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(Triffus Tuck) 
 أ.د/ محمود فتحي محمود
 أ.م.د/ عدلي بيومي حسين
 م.د/ سامي صابر ابراىيم

 محمد فتحى سيد مينى الباحث/
 مقدمو ومشكمة البحث:

ت ػػد خاقػػفـاا خيد ػػسا ػػي او يػػفاا نػػف جاو  ػػفا تي ػػجاـ(اأفاا ت:600ويػػر خالد ػػفا ػػد  ا 
ا عفيػػفا ػػفاا  وػػوفاو ػػسا قػػف تودا وػػوفاني ػػدلاا  ي د ي ػػداا ديويػػجاوني ػػدلاا تػػفخيباا خيد ػػساا ػػريفا

يباا دفيثػػجا ػػسا ددو ػػجا سػػت  ؿا خسػػوااوهػػتوـاو وػػوفاـا ػػساالتيػػدخاوتطػػويخاطػػخؽاووسػػد ؿاا تػػفخا
ا(59:ا8 .اوا ع ؿانيساتطويخهاا خيد سااأل  ؿا  دز إل عخ جاا طخؽاا طدهجاا ب خيجاوا

اخيد ػػػجاأفانيػػػس(ا:ا:600 اا  ػػػدر سا ػػػؤافاأد ػػػف,اا ػػػددت اإبػػػخاايـا د ػػػفا ػػػفا ػػػ اوي ػػػيخ
اوت سػباا خاهػسابػدألفالاتت يػزاا تػساوا عد  يػجاواألسدسيجاا  د عجاا خيد يجااأل  طجاأدفااساا   بدز

اوا دسػػد اوا خ ػػدهجاا عنػػبساا ع ػػيساوا توا ػػؽاوا تػػوازفاا دخ يػػجاوا سػػخنجاوا قػػوةاا  خو ػػجا  دخسػػيود
ا(58-57:ا55.ا األفالا ساا   يزاا دخ س

اوا وعايق ا  فاأ واعاآلخىااا تخا بو يف  بدزافاأ(ا6050 د فاإبخاايـا ددتجا ار خيوا
دزاوارااا  وعايت يزانفابدهسااأل  طجااأللخى,ابأ  اي دخ انيساأ وػزةابت  ؿاأ  طجاخيد جاا   

 لتيفجاا تن يـاا و فسساا تػسايػؤفىاا  نػبانييوػدا  ػؿادخ يػجاراتا دػففاتا عي ػجاأهخاػداهػد وفا
وا تػساات ػدتا ػفا   ػجاا تد ػيـاوا تػسا ساا   د سدتاا فو يػجاواألو  بيػ اا تخا بو يفاتد يـاا   بدزا
 قيػجانػفازادػجااألد ػدـاا ا–د ػدـاا لنػو دتاا–د  ػيفاا نػعوبدتاا– اا ي  جات و تا فا اخ ي
  ػدايونػؼاو وػدزا و ػوعانيػساا تخا بػو يفا قيػد از ػفاا  وػدخةا ػساا وػوالا(اا– خ زاا تخا بػو يفا

 نػػبانيػػساهفخاتػػجا ػػسا بأ ػػ اأدػػفااأل  ػػطجاا خيد ػػيجاا فخفيػػجاا تػػسايعت ػػفا يوػػداااا تخا بػػو يفا   بػػدزا
ا(ا89ا-;5:ا56.ا وا تساتلتيؼا فاالنباآللخباا دخ ساإ  دزاا وا 



(2) 

  لتيفػجايقػوـ أ خوبدتيػج دخ ػدتا   يجاا دخ يجا ساا تخا بو يفانبدخةانفافاأوير خاا  يدحا
 تقيي ػ   يػتـ ,)ت ػخاخ فوف  وػدخات ن ػخة  ت ػوفا ػف دخ ػ  تسيسؿ(ا قفزاتا أث دل تودبتأفي ا  تسدبؽ
 نػعوبج دسػب إ ػد يج فخ ػدت   دػ  يػتـ ا  قػخخة,ا  ػد  يدخ ػدت  دفتػ ا نيػس فخ ػدت و  دػ 

ابوابت خاداي ا ت  ا دخ دت ا(56:اا50.  ودافأيقـو

داء الفنى )التكنيك( لمميارة موضوع وفقا لما محددات األداء طبقا لمقانون ويمكن توضيح األ
 الدولى لرياضة الترامبولين كما يمى :

 
 ( Hلمخصومات االزاحة االفقية عن مركز الترامبولين) نموذج (  1شكل ) 

اا تددفاا فو سا   بدزاا تخا بو يفاا  نبيفا ساأفالاا  ودخاتاب زوؿا سا خ زاا تخا بو يفا وهفاأ ـز
ا ابا تس اهفزه ا ؿ ا   اا  نب ايقوـ اهفزات ان خ ا ف ا تطيبادخ  أتت وف ا خ زاافال ا س و زوؿ

اا  نبا فافخ ج(ا0.7:0.5 فا خ زاا تخا بو يفايتـالنـااا تخا بو يفاو سادد جابعفاا  نبان
 (=8-80:ا:5 سا ؿادخ جانيسادسباا بعفانفا خ زاا تخا بو يف. 

 

 
 ( E) التى يترتب عمييا الخصموضع المتكورة ال( نموذج ألداء الصحيح  2شكل ) 

اا تددفاا فو سا   بدزاا تخا بو يفاا  نبيفاب خوخةاأفالاا  ودخة اب  ؿاا  سـاا نديحا ساوهفاأ ـز
فخ ج(ا فاا  نب,او ر ؾا سا0.6-0.5ت وخاا  يخانديحايؤفىار ؾاا سالنـا  ا و  اادد ج

ا(87:ا:5.ا فخ ج(ا فاا  نب0.6-ا0.5ا و  اا   د ساا  يخانديحايؤفىار ؾاا سالنـا 



(3) 

 

 
 ( E) ( نموذج الزوايا التى يترتب عمييا الخصم لنياية الميارات المتكورة لمجسم 3شكل ) 

اا  اب خوخة اا  نبيف اا تخا بو يف ا   بدز اا فو س اا تددف اأ ـز اا  ت وخةاوهف اا  ودخة اأفال ا ف  تودل
دـا داإرااهأأىاهبؿاا سدنجاا وادفةاواا(590 هؿا فاأويجازا د يجاوا ليفيجان فاو  اا  سـان فااأل

ابد  ا ا  نب ابيف ا د ازاويج ا س اا  ودخة ا ف ا=55-590 تودل ا ( اا سدنج ان ف ا6:5أى يتـا(
فخ ج(اا0.6يتـالنـا ا(7:6أىان فاا سدنجا ا(0=-560 دابيفا ا فخ ج(او سازاوي0.5لنـ 

ا(88:ا:5.ا فخ ج(ا فاا  نبا0.7يتـالنـا ا7أىابعفاا سدنجا(ا0=و سازاويجاأن خا فا 

 

ا
( نموذج لزوايا ىبوط الجسم عمى الترامبولين التى يترتب عمييا الخصم فى  4شكل ) 

 ( E) وضع المتكورة ال
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اا تددفاا فو سا   بدزاا تخا بو يفاا  نبيفاب خوخةانفـاا ت ويزا يوبوطابعفا خفاا  سـا وهفاأ ـز
ن فاو  اا  سـان فاا يوبوطاا ت ويز د يجاوا ليفيجا تودلا فاأفالاا  ودخةاا  ت وخةااألوا اة بد خا

 سازاويجا داات ويزاا وبوط داإرااهدـاا  نبابأواا,هؿأأىان فاا سدنجاا ثد ثجاأواا(أواأهؿ0= ويجازا
ت ويزاا  داإرااهدـاا  نبابوافخ ج(اا0.7يتـالنـا (ا6:56أىان فاا سدنجا (ا=55-0>5بيفا 
-89:ا:5.ا فخ ج(ا0.6يتـالنـا (ا7:6أىان فاا سدنجا (ا5=-560 سازاويجا دابيفا اا وبوط

ا(:8
ا

ا
( نموذج الزوايا التى يترتب عمييا الخصم فى الف حول المحور الطولى لمجسم  5شكل ) 

 ( E) ولوضع اليدين

اا  دوخا ادوؿ ا ؼ ابود اا تس اا  ودخات ا س اا  نبيف اا تخا بو يف ا   بدز اا فو س اا تددف اأ ـز وهف
ىاأ(ا0=اويجاأ بخا فا زا تودلا فاو  اا يؼادوؿاا  دوخاا طو سا ي سـا ساا طو سا ي سـاابد 

,اوي بافخ ج(ا فاا  نبا0.5ؼاا  يخانديحايؤفىار ؾاا سالنـا  ي سااا(7 هبؿاا سدنجا
ويجازاخانيفا سارخانيفا ساا  ودخاتاا تسابودا ف ادوؿاا  دوخاا طو سا ي سـاابو  اا رو  اا 

ا:5.ا فخ ج(ا فاا  نبا0.5 ويجايتـالنـاازاخانيفاتيؾاا رت دوزاا (او سادد جا89هؿا فا أ
ا(اا;8:



(5) 

ا
 لشكل ومقاييس جياز الترامبولين( نموذج  7شكل ) 

 (  1جدول رقم ) 
( FIG( التابعة االتحاد العالمى الترامولين )26نتيجة بطولة العالم لجمباز الترامبولين رقم )يوضح 

  م2018رنوفمب 18إلى  15من رجال(  21و 17المقامة بروسيا رجال لمرحمة )

