حت ينالبحج تأياللل-ط حث  لك يالبح ي  ال ب قتص  
ل لبحج تأي ل   هل2020ل-2019ح أ ا ل بحث حغ لبحثي ضي لح ن  ط لتت ث    ل غيث لنا

(لط حث  لح تجت  البحتجثيثياللل3(ل )لط حث  لح أينالب  تطال يال4)لنط حثه(لتنه16)
ل) ل، ل( لأ لبحت3) لح تجت  ا لط حث   ل)( ل  ل، ل ل( لب ل) لح تجت  الل3جثيثيا لط حث   )

ل%ل20(لط حث  لح تجت  هلبحتجثيثيال) (ل،ل تتم الثن ثالل3بحتجثيثيال)لجل(ل،ل ل)ل
لتنلبحتجتتعل.

 وكانت اهم النتائج :

ت   ت لن بلبحت  نلح ىلبحتجت    لبحتجثيثيالب ثثأالييلقي سلتتريثب لبح ثب دال،ل يدىل
(للLAC  دالبحتجثيثيددالب  حددةل)لبحددم جل(ليدديلقيدد سل)لجد   لب  ددةلن ددثهلت  ددنليدديلبحتجت

(ليدديلبحتجت  دداللLAC،ل بقدد لن ددثالت  ددنليدديلقيدد سل)ل(لل%ل41.05ثن ددثالت  ددنل)ل
ل(لل%ل27.82بحتجثيثيالبحثبثأال)لبحت حيكل(ل يىلث ر لن ثالبحت  نل)ل

 



 

- 261 -  

 

العدد السادس – ( 3مجلد )  البدنية والرياضيةمجلة بني سويف لعلوم التربية   

 

"Effectiveness of multiple hospitalization methods on 

some physiological variables after high-intensity 

physical exertion"ل
Abstract: 

The research aims to know the effect of the use of some 
hospitalization methods on some physiological variables 
(lactic acid - pulse rateل( .  
The researchers used the experimental approach, and one of 
the experimental designs was used, which is the 
experimental design of four experimental groups, the first 
experimental group (the use of the "snow" hospital after 
performing the physical effort) and the second experimental 
group (using the "sauna" hospital after performing the 
physical effort) and the experimental group The third (using 
the “trauma” hospitalization method after performing the 
physical effort) and the fourth experimental group (using the 
“massage” hospitalization method after performing physical 
exertion), using the pre and post measurements of the four 
groups, due to its relevance to the nature of this research, 
where the researchers selected the research sample in an 
intentional way The randomness of female students from the 
Faculty of Politics and Economics - Beni Suef University and 
the University City Restrictions for the academic year 2019-
2020 and changed practices for sports activity and the 
number (16 students) of them (4 students for the exploratory 
sample) and (3) students for the experimental group (a), (3) 
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students For experimental group (b), (3) female students for 
experimental group (c), and (3) female students for 
experimental group (d), represented by 20 % Of society. 
The most important results were: 
The rates of improvement varied among the four experimental 
groups in measuring study variables, where the highest 
improvement came in the first experimental group (snow) in 
measuring (LAC) by an improvement of (41.05%), and the 
lowest improvement in measuring (LAC) in the fourth 
experimental group (massage) As the percentage of 
improvement reached (27.82%), and the highest rate of 
improvement in pulse measurement was achieved in the 
experimental group (shocks), where the rate of improvement 
reached (44.49%), and the lowest percentage of improvement 
in pulse measurement in the fourth experimental group 
(massage). 
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لأ. /ت ت لق ثيلثكثيلللللللللل*للللللللللللللللللللللللل
ل**أ.ا. /أ ثال ث بح الالبحأث  يللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لبحث  مال/لب  لتج يل ي ل****لللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 :مقدمة ومشكلة البحث

لبحتج   للللل لييلجتيع ل بحتريثب لبح ثيأا ل بحتق ا لث حتط ث لبحتأ صث ل  حتن  يتتيز
لبهللل لبحتيل هثه  لبيض ل نلطثيقلبحتأثال  ةلبحط ق  لبحج ي ة لبحةل ي ه ح ت ص 
لبحته ال ل نج ز ل ب جهزة لبح      لب  ى لبحة ل بحت ص  ل، لحالن  ن ل تأ حة  ث  نه

ل(ل2:لل3.ل)لث طلبح     لثا ه لبحطثقل ببحأ تيال ب  ت  لبحتئت  ال
كتدد لبنلت بكثددالبح ثكددالبحثي ضدديالثك تدد لت ث  تهدد ل بنج زبتهدد ل تط ثبتهدد ل   دديت لللللل

ييلبحتج   لبحتن ي يالبح  حيال بحأ حتيدال ب  حتثيدال بحق ثيدالتطد ثلغيدثلت دث قليديل
ثأددالبحأ دد الذب لبحصدد هلثدد   ب لبحثدد نيلبح ثكدديلبحثي ضدديلحيددتالت  يددالهددذهلبحأ دد ال

 تددالبحثي ضددالبحث نيددال   دديت لبحتن ي دديال تددنلثددينلهددذةلبحأ دد ال  ددالي ددي ح جي لحئ
بحثي ضددالح ث ددىليدديلك يددالت دد هثلب ددتج ث  ل تكي دد  لبجهددزةل بن تددالج ددالتتدد ثسل
بحثي ضددالبحث نيددال،ل بحن ددثلثأددينلب  تثدد ثلثتدد ييثل دد لبحت ددكال لبحتتأ قددالثتدد ليأتددثيل

تريدثب لي دي ح جيالتنهد لتد ليتكدنلبنلج الب ن  نلبحتت ثسلحالن طالبحثي ضيالتنل
يضددثلثصدد تال بحن ددثليدديلكي يددالبحتر ددبل  ددةلذحددكلث  دد   لب  ت دد   لبحتئت ددالب ل

ل(.ل1:لل8(ل)لل1:لل10غيثه ل.)ل
 
ل
لبحثي ضددديالبحتثثيدددالثك يدددالبحثي ضددديالبحصددد ال  ددد الثق دددالبحتت دددث لبحثي ضددديالأ دددت ذلببصددد ث   *

ل   بنلج تأا
لل  يالثنيلج تأاللبحثي ضيالبحتثثيالبحثي ضيالثك يالبحص ال   الثق اللت    لأ ت ذ

لج تأالثنيل  يالل–****لت يثلتكتبلث  يالبح ث بلثك يالبح ي  ال ب قتص  ل
ل
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يددديلبحتجددد  ل  ل دددكلبنلب هتتددد الثأت يددد  لب  ت ددد   ليزيددد لي تددد  لثأددد ليددد الللللللل
،ل هذهلبحزي  ةلتثجعلبحةلبحتط ثلبح ثيعلبحت حلييلب ج الب  تد  لبحت ثيثيدالبحثي ضيل

  ددد ته ل بحتددديلث رددد لت دددت ي ته لبحدددةل ددد لبحئطدددثل  دددةلصددد ال  يددد ةلبحثي ضددديل،ل
 بصث  لبحأت يالبحت ثيثيالب نلبكمثلبثتث ط  ل تأ قد  لثت   حدهلتطثيدقلب  د  بلبحأ تديل

ال بصثحلبحت ثبلحديسل  د ةلبحدذيليأتد لييلت كي ل ت زيعل تئطيطلب  ت  لبحت ثيثي
تددعلبحثي ضدديلتددنلبجدد لت قيددقلبحت ددت ي  لبحثي ضدديالبحأ يدد ل،لثدد لي دد ثكليدديلهددذهل
بحت   حيهلتجت  التنلبحأ ت  ل بحئثثب ل بحث  مينلييلتج   لبحأ  البحتئت  دال د ب ل
يددديليي دددي ح جي لبحثي ضدددالب ل  دددالبحدددن سلبحثي ضددديلب لبحتيك نيكددد لبح ي يدددال بحترذيدددال

