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 انثاب االول

 تعشيف تانثحج -0

 مقذمح وأهميح انثحج: 1-1

 

الزٗاض٘ت ّخاصت )علن الخدرٗب ( ّها ٗخعلق  بقَ هقي  هي الوعلْم هي خالل حقدم العلْم

 العلْم االخزٓ هزل علن الٌفض ّعلن الفظلضت ّالطب الزٗاضٖ ّعلن الغزكت .....الخ.

لققذالت حعخبققز عول٘ققت الخققشّم ت الوذوققالث الكذاا٘ققت )الذزٗاح٘ي(ل٘ظققج هققي الوٌ ققطاث 

ُ٘قدراث   الف٘خاهٌ٘قاث الوغظْرة بل حعخبز هي الوذوالث الكذاا٘ت )هزل الخشّم بالذاربْ

 ّالظالطققل الفزع٘ققت لالعوققان االهٌ٘٘ققت  ّكققذالت الذزٗققاح٘ي ( اعا ُققٖ اعققد العٌاصققز 

.الزا٘ظ٘ت لٌضاط االماء الزٗاضٖ 
1

 

 

امٓ عالقققت بةقققْرة اّ بقققاخزٓ القققٔ سٗقققامة كب٘قققزة فقققٖ االًضقققاساث الزٗاضققق٘ت ُّقققذٍ 

ٓ الٔ حققارت كب٘قزة االًضاساث الزٗاض٘ت حغةل فٖ صو٘ع بلداى العالن الوخقدهت هوا ام

فٖ الوظخْٗاث هي ع٘ذ االًضاس الشهٌٖ اّ االًضاس الذوٖ .لذا فاى الزٗاض٘٘ي ٗبغزقْى 

باطخوزار عي ّطاال حشٗقد هقي اًضقاسُن ّحقدفع هظقخْٓ امااِقن القٔ عقد ٗفقْ   قدراحِن 

الغق٘ق٘ت لذقٖ حضعلِقن ٗخفْ قْى علقٔ هٌافظقِ٘ن بواخلقف الْطقاال   فلضقاء البقاعزْى فقٖ 

الٔ حغظ٘ي االًضاس الزٗاضٖ هي خالل حطْر العلقْم كافقت ّكقل هقاٗخعل   علن الخدرٗب

بالخققدرٗب الزٗاضققٖ هققي علققْم اخققزٓ ّهٌِققا اطققلْت الخكذٗققت فققاى الفققار  الشهٌققٖ بقق٘ي 

رٗاضٖ الوظخْٗاث العل٘ا صك٘ز صدا فقٖ طقبا اث الظقزعت ّالققْة اٗكقا ٗذقْى الفقار  

الوزقال العبقٖ الوظقافاث الطْٗلقت فعلقٔ طقب٘ل  ت/الزْاًٖ اّ ت/الكزاهاث اع٘اًقا كز٘قزة

ٗغاّلْى سٗامة كو٘ت الذالٗذْص٘ي لعولِا علٔ الطا قت الِْاا٘قت )الذالٗذْص٘ي(باطقخادام 

اطققلْت الخغوققل بالذاربُْ٘ققدرراث لكققزن حققاخز  ِققْر الخعققب بٌ٘وققا ٗغققاّل العبققٖ 

فعال٘اث القْٓ القةْٓ اّ الظزعت االطخفامة هي هةدر الطا قت الالُْاا٘قت الوخوزقل ت 

ْطفاث الذزٗاح٘ي لٌفض الكزن الظاب  ّلذٌِا لظبا اث القْة القةقْٓ اّالظقزعت لقذا ف

                                                 
1
 .15 ص2000هضلت العات القْٓ )االًضاس الدّلٖ اللعات القْة للِْاة(:اغظطض  عامل علوٖ شغاحت : 
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ٗزٓ الباعذ اى الذزٗقاح٘ي الوةقدر الزقاًٖ للطا قت الفْطقفاصٌ٘٘ت إٔ ٗقاحٖ بعقد عوقل ال 

A.T.p  ّٔٗظخكز  عدم رْاًٖ القذٕ ُقْ كوقا هعقزّس فْطقفاث الذزٗقاح٘ي ُّقذا هبخكق

 البغذ .

 : مشكهح انثحج 1-2

البغقذ بْصقْم عالقت حبقادء شقدٗد فقٖ حطقْٗز الزٗاضقٖ عٌقد هظقخْٗاث  حخكوي ه قذلت

اّ د ٗخْ ف الخطْر ًخ٘ضت لعدم اطبات ّهي ضوٌِا ًقق  فقٖ الوذوقالث الكذاا٘قت الخقٖ 

حْفز هةقدر الطا قت لعوقل الققْة االًفضارٗقت اّ الظقزعت القةقْٓ ّعالقت لشٗقامة  ابل٘قت 

اعققذ أطققخادام بعققض الوذوققالث العكققالث علققٔ اًخققاس الطا ققت االُْاا٘ققت لققذا ارحققا الب

الكذاا٘ققت )الذزٗققاح٘ي( لخٌو٘ققت هظققخْٓ القققْة البدً٘ققت لققدٓ العبققٖ الخضققذٗف ف ققت هٌخاققب 

 ال بات.