 الدولة المركز م
اسم 
 الجممة الألعب

خصومات 
 الجممة
E 

مجموع 
 الصعوبات

D 

خصومات 
اإلزاحة 

عن مركز 
 الترامبولين

H 

 الزمن
T 

نتيجة 
 الجممة

النسبة 
المئوية 
 لمجممة

بالنسبة 
لممجموع 

 الكمى

 مجموع
 الجممتين

النسبة 
المئوية 
 لمجممتين

اخوسيدا5ا5
RUS 

Olegا
ا%7=.6=ا8:9.:8ا9::.;5ا=.=ا-ا=.>5ااأل بدخى

ا%:7.=>ا::.507
ا%::.:>ا9=5.;9ا9=;.:5ا8.=ا59.8ا:.59ااأللتيدخى

ابي دخيدا6ا6
BLR 

Aliakseiا
ا%5.77=ا9::.89ا9:;.;5ا5.=ا-ا>.>5ااأل بدخى

ا%57.=>ا=507.7
ا%;8.;>ا70;.;9ا970.:5ا6.=ا0.:5ا0.:5ااأللتيدخى

ا نخا88ا7
EGY 

Seifaا
ا%:7.7>ا0>:.85ا0>59.9ا6.=ا-ا=.:5ااأل بدخى

ا%:6.=;ا9=.5=
ا%:5.:;ا90.6:9ا59.0:9ا8.=ا57.0ا7.:5ااأللتيدخى

ا نخا8:ا8
EGYا

Khaled 
ادخ تيف

ا%;.8>ا86.790ا790.:5ا=.>ا-ا5.;5ااأل بدخى
ا%;;.89ا=97.0

ا%>6.:5ا89;.50ا7.689ا6.0ا6.7ا7.6ااأللتيدخى

ا(ا=5 ا
ا األ  ؿ اا دخ يج ا دتوىاا   ؿ ا قدخ ج اوالنباالنبيفو فال ؿ ا   تلباايفنيسا ستوىاا عد ـ

ا اا  نخى ا ا قو س اخهـ اا تخا بو يف ا   بدز اا عد ـ ابطو ج ا:6 س ا س ج اا تدبعج>605(  تددفا اـ
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ا  فوؿاأفاويت حا فاخ دؿ(اا65وا;5(اا  قد جابخوسيداخ دؿا  خديجا FIGيتخا و يفا  ا عد  سا
(اا ددنؿانيي ا8:(او 88وا  خ زاخهـا اسا  نباا خوسا ا فخؽابيفاا  خ زااألوؿاا ددنؿانيي

  دافنداا بدثاا ساا تدييؿااالنبيفاا   تلباا قو ساا  نخىابعيفا فاا فاا ساا  ستوىاا  ودخى
ا.ا بيو ي د ي سا تعخؼانيساا فخؽابيفاا  نباا عد  ساوا  نخى

 ىدف البحث:

 ودخةاا فوخافادوؿا سابعضاا  ت يخاتاا بيو ي د ي يجا   نباا عد  ساوا  نخىااابيفاأفال قدخ جا
 Triffus) ا ت وخاا  دوخاا عخ ساث ثا خاتا  ان ؿا نؼا ف ادوؿاا  دوخاا طو سا ي سـا

Tuck) ا

 البحث: تساؤالت
 ؟اا عد  ساوا  نخى  نبا  ؿا فااا ي ودخةاهيفاا فخاسجاا تخ يباا ز  سا فخؽابيفاا د .5
 ؟  ابعضاا  ت يخاتاا بيو ي د ي يجاا  نباا عد  ساوا  نخى داا فخؽابيفاا .6

 :مصطمحات البحث

ا:ا تخا بو يف ودزا .5

ا فابواسطجانففانيباإطدخانيسا  تفاوهويا  فوفا سيجا فاهطعجا فا  وفا ودزااو
اا بعضا  ابع وـاوا ت د  اا تخ ي اسبيؿاا تخا بو يفانيسانيساا  د اا  يفو ج.اويثباا  وابض

ا(.7:(

 :ا تخا بو يفاخيد ج .6

ا  ا ختفعجا  سد دتاا قفزاا  تتدب اأث دلاأ خوبدتيجادخ دتا يوداا  تسدبؽايؤفياخيد جاا 
ا(55:ا77 ا.ا   ّطجااالختفافياأواا قفزاب ودزايس سا ودزانيساا ووال

 أهنسااختفدع: .7
ايستطي اا  نباا ونوؿاإ يود.واساأ بخاإزادجاخأسيجا وؽاسطحاا تخا بو يفاا ت ا

 :إ لفدضأهنسا .8
اواساأ بخاإزادجاخأسيجاأسفؿاسطحاا تخا بو يفاا ت ايستطي اا  نباا ونوؿاإ يود. .9
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ا

ا
 أقصى ارتفاع و قصى إنخفاضأل( نموذج  6شكل ) 

 :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية

ا ا-5 ا" اغ ي سانبفخب  ا د ف اسعيف ا" اتأثيخابخ د جا:ـ(ا ا6060هدـ ابع وافا" ابفخاسج )
ت خي دتا ونيجا سا ولابعضاا  ت يخاتاا  ي د ي يجانيساتدسيفا ستوىااألفالاا  ودخيا

يتعخؼاني ا س جا"اوتوفؼاا56 يفوخةاا ووا يجاا ليفيجاا  ستقي جا  د   اا تخا بو يفاتدتا
نيساتدسيفا ستوىاتأثيخابخ د جا يت خي دتاا  ونيجا سا ولابعضاا  ت يخاتاا  ي د ي يجا

س جاواستلػفـاا56األفالاا  ودخيا يفوخةاا ووا يجاا ليفيجاا  ستقي جا  د   اا تخا بو يفاتدتا
ات و تا اا  ي  دتو خا ػس اا تدييؿ او ا يفيو اتنويػخ اآ ػج ابإستلفاـ اا ونف  اا   وج ا بددث

ا اا بدثا ف اا خاا9ني ج اا تخبيج اب ييج ا د   ا دفياا عد ييف ا ف اتخا بو يف يد يجاالنبا
س جاوهفاأظوختاا  تد جاو وفا خوؽاراتاا56تدتااو دفياا  ؤسسجاا خيد يجاا عس خيج

انيسا اا  ؤثخة اا  ي د ي يج ابعضاا  ت يخات ا ا س اا بعفى اا قيد  ا ند ح اإدند يج فال  
اس ج.ا56 ستوىاأفالاا فوخةاا ووا يجاا ليفيجاا  ستقي جاا تخا بو يفا  د ئاا تخا بو يفاتدتا

تأثيخات خي دتاا(ابع وافا"; ام(2017" سعيد محمد غنيمى عبدربو " )ت دو تافخاسجاا-6
س واتا"اا50 بدخي ا  نب اا تخا بو يفاتدتافالاا   يجاا أا بخانجاا دخ يجاني ا ستويا

ا اني  اا دخ يج اا بخانج ات خي دت اتدثيخ اني  اا تعخؼ اإ س اا أواف ت اا   ييج  بدخيجافال
واستلفـاا بددثاا   وجاا ونفس,اوا ت يتاا عي جا"اس واتا50تا  نب اا تخا بو يفاتد

اتدتاا56انيس اا خيد يج اا تخبيج اتخا بو يفا فا د   ا دفياا عد ييفاب ييج ا50النبا



(8) 

و وفا خوؽاراتافال  اإدند يجا ند حاا قيد اا بعفىا ساا,او د تاأاـاا  تد جا:س وات
اس وات.ا50خيجا  نب اا تخا بو يفاتدتاا   ييجااال بدااللتبدخاتاا بف يجاو ستوىاأفالا

فخاسػػجاتدييييػػجا يع هػػجابػػيفاا(ابفخاسػػجابع ػػوافا"5 ام(2017" )اهلل عبررد بمعرررجا"هػػدـاا-7
بعضاا  ت يخاتاا بديو ي ي دتي يجا  خادؿااألفالاا دخ ػ ا ػ اخيد ػجاا تخا بػو يف"اواسػتوف تا

 خادػػؿااألفالااا بديو ي ي دتي يػػجا  لتيػػؼا فخاسػػجاتدفيػػفاهػػيـاو عخ ػػجان هػػجابعػػضاا  ت يػػخاتا
سػػػتلفـاا بددػػػثاا  ػػػ وجاا ونػػػفسابإسػػػتلفاـاا تنػػػويخابد فيػػػفيواا اا دخ ػػػ ا ػػػ اا تخا بػػػو يف.اوا

النبػيفا ػفا ػدفياا  وفيػجا ي  بػدزاا8وا تدييؿاا  ي  دتو خا س,اوا ت يتاني جاا فخاسجانيسا
و ػوفان هػجاراتافال ػجااا  تػد جاا تخا بو يفاوتـاإلتيدخاا عي جابد طخيقجاا ع فيج,او د ػتاأاػـ

 ع ويػػػجابػػػيفاهػػػيـابعػػػضاا  ت يػػػخاتاا بديو ي ي دتي يػػػجاواالختفػػػدعا  خادػػػؿااألفالاا دخ ػػػ ا ػػػ ا
ات ػػػدـابدألسػػػ اا  ي د ي يػػػجاا عي يػػػجا ػػػ اتعيػػػيـاا  وػػػدخاتااألسدسػػػيجاا تخا بػػػو يف,ا ػػػخوخةاا 

يفاوا ع ػػؿانيػػسا يتخا بػػو يف,اوا تػػفخيباب ػػخضا  ػػؼا قػػدطاا قػػوةاوا  ػػعؼا ػػساأفالاا  نبػػ
ا.ا  ووضابدألفال

 :الدراسات األجنبية
 M.R. Yeadon ⇑, M.J. Hiley م. ج. ىيمي " "، م. ي. يودون "ت دو تافخاسجاا-5
ث دلاا فوخافاا  زفوجانيساأؼايا اتألخ ي دايتعيؽاباؼيدفوفاا  (ابع وافا"58ـ(ا ;605 ا"

اواف تا تخا بو يف اا فخاس ا" االفتس اارة اا زوايد ايدخؾ اددسوب  ا دد دة ا  ورج  ساـ
ا طد خةا تدفيفاا دفااألهنسا  عفؿاا يؼادوؿاا  دوخاا طو ساا رياي  فاإ تد  اادتدخ ا 

(انيساا  زفوجا يفوخافا ثد يجااا فوخاف فاا فوخافاا ثد سادوؿاا  دوخاا عخ سا ي سـا   ا
اثقؿاا  سـا ا خ ييفاا فلفيف(.خانيفاو خ زارا تخا بو يفابدستلفاـادخ دتاغيخا ت دثيجا ي

تـاو  ادفوفا  لف جانيسا فىارخاعاوت يخاتازاويجاا فلرانيساأسد اأفالابطؿاا عد ـا
تـاتدفيفاا دخ دتاا  اا تخا بو يفاوا رياتـااستلفاـا عد  تاا قنوخاا رات ا  اا  دد دة.

ا خفيا ا أ بخانفف اودتساا  وفا  قيفة ا فاأ ؿاا طيخافا أل دـ ا فا فا نؼا فج نفف
تـاا عثوخانيسا دد دةا وريفاا دخ تيفاا  دففتيفابدستلفاـاا نؼاا يفدتا إله عا يليؼ.