ل(ل51:لل1يثه ل.ل)ل غ
ل يىلللللللل ل) لبح ن  يل ت   لق  ا ليث ه لثييأ  لل2002تذكث لهن كلئيط   لبن )

لثيعل لبحة ليؤ ي ل بحذي لب سل  تيا ل  ة لبحتثني لبحتن ا لبحث ني لبح ت  لثين ي ص 
لتثت عل لبحث ني لبح ت  ل ثين لبحتن  ي لبحجه ز ل تنه  لبحتئت  ا لبحج ا لبجهزة ك   ة

هج ت  ل  ةلبجهزةلبحج البحتئت  الييصيثه لث حهث طل بحذيليأ للغيثلبحتقننلبح  ة
ل(لل69:لل7بحن ثيل نل  حته لبحتيلك ن ل  يه ل تةليتالب تأ  ةلبح    ل.)ل

(ل  دةلبنلقد ىلبحج دالبح ي  يدالتضدأالل2004كت ليؤك ل  ديلجدال لبحد ينل)للللللل
ييل  حهلبحتأبلبحزب  ل بحت تثلبحزب د ل بيضد  لت د لتداميثل  بتد لئ ثجيدال)لبحثدث لبح د ي ل
  ددةل ددثي لبحتمدد  ل(ل حددذحكليددانلب حتددزبالبحتدد الثتثدد أليث يددالبح تدد لبحتدد ثيثيل  دد ال

  ددد الل  دد ب يالبح تددد لبحزب دد ل ي بصددد لبحثب دددالبحتن  ددثال ب  دددثبالبحطثدديلبحت دددتتث
تج هدد لبحتأ يتدد  لبحصدد ياليأتثددثلتددنلبهددالب جددثب ب لبحضددث ثيالحت   دديلب صدد ث  ل

ل(ل235:للل234:لل6 ب تثبالثينلبحثي ضيينل)ل
جهد زل(لبنلبحن د البح يت د  يلتدنلبهدال  د  الل2011 ي يثلت ت لقد ثيلثكدثيل)للللل

 يت   يدال ليأتتد ل  دةلتضدئهلت يأدهليديلبحقند ب لبحلبحتن  الييلبحج ال ن د ال ت ده
كت له لبح   لييلبح  ثةلبح ت يالبحتيليأتت ل  ةلتضئالت يعلبح البحةلبن   لبحج دال
يدديلب   يدددالبح ت يددال هددد لبحق ددبلبحدددذيليتمددد لهددذةلبحتضدددئال،ل حكددنليأتتددد لبحن ددد ال
بح يت دد  يل  ددةلبحضددرطل بحتدد تثلبحددالبثب يلح أضددال ل)لبحنرتددهلبحأضدد يال(ليدديلت ثيددكل
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حئ صدالثدهلبحدةلبحتجتأد  لبحكثيدثةلح رد  لبح يت   يدهل يدىل    لبح يتال بئ لب   يالب
تتأ تدد لهددذهلبحردد  لتددعلت تدد ىلبح دد   لبح يت دد  يلبحددذيل دد  ةليكدد نلت تدد لثددثأال
يضال لب  تدثبقلذب لبحجزي د  لبحكثيدثةلبحتديل لت دتطيعلبنلتن دذلبحدةلبحد التدنلئدال ل

بحتدديلقدد ليكددد نلجدد ثبنلب   يددالبح ت يددال،لكددذحكلبحتأ تدد لتددعلبحجددثبميال بحتيكث ثدد  ل
ل صدددددددددد  لبحدددددددددددةلبحج ددددددددددال،ليضدددددددددددال ل دددددددددددنلتئ  دددددددددد  لبحتأدددددددددددبل ب صددددددددددد ث  ل

ل(ل22:لل9)لئ صالتك ن  لب ثت     لبحتيلق لتص  بلب ص ث  ل(ل.ل)ل
ال(بنددددهلت دددد لتدددداميثلبحتدددد ثيبلت دددد ىلل1999 يددددذكثلبثدددد لبحأددددالل ثدددد بح ت  ل)للللللل

تريدددثب لتئت  ددداليددديلتك نددد  لبحددد ال،ل يدددىلتزيددد لكدددثب لبحددد البحثيضددد  لثأددد لتدددث ثل
 قددد  قلتدددنلث بيدددالبحن ددد طلبحثددد نيل،ل هدددذةلبحزيددد  ةلتكددد نل  دددةل  ددد بلكدددثب لل10

يلبحدددداليدددددل12ل–ل10بح يت   دددد ي ل قدددد ليصدددد ل ددددد  لكددددثب لبحدددد البحثيضددددد  لبحددددةل
بحددددداليددددديلبحتث  دددددهلل18ل–ل16(لثينتددددد ليدددددز ب لهدددددذبلبحأددددد  لبحدددددةل3بحت  يتتدددددثل)تدددددا

بحم نيدددددالبحتددددديلت دددددتةلبحتث  دددددهلبحنتث يي يدددددال،ل يدددددىلتدددددز ب لئدددددال لهدددددذهلبحتث  دددددهل
بحئاليدددد لبحنتث يي يددددال،ل ت هددددثلهددددذهلبحتث  ددددهلث ضدددد  لثأدددد لبثتدددد ب لبحأتدددد لث تددددثةل

بحدددالل50ل–ل30 ددد  هلب ل ددد  تينل،ل قددد لتصددد لزيددد  ةلكدددثب لبحددد البحثيضددد  لبحدددةل
ئددددال لبحتث  ددددهلبحم حمددددال ت ددددتةلتث  ددددالبحت ددددتال،ل هددددذهلتأتثددددثل التددددال بضدددد ال
ح صددد  لبحثي ضددديلحتث  دددالب جهددد  لغلكتددد لتائدددذلتريدددثب لكدددثب لبحددد البح تدددثب لمالمدددال
بنددد بعلتئت  دددال يدددىلي هدددثلبحنددد علب   لثأددد لبح تددد لبحثددد نيلتثت دددعلبح ددد ةل ح تدددثةل

 تددددددثب لتددددددعل دددددد التريددددددثلن ددددددثالقصدددددديثةل تتتيددددددزلثزيدددددد  ةلتثكيددددددزلكددددددثب لبحدددددد البح
بحهيت ج دددد ثينلبتدددد لبحندددد علبحمدددد نيلييتتيددددزلثزيدددد  ةلتثكيددددزلكددددثب لبحدددد البح تددددثب لتددددعل
زيددددد  ةليددددديلبنئ ددددد الن دددددثالبحهيت ج ددددد ثينليددددديلبحددددد ال ي هدددددثلهدددددذبلبحنددددد علتدددددنل
بحتريددددثب لتددددعلب ب لبحأتدددد لبحأضدددد يلتثت ددددعلبح دددد ةل ح تددددثةلط ي ددددهلغل ي دددد ىلبحندددد عل

بح دددد ةلبحأ حيددددالبحت ددددتتثةلح تددددثةلط ي ددددهل يددددىلبحم حددددىلثأدددد لب ب لب تدددد  لث نيددددالذب ل
تهددثطل  دد  الب ضدد  لتكدد ينلبحدد ال ثندد  ل  ددةلذحددكليقدد ل دد  لكددثب لبحدد البح تددثب ل
ث ثجددددالكثيددددثةل كددددذحكليقدددد لت تدددد ىلبحدددد التددددنلبحهيت ج دددد ثينل يال دددد لبنئ دددد ال
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بن دددطالبنزيتدددد  لب ك دددد ةلحال ت دددد   ل،ل هددددذبليدددد  ل  ددددةلزيدددد  ةل  حددددهلبحتأددددبل.ل)ل
 ل(لل66:لل1

