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 تأثير تنمية التوقع الحركى على بعض المتغيرات البدنية والمهارية 
 ومستو  االداء ل عبى س ح السيف

 أ.م.د/ محمد عباس صفوت على 
 المقدمة ومشكلة البحث : 

رياضيية المبييارزة ميين رياضييات النييزال الفييردي التييي تعتمييد علييى مختلييف قييدرات الالعييب البدنييية  تعييد
 ،يجيب أعيداد الالعيب بشيكل يتناسيب ميع طبيعية األداءلتطوير تليك القيدرات  ، العقليةالنفسية و والمهارية و 

 حيث أنها تختلف في متطلبات األداء عن باقي أنواع الرياضات . 
لسريع في تلك الرياضة اصبح االقتراب من المستويات العاليية أميرا صيعبا إال ومع التقدم والتطور ا

وأكتشيييا  وتنميييية إذا تيييوافر فيييي الالعيييب العدييييد مييين الجوانيييب البدنيييية و المهاريييية و النفسيييية و العقليييية، 
القييدرات التييى تسيياعد فييى نمييو وتطييور أمكانييات الالعييب البدنييية والمهارييية حيييث يعييد التوقييع الحركييى ميين 

 درات التى قد تساعد فى تحسن كثير أمكانات الالعب البدنية والمهارية . الق
(عليييى أن فلسيييفة المبيييارزة تتبليييور فيييي كيفيييية التخطييييط لتحقيييي  لمسييية 1999")إبنننراهيم نبينننل"ييييرى و 

صيييحيحة عليييى المنيييافس وفيييى نفيييس الوقيييت إعاقتيييه مييين تحقيييي  لمسييية، وعليييى هيييذا ينبغيييي إعيييداد الالعيييب 
رو  المنافسيية ال يمكيين التنبييؤ بهييا بدقيية وبييذلك فالبييد ميين وضييع البييرامج خططيييا بشييكل جيييد حيييث أن ظيي

 ( 2:  1 ) الخططية لما قد يحدث في مواقف اللعب المختلفة والشائعة.
حيييث تعتبيير أهمييية األحسيياس بالمسييافة والييزمن للحركيية المييؤداه وإرتباطهييا بييالتوقع الحركييى المييدرك 

 (  45:  12اء الحركى الجيد واالرتقاء بالمستوى . ) يعمل على تثبيت الحركة والوصول لتحقي  األد
حيث من الممكن أن يفهم التوقع على أنه ) تصور حركى يتضمن األداء المباشر للحركة ( ومثيل 
التصييور الحركييى ميين الممكيين أن يكييون التوقييع علييى درجييات مختلفيية ميين التفصيييل وأن يتمشييى بييدرجات 

 (  106:    7توقعة ( . ) مختلفة مع الهد  الموضوع ) النتيجة الم
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الكثييير ميين المبييارزين  ن( إDavid William Glasser  1995كمننا أكنند "ديفنند وليننام ج سننير"
المنافس مهم لهم الن معظم الالعبيين سيريع فيي رد  محدودة، فاستطالععندهم جمل محدودة وردود فعل 

انيه يكيون مين السيهل لدييه اختييار المبيارز اليذي يسيتخدم الخطيط ف كثييرة، أمياالفعل ولكن ليس لديه جمل 
 (1 :11) أي من الحلول تبعا للموقف.

إال أنييه  فقييط،ففييى المنييازالت يجتهييد الالعييب فييى التوفييي  بييين تعامالتييه وبييين سييلوك منييافس واحييد 
ونتيجة لذلك يتعين وضع رد فعله فيى االعتبيار عنيد أداء  المنافس،يوجد أتصال مباشر ومستمر مع هذا 

وال يمكيين تحقييي  الهييد  ميين التعامييل إال عنييدما يييتم أدخييال رد فعييل المنييافس وكييذلك  هجومييية،كييل حركيية 
 (  112 : 7) سليمة.توقيت أداء رد الفعل هذا فى مسودة الحركة المتوقعة بصورة 

ويعتبر رد الفعل القائم على التوقع من العوامل العامة فى سرعة األداء وخاصية فيى مثيل األنشيطة 
  (190 :2) الزمنية.توقع اللحظة  المكان،توقع  نوعان:أنتظار المثير والمتوقع  التى تتطلب رد فعل دون 