يؼان فاا وبوطاا وا  د توداوااا فوخاف دد دةاا تيفيفاا  دد يجا  تدجاا   يدتاا  طيوبجا فا
أهؿااخانيفد رثـاتـات  يؿاتدسي دتاإ د يجا يبدثانفاديوؿاباثد يج.ا6.0بعفاز فاا خديجا

افوخاف فدتاو نؼاي  فاإ تد ودا  ااث ثوهفاو فاأفااإلتيدخادال ؿا خديجاا يؼ.اتـ
_ا فاا تقخيباا  د ؿال ؿا>إ سااأل دـابأرخعا لتطفجااتد س زفو جا تافوخافثد  ا فا

ا  اااطوخت اإ تد ود ا فدتاي  ف اث ثج ا اا فوخاف يؼاوأف إ ساا زفوجا ستقيـافوخافا ثد يج
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اا  ا   ااخارا ليؼ اا  سـ,نيف اإ س ا قخب اا  لبجاابد  د ؿ اأفال ادفوف ا   اا دخ تدف اراف
ا.ا تخا بو يف

اا-6 ا Vladimir Angelov ( "2016" " فالديمير انجيموف " هدـ ابفخاسجا;5ـ( )
ا" "ااعمى الترامبولين (المرحمة التمييدية) التحميل البيوميكانيكى لمرحمة االرتداد بع واف

اا ات  يؾ افخاسج ااو ا  ود اا وفؼ ا  ورجا و دف ا   دل اا  لتيفج اا  ودخات ا   ختفاف
ا ثد س ابيو ي د ي س اتيؾا, ا تدسيف ا خوخًيد ا خًطد ا ودخاتاا تخا بو يف ات  يؾ افخاسج تعتبخ

اُتعفا خديجاا ا,ا  ودخات ا فخوضاا بدثا و  اا فخاسج, ختفافا فابيفاأاـا خادؿاوو قد
اا تخا بو يف ابتقفيـاا, ودخات ا أللند   اسيس ح اا  خديج ا وره اا  ي  دتي س  د تدييؿ

  داأفاا  خضا فاا ت خبجاا بدثيجاا,تنديددتاأ ثخا  ل جا ت  ي ؾا ودخاتاا تخا بو يف
اا تخا بو يف ا ودخات انيس ا يتفخيبدت ا لتيفج ا   وندت ااي دف اا  ت يخاتاا,او و د ت

ا تد يج:از فاا وبوط,اوو  اا  سـاأث دلاا لد عجا يت خبجاا بدثيجاا اا  ت يخاتاا دخ يجا
 زالا ساا تفخيبدت,اوا سخنجاا لطيجاا  توسطجا  خ زاثقؿاا  سـ,اوزوايداا  فنؿابيفااأل

اا األ ا  خاديج اا خ يسيج اا تخا بو يفاا,ختفافو دع ا خيؽ ا ف ابعض اا بدث اني ج و د ت
اا بي دخي اا,ا وط   اا تنويخ ا ثؿ اا عي يج ااألسد يب ااستلفاـ اتـ ابد فيفيووهف وا تدييؿا,

اا  ي  دتي س اا لبخالوا , استبيد دتاوتقييـ تـاا,وا طخؽاا تدييييجا فاأ ؿاإ خالاتاا بدث,
اا بيد دتاا ت اتـا  عودا ات ظيـ اتـ ا يت دخيفاا تخا بو يف. اا خ يسيج اا  ونيج اا    ونج تدفيف

 ؿاا فخاسجاهد تاا بيد دتاا ت اتـات وي ودالا, خاتاا تدييؿاا دخ  ا  الخا طابيد يجإ فا
اا  ا خديج انيس اتع ي   اي  ف ااست تدً د اا    وندتابخسـ ا ف ا   ونج ا  ؿ اور ؾ ختفاف

اا  ونيجاا ت اتـاإلتبدخاد.
اأ خىا"تو د ااييتفاا-7 ااديؾابخوؾا•  Thomasاد زابيتخاسيفيؿ""•  ي دخا وييخ•

Helten • Heike  Brock • Meinard Mu¨ ller •Hans-Peter Seidelا"
ستلفاـاإ(ابفخاسجابع وافا"اتن يؼا ودخاتاا قفزانيسا ودزاا تخا بو يفابا59ـ(ا ا6055 

اا  يخا اوا تن يؼاا تيقد  ا تف ؽابيد دتاا دخ ج اا تقسيـ اا رات ا" ااست عدخاا قنوخ أ وزة
 عخو جاو ًقدا ف دتاا دخ جاا  عي جاي  ؿا   يجابدثا و جا  اتطبيقدتاا خسوـاا  تدخ جا

اا طبيجاوا خيد يج.ا  اارهاا وخهجاا فخاسيجنيساا   بيوا يتـاا  ظخا سا,اتخاوتطبيقدتاا عيـو
اا دخ يجانيسا ودزاا تخا بو يف اتسيسؿاا   يج اا دخ يجا, اا   يج اا  نبابأفال ديثايقوـ

ا سبقدا ا تساتت وفا فا   ونجا تتدبعجا فاا قفزاتاا ت ات ت  اإ سا  دتادخ يجا دففة
ا قد وفااالتددفاا ف يتـاتقفيـا وجا,ا  سدا جاخ يسيجا.ا فوخا دتاو س(ا ثؿاا قفزاتاأو و قد

اال تقدط ا ت د ؿ افي د ي س اوت ز ج, ا ودزا, انيس اا دخ يج اا   ؿ ا ودخات وتن يؼ
ا ودزا انيس اا دخ يج اا  ودخات اأف اب د ا سبقًد. اا  دففه اا ف دت ا وره او قد ا تخا بو يف
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 إفاا تقدطاا دخ جابد  ظـاا تسا,اا في د ي يجاا تخا بو يفاتت يزابأ وداند يجا ي ديجا فاا  دديج
 عجاتدتاا د خالا  اا عفيفا فاا   د ؿاا تساتظوخاتعت فانيساا  د يخاتاا تساتستلفـااأل
ار ؾ ا ف ابفال اا دخ ج. اا تقدط اأث دل اأ وزةا, ا ف ان يخ ابعفف انييود اا دنوؿ ايتـ  إ  

ا ا يت يب اا  نب ا سـ انيس اا  ثبتج اا رات  ابد قنوخ اا قيد ااالست عدخ اتفال ت نيس
اا  ايت دسبا   ا  ورجادخ ساننوىا  يز اتقفيـ اسوؼايتـ لت  دتاوالت  دتااألفال,

اأفا اا ت دخب اتظوخ اا دخ ج. ا  دت ا ف ا  ج الند صا ؿ اا تقدط اأث دل اوا ز  يج ا   د يج
ا تخا بو يفاب  ؿانديحابد خغـا فا فا عت فانيي اينؼاا وثبدتانيسأا   وجاا رىاي  فا

ا.  دطاا  نبيفأالت ؼا
 Wojciech Blajera* Adam" "  ووجسيتش بالجيرا، *، آدم تشابميكيب" هدـاا-8

Czaplickib ( "2001 ا ا"ا   >5ـ( ابع واف ابفخاسج ا ياز  ( اا ع سيج تافوخا دوا  دد دة
األ د يجااا فوخافنيساا تخا بو يف"او دفاا وفؼا  ودااوا دد دها   ورجا ي د ي  ا  ودخاتا

وا ليفيجا ا فوخافادوؿاا  دوخاا عخ سا ي سـ(ابفوفا ؼا دوؿاا  دوخاا طو ساا ي سـ(اا
اا تخا بو يف انيس ايؤفيود اا,ا رى ا   يجاإوتـ ا دؿ اا  تقف ج اا خيد يج اا ني ج ستلفاـ

ديثايتـاتدفيفا دظدتاا قوىاا ع ييجان فاا  فدنؿاا ت اي تجان ودا,افي د ي يجان سيج
ي  فافخاسجاطبيعجااألن دؿاا  ثيخةاوا طخيقجاا ت ايتـابوداا توه اا,ـاهيدسود(دخ جا عي جا ت

اا فوخافاا  دسوبا إ دخاتاتد ـاا,وا تد ـا  ا سـاا  سدف ي  فابعفار ؾااستلفاـانـز
اا في د ي يج. ا ع وسجا ي دد دة افي د ي يج اإ خالات ا ف ا يتدقؽ اطخيقج اارا ايو خ وي  فا,

اا   ور  انيساأفالا اا تد ـ اتأثيخاألطدل ااألافاؼاا فوخاففخاسج ا تدقيؽااره اتدفيفا, تـ
اا تخا بو يف ا يت ا عؿ اوخف ا يتخا بو يف اا لط  اغيخ اا في د ي   اا   ورج ا  و يجا, واهتخح

اتـاا تونؿا بعضا تد جاا  دد دةاا خه يج.ا.اا فعي اا فوخاف تس يؿاأفالا

 :المرتبطو وكيفيو اإلستفاده منياعمى الدراسات  التعميق
جا د تاا سدبقافخاسدتا يخىاا بددثاأفاأو  اا ستفدفةا فال ؿاا عخضاا سدبؽاو فاااااا

اوتسدؤالت ا د تد س: اأافا   اا بدثاونيدغج ا   يج ا ساتدفيف اا  سدا ج اا بددثا, إستخ ف
دقيؽاافؼاا بدثاتبد لطواتاا  تبعجا ساا فخاسدتاا سدبقجاا تساتت  ـا  ا   يجاا بدثا 

,اا  سدا جا ساإلتيدخااألسد يباا دند يجاا   دسبجا  عد  جاا بيد دتاسيوباني ساسييـ,إب
ا اا بددث اا سدبقجبدإستخ ف اا فخاسدت اا بدث, اا  تد ج اتفسيخ اا قوةا س ا قدط انيس ا تعخؼ
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انيساإل وا  عؼاوا اتعخؼاإي د ا يجاا  خديجاا ت ويفيجا فال ؿاأستفدفةا فار ؾ,ا  د
ااأل اأ خيا فخسج اا تس اا ثد يج استلفااواانييودات  بيج اتدسيفاـ ا س ا ود اا  ونيج ا ت خي دت

ا. ستوىاأفالاا  تلباا  نخى

 إجراءات البحث     

 منيج البحث :

ا تدييػػؿاسػػتلفاـاإبا”The Descriptive Method“اسسػػتلفـاا بددػػثاا  ػػ وجاا ونػػفإ
  ظخًاا     ت ا طبيعجاا بدث.اا بيو ي د ي س