 يدديل دد   لتدد لت صدد لبحيددهلبحثدد  م نلتددنل هدد ثلل لتدد ل ددثقلذكددثهتددنلئدداللل للللللل
 التتد ليدؤ يلبحديلهثد طلن دثيليديلك   دالأد لب ب لبحتجهد  لبحثد نيلغيدثلبحتدنبحتأبلث

بجهدزةلبحج دال بحن تجدهل ددنلبحتدامثلبح د ثيلح جهد زلبحتندد  يل،لتتد لقد ليأدثالبحج ددال
لبحةلثأالب ص ث  لب لب تثبالبحتئت  ال.لللللللل

 تدددنلئدددال لتال  دددالبحثددد  م نل جددد ن ل دددرالبحطدددالبليددديلتت ث دددالب ن دددطالللللل
 ىلحهدددالبحتأدددبل بحت ددد ثق  لبحثي ضددديال بحتددديلتقددد الحتدددثةل ب ددد ةليقدددطل،ل تدددنلمدددالي ددد

تتد لي دت جبلي  ىلهثد طليديلك د  ةلبجهدزةلبحج دالبح ي يدال،للبحت  جئل بحذيلث  ثه
ال  د   لب  ت د   لبحتئت  دالبحةلتد ىلبهتيدلتأهلث حضث ثةلبحةلبحن ثلثأينلب  تث ث

لييلب تأ  ةلك   ةلبجهزةلبحج البحتئت  ال ت  ينل     ه .
 تتدد ل ددثقلذكددثةليقدد ل  دد لبحثدد  م نلبحددةلبحت كيددثليدديلب ددتئ بالثأددال  دد   لللللللل

ل–لبحتيد هلبحثد ث ةب  ت    لبحتئت  الك حت حيكل بح   ن ل ب  بالبحدم جلل لبحصد ت  ل)
ال تنه ل  ةلثأالبحتتريثب لبح ي دي ح جيال)ل تدالبحالكتيدكلبحتي ةلبح بي ال(ل تاميثلك

لتأ  لبحنثال(لل–
 هدف البحث : 

بحتد حيكلل–)بح د  ن لليه البحث ىلبحةلتأثيالتاميثلب دتئ بالثأدال  د   لب  ت د   
ثأددالبحتتريددثب لبح ي ددي ح جيال)ل تددال  ددةللبحصدد ت  ل"لثدد ث ل دد ئنل"(ل–بحددم جلل–

لتأ  لبحنثال(ل–بحالكتيكل
 فروض البحث : 

لبحث ىل (1 لحتجت     ل بحم نيا لب  حة لبحثأ يا لبحقي     لثين ليث ق ت ج 
 تالبحالكتيكلييلن بلت  نلبحتتريثب لبح ي ي ح جيال)ب ثثأهلبحتجثيثيال

  لبحم نيال)لثأ لب  ت    ل(.  ذحكلحص ححلبحقي  لتأ  لبحنثال(ل–
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ل (2 لبحثأ يا لبحقي     لثين ليث ق لب  ت    لبحم نيات ج  لبجثب ب  لثأ 
لب ثثأا لبحتجثيثيا لبحث ى لبحتتريثب للحتجت     لت  ن لن ب يي

 تأ  لبحنثال(ل– تالبحالكتيكلبح ي ي ح جيا)
 البحث إجراءات

  : البحث منهج
لتالل نبحث  ملأ تئ ا ل ق  ل، لبحث ى لحطثيأا لحتال تته لن ثب  لبحتجثيثي بحتنهج

ب  تأ نالثا  لبحتصتيت  لبحتجثيثيال ه لبحتصتيالبحتجثيثيل ثثأالتجت    ل
ل لبحقث يل بحثأ يلح تجت    لب ثثأا لبحقي  ين لثإتث ع لتجثيثيا  ذحكلحتال تتهل،

لحطثيأالهذبلبحث ى.
 : البحث جمتمع

لبحث ى لتجتتع لثنيل  يالليث غ لج تأا ل ل ب قتص   لبح ي  ا لط حث  لك يا تن
   لال غيثلتت ثلل2020ل-2019 بحتقي ب لث حت ينالبحج تأيالح أ البحج تأيل

ل.لط حثال72لن بحث حغل   ه،للح ن  طلبحثي ضي
 : البحث عينة

ث ئتي ثل ينالبحث ىلث حطثيقالبحأت يالبحأ  ب يالتنلط حث  لك يالل نق البحث  م
ل ل ب قتص   ل-بح ي  ا لح أ الل لبحج تأيا لث حت ينا لثنيل  يال بحتقي ب  ج تأا

لن   لح ن  طلبحثي ضيل بحث حغل   هال غيثلتت ثلل2020ل-2019بحج تأيل
تجت  ال(لط حث  لح ل3(ل )لط حث  لح أينالب  تطال يال4)لنط حثه(لتنه16)

(لط حث  لل3(لط حث  لح تجت  البحتجثيثيال)لبل(لل،ل ل)3بحتجثيثيالل)لأل(ل،ل)
ل ل) ل  ل، ل( لج ل) لبحتجثيثيا ل،لل3ح تجت  ا ل) ( لبحتجثيثيا لح تجت  ه لط حث   )

لتنلبحتجتتعل.ل%ل20 تتم الثن ثال
 :العينة اختيار شروط
لبقثبثلتق يالتعل  يهنلبحث ىل بجثب لبحث ىليةلط ب يالب  تثبكليةلبحثغثال•

ل.لتكت ب
لث حت يناليك نلأنل• ل تقيت   لبحث نيا لحالن طا لتت ث    لغيث لط حث    ب



 

- 268 -  

 

العدد السادس – ( 3مجلد )  البدنية والرياضيةمجلة بني سويف لعلوم التربية   

 

ل.لبحج تأيال
ل(ل1ج   ل)ل

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء للمتغيرات الوصفية 
قيد الدراسة                                                                                       

ل(12) ن=
 المتوسط وحدة القياس المتغيرات

االنحراف 

 المعياري
 معامل اإللتواء

 0.448 1.712 157.25 سنة السن

 0.343- 1.712 60.53 سم الطول

 0.000 0.522 18.50 كجم الوزن

BMI 0.679- 0.425 24.74 ـــــــــــــ 

 -( انه : 2يتضح من جدول ) 

(لييلبحتتريثب لبح صد يالقيد لبح ثب دال،لتتد ليد  ل3ل±بن صثلتأ ت لب حت ب لت لثينل)لللللل
ل  ةلب ت بحيالبحثي ن  ل ئض  ه لح تن نةلب  ت بحيل.