 ِٗدس الباعذ الٔ:. أهذاف انثحج : 1-3

حةو٘ن بزًاهش لخٌو٘قت الققْة القةقْٓ بوظقاعدة الوذوقالث الكذاا٘قت )الذزٗقاح٘ي( فقٖ  -1

 رٗاضت الخضدٗف .

 لقْة القةْٓ ًخ٘ضت حٌاّل الذزٗاح٘ي  .هعزفت ًظبت الخطْر ل -2

 فشض انثحج :. 0-4

ّصقققْم حقققار٘ز للوذوقققالث الكذاا٘قققت فقققٖ هغةقققلت الققققْٓ العكقققل٘ت القةقققْٓ لالعبقققٖ  -

 الخضدٗف  .

 مجاالخ انثحج :.

 الوضال الب زٕ العبٖ اًدٗت فز  الخضذٗف ف ت ال بات . -1

 الوضال الوذاًٖ :.فٖ هزكش حدرٗب للخضذٗف . -2

 2010/ 7/  1لكاٗت  2010/ 6/  15الوضال الشهاًٖ :.هي -3
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 انثاب انخاوي

 

 انذساساخ انىظشيح وانمشاتهح:. -0

 انذساساخ انىظشيح:.  0-0

 

ٗوذي اعخبار حطقْر الققدراث العكقل٘ت هقي خقالل بقزاهش حقدرٗبٖ هخذاهقل ّلوقدة اشقِز 

ّعظققب هظققخْٗاث الزٗاضقق٘٘ي ع٘ققذ هققي الوعلققْم اى الخققدرٗب ٗطققْر القققدراث البدً٘ققت 

ي ّصققْم كز٘ققز هققي العْاهققل الخققٖ  ققد حظققاعد علققٔ حٌو٘ققت هظققخْٗاث الالعبقق٘ي الققذٗي ّلذقق

ٗخدربْى ّحقلل هي ُقذٍ الوظقخْٓ هزقل العْاهقل الٌفظق٘ت ّالوذوقالث الكذاا٘قت ّالعْاهقل 

 الب٘ ٘ت ّالعْاهل االصخواع٘ت ّغ٘زُا هي العْاهل االخزٓ

:. الوذوققالث الكذاا٘ققت
2

د االماء الوخفضققز  اًققَ )الذزٗققاح٘ي( ُققْ هةققدر الطا ققت الققذٕ ْٗلقق

افكققل هةققامر الطا ققت الفْرٗققت للوخققدرب٘ي ُّققْ هققامة دب٘ع٘ققت هخْاصققدة ماخققل الضظققن 

  Arginine    Glycineّحخذققققْى هققققي رققققالد اًققققْان هققققي االعوققققان االهٌ٘٘ققققت 

Methionine   االرصٌققق٘ي ّالض٘لْطققق٘ي ّالو٘زقققاً٘ي ّٗةقققٌع الذزٗقققاح٘ي ماخقققل الذبقققد

اّ فٖ الذل٘ت ٌّٗخقل عبز الدم الٔ الاالٗقا العكقل٘ت  ّٗوذي اى ٌٗخش اٗكا فٖ البٌذزٗاص

. 

ّهققي الووذققي اى حغةققل علققٔ الذزٗققاح٘ي ّبٌظققب  ل٘لققت فققٖ الطعققام الوخوزققل فققٖ الغققْم 

غققن( 10ككققن( اللغققن ْٗه٘ققا للغةققْل علققٔ)  5الغوققزاء ّاالطققواث ع٘ققذ اى حٌققاّل) 

غقن  10ٔ ككقن هقي اللغقن للغةقْل علق5كزٗاح٘ي ْٗه٘ا ّعلت فاى هي الوظقخغ٘ل حٌقاّل 

هققي الذزٗققاح٘ي ف٘ققخن حٌققاّل الذزٗققاح٘ي باطققخادام هظخغكققزاث الذزٗققاح٘ي )هظققغْ  ( 

 الضاُش لشٗامة االماء الزٗاضٖ ّحكا٘ن الذخلت العكل٘ت .