 البحث عينة

وؿاوا ددنػػػؿانيػػػساا  خ ػػػزااألاساا عػػػد ـ  ػػػؿاالنبػػػألا عي ػػػجابد طخيقػػػجاا ع فيػػػجاالتيػػػدخااتػػػـ
ـ,اددنػػػؿانيػػساا  خ ػػزاا ثػػد ساوا  يفا يػػجاا ف ػػي ا ػػػسا6056وا  يفا يػػجاا رابيػػجا ػػساأو  بيػػدفا  ػػففا

ـا;605اـ,اددنؿانيساا  خ زاا ثد ثاوا  يفا يجاا بخو زيجا سابطو جاا عػد ـ:605أو  بيدفاا بخازيؿا
اا نخى.ا   تلباا  نبا و قدخ ت ابأ  ؿااـ>600اواأو  بيدف

 ( 2) جدول

 توصيف عينة البحث

اا  نباا  نخىاا  نباا عد  ساا  نبااااااااااااااااااا

ا نخىاني ساا   سيج

ا تخ7;.5ا تخ>:.5اا طوؿ

ا ييوا خاـاا7.9:ا ييوا خاـا;9اا وزف

 دوات ووسائل جمع البياناتأ

  خيـ/ثد يج.ا69 تنويخاأ  ؿاالنبا نخىاب عفؿااCANON د يخاا .1
ند حااا عد ـاا تخا بو يفدفاا  نبيفاا ث د سااالوا ؿا سابطو جا ييـا يفيواالفالا ودخةاا فخاسجاأل .6

 يتوا ػػؽا ػػ ابخ ػػد جاا تدييػػؿا(اAVI.*(اا  تػػفافا MP4وهػػفاتدويػػؿاا فػػييـا ػػفاا تػػفافا ,ا تدييػػؿ
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ا تخبيجاا خيد يجاابد  لتبخاا عي سا  ييج  ستلفـاوابعدفااألث د ساا Win analyze D2ا دخ سا
 . يب يفابد وـخ

  نػػػػباا نػػػػي سا ي وػػػػدخةا و ػػػػ اا فخاسػػػػجاا2Dفالاا  وػػػػدخىاث ػػػػد سااالبعػػػػدفاتػػػػـاتدييػػػػؿااأل
بػػػد  لتبخاا عي ػػػسا  ييػػػجاا تخبيػػػجاا خيد ػػػيجابػػػد  لتبخاا عي ػػػسااWINanalyzeسػػػتلفاـابخ ػػػد جاًادب

ـاديثااليو ػفا ػخوؽابػيفاا  نػباا  نػخىاوا  نػباا عػد  سا ػساز ػفاا يػؼاوا تػسا يب يفابد وخا
%(ا ػػػػػفاا ػػػػػز فاا  يػػػػػسا  نػػػػػباا نػػػػػي سا ػػػػػسادػػػػػيفا د ػػػػػتا:.;5ث(اب سػػػػػبجا :0.7تسػػػػػدوىا 

(,ا  ػػداتػػـاا  تفػػدلا7%(ا ػػفاا ػػز فاا  يػػسا  نػػباا  نػػخىا ػػفوؿا 6.=5ث(اب سػػبجا :0.7 
خنجاا زاويجاا يدظيجاأث دلا خديجاا يؼا ساا فوخافابدسدباا سخنجاا زاويجاا  توسطجابفاًلا فاا س
اا(.Half Twist ا ثد ثاواألليخا فاا  ودخةاواسا نؼا ف ا

ا
 لميارات الدراسة بيوميكانيكيةال المتغيرات

ا سخنجاا يدظيجاا خأسيجا  اإت ػدهاا  دربيػجابعػفاإ توػدلاا  خديػجاا لتد يػجا ي وػدخةاا سػدبقجا سػخنجا .5
 ا فلوؿا يتخا بو يف(.

 أهنساإزادجاخأسيجا  اإت دهاا  دربيجا ن ؽاا وبوطانيسا ودزاا تخا بو يف(ا .6
 ا سخنجاا يدظيجاا خأسيجا فاإت دهاا  دربيجا دظجاتخؾاا تخا بو يفا سخنجاا لخوج( .7
 أهنساإزادجاخأسيجا فاا  دربيجا أهنسااختفدعاينؿا  اا  نبا  اا ووال( .8
 خة. ي ودا خ زاثقؿاا  سـاا عدـ ا تسدخعاا دخ ساا .9
 ا دخ جا  خ زاثقؿاا  سـاا عدـا ي ودخة.اا قوة .:

 المعالجات اإلحصائية

 دسدباا  عد  دتاا دند يجاواساأهؿاهي ج,ااMicrosoft Excel 2010تـااستلفاـابخ د جا
اا  فى.,اأ بخاهي ج,اا  توسطاا دسدبس

ا
ا
ا
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 نتائج البحث

 من مخرجات برنامج التحميل الحركى التقسيم الزمنى لمميارة
 (3جدول)

لميارة الدوران حول المحور والمصرى التحميل الزمنى والنسبة المئوية لمركز ثقل الجسم لالعب العالمى يوضح 
ا(Triffus Tuck)متكورآالعرضى ثالث مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم 

 أجزاء الميارة م
 الالعب المصرى الالعب العالمى

نففا
اا  دفخات

اا ز ف
[s]ا

ا  سب اا   وي ا
ا ز فا ؿا زل

نففا
اا  دفخات

اا ز ف
[s]ا

ا  سب اا   وي ا
ا ز فا ؿا زل

 التمييديوا5
ا%8.:ا0.56ا8ا%=.9 0.56ا8 مع الجاذبيو
ا%9.>ا:0.5ا8ا%>.; :0.5ا8 ضد الجاذبيو

ا%67.8ا0.88ا55 %:.65ا0.88ا55 الدوران األولا6
ا%65.7ا0.80ا50 %:.=5ا0.80ا50 الدوران الثانىا7

 الدوران الثالثا8
 مع المف

ا%;.56ا0.68ا:ا%;.59 0.76ا> الدوران
ا%6.=5ا:0.7ا=ا%:.;5ا:0.7ا= المف

ا%9.>ا:0.5ا8ا%>.55ا0.68ا: الختاما9
ا%500ا>>.5ا=8ا%500ا6.08ا96 المجموع 

 
 
 
 
 
 

 المصرى العالمى

اا
 

 جزاء الميارةالزمنى ألتركيب ال (8شكل )
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 المصرىالالعب  العالمىالالعب 

  

 الميارة( االشكال العصوية اداء 9شكل)

 لمميارة قيد البحث والنسبة المئوية التركيب الزمني  قراءة نتائجأواًل : 

(ا7لػػ ؿاا عػػخضاا سػػدبؽا  تػػد جاا بدػػثاو ػػسادػػفوفاني ػػجاا فخاسػػجايت ػػحا ػػفا ػػفوؿ ا ػػف
ان ػؿا ػ ا ػخاتاثػ ثاا عخ ػساا  دػوخادػوؿاا ػفوخاف وػدخةااأ ػزالأفاا ز فاا  يساألفالاا(>   ؿوا

هػػفابيػػ ان ػػفاا  نػػباا عػػد  ساا(Triffus Tuck ا ت ػػوخاّاا ي سػػـاا طػػو ساا  دػػوخادػػوؿا فػػ ا نػػؼ
ا  خديػػ اا ت ويفيػػ ان ػػفااأو ػػدعاوهػػفابيػػ از ػػفا(,ث>>.5ا  نػػخىابيػػ ا ون ػػفاا  نػػبااث(6.08 

ب سػػػػػبجاث(اا:0.5 و ػػػػػفاا  دربيػػػػػ ا%(ا=.9ب سػػػػػبجا ث(اا0.56 ا  نػػػػػباا عػػػػػد  سا ػػػػػ اا  دربيػػػػػ ا
ا  خديػػػ اا ت ويفيػػػ ان ػػػفاا  نػػػبااأو ػػػدعابيػػػ از ػػػفبي  ػػػداا ػػػفاا ػػػز فاا  يػػػساألفالاا  وػػػدخةا%(>.; 

 ػفاا%(9.>ب سبجا ث(اا:0.5 و فاا  دربي ا%(ا8.: ب سبجاث(اا0.56 ا  نخىا  اا  دربي ا
ث(اا0.88 اا ػػفوخافااألوؿان ػػفاا ألنػػباا عػػد  ساأو ػػدعاوهػػفابيػػ از ػػف,اا ػػز فاا  يػػساألفالاا  وػػدخة

 ػفاا ػز فاا  يػساا%(ا67.8ب سبجا ث(اا0.88 ن فاا  نباا  نخىابي ابي  دا%(ا:.65ب سبجا 
ب سػػػػبجاث(اا0.80 ان ػػػػفاا ألنػػػػباا عػػػػد  ساا ثػػػػد سا ػػػػفوخافااأو ػػػػدعاوهػػػػفابيػػػػ از ػػػػفا,ألفالاا  وػػػػدخة

 ػفاا ػز فاا  يػساألفالاا%(ا65.7ب سػبجا ث(اا0.80 ن فاا  نػباا  نػخىابي ابي  دا%(ا:.=5 
%(ا77.7ب سػػبجا ث(اا>:.0 ان ػػفاا ألنػػباا عػػد  ساا ػػفوخافاا ثد ػػثاأو ػػدعاوهػػفابيػػ از ػػف,اا  وػػدخة
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ابيػػػ از ػػػفبي  ػػػدا%(ا:.;5ب سػػػبجا ث(اا:0.7 اوهػػػفااسػػػت خؽاز ػػػفاا يػػػؼا ػػػفاز ػػػفاا ػػػفوخافاا ثد ػػػث
وهفااست خؽاز فاا يػؼاا%(=.75ب سبجا ث(اا0:.0 ا فوخافاا ثد ثان فاا  نباا  نخىااأو دع

اوهػفابيػ از ػفا, فاا ز فاا  يساألفالاا  ودخةا%(6.=5ب سبجا ث(اا:0.7 ا فاز فاا فوخافاا ثد ث
ن فاا  نػباا  نػخىابي ابي  دا%(ا>.55ب سبجا ث(اا0.68 ان فاا ألنباا عد  ساا لتدـاأو دع

ا فاا ز فاا  يساألفالاا  ودخة.ا%(9.>ب سبجا ث(اا:0.5 

ا–ثا6.08 انباا  نخىا ساز فاا طيخاف  األنباا عد  سانفا ويت حاأ  ييجاا ز فا
"طيدػجاا  ػدايؤ ػف,ا(ـ;605"ا اهللانبػفابيعػخجاواراا ػداتؤ ػفةافخاسػج,اث(:0.5 اث(اب دايعدفؿ>.5

ا ػز فاا  يػ اا ػريااأفاأىا "Time Of Flight" ا تخا بػو يف  ػ  ا طيػخاف ز ػف دسػدـاا ػفيف"اأف
يق ي اخيد  ا  اا ووالايس سابز فاا طيخافايعتبخاز فاا طيخافا دففا ي د ي  اأسدسػ ا ي خادػؿا

ا(557:اا> اا ف يجال ؿااألفالاا دخ  .
 