        -حساب التكافؤ:
ل(2ج   ل)

ييلبحتتريثب لبح ص يالقي لبح ثب الللثثأابح ث قلثينلبحتجت    لبحتجثيثيالب ل
ل3ن=

 الداللة ²كا متوسط الرتب المجموعات المتغيرات

 الطول

 6.67 التجريبية األولي

3.237 

 

 

 

0.357 
 التجريبية الثانية

3.83 

 التجريبية الثالثة

 التجريبية الرابعه

6.50 

9.00 

 الوزن

 التجريبية األولي
7.00  

 

 

2.792 

 

 

 

 

 

 التجريبية الثانية 0.425
8.83 

 التجريبية الثالثة

 التجريبية الرابعه

4.00 

6.17 

 السن

 األوليالتجريبية 
9.50 

 5.50 التجريبية الثانية 0.106 6.111

 التجريبية الثالثة

 التجريبية الرابعه

7.50 

3.50 

 .  05 <*الداللة 
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 -(لأنهل:2يتضحلتنلبحج   لثقال)ل
ل ي ج ليث قلذب ل  حالإ ص  يالثينلبحتجت    لييلبحتتريثب لبح ص يالقي لبح ثب ال، 

لتت لي  ل  يلتك يؤلبحتجت    ل.
ل(3ج   ل)

ييلبحقي سلبحقث يلحتتريثب لبح ثب اللللللللثثأابح ث قلثينلبحتجت    لبحتجثيثيالبلل
 3ن = 

 الداللة ²كا متوسط الرتب المجموعات المتغيرات

Pulse 

 5.83 التجريبية األولي 

0.638 0.888 
 6.50 التجريبية الثانية

 7.83 الثالثةالتجريبية 

 5.83 التجريبية الرابعه

LAC 

 3.50 التجريبية األولي

5.420 0.144 
 5.00 التجريبية الثانية 

 9.50 التجريبية الثالثة

 8.00 التجريبية الرابعه

 .   05  <*الداللة 

 -( أنه :3يتضح من الجدول رقم ) 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات التجريبية االربعه  في القياس  

لالقبلي لجميع متغيرات الدراسة ، مما يدل علي درجة التكافؤ قبل التطبيق .
ل

 وسائل مجع البيانات :
 اوال : االجهزة واالدوات املستخدمة : 

 االجهزة املستخدمة
لقي    لح ق ب. (1
ل(لث حكي  لجثبا.لBody weightبحج ال)تيزبنلطثيلتأ يثل زنل (2
 (لحقي سلبحط  ل ا.لRestameterجه زلبحث ت تيتثل) (3
 (لحقي سلتؤ ثلكت البحج ال.لBody Compositionجه زل)ل (4
 (لحقي سلبحنثال.لFingertip Oximeterجه زل)ل (5
 (لل Tread Mailجه زل يثلتت ثكل)ل (6
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 االدوات املستخدمة :

ل قنلثال تيكيا. (1
(لح  دد ل يندد  لبحدد الثهدد ل تددةليددتاللIce Box ددجلتجددث  ل)صددن  قلثددهلمل(2

لنق ه لإحةلبحتأت .
لأن ثيبلئ صالحجتعلبحأين  لت كتالبحر ق.ل(3
لتثكبلهيث ثينلح   لبح التنلبحتج ط.ل(4
لقطنلطثيل حصق  لطثيا.ل(5
 ك   لبثيالح تطهيثلثأ لبئذلبحأين  .ل(6

      
 تم االستعانة بطبيب ألخذ العينات من الطالبات.

 تنفيذ قياسات البحث :
لب جثب ب لبحتي بنيالل:ل -
لبح   ص  لبح ثيثيهل:ل1/2

ثاجثب لثأالبح   ص  لبح ثيثيهلث   تأ نالثطثيبل،ل ذحدكلح تاكد لتدنلل نق البحث  م
لئ  لبحط حث  لتنلبتثبالبحق بلب لبتثبالبحجه زلبحتن  يل.

لب جثب ب لبحتئتثثيال:ل2/2
تددال دد بل ينددال التددنلبحط حثدد  ل)لث   ددتأ نهلثطثيددبلح دد بلبحأيندد  ل(ل،ليدديلغثيددال
تئصصالحهذبلبحرثالقثد لبحتجهد  لبحثد نيل ثأد لب ب لبحتجهد  لبحثد نيلتث  دثة ل ثأد ل

(لل Cubital Fossa بح   ةلب  ت    يال،لتدنلبح ثيد ليديلتنطقدالثد طنلبحتثيدقل)ل
يدتالت ثيددغلبحدد التدنلبح قددنلبحطثيددالبحددةللثأد لبنليددتالحددالبحأضد لث حثثدد طلبحضدد غطل،لبذ

بن ثيددبل  دد لبحدد البحتثقتددال  ددبلت   دد لب ددت  لبحط حثدد  لثا ددتت ثةلبحت ددجي ل،لكتدد ل
ت ت يلهذهلب ن ثيبل  ةلت  ةلت نأالحتئمثلبح ال تةليتالبحتأ ت لتدعلبحأيند  ل  دبل

لبح  صلبحتط  بلتئتثثي  ل.
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 االختبار القبلي :  -
بحطثيلثتهي البحتد ب لبحطثيدالبحالزتدال هديل قدنلئ صدالح د بل:لق الك  ثلبحأت ل أ  

 كذحكلأنثد بلئد صلح  د لبحد ال)لتيد بل(لي تد يل  دةلتد  ةلت نأدال-بح الحك لط حثال
 تدد ب لتأقدديا،ل ثثدد طلح ددذثبعل،ليضددال ل ددنلصددن  قلي ددالقطددنلطثي،ح تئمددثل كددذحكلته

،لبحت  يد ،للصريثلي ت يل  ةلم دجلح  د لبحتي ثد  لثأد ل د بلبحد الحنق هد لإحدةلتكد ن
 يىلثب  لبحث  مدالبنليكد نلبجدثب لبحقي  د  ليدةلن دسلبح دث الحجتيدعلأيدثب لبحأيندال

لتنل يىل)لبحتك نل،لبل  ب ل،لبح ث البحج يال،لبح ق لئال لبحي ال(ل.
:لق الك  ثلبحأت لبحت    للثائذل ين  لتنلبح البح ثيد يلقثد لبحتجهد  لبحثد نيللم ني  ل

لث ك له  ئلح تثةلثأ لبنلتال  بل ينالبح ال.تنل ضعلبحثب الإذلتالبحج  سل
لبحتجثثالبحث ي يال:للللل

ال،لبذلتدالتطثيدقلل2019/لل12/لل3تالبجثب لبحتجثثهلبحث ي ياليد البحمالمد  لبحت بيدقل
ب ئتث ثل  ةلبح ديثلبحتت دثكل)حك نجهد ال يد حكنز(ل،لبذليتضدتنلهدذبلبلئتثد ثلبحجدثيل

ل ثزب يدددددددددددالتيددددددددددد لث ح دددددددددددث البحقصددددددددددد ىل  دددددددددددةلجهددددددددددد زلبح ددددددددددديثلبحتت دددددددددددثك
ل(لل229:لل2.ل)للكال/ل   هل14(ل ث ث ال°9)لل

 :االول ) بعد اجملهود (القياس البعدي 
ث ب دطاللثدإجثب لبحقيد سلبحثأد يلث د بل يند  لبحد التدنلبحط حثد  ل نق البحثد  مللللل

حقيدد سلبحتتريددثب لقيدد لبحث ددىل ذحددكل قددبلببنتهدد  لتددنلبحتجهدد  للتتئصصدد بلبحتأتدد 
لبحث نيل.ل

 اجراء الوحدات االستشفائية :
يديلكد ل  د ةلتدنهاللينعل   ب لب ت    يالتئت  دالت دتئ تث جثب لبثثل نق البحث  م

ب دتئ بالبحددم جل(ل  دةلب ثثأددالل–طثيقددالبحصد ت  لل–بح د  ن لل–  دةل د ةل)لبحتدد حيكل
ل.تث  ثةتجت    لبحتجثيثيال،ل ذحكلثأ لب ب لبحتجه  لبحث نيل

ل
ل
ل
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 :) بعد اجراء االستشفاء (القياس البعدي الثاني 