زييييادة عيييدد  –تنميييية النيييواحى المعرفيييية ) دراسييية اإلحتمييياالت  طريييي :وتنميييية التوقيييع الحركيييى عييين 
 –اإلسييييتنتاج  –اإلنتبيييياه  –المالحظيييية  –مسييييودات التعامييييل( وتنمييييية العمليييييات العلقلييييية العليييييا ) التفكييييير 

 (  114:    7) التصور (.  –دراك اإل
م " أن التوقع الحركى يمثل الفترة الزمنية التيى يسيتغرقه  1995 محمود عبد الفتاح عنانويذكر " 

 (  133:  10للتنبؤ بظهور المثير والهد  سواء كان ضوئيُا أو سمعيُا . ) 
رياضيية لهيا هيد  م ( إليى أن كيل حركية  2007" )  جمال ع ء الدين ، ناهد الصنباغوييرى "  

ولها عرض معين وقد تكون الحركة جزء من تكيوين خركيى كبيير كميا هيو الحيال فيى الحركيات المركبية ، 
ويكييون هييد  الحركيية متوقعييًا بالنسييبة لالعييب ألنييه يحييدده قبييل أداء الحييرة ويدركييه سييواء بدرجيية كبيييرة أو 

 (  78:  4صغيرة ، وهذا يعنى توقعه لسير الحركة فى لحظات محددة ) 
كالعب وكمدرب لمنتخب مصر لسالح السيف فقد الحظ أن هناك  الباحثومن خالل خبرة  

كثيرًا من الالعبين يفقدون بعض اللمسات أثناء الدفاع نتيجة الحركات المفاجئة والسريعة التى قد يؤديها 
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افس ، المنافس دون أن يستعد الالعب ألداء الدفاع المضاد المناسب نتيجة توقع خاطى لحركة المن
كذلك قد ال يستطيع تسجيل لمسة أثناء الهجوم أو أثناء الهجوم المضاد لعدم قدرة الالعب على أداء 
الخداع المناسب لتسجيل اللمسة لنقص فى المعلومات التى يتقبلها الالعب من منافسة فال يستطيع 

هى تنمية التوقع الحركى التوقع الصحيح لحركة المنافس ، لذا فكر الباحث فى إجراء مثل هذه الدراسة و 
لالعبى سالح الشيش والتعر  على تأثير تنمية التوقع على بعض المتغيرات البدنية المرتبطة بالتوقع 
كالسرعة الحركية وسرعة االستجابة وسرعة رد الفعل والرشاقة ، الدقة وكذلك بعض المتغيرات المهارية 

والدفاع، وكذلك تأثير تنمية التوقع على مستوى مثل تحركات القدمين ومهارة الهجوم والهجوم المضاد 
 األداء . 

 أهداف البحث : 
يهد  البحث إلى تصميم برنامج تدريبى مقترح باستخدام التوقع الحركى لالعبى سالح السيف 

  -للتعر  على أثره على كل من : 
 عبى سالح السيف .بعض المتغيرات البدنية قيد البحث لالتأثير البرنامج التدريبى المقترح لتنمية  -
 بعض المتغيرات المهارية قيد البحث لالعبى سالح السيف.تأثير البرنامج التدريبى المقترح لتنمية  -

 فروض البحث : 
القياس القبلى ومتوسط القياس البعدى ولصالح متوسط  بين متوسطتوجد فروق داله إحصائيًا  .1

 عبى سالح السيف .القياس البعدى فى متغيرات البدنية لدى عينة البحث من ال
توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس القبلى ومتوسط القياس البعدى ولصالح متوسط  .2

 القياس البعدى فى المتغيرات المهارية لدى عينة البحث من العبى سالح السيف . 
 إجراءات البحث : 
 منهج البحث : 

البعدى لمجموعة تجريبية واحدة نظرًا بطريقة القياس القبلى  التجريبياستخدم الباحث المنهج 
 الدراسة.لمالئمته لطبيعة 
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 عينة البحث :
السيييالح  بنييياديسيييالح السييييف  ىال عبيييقيييام الباحيييث باختييييار عينييية البحيييث بالطريقييية العمديييية مييين 

م 2015سنة للموسم الرياضيى  20للمبارزة للدرجة األولى وتحت  المصري والمسجلين باالتحاد  المصري 
كما استعان الباحث بمجموعة أخرى كعينة استطالعية وبلغ  العب،( 10)غ قوام العينة وبل م، 2016 –

سييالح السيييف ميين مجتمييع البحييث وميين خييارج العينيية  ىال عبيي( العبييين ميين نييادى الشييمس ميين 5)قوامهييا 
  االستطالعية.االساسية للبحث وذلك إلجراء الدراسة 