 

 

 

                                                 
2
 . 15-14ص.2000العات القْٓ :.االًضاس الدّلٖ اللعات القْٓ الذ٘و٘اء الظزٗزٗت  أغظطض   
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ُل أطخعوال الذزٗاح٘ي أهي :
3

 

لقد اربخج مراطقاث عدٗقدة علقٔ هضوْعقت هقي الزصقال ّالٌظقاء  حخقزاّط اعوقارُن بق٘ي 

( ٗقققْم رققن حٌقققاّل 15غققزام لوققدة )  20و٘قققل الذزٗققاح٘ي بوعقققدل عاهققا اى حغ70الققٔ 30

ْٗم لقن ٗغقدد إٔ ارقار طقلب٘ت ّلقن حظِقز إٔ ارقار طقلب٘ت ّلذقي علقٔ  50الذزٗاح٘ي لودة 

% فقٖ ًقْع٘ي هقي 23العذض كاى ٌُالت بعض االرار االٗضاب٘ت هزل حٌا   ّصل الٔ 

ّحؤكقد مراطقاث عدٗزقت  اًْان الذْل٘ظخزّل الظٖء باالضافت الٔ اًَ ٗقلل هي طذز الدم

 اى الذزٗاح٘ي ٗع٘  عوض الالكخ٘ت ّٗظاعد علٔ طزعت االطخ فاء بعد الخوزٗي .

فْااد الذزٗاح٘ي 
4

 

 حشٗد  ْة العكل٘ت -1

 حغظ٘ي اماء الخوزٗي -2

 ٗغظي عضن ّ ْة العكلت -3

 ٗشٗد اًخاس القْة -4

 

حٌقاّلْا  الدراطاث الو ابِت :. كوا اشارث بعض الخقارٗز الٔ اى  العداا٘ي االًضل٘قش  قد

 Linfordالذزٗاح٘ي بكزن حغظ٘ي هظخْٓ امااِن بوا فقِ٘ن العقداء لٌ٘فقْرم كزٗظقخٖ  

Cristei    1992م عدّ اللعات االّلوب٘ت ب٘زشلًْت 100الفااش بذُب٘ت طبا .
5

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 العات القْٓ :.االًضاس الدّلٖ اللعات القْٓ الذ٘و٘اء الظزٗزٗت هةدر طب  عكزٍ  
4
 بكقققدام  –هقققدخل القققٔ الفظقققلضت فقققٖ الخقققدرٗب الزٗاضقققٖ :.هذخبقققت ال قققْٗلٖ للطباعقققت  م. فاضقققل كاهقققل هقققذكْر:  

 95 ص2007 
5
 العات القْٓ :.االًضاس الدّلٖ اللعات القْٓ الذ٘و٘اء الظزٗزٗت هةدر طب  عكزٍ. 
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 انثاب انخانج

 أجشائاخ انثحج : -0

 

 مىهج انثحج :1-0

ى الوققٌِش )ُققْ الطزٗقققت الخققٖ اطققخادم الباعققذ الوققٌِش الخضزٗبققٖ فققٖ اخخباراحققَ ع٘ققذ ا

حعخوقققد علقققٔ الخفذ٘قققز االطقققخقزااٖ ّاالطقققخٌخاصٖ ّحظقققخادم اطقققال٘ب الوالعظقققت العلو٘قققت 

 ّفزن الفزّن ّالخضزبت لغقل ه قذلت هعٌ٘قت ّالْصقْل القٔ ًخ٘ضقت
6
ّٗعقد الوقٌِش    

الخضزٗبٖ هي ام  اًْان الوٌاُش الى الباعذ ٗظخادم الخضزبت ب ذل اطاص فقٖ هغاّلقت 

ذلت بد ققت ّٗقققْم بكققبغ الوخك٘ققزاث صو٘عِققا باطققخزٌاء هخك٘ققز ّاعققد ٗققدعٔ مراطققت الو قق

الوخك٘ز الخضزٗبٖ الذٕ ٗعول الباعذ علٔ حطْٗعَ لوعزفت حأر٘زٍ فٖ البغذ
7
   

 عيىح انثحج 3-0

العقب  16حن اخخ٘ار عٌ٘ت البغذ بةْرة عودٗت هي هٌخاب الخضذٗف ع٘قذ حقن اخخ٘قار 

( 8( العبقق٘ي ّاعخوققام )8لبدً٘ققت رققن حققن ابعققام )هققي الوظققخْٗاث الوخقاربققت فققٖ القابل٘ققاث ا

العب٘ي اخزٗي بةقْرة عودٗقت لذقًِْن اكزقز حققارت فقٖ الوظقخْٗاث البدً٘قت ّالوققاٗ٘ض 

( اربعت هٌِن ضقابطت 4الضظو٘ت ّالعوز الخدرٗبٖ رن صعل الباعذ هي العٌ٘ت الواخارة )

لوذوالث الكذاا٘ققت ( اربعققت هققٌِن حضزٗب٘ققت.ّ ام الباعققذ بخشّٗققد العٌ٘ققت الخضزٗب٘ققت بققا4ّ)

 )الذزٗاح٘ي ( هع حزب٘ج الخدرٗب عظب الوٌِاس لذال العٌ٘خ٘ي إٔ ٗذْى الخدرٗب هْعد .