ثإجثب لبحقيد سلبحثأد يلبحمد نيلث د بل يند  لبحد التدنلبحط حثد  لحقيد سلل نق البحث  م
بحتتريثب لقي لبحث ىل ذحكل قبلببنته  لتنلبح   ب لب  ت د   يال  دةلبحتجت  د  ل

لبحتجثيثيالب ثثأه.
                       عرض النتائج :

(4ج   ل)  
لللللللللللللبل حيل)لبحم جل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال1بحقي  ينل)بحقث يل/لبحثأ يبح ث قلثينل

ل3ن=
 الداللة ت قياس بعدي قياس قبلي المتغيرات

 ع م ع م

 0.000 * 62.74- 2.51 130.33 1 75 النبض

lac 1.2 0.02 4.75 0.10 -73.38  *0.000 

ل.ل05≤*لبح  حال
ي ج ليث قلذب ل  حدالإ صد  يالثدينلبحقي  دينل -:(لأنهل 4 يتضحلتنلج   ل)

(ل لللlac،لل)لبحندثايديلبل حيل)لبحم جل(لح يلبحتجت  البحتجثيثيالل1بحقث يل بحثأ ي
 .حص ححلبحقي سلبحثأ يل

ل(ل5ج   ل)
ب  حةل)بحم جل(لح يلبحتجت  البحتجثيثيال2/لبحثأ يل1حثأ يلبح ث قلثينلبحقي  ينل)ب

 3ن=
لبح  حال ل2قي سلثأ يلل1قي سلثأ يللبحتتريثب 

لعلالعلا
ل0.001*ل38.75ل1.52ل78.66ل2.51ل130.33 النبض
lac 4.75ل0.034ل*ل5.25-ل0.59ل2.80ل0.10ل

ل.ل05≤*لبح  حال
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ل1بحثأد يلي ج ليدث قلذب ل  حدالإ صد  يالثدينلبحقي  دينلل(لبنهل:5يتضحلتنلج   ل)
حصدد ححل ل(لللlac،للحنددثا)لبيدديلبل حدديل)لبحددم جل(لحدد يلبحتجت  ددالبحتجثيثيدداللل2 بحثأدد ي

 ل2بحقي سلبحثأ ي
ل(ل6ج   ل)

للللللللللبحم نيال)بح   ن ل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال1/لبحثأ يلبحقث يبح ث قلثينلبحقي  ينل)
ل3ن=

 الداللة ت قياس بعدي قياس قبلي المتغيرات

 ع م ع م

- 1 129 1.527 75.333 النبض

40.25 

*

 0.001 

lac 1.280 0.192 4.753 0.120 -

29.27 

*

 0.001 

ل.ل05≤*لبح  حال
لبحقث ديي جد ليدث قلذب ل  حدالإ صد  يالثدينلبحقي  دينلل:(لبندهلل6يتضحلتدنلجد   ل)ل

(ل حصدد ححلللlac،للحنددثا)لبيدديلبحم نيددال)لبح دد  ن ل(للحدد يلبحتجت  ددالبحتجثيثيددالل1 بحثأدد ي
لبحقي سلبحثأ يلبحم نيل.

ل(ل7ج   ل)
لللللللبحم نيال)بح   ن ل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال2/لبحثأ يل1بحثأ ي)بح ث قلثينلبحقي  ينل

ل3ن=
لبح  حال لقي سلثأ يلقي سلقث يلبحتتريثب 

لعلالعلا
ل0.002ل*ل20.247ل3.214ل80.333ل1ل129 النبض
lac 4.753ل0.040ل*ل4.543ل0.578ل2.876ل0.120ل

ل.ل05≤*لبح  حال
يث قلذب ل  حالإ ص  يالثينلبحقي  ينلي ج لل(لبنهل:لل7يتضحلتنلج   ل)ل

(ل للlac،للحنثا)بييلبحم نيال)لبح   ن ل(للح يلبحتجت  البحتجثيثيالل2 بحثأ يلل1بحثأ ي
ل.حص ححلبحقي سلبحثأ يل
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ل(ل8ج   ل)
لللللللللبحم حمال)لبحص ت  ل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال1/لبحثأ يلبحقث يبح ث قلثينلبحقي  ينل)

ل3ن=
 الداللة ت 1قياس بعدي  قياس قبلي المتغيرات

 ع م ع م

 0.006 * 13.243- 5.507 139.333 3.214 75.666 النبض

lac 1.523 0.35 5.130 0.065 -71.501 * 0.000 

ل.ل05≤*لبح  حال
لبحقث يي ج ليث قلذب ل  حالإ ص  يالثينلبحقي  ينلل(لبنهل:8يتضحلتنلج   ل)

حص ححل ل(لlac،للحنثا)لبييل)لبحص ت  ل(للبحم حمالح يلبحتجت  البحتجثيثيالل1 بحثأ ي
ل.بحقي سلبحثأ يل

ل(ل9ج   ل)
للللللللبحم حمال)بحص ت  ل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال2/لبحثأ يل1بحثأ يبح ث قلثينلبحقي  ينل)

ل3ن=
 الداللة ت 2قياس بعدي  1قياس بعدي  المتغيرات

 ع م ع م

 0.003 * 19.287 1.154 77.333 5.507 139.333 النبض

lac 5.130 0.065 3.326 0.462 6.038 * 0.026 

ل.ل05≤*لبح  حال
ل1ي ج ليث قلذب ل  حالإ ص  يالثينلبحقي  ينلبحثأ يل(لبنهل:ل9يتضحلتنلج   ل)ل

حص ححل(ل لللlac،للحنثا)بييلبحم حمال)لبحص ت  ل(للح يلبحتجت  البحتجثيثيالل2 بحثأ يل
ل.بحقي سلبحثأ يل

ل(ل10ج   ل)
للللللللللبحثبثأال)لبحت حيكل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال1/لبحثأ يلبحقث يبح ث قلثينلبحقي  ينل)

ل3ن=
 الداللة ت 1قياس بعدي  قياس قبلي المتغيرات

 ع م ع م

 0.006 * 12.895- 8.185 117 2.516 74.666 النبض

lac 1.470 0.101 4.600 0.546 -8.530 * 0.013 
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ل.ل05≤*لبح  حال
لبحقث يي ج ليث قلذب ل  حالإ ص  يالثينلبحقي  ينلل(لبنهل:ل10يتضحلتنلج   ل)ل

حص ححل(ل للlac،للحنثا)بييلبحثبثأال)لبحت حيكل(للح يلبحتجت  البحتجثيثيالل1 بحثأ ي
ل.بحقي سلبحثأ يل

ل(ل11ج   ل)
لللللللبحثبثأال)بحت حيكل((لح يلبحتجت  البحتجثيثيال2/لبحثأ يل1بحثأ يبح ث قلثينلبحقي  ينل)

ل3ن=

لبح  حال ل2قي سلثأ يلل1قي سلثأ يللبحتتريثب 
لعلالعلا

ل0.023*ل6.412ل2.645ل78ل8.185ل117 النبض
lac 4.600ل0.017*ل7.512ل0.280ل3.320ل0.546ل

ل.ل05≤*لبح  حال
إ ص  يالثينلبحقي  ينلي ج ليث قلذب ل  حالل(لبنهل:ل11يتضحلتنلج   ل)ل

(ل للlacح يلبحتجت  البحتجثيثيالبحثبثأال)لبحت حيكل(لييل)بحنثال،للل2 بحثأ يلل1بحثأ ي
ل.لحص ححلبحقي سلبحثأ ي

ل(ل12لج   ل)
ييلل2بحتجت    لبحتجثيثيالب ثثأهلقي لبح ثب الييلبحقي سلبحثأ يلبح ث قلثينل  حال