 لمركز ثقل الجسم اإلزاحة الرأسيةنتائج قراءة  ثانيا:
 (4-)جدول

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب رأسيومقادير اإلزاحو ال
 (Triffus Tuck)ا  متكور مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم 

                     
مراحل األداء الحركى 

 لمميارة
 ] تقسيم الميارة [

 المصرىالالعب  الالعب العالمى

عدد 
 الكادرات

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسط 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
 األدنى

األزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األقصى 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

 المدى

(M) 

عدد 
لكادرات ا

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسط 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
 األدنى

األزاحو 
الرأسيو 

(M) 

الحد 
األقصى 
لألزاحو 
الرأسيو 

(M) 

 المدى

(M) 

ا5
 التمييديو

 0.69 2.01 1.32 1.63 0.12 4 1.09 2.01 0.91 1.37 0.12 4 مع الجاذبية
 0.72 2.05 1.33 1.65 0.28 4 1.13 2.04 0.92 1.40 0.28 4اضد الجاذيبة

 2.07 4.43 2.36 3.54 0.72 11 3.67 6.14 2.47 4.47 0.72  الدوران االولا6
 0.53 5.05 4.52 4.88 1.12 10 1.19 7.59 6.40 7.15 1.12  الدوران الثانىا7
الدوران ا8

مع  الثالث
 المف

 1.81 4.97 3.16 4.36 0.24 6 2.81 7.56 4.75 6.19 0.32 8 الدوران
 1.13 4.76 3.64 4.28 1.64 9 1.19 7.42 6.24 6.94 1.6 9 المف

 0.86 2.88 2.03 2.46 1.88 4 2.12 4.29 2.18 3.26 2.04  الختاما9
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  (10-)شكل  

لميارة الدوران حول المحور والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى إزاحو رأسيومقادير 
ا(Triffus Tuck)ا تكور العرضى ثالث مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

(ا8ا بدػػثاو ػػسادػػفوفاني ػػجاا فخاسػػجايت ػػحا ػػفا ػػفوؿ  ػػفالػػ ؿاا عػػخضاا سػػدبؽا  تػػد جا
ا زادػػجاا خأسػػي ا  خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـان ػػفاا  نػػباا عػػد  سا ػػساا  خديػػ اا ت ويفيػػ ا ػػ ااأفا(50  ػػ ؿوا

اتبي  ػػػدابي ػػػـ(ا6.08 اتبي ػػػهػػػفااو ػػػفاا  دربيػػػ ـ(ا5=.0 اتبي ػػػاثػػػــ(ا6.05 ا  دربيػػػ اهػػػفابػػػفأتا
بػفأتااهػفا زادجاا خأسي ا  خ زاثقؿاا  سـان فاا  نباا  نخىا ساا  خدي اا ت ويفي ا  اا  دربي ا

ا زادػجااتبي ػا,او ػساا ػفوخافااألوؿ(ـ6.09 اتهػفابي ػاو فاا  دربي ـ(ا5.76 اتبي اثــ(ا6.05 
بي  ػػػػدابي ػػػػتان ػػػػفاا  نػػػػباا  نػػػػخىاـ(ا58.: ا خأسػػػي ا  خ ػػػػزاثقػػػػؿاا  سػػػػـان ػػػػفاا  نػػػػباا عػػػػد  سا

ا زادجاا خأسي ا  خ زاثقؿاا  سـان فاا  نباا عػد  ساأهنػسااتبي ا,او ساا فوخافاا ثد س(ـ8.87 
ن ػػفاـ(ا9.09 بي  ػػدابي ػػتان ػػفاا  نػػباا  نػػخىاـ(ا=9.; أختفػػدعا وػػدا ػػسا وديػػجاا ػػفوخافا بي ػػتا

عا ألنػػباا  نػػخى,او ػػساا ػػفوخافا(اهبػػؿا وديػػجاا ػػفوخافابػػث ثا ػػدفخاتاواػػواأهنػػسااختفػػد:6 ػػدفخا 
بي  ػػدابي ػػتان ػػفاـ(ا9;.8 ا زادػػجاا خأسػػي ا  خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـان ػػفاا  نػػباا عػػد  سااتبي ػػاا ثد ػػث

,او ػػػسابفايػػػجاا يػػػؼابي ػػػتاا زادػػػجاا خأسػػػي ا  خ ػػػزاثقػػػؿاا  سػػػـا  نػػػبا(ـا:7.5 ا  نػػػباا  نػػػخىا
ـ(ا:;.8 بي  ػدابي ػتان ػفاا  نػباا  نػخىا ػسابفايػجاا يػؼاـ(ا68.: ثـابي ػتاـ(ا86.; ا عد  سا
ا زادػجاا خأسػي ا  خ ػزاثقػؿاا  سػـان ػفاا  نػباا عػد  سااتبي ػا,او خديجاا لتػدــ(ا8:.7 ثـابي تا

ا.ا(ـ6.07 بي  دابي تان فاا  نباا  نخىاـ(ا>6.5 

ن ػػفااويت ػػحا ػػفا ػػؿا ػػداسػػبؽاأفااألزادػػجاا خأسػػي ا  خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـابي ػػتاأهنػػساأختفػػدع
ا  نػػباا عػػد  سا ػػسا وديػػجاا ػػفوخافاا ثػػد ساون ػػفاا ألنػػباا  نػػخىابي ػػتاأهنػػسااختفػػدعا ػػساا ػػفوخافا

ا ند حاا ألنباا عد  س.ـ(ا6.98 اا ثد سا  داس ؿا خؽا سااألختفدعابي 
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 لمركز ثقل الجسم المحظية نتائج السرعة قراءة :ثالثاً 
 (5-)جدول

العالمى والمصرى لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات مع مقادير السرعو لمركز ثقل الجسم لالعبين 
 (Triffus Tuck)ا  تكور عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

                     
مراحل األداء الحركى 

 لمميارة
 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
 الكادرات

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

السرعو 
 المتوسطو

[S/M] 

الحد 
األدنى 
 السرعو

[S/M] 

الحد 
 األقصى
 السرعو

[S/M] 

 المدى

[S/M] 

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

 السرعو
 المتوسطو

[S/M] 

الحد 
 األدنى
 السرعو

[S/M] 

الحد 
األقصى 
 السرعو

[S/M] 

 المدى

[S/M] 

ا5
 التمييديو

 5.37 7.05 1.68 4.83 0.12 4 9.55 11.74 2.19 7.70 0.12 4 مع الجاذبية
 5.57 7.57 2.01 5.27 0.28 4 9.06 11.69 2.63 7.90 0.28 4 ضد الجاذيبة

 4.21 7.27 3.06 5.20 0.72 11 5.03 11.64 6.62 9.15 0.72 11 الدوران االولا6
 2.05 2.80 0.75 1.77 1.12 10 5.53 5.92 0.39 3.21 1.12 10 الدوران الثانىا7
الدوران ا8

مع  الثالث
 المف

 5.81 6.56 0.76 2.88 0.24 6 9.26 9.50 0.23 5.34 0.32 8 الدوران
 3.47 5.40 1.93 3.69 1.64 9 4.24 6.02 1.78 3.74 1.6 9 المف

 0.41 7.07 6.66 6.85 1.88 4 1.21 11.43 10.2 10.7 2.04 6 الختاما9
 
 

 

  (11-)شكل 
لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى سرعومقادير 

 (Triffus Tuck)ا  تكور مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م
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  خ زاثقؿاا  سـا ساا  خدي اا ت ويفي اا(اأفا قفاخاا سخنج55(او  ؿا 9يت حا فا فوؿا 
  اا  دربي اهفاألرتا   ات دهنيفاديثابي تاا سخنجا  خ زاثقؿاا  سـان فاا ألنباا عد  سا

بي  داـ/ث(اا=6.5ثـابي تا ساا  خدي اا ت ويفي ا  اا  دربي ا ـ/ث(اا8;.55 سابفايجاا  خدي ا 
ثـابي تا ساـ/ث(اا09.;سابفايجاا  خدي ا بي تاا سخنجا  خ زاثقؿاا  سـان فاا ألنباا  نخىا 

ا  اا  دربي  ا   اا ت ويفي  اتزايفااـ>:.5ا  خدي  اا  سـ اثقؿ ا  خ ز اا سخنج اتزايفتا قدفيخ اثـ /ث(,
ابي ت اديث ان اتفخي يد ا ود اهيـ اأنيس ااا سخنج اا  خدي ااوا  نخىاا عد  سا  نبيفف ا وديج  س

ا اا عد  س اا ألنب ان ف ا بي ت اا  دربي  ا ف ا=:.55 ا ت ويفيج ا اا  ـ/ث( اا  نخىان ف نب
ا;9.;  ا اا  اـ/ث(, اا فوخافااألوؿان ف ا بي تا سا وديج األرتا   ات دهنيف نباا عد  ساثـ
ا سخنجاأهؿاهيـااثـات دهنداتفخي يداديثابي تـ/ث(اا;7.6نباا  نخىا ن فاا  ـ/ث(اا6:.: 

نباا  نخىادابي تان فاا  بي  ـ/ث(اا0.67يجاا فوخافاا ثد ثا انباا عد  سا سابف ودان فاا  
ثـاتزايفتا قدفيخاا سخنجا  خ زاثقؿااـ/ث(,اا9;.0أهؿاهيـا ودا سا وديجا وديجاا فوخافاا ثد سا 