 وسائم جمع انمعهىماخ :. 3-3

 اطخادم الباعذ بعض الْطاال الوظاعدة ّهٌِا :.

 الوةامر العزب٘ت ّاالصٌب٘ت -1

 ه٘شاى لق٘اص الْسى -2

 ف٘خت لق٘اص الطْل . -3

                                                 
6
   (فصابز عبد الغو٘د ّعوْ خ٘زٕ : هٌاُش البغذ العلوٖ فٖ الخزب٘ت ّعلن القٌفض )الققاُزة   هطبعقت مار الخقأل٘ 

 .135  ص
 
 هدخل الٔ هٌاُش البغذ العلوٖ فٖ الخزب٘ت ّالعلْم االًظاً٘ت   عبدهللا عبد الزعوي الذٌدٕ ّدمحم اعود عبد الداٗن  7

 . 13 ص   1999الذْٗج .هذخبت الفالط للٌ ز ّالخْسٗع 
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 طاعت حْ ٘ج -4

 شااص الوظاعدٗيعدم هي اال -5

 الوذوالث الكذاا٘ت . -6

7-  

 : أجشائاخ انثحج 3-4

القْسى -3الطقْل-2العوقز الشهٌقٖ -1 ام الباعذ باصزاء بخضاًض العٌ٘خ٘ي هي ع٘قذ  -1

 ك٘لْغزام .

( انىسظ انحساتي واالوحشاف انمعياسي  نهتجاوس انعيىح مه حيج 0يىضح جذول )

 )انطىل وانىصن وانعمش (

 ( يىضح رنك0جذول )

الوخْطققققققققققققغ  وخك٘زاثال ث

 الغظابٖ

االًغقققققققققققققققزاس 

 الوع٘ارٕ

 االلخْاء الْط٘غ

العوقققققققققققققققققققز  -1

 الشهٌٖ

 طٌت

22 63 0 88 22 2 13 

 48 0 173 84 6 04 174 الطْل طٌت -2

 63 0 70 15 7 5 71 الْسى ككن -3

 

( هققاٗلٖ  اعخدال٘ققت عٌ٘ققت البغققذ فققٖ هخك٘ققزاث العوققز 1ٗخكققظ هققي ًخققااش صققدّل ر ققن )

( ُّقذٍ  13 2-48 0لقْسى  ع٘قذ حخقزاّط هعاهقل االلخقْاء بق٘ي )ا –الطقْل  –الشهٌٖ 

 ( هوا ٗ ٘ز الٔ حضاًض عٌ٘ت البغذ .3 + 3-الق٘ن هغةْرة هاب٘ي )

ع٘ذ  قام الباعقذ باٗضقام الخذقافؤ بق٘ي الوضوقْعخ٘ي الكقابطت ّالخضزٗب٘قت فقٖ هخك٘قزاث 

 الْسى .–الطْل –العوز الشهٌٖ 

 

ب٘قققت فقققٖ هخك٘قققزاث الوقققذكْرة ّالوعلضقققت ٗبققق٘ي حذقققافؤ الوضوقققْعخ٘ي الكقققابطت ّالخضزٗ

 أعةاا٘ا 
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 (00( يىضح رانك احصائيا ....)خ = 0جذول )

 (0جذول )

  ٘وت ث العٌ٘ت الكابطت العٌ٘ت الخضزٗب٘ت الوخك٘زاث

 الضدّل٘ت الوغظْبت ن م ن م

 عٌد 04 0 80 0 3 22 88 0 63 22 العوز الشهٌٖ طٌت

 

 هظخْٓ

(0 05) 

-2 06 

 51 0 20 6 9 173 25 5 04 171 الطْل  طن

 64 0 04 8 9 70 30 8 8 71 الْسى ككن

 

 ( هاٗلٖ :2ٗخكظ هي ًخااش صدّل )

عققدم ّصققْم فققزّ  مالققت اعةققاا٘ا بقق٘ي افققزام الوضوققْعخ٘ي الخضزٗب٘ققت ّالكققابطت فققٖ 

فْء الوضوقْعخ٘ي فقٖ هوقا ٗ ق٘ز القٔ حذقا –القْسى  –الطقْل  –هخك٘زاث العوز الشهٌٖ 

 .حلت الوخك٘زاث

 

 شوامج انغزائي )انكشياتيه (انث 3-5

 ققام الباعققذ بْضققع بزًققاهش لخٌو٘ققت هظققخْٓ القققْة القةققْٓ هققي خققالل الخشّٗققد  -