 (  1جدول   
 والعمر التدريبىتوصيف عينة البحث فى متغيرات النمو 

 10ن=
 األلتواء اإلنحراف المعيار   الوسيط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات

 0.000 0.816 18.000 18.000 سنة السن
 0.060 3.048 170.000 169.800 سم الطول
 0.456 - 2.799 70.500 70.500 كجم الوزن 

 0.214 - 1.449 7.000 7.100 سنة العمر التدريبى

( إلى المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى والوسيط ومعامل اإللتواء لمتغيرات 1)ر نتائج جدول تشي
كما يتضح من الجدول خلو عينة البحث من عيوب التوزيعات  التدريبى،والعمر  والطول والوزن السن 

  (.3 ±)اء بين غير اإلعتدالية مما يشير إلى تجانس أفراد العينة األساسية حيث يتراوح معامل اإللتو 
 (  2جدول   

 والعمر التدريبىفى متغيرات النمو  االساسية واالستط عيةتوصيف عينة البحث المجموعة 
 15ن=

 األلتواء اإلنحراف المعيار   الوسيط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 0.128 0.799 18.000 17.933 سنة السن
 0.055 - 3.075 170.000 169.800 سم الطول
 0.134 - 2.774 70.000 70.533 كجم الوزن 

 0.133 - 1.438 7.000 7.067 سنة العمر التدريبى
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( إلى المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى والوسيط ومعامل اإللتواء لمتغيرات 1)تشير نتائج جدول 
عيوب التوزيعات  كما يتضح من الجدول خلو عينة البحث من التدريبى،السن و الطول والوزن والعمر 

 ( .3 ±)غير اإلعتدالية مما يشير إلى تجانس أفراد العينة األساسية حيث يتراوح معامل اإللتواء بين 
 ( 3جدول   

 توصيف عينة البحث األساسية واالستطالعية في متغيرات البدنية 
 10ن=          

 االلتواء االنحراف المعيار   الوسيط المتوسط الحسابى المتغيرات م
 0.398 0.030 0.320 0.321 سرعة االستجابة الحركية 1
 0.096 - 0.047 1.300 1.306 اإلحساس الحركى 2
 0.414 2.774 44.000 43.867 التحكم فى الحركة 3
 0.733 1.486 43.000 42.933 القدرة على تغيير االتجاه 4
 0.243 - 0.719 8.000 8.193 الحفاظ على التوازن  5
 0.227 - 0.743 2.000 2.133 دقة األداء 6
 0.737 4.389 165.000 166.467 القدرة العضلية 7
 0.672 0.206 5.300 5.333 التواف  8
 0.876 - 2.326 61.000 60.867 مرونة الفخذ 9

( إلى المتوسط الحسابى والوسيط واالنحرا  المعيارى ومعامل اإللتواء  3تشير نتائج جدول ) 
رات البدنية ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد العينة حيث يتراوح معامل لمتغيرات مستوى القد

 (. 3 ±اإللتواء بين ) 
 ( 4جدول   

 توصيف عينة البحث األساسية في متغيرات البدنية فى القياس القبلى  
 10ن=          

 االلتواء االنحراف المعيار   الوسيط المتوسط الحسابى المتغيرات م
 0.513 0.035 0.310 0.320 جابة الحركيةسرعة االست 1
 0.438 0.031 1.300 1.313 اإلحساس الحركى 2
 0.067 3.199 44.500 44.300 التحكم فى الحركة 3
 0.739 1.663 42.500 42.900 القدرة على تغيير االتجاه 4
 0.687 - 0.823 8.500 8.300 الحفاظ على التوازن  5
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 ( 4جدول   تابع 
 البحث األساسية في متغيرات البدنية فى القياس القبلى  توصيف عينة 

 10ن=          
 االلتواء االنحراف المعيار   الوسيط المتوسط الحسابى المتغيرات م
 0.166 - 0.738 2.000 2.100 دقة األداء 6
 0.545 5.229 164.000 166.700 القدرة العضلية 7
 0.392 0.226 5.350 5.370 التواف  8
 0.694 - 2.497 60.000 60.300 ونة الفخذمر  9
 0.519 0.035 0.042 0.053 التوقع الحركى 10

( إلى المتوسط الحسابى والوسيط واالنحرا  المعيارى ومعامل اإللتواء  4تشير نتائج جدول ) 
لمتغيرات مستوى القدرات البدنية ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد العينة حيث يتراوح معامل 