ل12ن=للللللجتيعلبحتتريثب للللللللللللللللللل
متوسط  المجموعات المتغيرات

 الرتب

 الداللة 2كا

 

 
 النبض

  7.17 المجموعه االولى ) الثلج (

 

2.396 

 

 

0.494 
 8.33 المجموعه الثانية ) الساونا 

 4 المجموعه الثالثة ) الصدمات ( 

 6.50 المجموعه الرابعه ) التدليك 

 

 
LAC 

 

  5 المجموعه االولى ) الثلج (

 

1.974 

 

 

0.578 
 5.33 المجموعه الثانية ) الساونا 

 7 المجموعه الثالثة ) الصدمات ( 

 8.67 المجموعه الرابعه ) التدليك 

ل.ل05≤*لبح  حال
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 لت جد ليدث قلذب ل  حدالب صد  يالثدينلبحتجت  د  لل(لبندهل:ل12يتضحلتنلجد   ل)ل
ل(ل.لlacحنثال،لببحتجثيثيالب ثثأالقي لبح ثب الييلبحتتريثب ل)ل
(لل13ج   ل)  

لللللللللللللبحت حيكل(ل–بحص ت  لل–بح   ن لل–ن بلت  نلبحتجت    لبحتجثيثيالب ثثأهل)لبحم جل
ل12ن=

 

المتغيرا

 ت

المجموعه الثالثة )  الثانية )الساونا(المجموعه  المجموعه االولى)الثلج(

 الصدمات (

المجموعه الرابعه 

 )التدليك(

بعدي 1بعدي

2 

بعدي 1بعدي %

2 

بعدي %

1 

بعدي

2 

بعدي %

1 

بعدي

2 

% 

.130 النبض

33 

78.

66 

39.

64 

129 80.

33 

37.

72 

139

.33 

77.

333 

44.

49 

117 78 33.

33 

lac 4.75 2.8

0 

41.

05 

4.75

3 

2.8

7 

39.

57 

5.1

30 

3.3

26 

35.

28 

4.6

00 

3.3

20 

27.

82 

ل-(لبنهل:ل13يتضحلتنلبحج   لثقال)لل
ت   تددددد لن دددددبلبحت  دددددنلحددددد ىلبحتجت  ددددد  لبحتجثيثيدددددالب ثثأددددداليددددديلقيددددد سلتتريدددددثب ل
بح ثب دددال،ل يدددىلجددد   لب  دددةلن دددثهلت  دددنليددديلبحتجت  دددالبحتجثيثيدددالب  حدددةل)لبحدددم جل(ل

،ل بقدددد لن ددددثالت  ددددنليدددديلقيدددد سل(لل%ل41.05(لثن ددددثالت  ددددنل)للLACيدددديلقيدددد سل)ل
(ليدددديلبحتجت  ددددالبحتجثيثيددددالبحثبثأددددال)لبحتدددد حيكل(ل يددددىلث ردددد لن ددددثالبحت  ددددنل)للLAC)ل

(ل،ل ث ردددددد لب  ددددددةلن ددددددثالت  ددددددنليدددددديلقيدددددد سلبحنددددددثاليدددددديلبحتجت  ددددددهلل%ل27.82
لبحتجثيثيددددددددددددددددددددالل)لبحصدددددددددددددددددددد ت  ل(ل يددددددددددددددددددددىلث ردددددددددددددددددددد لن ددددددددددددددددددددثالبحت  ددددددددددددددددددددن

بحتجت  ددددددال ث ردددددد لبقدددددد لن ددددددثالت  ددددددنليدددددديلقيدددددد سلبحنددددددثاليدددددديل(ل،لل%ل44.49)لل
لبحتجثيثيالبحثبثأهل)لبحت حيكل(

للمناقشة النتائج :
 ثي ن  لبحتةلتالبحت ص لإحيه ل بحتةلحل  لتنلئال ليث البحث ىل ت قيق  لله بيهل  يق
ثتن ق البحنت  جل ت  يثه لتعلل نتت لتأ حجته لإ ص  ي  ل،ل  اليق البحث  م

لب  ت ه  لث حتثبجعلبحأ تيال بح ثب   لبح  ثقال يق لحتثتيبليث البحث ىل:
لتن ق البح ثالبل  ل:

ت جدد ليددث قلثددينلبحقي  دد  لبحثأ يددالب  حددةل بحم نيددالحتجت  دد  لبحث ددىلبحتجثيثيدداليدديل
لتأ  لبحنثال(ل.ل– تالبحالكتيكل)ن بلت  نلبحتتريثب لبح ي ي ح جيا
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لت جددد ل(لبندددال13(ل،ل)لل11(ل،ل)لل9(ل،ل)لل7،ل)ل(لل5)للجددد   لتدددنليتضدددحللللللل
بحنددثال للن ددبلب   ل بحمدد نيليدديلبحثأدد يلبحقيدد سلثددينلب صدد  يال  حددالذب ليددث ق

لبحقيدد سلحصدد ححليدديلبحتجت  ددهلبحتجثيثيددالب  حددةل)لبحددم جل(ل ذحددكل  تددالبحالكتيددك
(ل ث رددد لن دددثالل%ل39.64بحندددثال)للت  دددنلن دددثالث رددد ل يدددىل،لبحثأددد يلبحمددد ني

 krestof(ل،ل بت قدددد لبحنتدددد  جلتددددعلل%ل41.05ت  ددددنل تددددالبحالكتيددددكل)ل
Hausswirth لل،لjolian lwiesل،لfranswaلBieuzen ،للhervyل

Pournot ل،لjan forneeل،لjan robertلFilliard ل،لJeanick 
Brisswalter لج  دالثأد ل ض يالق ةلأقصةلييلبنهلتالب تث ب (ل12)(لل2011)ل

WBC)لتتدد ليدد  ل  ددةلبحددتئ صلتددنل( ب دد ةل دد  الثأدد )لبل حددةل)لبحتثثيدد لبحك تدد ل،
 تددالبحالكتيددكلب ددي لبحت ددثبلبحث ي دديلح تأددبلبحأضدد يلل،لكتدد لبت قدد لبيضدد  لتددعل

Aguilera Eguía RA  ل،لIbacache Palma A يدىلل(13)(ل2014)ل 
لثأد لبحأضدال لآ ال هد ثلتدائثليتكنلبنليق  لتدنلبحث ث لبحت  لييلبحرتثب تنتجلبنل

لبحكم يال.ل  حيلبحتتثين
لبحقيدد سلثددينلب صدد  يال  حددالذب ليددث قلت جدد لبنددهلبح دد ثقالبحجدد ب  لتددنليتضددحلكتدد 

يدديلبحتجت  ددهلبحتجثيثيدداللبحالكتيددكل تددال لبحنددثالن ددبليدديل بحمدد نيلب   لبحثأدد ي
لت  ددنلن ددثالث ردد ل يددىل،لبحمدد نيلبحثأدد يلبحقيدد سلحصدد ححلبحم نيددال)لبح دد  ن ل(ل ذحددك

،لل(ل%ل39.57)للبحالكتيددددكل تددددالت  ددددنلن ددددثال ث ردددد (لل%ل37.72)للبحندددثا
لtetsuo katsuura et alتيت ددي لك ت دد ثبلل بئددث نل بت قدد لهددذةلبحنتدد  جلتددعل