ون فاـ/ث(ا=8.=نباا عد  سا سا وديجاا فوخافاا ثد ثا ا  سـاتزايفااتفخي يداديثابي تان فاا  
ا:9.:نباا  نخىا ا   اا  و سا ـ/ث(, ان ف اا لتدـ اا سخنجانبااخديج  عد  ساتزايفتا قدفيخ

نباا  نخىا/ث(اأ داا  ـ;55.5 تا سا وديجاا  خدي ا   خ زاثقؿاا  سـاتزايفااتفخي يداديثابي
ا/ث(.ـا::.: تا سا وديجاا  خدي ا  تزايفتاثـات دهنجا بي

نباا عد  ساوا   تسب ا فاا  خدي اا ت ويفي اوا تسااست خةاويت حاأ  ييجاا سخنجان فاا  
ا  واراا داتؤ فةافخاسجاايجاا فوخافاا ثد ث,او ر ؾاا سخن اا   تسبجا سا خديجاا لتدـاإ سابف ع ا
 تا طيخافاتزيف ز ف افازف  ي د(ا6058"ا ا دس دوي  دسف ندخؼ و خ يف نبد  اهلل سعف فا"
اوبد تد   اختفدع أهنس بيوغ يستطي  و    ا طيخاف سخنج  ع   أفال  ف ا خيد   ت  ف    ف

ا(ا9 اافخاسج.    تأ ف  د وارا دخ  اوادف تسيسؿ    األ خوبدتيج ا  ودخات  ف    ونج

ا

ا

ا

ا
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 (6)جدول
 البيوميكانيكية المتغيرات بعض في والمصرى العالمى الالعب بين الفرق

 الالعب المصرى الالعب العالمى لميارات الدراسةالبيوميكانيكية  المتغيرات

ا  دربيجابعفاإ تودلاا  خديجاا لتد يجاا سخنجاا يدظيجاا خأسيجا  اإت دها
اـ/ث09.;اـ/ث8;.55ا ي ودخةاا سدبقجا سخنجاا فلوؿا يتخا بو يف(.

أهنساإزادجاخأسيجا  اإت دهاا  دربيجا ن ؽاا وبوطانيسا ودزا
اـ=:.0اـ=5.0اا تخا بو يف(

ا سخنجاا يدظيجاا خأسيجا فاإت دهاا  دربيجا دظجاتخؾاا تخا بو يفا
اـ/ث7.57اـ/ث=:.55ا سخنجاا لخوج(

ا  اا  نبا  اينؿااختفدعاأهنس اا  دربيجا فاخأسيجاإزادجاأهنس
اـ7.0اـ9.99ا(ا ووال

 

 لمركز ثقل الجسم عجمةنتائج القراءة  :رابعًا 
 (7)جدول

لمركز ثقل الجسم لالعبين العالمى والمصرى لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات مع  عجمومقادير ال
 (Triffus Tuck)ا  تكور عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

                     
مراحل األداء الحركى 

 لمميارة
 ] تقسيم الميارة [

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

عجمو ال
 المتوسطو

[S2/M]   

الحد 
 األدنى

 وعجمال
[S2/M] 

الحد  
األقصى 

 و عجمال
[S2/M] 

 المدى

[S2/M] 

عدد 
 الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

عجمو ال
 المتوسطو

[S2/M]   

الحد 
 األدنى

 وعجمال
[S2/M] 

الحد  
األقصى 

 و عجمال
[S2/M] 

 المدى

[S2/M] 

 66.8 79 12.2 45.3 0.12 4 94.9 118.2 23.3 74.5 0.12 4 مع الجاذبية التمييديوا5
 68 78.3 10.3 45.6 0.28 4 95.7 115.9 20.2 71.1 0.28 4اضد الجاذيبة

 10.2 17.1 6.8 11.6 0.72 11 15.9 21.8 5.8 12.7 0.72 11 الدوران االولا6
 16 19.4 3.4 10.6 1.12 10 5.6 19.1 13.5 15.9 1.12 10 الدوران الثانىا7
ا فوخافاا8

اا ثد ث
 12 14.9 2.9 9.2 0.24 6 18 24 6 15.5 0.32 8 الدوران
 9.7 16.2 6.4 11.7 1.64 9 16.7 23.1 6.4 14.8 1.6 9 المف

 15.6 16.3 0.8 7.2 1.88 4 12.8 16 3.2 9.5 2.04 6 الختاما9
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  (12-)شكل  

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى عجمومقادير 
 (Triffus Tuck)ا  تكور مرات مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

ا ت ويفيػػػ ا ػػػػ اا  دربيػػػجادػػػفثاتزايػػػػفا(اا ػػػساا  خديػػػ ا56(او ػػػػ ؿا ;ويت ػػػحا ػػػفا ػػػفوؿا 
تػػفخي سا  قػػدفيخا ع يػػ ا  خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـا  ػػ ا ػػفاا  نبػػيفاا عػػد  ساوا  نػػخىاواهػػفابي ػػتاأنيػػسا

نػػػػػػباا عػػػػػػد  ساهي ػػػػػػجا وػػػػػػداور ػػػػػػؾا ػػػػػػسا وديػػػػػػجاا  خديػػػػػػ اا ت ويفيػػػػػػ ا ػػػػػػ اا  دربيػػػػػػجا بي ػػػػػػتان ػػػػػػفاا  
 ػفاا  خديػ اا ت ويفيػ او ساا  زلاا ثػد ساا(,6ـ/ث0.=;نباا  نخىا ن فاا  (,ا6ـ/ث;5.>55 

نػػػػباا عػػػػػد  سا ػػػػسا وديػػػػػجاا  خديػػػػػ اا ع يػػػػ ان ػػػػػفاا  ا ػػػػفاا  دربيػػػػػجات دهنػػػػداتػػػػػفخي يداديػػػػثابي ػػػػػت
ا.(6ـ/ث50.77ا  نخىا انبا  بي  دابي تان فاا(,6ـ/ث>60.5 

هػػػػػػػؿاهي وػػػػػػدا ػػػػػػػساا  وػػػػػػػدخةاأنػػػػػػػباا عػػػػػػد  سابي ػػػػػػػتاا ع يػػػػػػ او ػػػػػػسابفايػػػػػػػجاا ػػػػػػفوخافااألوؿا  ا
(اثػػػـات دهنػػػجا50ن ػػػفا ػػػدفخا (,ا6ـ/ث58.99(اثػػػـاتزايػػػفا بي ػػػتا =ن ػػػفا ػػػدفخا ا(,اا6ـ/ث6>.9 

ن ػػػفا(,ا6ـ/ث;9.=5(اثػػػـاتزايػػػفاتػػػفخي سا بي ػػػتا 56ن ػػػفا ػػػدفخا (,ا6ـ/ث59.:تػػػفخي يدا بي ػػػتا 
(ا ػػػساثػػػـاتزايػػػفا بي ػػػتا>5ن ػػػفا ػػػدفخا ا(,اا6ـ/ث6:.;تػػػفخي يدا بي ػػػتا ات(اثػػػـات دهنػػػ58 ػػػدفخا 

(ا65ن فا دفخا ا(,اا6ـ/ث57.98تفخي يدا بي تا ات دهن(اثـات=5ن فا دفخا (,ا6ـ/ث;;.65 
تػػفخي يدا بي ػػتاات(اثػػـات دهنػ66ن ػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث;0.=5 ػساا ػػفوخافاا ثػػد س,اثػـاتزايػػفا بي ػػتا 

(اثػػػػػػـا69ن ػػػػػػفا ػػػػػدفخا (,ا6ـ/ث9:.:5 بي ػػػػػتا ات(اثػػػػػػـاتزايػػػػػف68ن ػػػػػفا ػػػػػدفخا (,ا6ـ/ث;;.59 
ن ػػفا ػػدفخا(,ا6ـ/ث=0.=5 بي ػػتا ات(اثػـاتزايػػف:6ن ػػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث=59.6 بي ػػتا اتت دهنػ

(,اثػػـا=6 ػػسا وديػجاا ػػفوخافاا ثػد سان ػػفا ػدفخا (,ا6ـ/ث;57.8تػػفخي يدا بي ػتا ات(اثػـات دهنػ;6 
(ان فا6ـ/اث50.75تفخي يدا بي تا ات(اثـات دهن70ن فا دفخا (,ا6ـ/ث=0.:5 بي تا اتتزايف

جاتػػػػفخي يدا بي ػػػػتا(اثػػػػـات دهنػػػػ77ن ػػػػفا ػػػػدفخا ا(,اا6ـ/ث=:.58(اثػػػػـاتزايػػػػفا بي ػػػػتا 76 ػػػػدفخا 
(اثػػػػػػـا:7ن ػػػػػػفا ػػػػػدفخا (,ا6ـ/ث=57.7 بي ػػػػػتا ات(اثػػػػػػـاتزايػػػػػف79ن ػػػػػفا ػػػػػدفخا (,ا6ـ/ث50.76 
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ن ػفا(,ا6ـ/ث=67.0تػفخي يدا بي ػتا ات(اثػـاتزايػف;7ن ػفا ػدفخا (,ا6ـ/ث=7.: بي تا اتت دهن
تػػفخي يدا بي ػػتاات(اثػػـاتزايػػف87ن ػػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث0.:تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ=7 ػػدفخا 

 ػساا  خديػ اا لتد يػ ان ػفا(,ا6ـ/ث7.68 بي تا ات(اثـات دهن89ن فا دفخا ا(,اا6ـ/ث68.05 
 بي ػػػػػػػػتاات(اثػػػػػػػػـات دهنػػػػػػػػ90ن ػػػػػػػػفا ػػػػػػػػدفخا (,ا6ـ/ث==.57 بي ػػػػػػػػتا ات(اثػػػػػػػػـاتزايػػػػػػػػف=8 ػػػػػػػػدفخا 

 ػػسا وديػػجاا  وػػدخةان ػػفا ػػدفخا(,ا6ـ/ث07.:5 بي ػػتا ات(اثػػـاتزايػػف95ن ػػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث6=.9 
ا(.96 

ا  نػػخىاتػػفخي يدا بي ػػتا ػػسابفايػػجاانػػبا  ن يػػجا خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـان ػػفااتبي  ػػدات دهنػػا
ان ػػػػفا ػػػػدفخ(,ا6ـ/ث7;.50(اثػػػػـاتزايػػػػفتا بي ػػػػتا 50ن ػػػػفا ػػػػدفخا (,ا6ـ/ث:9.>ا ػػػػفوخافااالوؿا 