 بالوذوالث الكذاا٘ت ّكوا ٗلٖ 

غزام( هقي هقامة 5اعطاء الوضوْعت الخضزٗب٘ت  بل الخوزٗي بٌةف طاعت ها هقدار) -

غقزام ( هقزة 5) الذزٗاح٘ي ّبعقد االًخِقاء هقي الخوقزٗي هباشقزحا حعطقٔ العٌ٘قت الخضزٗب٘قت

 راً٘ت

 اها العٌ٘ت الكابطت فخظخوز علٔ البزًاهش الخدرٗبٖ مّى اعطاء الوذوالث الكذاا٘ت -

/ 7/ 5لكاٗقت  2010/  6/ 5ّاطخوز البزًاهش الخدرٗبٖ لودة شِز كاهقل هقي حقارٗخ  -

2010 

ّٗؤكققد الباعققذ بققاى البزًققاهش الخققدرٗبٖ هْعققد للوضوققْعخ٘ي ّباطققخوزار الخققدرٗب  -

 الودرت الوْضْن هي  بل
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ع٘ذ  ام الباعذ بخزب٘ج هظخْٓ الوضوْعخ٘ي هقي خقالل اخخبقار ا ةقٔ هققدار هقي  -

الققققْة القةقققْٓ  لذقققل العقققب هقققي الوضوقققْعخ٘ي ّٗقققخن حقققدّٗي الوظقققخْٓ رقققن  هعزفقققت 

هقدارالخارز اّ الخك٘زالذٕ ٗغةل باالخخبقار البعقدٕ بعقد شقِزهي البزًقاهش الخقدرٗبٖ ّ 

الٔ العٌ٘ت الخضزٗب٘قت لوعزفقت الٌخ٘ضقت هقي خقالل  اعطاء الوذوالث الكذاا٘ت )الذزٗاح٘ي (

 هظخْٓ كال العٌ٘خ٘ي.

ّّاضققظ خققالل الوذوققالث الكذاا٘ققت )الذزٗققاح٘ي(  ِققزث حغظققي فققٖ  ًخققااش أخخبققاراث 

 االماء البقققدًٖ اهقققا ًخقققااش العٌ٘قققت الكقققابطت فذاًقققج الٌخقققااش هقققي خقققالل الخقققدرٗب فققققغ

لقبل٘ققققت للعٌ٘خقققق٘ي الكققققابطت الوعالضققققاث االعةققققاا٘ت حققققن هعالضققققت ًخققققااش االخخبققققاراث ا

ّالخضزٗب٘ققت اعةققاا٘ا ّاطققخادم فققٖ الوعلضققاث االعةققاا٘ت كققل هققي الْطققغ الغظققابٖ 

ع٘قذ بق٘ي  الوغظْبت ّالضدّل٘قت ّاطقخازاس ماللقت الفقز   Tالٌغزاس الوع٘ارٕ اخخبار

 ( الٌخااش القبل٘ت للعٌ٘خ٘ي .3صدّل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(200( 

 

 

 

 Tعياسي وقيمح جذول يىضح انىسظ انحساتي واالوحشاف انم

 (3جذول )

 

 T عٌ٘ت حضزٗب٘ت عٌ٘ت ضابطت اطن االخخبار

هغظقققققْ

 بت

T 

 صدّل٘ت

ماللققققققققت    

 الفزّ 
الْطقققققغ 

 الغظابٖ

االًغزاس 

 الوع٘ارٕ

الْطقققققغ 

 الغظابٖ

االًغزاس 

 الوع٘ارٕ

غ٘ققققققققققز  44 2 522 0 577 0 500 1 957 0 750 1 البٌش بزٗض

 مال

غ٘ققققققققققز  44 2 333 0 577 0 500 3 258 1 750 3 العقلت

 مال

غ٘ققققققققققز  44 2 732 1 957 0 750 1 500 0 250 2 الككغ

 مال

 مال 44 2 196 5 957 0 750 2 500 0 230 1 الٌ ز

غ٘ققققققققققز  44 2 522 0 500 0 750 3 577 0 500 3 الظغب

 مال

 مال 44 2 000 3 500 0 250 2 816 0 300 3 الذ٘ل

غ٘ققققققققققز  44 2 522 0 816 0 000 3 500 0 750 2 الخزإ

 مال

 

ٗظِز هي خالل الٌخقااش االعةقاا٘ت للعٌ٘خق٘ي اى اغلب٘قت االخخبقاراث البدً٘قت عقدم ّصقْم 

فققزّ  مالققت اعةققاا٘ت ّكاًققج الفققزّ  دف٘فققت الحذققام اى حذققْى هغظققْبت  ُّققذا ٗعٌققٖ 

بخقارت كب٘ز فٖ هظقخْٓ العٌ٘خق٘ي  بقل بقداء البزًقاهش الخقدرٗبٖ هقع الوذوقالث الكذاا٘قت 