بح دد  ن لبحثئ ثيددالبيضدد ليدديلبحتدداميثللبن ،ل يددىلبمثتدد لنتدد  جلث ددمها(ل14)ا(2012)
بنئ د التأد  ل،لتتد لب ىلبحدةلح ث الب  ت    لتدنلبحتأدبلبحأضد يلتدنلب  دت ت ا
بنئ د الت دت ىلب ىلبحدةل،لكتد للبحنثال تأ  لضرطلبح الثأ لب  ت د   لث ح د  ن ل

ث ح دد  ن ل جتيددعلبحطددثقلبحت ددتئ تاليدديل تددالبحالكتيددكليدديلبحدد الثأدد لب  ت دد   ل
لبحث ى.
لب صد  يال  حدالذب ليدث قلت جد لبندهلبحت د ثلبحيهد ل د ثق  للبحجد ب  لبيض  لتدنل يتضح

يديلبحتجت  دهللبحالكتيدكل تدال لبحندثالن دبلييل بحم نيلب   لبحثأ يلبحقي سلثين
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لبحتجثيثيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالبحم حمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
)للبحندثالت  دنلن دثالث ر ل يىل،لبحم نيلبحثأ يلبحقي سلحص ححل)لبحص ت  ل(ل ذحك

،ل بت قدد لنتدد  جلل(ل%ل35.28)للبحالكتيددكل تددالت  ددنلن ددثال ث ردد (لل44.49%
 يددىلل(3)ل(ل1996ل  يدد ةل)لت تدد لبحدد ينل  ددال ل ثدد هلأثدد لبح ددي لبحث ددىلتددعل  ددن

لأ دثعلثصد ثةلبحطثيأيدال  حتهلإحةلبحنثالحأ  ةلت  نل  ىلب هث لنت  جل ثب تهلبنه
ل دد ىلبحتدد حيك،لكتدد لب ددتئ بال ددنلبل  لبح تدد لثأدد لبحتتث  حددالبحكتدد  ب لب ددتئ بالثأدد 

لب ددتئ بال كد نلبح د   لب ددتأ  ةليتدثةلئدال ل ب نث د طيلب نقث ضدديلبحضدرطليديلترييدث
ل.بحطثيأيالبح  حالإحةلبحضرطل   ةل ث الييلبح بضحلتاميثهلحهلبحتتث  حالبحكت  ب 

ل  حددددالذب ليددددث قلت جدددد لبنددددال(ل13(ل،ل)11(ل،ل)9(ل،ل)7(ل،ل)5)لبحجدددد ب  لتددددنل 
يديللبحالكتيدكل تدال لبحندثالن دبليديل بحمد نيلب   لبحثأد يلبحقي سلثينلب ص  يا

ل يددىل،لبحمدد نيلبحثأدد يلبحقيدد سلحصدد ححلبحتدد حيك(ل ذحددكبحتجت  ددهلبحتجثيثيددالبحثبثأددال)ل
)للبحالكتيددكل تددالت  ددنلن ددثال ث ردد (لل%ل33.33)للبحنددثالت  ددنلن ددثالث ردد 

،ل يدددىلل(10)ل(2003)لت تددد لبثدددثبهيال،لبت قددد لبحنتددد  جلتدددعلنجدددال ل(ل%ل27.82
لبحجث ددال-بل حددةلبحجث ددال-بحم حمددالبحجث ددا)ل  ددةلأمددثلقدد لبمثتدد لنت  جهدد لبنلبحتدد حيك

تددثب لل4ل×ال دد  لل100 يددىلبنلبحجث ددهلب  حددةلتتتمدد ليدديل)لث حتثتيددبل،ل(لبحم نيددا
تددثب لل4ل×ال دد  لل400 قيقددال(ل بحجث ددهلبحم نيددهلتتتمدد ليدديل)لل1تكددثبثلث تددثةلثب ددهل
تددثب لل3ل×ال دد  لل800 قدد  قل(لبتدد لبحجث ددالبحم حمدداليك ندد ل)لل5تكددثبثلث تددثةلثب ددهل
ل(ل4)(ل2006)لل  ددنلجتأدداليضدد  لثيدد اكتدد لبت ددقلب قدد  قل(ل،لل7تكددثبثلث تددثةلثب ددهل

)للب  ت د   لب دتأ  ةليديلبحت د   هلتعلنت  حلبحث ىل يىلبمثت لنت  جهلبنلح   د   
لبحندددثالتأددد  ليددديلبيج ثيددد  للبمدددثب ل(للبحتددد حيكل،لبحته  دددالتتددد ثينل،لب ك دددجينلب تن دد ق

لبحمالمدالبح  د   لبيضد لبحتد حيكل  دي البنلبحندثالتتريدثليديل،لكتد ل هدثلبح ال ضرط
لمدالب ك دجينلب تن د قل  دي الت يه لمالب  ت    لب تأ  ةلييل ب ث ه لبح ثب القي 

لصدد النجدد لبح ددثالتن ق ددال ددثالئددال ل تددنل ددثقل تتدد بحته  ددال،للتتدد ثينلت يهدد 
ل:ل  يلينصل بحذيلبح ثالبحم ني
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ت جدد ليددث قلثددينلبحقي  دد  لبحثأ يددالب  حددةل بحم نيددالحتجت  دد  لبحث ددىلبحتجثيثيدداليدديل
لتأ  لبحنثال(ل.ل– تالبحالكتيكل)بحتتريثب لبح ي ي ح جيان بلت  نل

 : لثانيمناقشة الفرض ا
يدديللبحم نيددالحتجت  دد  لبحث ددىلبحتجثيثيددالب ثثأددات جدد ليددث قلثددينلبحقي  دد  لبحثأ يددال
لتأ  لبحنثال(ل.ل– تالبحالكتيكل)ن بلت  نلبحتتريثب لبح ي ي ح جيا

(لبنددهل لت جدد ليددث قلذب ل  حددهلب صدد  يالثددينلبحقي  دد  لل13يتضددحلتددنلبحجدد   ل)ل
بحثأ يالبحم نيالثينلبحتجت    لبحتجثيثيالب ثثأدهليديلن دبلبحت  دنلحدثأالبحتتريدثب ل

ل  دال ل ثد هلأثد لبح دي ل تالبحالكتيكل(ل،ل ق لذكثل  دنل–بح ي ي ح جيال)لبحنثال
لإحددةلبحنددثالحأدد  ةلت  ددنل مددالبنددهل دد ى(ليدديلنتدد  جلثل1996ل  يدد ةل)لت تدد لبحدد ين
ل ددنلبل  لبح تد لثأدد لبحتتث  حدالبحكتدد  ب لب دتئ بالثأدد لأ دثعلثصدد ثةلبحطثيأيدال  حتده

لب دتأ  ةليتدثةلئدال ل ب نث د طيلب نقث ضديلبحضرطلييلترييثل  ىلبحت حيكل،لب تئ با
ل دد  ةل ددث اليدديلبح بضددحلتدداميثهلحددهلبحتتث  حددالبحكتدد  ب لب ددتئ بال كدد نلب  ت دد   

،ليديل(ل11)ل(2003)لت تد لبثدثبهيالبحطثيأيدال،لكتد لذكدث لنجدال لبح  حدالإحةلبحضرط
نتدد  جلث مهدد لبنددهليدديل ددينلب ددتئ بالمددالىلتجت  دد  لتجثيثيددالحكدد لتجت  ددهلجث ددال

 قيقددهل(لل1تددثب لتكددثبثل..ل ث تددثةلثب ددهلل4ل×ال دد  لل100تدد ثيبلت دد  ةليدد   حةل)ل
 قدد  قل(لبتدد لل5ثل..ل ث تددثةلثب ددهلتددثب لتكددثبل4ل×ال دد  ل400 بحتجت  ددهلبحم نيددال)ل
 ق  قل(لي ئت  د لل7تثب لتكثبثل..ل ث تثةلثب هلل3ل×ال   لل800بحتجت  هلبحم حمهل)ل