تػػػػػػػفخي سا بي ػػػػػػػتاات(اثػػػػػػػـاتزايػػػػػػػف56ن ػػػػػػػفا ػػػػػػػدفخا ا(,اا6ـ/ث6=.> بي ػػػػػػػتا ات(اثػػػػػػػـات دهنػػػػػػػ55 
(ا:5ن ػػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث57.95 بي ػػتا اتػػفخي يدات(اثػػـات دهنػػ58ن ػػفا ػػدفخا (,ا6ـ/ث>0.;5 

ا(,6ـ/ث=>.8تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ;5ن ػػفا ػػدفخا ا(,6ـ/ث8=.58 بي ػػتا اتثػػـاتزايػػف
ن ػػفا ػػدفخاا(,6ـ/ث>7.=5تػػفخي سا بي ػػتا ات(اثػػـاتزايػػف60 ػػسابفايػػجاا ػػفوخافاا ثػػد سان ػػفا ػػدفخا 

(ااثػػـا70ا ثد ػػثان ػػفا ػػدفخا  ػػسابفايػػجاا ػػفوخافاا(,6ـ/ث=6.6تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ69 
ن ػػفاا(,6ـ/ث66.:تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ75ن ػػفا ػػدفخا ا(,6ـ/ث06.= بي ػػتا اتتزايػػف

 بي ػػػػتاات(اثػػػػـات دهنػػػػ:7ن ػػػػفا ػػػػدفخا ا(,6ـ/ث59.:5تػػػػفخي يدا بي ػػػػتا ات(اثػػػػـاتزايػػػػف77 ػػػػدفخا 
(اثػػػػػػـا>7ن ػػػػػػفا ػػػػػدفخا ا(,6ـ/ث:>.59 بي ػػػػػتا ات(اثػػػػػػـاتزايػػػػػف;7ن ػػػػػفا ػػػػػدفخا ا(,6ـ/ث;59.8 

تػػػػػػػػفخي سا بي ػػػػػػػػػتاات(اثػػػػػػػػـاتزايػػػػػػػػف80ن ػػػػػػػػفا ػػػػػػػػػدفخا ا(,6ـ/ث88.:تػػػػػػػػفخي يدا بي ػػػػػػػػتا اتت دهنػػػػػػػػ
(اثػـا:8ن ػفا ػدفخا ا(,6ـ/ث;;.0تفخي يدا بي تا ات(اثـات دهن86ن فا دفخا ا(,6ـ/ث59.68 

ا(.>8 سا وديجا خديجاا لتدـان فا دفخا ا(,6ـ/ث79.:5تفخي سا بي تا اتتزايف

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 . المركز ثقل الجسم قوةال نتائجو قراءة  تحميل : ا  رابع
 (8-)جدول

لمركز ثقل الجسم لالعبين العالمى والمصرى لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات مع  القوةمقادير 
 (Triffus Tuck)ا  تكور عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

                     
مراحل األداء الحركى 

 لمميارة
 الميارة [] تقسيم 

 الالعب المصرى الالعب العالمى

عدد 
الكادرات 

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسطو 
 القوة

[N] 

الحد 
األدنى 

 االقوة
[N] 

الحد 
 األقصى
 القوة

[N] 

 المدى

[N] 

عدد 
 الكادرات

] [ 
 

التركيب 
 الزمنى

[s] 

متوسطو 
 القوة

[N] 

الحد 
 األدنى
 االقوة

[N] 

الحد 
 األقصى
 القوة

[N] 

 المدى

[N] 

 39.1 46.3 7.16 26.6 0.12 4 56.5 70.3 13.9 44.4 0.12 4 مع الجاذبية التمييديوا5
 39.8 45.9 6.05 26.7 0.28 4 57 69 12.0 42.3 0.28 4اضد الجاذيبة

 5.99 10.0 4.01 6.81 0.72 11 9.49 13 3.46 7.53 0.72 11 الدوران االولا6
 9.38 11.4 1.97 6.23 1.12 10 3.34 11.4 8.02 9.46 1.12 10 الدوران الثانىا7
ا فوخافاا8

اا ثد ث
 8 0.32 9.22 3.58 14.3 10.7 6 0.24 5.37 1.72 8.73 7.01 

المف حول 
 المحور الطولى

9 1.6 8.84 3.81 13.8 9.94 9 1.64 6.83 3.78 9.46 5.69 
 9.13 9.58 0.45 4.19 1.88 4 7.6 9.54 1.93 5.65 2.04 6 الختاما9

ا

ا
  (13-)شكل 

لميارة الدوران حول المحور العرضى ثالث مرات والمصرى العالمى  ينلمركز ثقل الجسم لالعب أقصى قوةمقادير 
 (Triffus Tuck)ا  تكور مع عمل نصف لفو حول المحور الطولى لمجسم م

(اا ػػػساا  خديػػػ اا ت ويفيػػػ ا ػػػػ اا  دربيػػػجادػػػفثاتزايػػػػفا57(او ػػػػ ؿا >ويت ػػػحا ػػػفا ػػػفوؿا 
تفخي سا  قدفيخاا قوةا  خ زاثقؿاا  سـا   ا فاا  نبيفاا عد  ساوا  نخىاواهفابي تاأنيساهي ػجا
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 يػوتفاـ/اا0.77;ا عػد  سا انػبا   وداور ؾا سا وديجاا  خديػ اا ت ويفيػ ا ػ اا  دربيػجا بي ػتان ػفا
(,او ساا  زلاا ثد سا فاا  خدي اا ت ويفي ا فا6 يوتفاـ/اثا=6.:8ا  نخىا انبا  (ان فا6ث

 يػوتفاـ/اا56.0ا عد  سا ػسا وديػجاا  خديػ ا انبا  ا قوةان فااا  دربيجات دهنداتفخي يداديثابي ت
ا(.6 يوتفاـ/اثا09.:ا  نخىا نباا  (ابي  دابي تان فا6ث

(ان ػػفا ػػدفخا6يػػوتفاـ/اث ا:7.8ا عػػد  سابي ػػتاا قػػوةا انػػبو ػػسابفايػػجاا ػػفوخافااألوؿا  ا
ا::.7تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ50(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا::.>(اثػػـاتزايػػفا بي ػػتا = 

(ان ػػػفا ػػػدفخا6 يػػػوتفاـ/اثا9:.55تػػػفخي سا بي ػػػتا ات(اثػػػـاتزايػػػف56(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اث
 بي ػػتاات(ا ػػساثػػـاتزايػػف>5(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا8.98(اثػػـات دهنػػجاتػػفخي يدا بي ػػتا 58 
(ان ػفا6 يػوتفاـ/اثا:0.>تػفخي يدا بي ػتا ات(اثـات دهنػ=5(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا:=.56 

(اثػػػـا66(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا55.79 بي ػػػتا ات(ا ػػػساا ػػػفوخافاا ثػػػد س,اثػػػـاتزايػػػف65 ػػػدفخا 
 يػوتفاـ/اا=.= بي ػتا ات(اثػـاتزايػف68(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا=7.=تفخي يدا بي تا اتت دهن

ات(اثػػػـاتزايػػػف:6(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا=0.= بي ػػػتا ات(اثػػػـات دهنػػػ69(ان ػػػفا ػػػدفخا 6ث
 يػػػوتفاـ/اا06.>تػػػفخي يدا بي ػػػتا ات(اثػػػـات دهنػػػ;6(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا:55.7 بي ػػػتا 

(ان فا دفخا6 يوتفاـ/اثا>9.= بي تا ات(,اثـاتزايف=6(ا سا وديجاا فوخافاا ثد سان فا دفخا 6ث
 بي ػػػػتاات(اثػػػػـاتزايػػػػف76(ان ػػػػفا ػػػػدفخا 6 يػػػػوتفاـ/اثا58.:تػػػػفخي يدا بي ػػػػتا ات(اثػػػػـات دهنػػػػ70 
(ان ػػفا6 يػػوتفاـ/اثا58.:تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ77(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا9;.> 

ا5>.7 بي ػتا ات(اثػـات دهنػ:7(ان ػفا ػدفخا 6 يػوتفاـ/اثا=;.; بي ػتا ات(اثـاتزايف79 دفخا 
(ان ػػػفا ػػػدفخا6 يػػػوتفاـ/اثا9;.57تػػػفخي يدا بي ػػػتا ات(اثػػػـاتزايػػػف;7خا (ان ػػػفا ػػػدف6 يػػػوتفاـ/اث

تػػػفخي يدا بي ػػػتاات(اثػػػـاتزايػػػف80(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا;:.55 بي ػػػتا تا(اثػػػـات دهنػػػ=7 
(ان ػفا6 يػوتفاـ/اثا>7.9تػفخي يدا بي ػتا ات(اثـات دهنػ85(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا5>.55 

 بي تاات(اثـات دهن89(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا=58.6تفخي يدا بي تا ات(اثـاتزايف87 دفخا 
 يػػوتفاـ/اا77.> بي ػػتا ات(اثػػـاتزايػػف=8(ا ػػساا  خديػػ اا لتد يػػ ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا7=.5 
ات(اثػػػـاتزايػػػف95(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا7.96 بي ػػػتا ات(اثػػػـات دهنػػػ90(ان ػػػفا ػػػدفخا 6ث

ا(.96(ا سا وديجاا  ودخةان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا98.= بي تا 

ا قػػوةا  خ ػػزاثقػػؿاا  سػػـان ػػفاا ألنػػباا  نػػخىاتػػفخي يدا بي ػػتا ػػسابفايػػجااتبي  ػػدات دهنػػا
(ا6 يػػوتفاـ/اثا=6.:(اثػػـاتزايػػفتا بي ػػتا 50(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا9.05ا ػػفوخافااالوؿا 

تػػفخي ساات(اثػػـاتزايػػف56فا ػػدفخا (ان ػػ6 يػػوتفاـ/اثا9.67 بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ55ن ػػفا ػػدفخا 
 يػػػوتفاـ/اا6=.;تػػػفخي يدا بي ػػػتا ات(اثػػػـات دهنػػػ58(ان ػػػفا ػػػدفخا 6 يػػػوتفاـ/اثا50.05 بي ػػػتا 