  Tذٍ الوعالضققاث االعةققاا٘ت حوزلققج بالْطققغ الغظققابٖ ّبالٌظققبت للعٌ٘ققت الخضزٗب٘ققت ُّقق

 الضدّل٘ت .  Tالوغظْبت 
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 انىسائم االحصائيح : 3-8

 انىسظ انحساتي

 االوحشاف انمعياسي

 8معمم االستثاط تيشسىن 

الغق٘بت االعةاا٘ت الضاُشة  spssاطخادم الباعذ صِاس الغاطبت االاكخزًّ٘ت ًظام   

ت . فٖ أطخازاس الوعالضاث االعةاا٘
9

 

 هش ص                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الْطغ الغظابٖ        -2

 ى                                              

 االًغزاس الوع٘ارٕ      -3

                                                     

  للعٌ٘اث غ٘ز الوخظاّٗت Tار  اخخب   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8

.انمىصم ,داس  ىث انتشتيح انشياضيحانتطثيقاخ االحصائيح واستخذاماخ انحاسىب في تحوديع ياسيه انتكشيتي وحسه دمحم عثذ :- 

 .055-003,ص 0999انكتة انطثاعح. 
2

- spss.for windows. Rlease7.5.1., (Dec20,1996) standard Version; copy right, spss Inc. 
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 انثاب انشاتع

 

 عشض انىتائج

عققزن الٌخققااش البعدٗققت االخخبققاراث للعٌ٘خقق٘ي الكققابطت ّالخضزٗب٘ققت ّهٌا  ققخِا رققن  4-0

عزن ًخااش العٌ٘خ٘ي البعدٗت ّهعزفت هظخْٓ الٌخااش ّهٌا  خَ رن الوقارًقت بق٘ي الٌخقااش 

 البعدٗت للعٌ٘خ٘ي .

 

 (4صدّل) ثهيح نهعيىح انضاتطح .وتائج انق -

 الزابع الزالذ الزاًٖ االعب االّل االخخباراث

 1 2 3 1 بٌش بزٗض

 4 4 5 2 العقلت

 2 3 2 2 الككغ

 1 2 1 1 الٌ ز

 4 3 4 3 الظغب

 2 4 3 3 الذ٘ل

 3 3 3 2 الخزإ

 

 (5وتائج انقثهيح نهعيىحانتجشيثيح: جذول) -

 الزابع الزالذ الزاًٖ ّلاالعب اال االختثاساخ

 2 1 2 1 بٌش بزٗض

 3 3 4 4 العقلت

 0 3 2 1 الككغ

 2 2 4 3 الٌ ز

 4 4 3 4 الظغب

 2 3 2 2 الذ٘ل

 3 2 4 3 الخزٕ
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حب٘ي هي خالل الضقداّل للعٌ٘خق٘ي الكقابطت ّالخضزٗب٘قت ٗبق٘ي الخققارت بق٘ي العٌ٘خق٘ي هقي 

الخخبقاراث  قْٓ القةقْٓ ُّقٖ ًاع٘ت الوظخْٓ الزٗاضٖ ّاى ُقذٍ ّضقعج كوع٘قار ل

اخخبققاراث البدً٘ققت اع كاًققج ُققذٍ الٌخققااش هع٘ققار القبلققٖ الخققٖ ربخققج ّمًّققج  بققل اصققزاء 

 .حب٘ي حقارت الذب٘ز ب٘ي العٌ٘خ٘ي االخخباراث البدً٘ت البعدٗت ّهي خالل ُذٍ الضداّل

 

 ققام الباعققذ بققاصزاء أخخبققار  بلققٖ ّالبعققدٕ  لذققال الوضوققْعخ٘ي الخضزٗب٘ققت ّالكققابطت 

( ٗبق٘ي هظقخْٓ 7( ٗب٘ي هظخْٓ ًخقااش اخخبقاراث العٌ٘قت الخضزٗب٘قت ّصقدّل )6ّصدّل )

 ًخااش اخخباراث العٌ٘ت الكابطت

                            

 (6جذول )

 يثيه وتائج االختثاساخ انقثهيح وانثعذيح  نمستىي انعيىح  انتجشيثيح :. -

 

بٌش  ث

 بزٗض

 الخزٕ الذ٘ل الظغب الٌ ز الككغ العقلت

 بل

ٕ 

حذز

 ار

بعد

ٕ 

= 

 بل

ٕ 

= 

بعد

ٕ 

= 

 بل

ٕ 

= 

بعد

ٕ 

= 

 بل

ٕ 

= 

 بعدٕ

= 

 بل

ٕ 

= 

 بعدٕ

= 

 بل

ٕ 

= 

بعد

ٕ 

= 

 بل

ٕ 

= 

 بعدٕ

= 

1 

 

1 

 

8 4 8 1 7 3 9 4 9 2 9 3 9 

2 2 7 4 9 2 7 4 8 3 9 2 8 4 8 

3 1 7 3 8 3 8 2 9 4 8 3 8 2 8 

 