لنت  جلث مه لث ئتالالجث البحت ثيبل يىلك ن ل:
(لبحم حمدالبحجث دال-بل حدةلبحجث دال-بحم نيدالبحجث ا)ل  ةلأمث لق لبحث ث ةلبحكت  ب  -أ

ل.ث حتثتيب
لبحجث دددال-بحم حمدددالبحجث ددال-بل حدددةلبحجث ددا)ل  دددةلأمدددث لقدد لبحتتث  حدددالبحكتدد  ب ل-ب

ل.ث حتثتيب(لبحم نيا
(لبحم نيددالبحجث ددال-بحم حمددالبحجث ددال-لبل حددةلبحجث ددا)ل  ددةلتددؤمثلبحن ددطالبحثب ددال-جددد

ل.ث حتثتيب
ل.ث حتثتيب(لبحم نيالبحجث ال-بل حةلبحجث ال-بحم حمالبحجث ا)ل  ةلأمثلق لبحت حيكل- 
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لبحثب ددال-بحتتث  حددالبحكتدد  ب ل-بحثدد ث ةلبحكتدد  ب )لب  ت دد   ل  دد   لتدداميثل قدد لأئت ددا
لح جث دالبحتتث  حدال يدىلك ند لبحكتد  ب لبحت ثيثيدالبحجث الن سلتع(لبحت حيكل-لبحن طا
ل بحثب دالبحثد ث ةلبحكتد  ب لتدنلب  ت د   لب دتأ  هل دث اليةلتاميثلأيض لتأتثثلبل حة
لتدداميثب للأيضد لبحثدد ث ةلبحكتد  ب ليتأتثدثلبحم نيددالح جث دال بحتد حيكل،للبتدد لث حن دثالبحن دطا

 بحتدد حيكل،ل للبحن ددطال بحثب ددالبحتتث  حددالبحكتدد  ب لتددنلب  ت دد   لب ددتأ  ةل ددث اليددة
ليددةلتدداميثب للأيضدد لبحن ددطال بحثب ددالبحتتث  حددالبحكتدد  ب لتأتثددثلبحم حمددالح جث ددالث حن ددثا
ل بحت حيكل.لبحث ث ةلبحكت  ب لتنلب  ت    لب تأ  ةل ث ا

لا(2012)لtetsuo katsuura et alتيت دي لك ت د ثبلل بئدث نلكتد لبت دقلبيضد  ل
لتأدد  لزيدد  ةللإحددةلأ ىلبحثدد نيلبحتجهدد  لتددعلنتدد  جلبحث ددىليدديلنتدد  جلث مددالبنل(ل14)

ل بنلبحدد ال  كتد  لب ك دجينلتدنلب دتهالكلبلقصدةل بح د لبحد الضدرطل تأد  لبحندثا
لح دددث البحتددداميثليددديلأيضددد لبحثئ ثيدددال بح ددد  ن لبحثددد ث لث حتددد  لبحك تددد لبحرتدددثل تددد ا

لبحندثاليديلتأد  لب  ت ت ا،ل بندهل د ىلبنئ د التنلبحأض يلبحتأبلتنلب  ت    
بحك تددد ل،لكتددد ل ددد ىللث حتددد  ل ثددد حرتثلث ح ددد  ن لب  ت ددد   لثأددد لبحددد الضدددرطل تأددد  
ل.لبحطثقلثجتيعلب  ت    لثأ لبح الييلبحالكتيكل تالييلت ت ىلبنئ  ا

ليدنصل بحدذيلبحثبثدعلبح دثالصد النجد لبح دثالتن ق ال ثالئال ل تنل ثقل تت 
ل:ل  ي

ييللبحم نيالحتجت    لبحث ىلبحتجثيثيالب ثثأات ج ليث قلثينلبحقي    لبحثأ يال
 تأ  لبحنثال(ل.لل– تالبحالكتيكل)للن بلت  نلبحتتريثب لبح ي ي ح جيا

  :االستنتاجات
 ييل    ل ينالبحث ىل بحتنهجلييلض  لبله بال بح ث البحتيل ضأ لح ث ىل

بحت تئ ال ب ئتث ثب ل بحقي    لبحتطثقال تنلئال لبحتأ حج  لبب ص  يالبحتيل
 لب  تنت ج  لب تيال:لبحةل نب تئ ت لييل ثالبحنت  جل تن ق ته لت ص لبحث  م

بحتيلتالقي  ه لبحتجه  لبحث نيل ت ل  ةلزي  ةلبحتتريثب لبح  ي ح جيال -
البحالكتيك(لحت بجهالبحأب لبح بقعل  يه لتنلأمثل تل–لتأ  لبحنثا)

لبحتجه  لبحث ني.
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 تالل لبنئ  التأ  لبحنثا،  ةلطثقلب  ت    لبحتئت  البمث لإيج ثي ل -
 .بحالكتيكل

تأتثثل  ي هلب  ت    ل)لبحص ت  ل(لبيض ل  ي التنلثينل     ل -
 (ل.لب  ت    ل يىلب هث لبيض لن بلت  نلييلتتريثب ل)لبحنثا

ح م جلك  ي الب ت    لب مثلب يض لييلبنئ  الت ت ىل تاللك ن -
 بحالكتيكل(ل.

-بحص ت  لل–بحم جلل–ثينل     لب  ت    لبحتئت  ال)لبح   ن للبح تجل -
بحت حيكل(ليؤ ىلإحةلتاميثب لإيج ثيال  ةلبحأ ي لتنلبحتتريثب لبح  ي ح جيال

 ةل.تق ثنالث حتاميثب لبحن تجال نلب تئ بالك ل  ي ال  ةل  
  ثانيًا : التوصيات

إ تتددددد  ب ل  دددددةلتددددد ل ث لتدددددنلثي نددددد  ل تأ  تددددد  ليددددديل دددددي قلهدددددذبلللللللل
نطالقدددد  لتتدددد لت دددديثلإحيددددهلب  ددددتنت ج  لبحت ددددتت ةلتددددنلبحت  يدددد ل بحث ددددىل،ل بق

لبب ص  يل تن ق ال ت  يثلبحنت  جلتتق البحث  مالث حت صي  لبحت حيا:
ب  ت ددددد   للطدددددثقضدددددث ثةلن دددددثلبحددددد  يلبحصددددد يل دددددنلتددددد ىلبهتيدددددال -

ب يددددثب لثأدددد لبحتجهدددد  ل  حددددالت  ددددال،ل تدددد ىلي   يتهدددد ليدددديلت  ددددينلبحتئ
 .لبحث ني

بجددددددثب لبحتزيدددددد لتددددددنلبلث دددددد ىل  ددددددةلتدددددداميثلطددددددثقلب ت دددددد   لبئددددددثىل -
 . حتتريثب لبح ي ي ح جياث  القته ل

بحث دددىل دددنلكددد لتددد لهددد لج يددد ل ت بكثدددالبحتقددد ال بحتريدددثلبحدددذىليطدددثبل  دددةل -
لجهددددزةل بل دددد حيبلبحت ددددتئ تالبلث دددد ىلييتدددد ليئددددصلب دددد ىلبل  ب ل ب

 حال ت    ل كي يالب  ت   ةلتنه .
 ثب دددددددالبح دددددددث قليددددددديلبح  حدددددددالبح  ي يدددددددالثدددددددينلبحثي ضددددددديينل غيدددددددثلل -

 .لييلض  ل     ل طثقلب  ت    لبحتئت  البحثي ضيين
لل
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