تػفخي يداات(اثـات دهن;5(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا9;.>(اثـاتزايفا بي تا :5(ان فا دفخا 6ث
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تػفخي سا بي ػتااتـاتزايػف(اثػ60(ا سابفايػجاا ػفوخافاا ثػد سان ػفا ػدفخا 6 يوتفاـ/اثا;>.6 بي تا 
(ا ػسا6 يػوتفاـ/اثا6;.5تػفخي يدا بي ػتا اثـات ده نػت(ا69(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا55.79 

(اثػـا75(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا=9.6 بي تا ات(ااثـاتزايف70بفايجاا فوخافاا ثد ثان فا دفخا 
ا:8.=تػفخي يدا بي ػتا ات(اثـاتزايػف77(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا9:.7تفخي يدا بي تا اتت دهن

(اثػػـا;7(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا;0.= بي ػػتا ات(اثػػـات دهنػػ:7(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اث
 يػػوتفاا>;.7تػػفخي يدا بي ػػتا ات(اثػـات دهنػػ>7(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا=6.= بي ػػتا اتتزايػف
(اثػػـا86(ان ػػفا ػػدفخا 6 يػػوتفاـ/اثا7=.>تػػفخي سا بي ػػتا ات(اثػػـاتزايػػف80(ان ػػفا ػػدفخا 6ـ/اث
ا>9.=تفخي سا بي ػتا ات(اثـاتزايف:8(ان فا دفخا 6 يوتفاـ/اثا0.89تفخي يدا بي تا اتت دهن

اا(.>8(ا سا وديجا خديجاا لتدـان فا دفخا 6 يوتفاـ/اث

(او ػػر ؾا>;=5(او  ػػدؿانبػػفاا د يػػفا 9;=5 ػػؿا ػػفا د ػػفايوسػػؼاا  ػػي ا واػػراا ػػدايؤ ػػفها
ا(ا سا:6058ا لد ؽا (ا  ادد فاأد فانبفا>==5ندفؿانبفاا بنيخا 

 سبا يقوىاو قفااتفقتاا  خا  اسد فجاا ر خانيسا س سااألسد ااألوؿاهوةاا بفايجاوا و  ااأل
ابوػػػداا  سػػػـاا ب ػػػخىا و ػػػدؾاالت  ػػػدتابيو و يػػػجاو ػػػر ؾاواا قنػػػوى.ا  ػػػسادد ػػػجاا  وػػػدخاتاا تػػػسايقػػػـو

ابيو ي د ي يجاوسي و و يجاور ؾا يدفوفاا  س يجاا ديويجاوا ت خيديج.

ي  ػفاا توظيػؼاا بيو ي ػد ي ساوا بيو ػو سا  سػد جاا ع يػجاا ت ويفيػ اوألفا سػد جاا ع يػجاودتسا
ا ت ويفيجا دففةات خيديداب فىادخ جا فدنؿاا  سـاواستطد جاا ع  تاوا  خو جاا عد جاوا لدنجا

او فاارااا   طيؽاودتساي  فاا دنوؿاأنيساتسدخعات ويفى.

نيساأنيسا عفؿا يتسدخعاا دخ ساوسوؼا  دهشاا   ونجا فاا  بدفئاي باأفاتخانسا يدنوؿ
:ا7(ا :=5-=:9>5(ا 760-755:6(ا 689:57و قفالف تا   ونجاا  خا  ا ا فدًاآارهاا  دففا

75:-76=) 
  االستنتاجات

  نباا  نخىااون فاا(ثا6.08 ا  نباا عد  سان فاابي اا ز فاا  يساألفالا ودخةاا فخاسج.ا5
از فا خاديا(ث>>.5  ااجوبي  اا(ثا:;.5 ا  نباا عد  ساا طيخافان ف   نباا  نخىااون ف
 (.ث:.5 

ا6 ا . اا ت ويفيج اا  خدي  اا  نباا عد  سا سا وديج ان ف ا  خ زاثقؿاا  سـ ا=:.55بي تاا سخنج
/ث(,ابي  دابي تاا سخنجا  خ زاثقؿاا  سـان فاا ألنباـا;9.;ا  نباا  نخىا ون فا/ث(ااـ
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/ث(ابي  دابي تان فاا ألنباا  نخىاأهؿاـا0.67ا فوخافاا ثد ثا بي تا ا عد  ساأهؿاهي ودابفأيجا
ا/ث(اـا9;.0هيـا ودا سا وديجا وديجاا فوخافاا ثد سا 

 ع ي ا  خ زاثقؿاا  سـا   ا فاا  نبيفاا عد  ساوا  نخىاواهفابي تاأنيساابي تا قدفيخا.ا7
ا ب اا  دربيج ا   اا ت ويفي  اا  خدي  ا وديج ا س اور ؾ ا ود اا  هي ج ان ف اا عد  ساي ت نب

(,او ساا  زلاا ثد سا فاا  خدي اا ت ويفي ا6ث تخاا/ا=;نباا  نخىا (ان فاا  6ـ/ث6.>55 
/اـا60.6نباا عد  سا سا وديجاا  خدي ا ا ع ي ان فاا  ا فاا  دربيجات دهنداتفخي يداديثابي ت

ا(.6ـ/اثا0.7(ابي  دابي تان فاا ألنباا  نخىا 6ث

  التوصيات

ا اوا  فخبيفايونس ا ا بددثيف اا   بدز اخيد ج ا  دؿ ا س اا عد ييف ا بددث
 :وا  عي يف(ابدأللرا ساا نتبدخاوو ؽا تد جاا فخاسجا داييس

اا -5 اا ات دـ انيساي ب اا  ودخى ا  فال ات وف اا تس ابد قفزات اا لدنج اا  ونيج بد تفخيبدت
  نيساأوا سفؿ.(ابوفؼاا ونوؿا ألنيساإزادجاخأسيجا  خديجاا ت ويفيجا تخ بو يفا ا

ا -6 اا ات دـ اي ب اا  ونيج اا   دسبجابد تفخيبدت اا طدالت اون ؿ اا بطف ان  ت  تقويج
ا اوأث دل اهبؿ اا ظوخ ا ع  تاأسفؿ اا و وعا ودخةا تعييـ اا فخاسج ا بط ا توهيتا سوو ج

اا توهيتاا   دسب. ساوا سخنجاا   دسبجا بفايجاا فوخافا

ا فاديثاا  خديجاا س يج.تا لتيفجاإ خالافخاسدتا  دبوجانيساني د -7

اإ خالافخاسدتا  دبوجانيسا ودخاتا لتيفجا فاديثافخ جاا نعوبج. -8
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 لعربيةالمراجع ا

فخاسجاتدييييجا يع هجابيفابعضاا  ت يخاتاا بديو ي ي دتي يجاا:ااهللانبفابيعخجا-5
اا تخا بو يف اخيد ج ا   اا دخ   ااألفال اخسد جا  خادؿ ,

اـ.;605,   وخا د ستيخ

ا يدخ دتاا:ا يخفااول وتا-6 اا عي   اا بدث اوطخؽ اا ديويج ا  ي د ي د
اسيي دفانيسادسف,اا خيد يج اا د يف, ا  دؿانبف اتخ  ج ,

اـ.===5,ا خ زاا  تدبا ي  خ,اا قداخة

,اا قداخة,ا طبعجاا  ييدس,انيوـافخاسجاا دخ جاا خيد يج:اااأد فانبفاا لد ؽادد فا-7
اـ.6058

,افاخاا و دلا  ظوخانيـاا دخ جا يبفلا سا سدبقدتاا عفو :الد فانبفاا د يفا د  ا-8
اـ.:600,ا5 ف يداا طبدنجاوا   خ,اط

سعفااهللانبد اخ يفاواندخؼاا-9
ا دسفاا دس دوى

 ا ث ثج  يلطوات ا بديو ي ي دتي يج ا  ت يخات  بعض تدييييجا:
 هفزة    ا   دز ب ستوى ون هتو د االختقدلاو خديج األليخة

ا.ـ6058ا عخاؽ, ا تخبيجاا خيد يج  ييج ,أخبيؿ ,ا يفيف

اا  ت يخاتاا:اسعيفا د فاغ ي سانبفخب ا-: ابعض ا ول ا س ا ونيج ات خي دت ابخ د ج تأثيخ
ا يفوخةا اا  ودخي ااألفال ا ستوى اتدسيف انيس ا  ي د ي يج

ا اتدت اا تخا بو يف ا  د    اا  ستقي ج اا ليفيج ا56ا ووا يج
اـ.6060,ابدثا   وخ,اس ج

اا   يجاا:ا_____________ا-; اافال ا ستوي اني  اا دخ يج اا بخانج ات خي دت تأثيخ
ا اتدت اا تخا بو يف ا  نب  اواف تاا50اال بدخي  ا" س وات

إ ساا تعخؼاني اتدثيخات خي دتاا بخانجاا دخ يجاني اافالا
ا اتدت اا تخا بو يف ا  نب  ااال بدخيج ,اس واتا50ا   ييج

اـ.;605بدثا   وخ,ا
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اا-> ادسيف او دلاطيدج اا فيف, دسدـ
اسعيفا ا د ؿ, ا نطفس ن ح,

انبفاا خ يف

اا  تدب :ا قداخة 5ج ,ا تطبيق  ا دخ ج نيـا: ,ا ي  خ  خ ز
اـ.>==5

ا ساا:اندفؿانبفاا بنيخا-= اوا تطبيؽ اا  ظخيج ابيف اا ت د ؿ اا ديويج, ا  ي د ي د
اـ.>==5,ا,ا خ زاا  تدبا ي  خاا قداخةا   دؿاا خيد س

ا  يدح سيـابفخاا-50 ا-ن دف .ا تخا بو يف  ودز بدستلفاـ ا   بدز  ودخات تعييـ : 
ا.>600وا توزي اا ي  خ   فالوي فاخ : األخفف

ا

,ااد فا ؤافا د فاابخاايـا ددت ا-55
اا  در س

ا   تبجاا تطبيقدتاا  يفا يجا يتدييؿاا دخ سا ساا   بدز,ا:
اـ.:600االس  فخيجا,اا  نخيج

,ا   أةاا  عدخؼ,اا طبعجااالو  ,اخيد جاا تخا بو يفف يؿاا:ا_____________ا-56
اـا.ا6050,ااالس  فخيج

اوتطبيقدتودا:  د فايوسؼاا  ي ا-57 اا ديويج اا  ي د ي د اا  عدخؼ, افاخ ,ا:>=5,
اـ.9;=5

ا
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