4 2 7 3 8 1 7 2 8 4 9 2 8 3 8 
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( للعٌ٘ت الخضزٗب٘ت حغظي فٖ هظقخْٓ االًضقاس خقالل 6ٗب٘ي لٌا ًخااش البعدٗت فٖ صدّل )

 فخزة شِز هي الخدرٗب عي الٌخااش القبل٘ت ّبفار  كب٘ز

 ( اختثاساخ انعيىح انضاتطح7جذول ) -

 

 الخزٕ الذ٘ل الظغب الٌ ز الككغ العقلت بٌش بزٗض ث

 بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ بعدٕ  بلٖ 

1 1 3 2 3 2 3 1 3 3 4 3 4 2 3 

2 3 4 5 4 2 4 1 3 4 3 3 4 4 4 

3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 5 4 5 3 4 

4 1 3 4 4 2 3 1 3 4 4 2 4 3 4 

 

خْٓ ( للعٌ٘ققت الكققابطت حغظققي  ل٘ققل فققٖ  هظقق7ٗبقق٘ي لٌققا ًخققااش البعدٗققت فققٖ صققدّل ر ققن )

 االًضاس خالل فخزة شِز هي الخدرٗب عي الٌخااش القبل٘ت ّبفار   ل٘ل

 

( للعٌ٘قت الكقابطت بْصقْم 7( للعٌ٘قت الخضزٗب٘قت ّالضقدّل )6ٗخكظ هي خقالل الضقدّل )

 (6حغظي فَ٘ فار  كب٘ز لةالظ العٌ٘ت الخضزٗب٘ت.فٖ صدّل ر ن )

ًخققااش أخخبققاراث ّّاضققظ خققالل الوذوققالث الكذاا٘ققت )الذزٗققاح٘ي(  ِققزث حغظققي فققٖ  

 االماء البدًٖ اها ًخااش العٌ٘ت الكابطت فذاًج الٌخااش هي خالل الخدرٗب فقغ
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 عشض وتائج االختثاساخ انثعذيح نهعيىتيه . 4-2

( ع٘قذ ٗبق٘ي 8اها ًخااش الوعالضاث  االعةاا٘ت كاًج  د  ِزث لٌا فقٖ الضقدّل ر قن ) 

 عٌ٘خ٘ي الكابطت ّالخضزٗب٘ت أعةاا٘ا( ًخااش الخخباراث البعدٗت لل8لٌا صدّل )

 

 (8جذول )

الوغظقققققْ عٌ٘ت الخضزٗب٘ت عٌ٘ت الكابطت االخخباراث

 بت

 الفزّ  الضدّل٘ت

الْطقققققغ 

 الغظابٖ

االًغزاس 

 الوع٘ارٕ

الْطقققققغ 

 الغظابٖ

االًغزاس 

 الوع٘ارٕ

 مالت 44 2 878 8 500 0 250 7 816 0 000 3 البٌش بزٗض

 مالت 44 2 588 15 500 0 250 8 500 0 750 3 العقلت

 مالت 44 2 798 9 500 0 250 7 500 0 250 3 الككغ

 مالت 44 2 011 12 577 0 500 8 500 0 750 2 الٌ ز

 مالت 44 2 922 9 500 0 750 8 816 0 000 4 الظغب

 مالت 44 2 798 9 500 0 250 8 500 0 250 4 الذ٘ل

 مالت 44 2 00 9 500 0 250 8 500 0 750 3 الخزٕ

 

( 8حظِز ًخااش االخخباراث البدً٘قت البعدٗقت هقي خقالل الوعالضقت اعةقاا٘ا فقٖ الضقدّل )

ّصققْم حغظققي كب٘ققز للعٌ٘ققت الخضزٗب٘ققت ّبفققار  شاطققع عققي العٌ٘ققت الكققابطت هققي خققالل 

 Tالفققزّ  الدالققت اعةققاا٘ا بقق٘ي االّطققاد الغظققاب٘ت ّاالًغققزاس الوع٘ققارٕ ّهققي خققالل 

( ٗقْم 15زة هقي الخقدرٗب الخقٖ حزاّعقج هقدحِا )الوغظْبت ُّذا حن خالل  فخقزة القةق٘

ضققوي بزًققاهش هْعققد للعٌ٘خقق٘ي الكققابطت ّالخضزٗب٘ققت ّلذققي الققذٕ اًفققزمث بققَ العقق٘ي 

 الخضزٗبت ُْ بزًاهش للوذوالث الكذااٖ ّالذٕ حوزل بخٌاّل صزعاث الذزٗاح٘ي
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 (9وتائج االختثاساخ انثذويح نهعيىح انضاتطح. جذول) -

 الزابع الزالذ الزاًٖ لاالعب االّ الخوارٗي

 3 2 4 3 بٌش بزٗض

 4 4 4 3 العقلت

 3 3 4 3 الككغ

 3 2 3 3 الٌ ز

 4 5 3 4 الظغب

 4 5 4 4 الذ٘ل

 4 4 4 3 الخزإ

 

 (02وتائج انثعذيح نهعيىح انتجشيثيح :جذول) -

 الزابع الزالذ الزاًٖ االعب االّل الخوارٗي

 7 7 7 8 بٌش بزٗض

 8 8 9 8 العقلت

 7 8 7 7 لككغا

 8 9 8 9 الٌ ز

 9 8 9 9 الظغب

 8 8 8 9 الذ٘ل

 8 8 8 9 الخزإ
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هي خالل عزن الٌخااش البعدٗت لذل هقي العٌ٘قت الكقابطت ّالخضزٗب٘قت ًالعقو بْضقْط 

هققدٓ حطققْر العٌ٘ققت الخضزٗب٘ققت عققي العٌ٘ققت الكققابطت علوققا اى العٌ٘خقق٘ي هارطققخا ًفققض 

ْعققد ( ّكققاى الخك٘ققز الْع٘ققد بقق٘ي العٌ٘خقق٘ي ُققْ البزًققاهش  الخققدرٗبٖ ) بزًققاهش حققدرٗبٖ ه

بزًاهش للوذوالث الكذاا٘قت )الخقشّم بالذزٗقاح٘ي (للعٌ٘قت الخضزٗب٘قت هوقا امٓ القٔ الخطقْر 

فٖ هظخْٓ العٌ٘ت الخضزٗب٘ت عي العٌ٘ت الكابطت ّكاًج هدة الخدرٗب خوظقت ع قز ٗقْم 

 .هدة  ة٘زة بالٌظبت الٔ إٔ بزًاهش هي بزاهش الخدرٗباث

 

 تىتاجاخ:االس-4

 

هي خقالل ُقذٍ الخضزبقت لالعبق٘ي هقي العٌ٘خق٘ي الخضزٗب٘قت ّالكقابطت أطقخٌخش هقي خاللقَ 

 هاٗلٖ.

الخك٘ققز الغققامد بالوظققخْٓ بقق٘ي العٌ٘خقق٘ي الخضزٗب٘ققت ّالكققابطت ّلةققالظ الخضزٗب٘ققت -1

لظبب حْفز عٌةز هِن للطا ت لعول الققْة القةقْٓ ُّقْ الوذوقالث الكذاا٘قت فْطقفاث 

وققل هباشققزة علققٔ الطا ققت الالُْاا٘ققت ّالخققٖ ح ققول فعال٘ققاث الظققزن الذزٗققاح٘ي الققذٕ ٗع

 ّفعال٘اث القْٓ

كوقا حْصققد بغققْد حققدرص حشّٗققد الضظققن بققالوذوالث الكذاا٘ققت للطا ققت الِْاا٘ققت ّالخققٖ  -2

ح قول  فعال٘ققاث الخغوققل ّالوطاّلققت هققي )الذاربُْ٘قدراث ( ع٘ققذ ضققِزث ًخققااش ص٘ققدة 

شّٗقد الضظقن بالطا قت االُْاا٘قت عقي دزٗق  ُذٍ هي ًاع٘ت ّعولٌا فٖ ُذا البغذ علقٔ ح

 الكذاء بوامة )الذزٗاح٘ي (

ٗب٘ي الٌخ٘ضت حغق  فزن البغذ ع٘ذ كاًج الخشّم بالذزٗقاح٘ي للوخقدرب٘ي لِقا حقار٘ز  -3

 اٗضابٖ علٔ العٌ٘ت الخضزٗب٘ت هع رباث بزًاهش الخدرٗبٖ للعٌ٘خ٘ي .
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 انتىصياخ :

 

 اث الخٖ حعخود علٔ الٌظام الفْطفاحٖ الخشّم بالذزٗاح٘ي ربوا ٗذْى فعال فٖ طبا -1

الذزٗاح٘ي الًخاس الطا ت الااصت عٌد اعامة الخذزاراث الخٖ حخو٘ش بال دة العال٘ت هع 

 فخزاث راعت  ة٘زة .

ٗظاعد الخشّم بالذزٗاح٘ي االلعات الخٖ حغخاس الٔ دا ت الُْاا٘ت إٔ فْطفاصٌ٘٘ت علٔ  -0

 وزٗي .طزعت االطخ فاء ّبالخالٖ ٗوذي سٗامة شدة الخ

الذزٗاح٘ي هزكب غذااٖ دب٘عٖ الٗقع ضوي  ااوت الوٌ طاث الووٌْن حٌاّلِا هي  بل  -3

 اللضٌت االّلوب٘ت الدّل٘ت .