 (. 3 ±لتواء بين ) اإل
 ( 5جدول ) 

 توصيف عينة البحث األساسية في متغيرات إحراز اللمسات فى القياس القبلى 
 10ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف  الوسيط
 المعيار  

 االلتواء

 هجوم
 ناجح

 عدد
7.100 7.000 1.197 - 0.233 

 0.272 1.033 7.000 7.200 فاشل

 فاع والردالد
 ناجح

 عدد
2.800 3.000 0.919 - 0.601 

 0.111 0.966 2.500 2.600 فاشل

 الهجوم المضاد
 ناجح

 عدد
3.600 3.500 0.699 0.780 

 0.000 1.080 4.500 4.500 فاشل

 التكملة
 ناجح

 عدد
0.700 1.000 0.675 0.434 

 0.780 0.699 0.500 0.600 فاشل

 الذراع المستقيمة
 ناجح

 دعد
0.700 1.000 0.823 0.407 

 0.484 - 0.516 2.000 1.600 فاشل

( إلى المتوسط الحسابى والوسيط واالنحرا  المعيارى ومعامل اإللتواء لمتغيرات 5)تشير نتائج جدول 
 ( . 3 ±أحراز اللمسات ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد العينة حيث يتراوح معامل اإللتواء بين ) 
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 ائل جمع البيانات : أدوات ووس
 االدوات واألجهزة : 

 ميزان طبى لقياس الوزن. -1

 جهاز الرستاميتر لقياس الطول .  -2

 جهاز كهربائى لتحكيم المبارزة . -3

 كاميرا فيديو لتسجيل المباريات و تليفزيون لعرض المباريات . -4

 ساعة ايقا  . -5

 شريط قياس .  -6

 أهدا  تدريب على الحائط ) مخدات طعن ( . -7

 ( .  1تسجيل النتائج وتحليل اللمسات ) مرف   استمارات -8

 (  2االختبارات المستخدمة في البحث : مرفق   
 قياس زمن رد الفعلل اختبار سرعة االستجابة الحركية-1

 حركى –قياس اإلدراك الحسى ل لرسغ اليد المسلحة   الحركياختبار اإلحساس  -2

 ارز على التحكم فى الحركةقياس قدرة المبل اختبار التحكم فى الحركة  -3

 قدرة المبارز على تغيير جسمه أثناء الحركة السريعةلقياس  اختبار القدرة على تغيير االتجاه  -4

 قياس التوازن الديناميكىل اختبار الحفاظ على التوازن -5

 قياس دقة الذراعل اختبار دقة األداء   -6

 ة للرجلينقياس القدرة العضليل اختبار القدرة العضلية-7

 قياس قدرة المبارز على التوافق بين القدمين والعينينل اختبار التواف    -8

   ( الحوض قياس مرونة الفخذل اختبار مرونة الفخذ      -9

 المباريات:تحليل 
من الخبراء فى مجال المبارزة وهم من أعضاء هيئة  3قام الباحث بتحليل المباريات واإلستعانة بي 

( وذلك لتحليل متغيرات إحراز اللمسات فى 3)كلية التربية الرياضية جامعة السادات مرف  التدريس ب
 والبعدي.القياسين القبلى 
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  االستط عية:الدراسة 
م على  22/7/2015م إلى 15/7/2015من قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية فى الفترة 

  بهد :وذلك  االساسية،ج العينة ( العبين من مجتمع البحث ومن خار 5)عينة قوامها 
 حساب المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لإلختبارات المستخدمة في البحث. -

 األخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء االختبارات لتجنبها في الدراسة األساسية. علىالتعر   -

 المعام ت العلمية لإلختبار:
 أواًل : صدق اإلختبارات :
حيث قام الباحث  المضمون،المستخدمة عن طري  صدق  اإلختباراتد صدق قام الباحث بإيجا
( وذلك إلبداء رأيهم في 4)( من األساتذة الخبراء في مجال المبارزة مرف  5)بعرض اإلختبارات على 

وقد أسفرت نتائج استطالع رأى األساتذة الخبراء على موافقة األساتذة الخبراء  االختبارات.مناسبة تلك 
كما قام الباحث بإيجاد الصدق الذاتى  االختبارات،مما يدل على صدق هذه  %(، 100)بنسبة 

  البحث.لالختبارات المستخدمة فى 
 ثانيًا : ثبات اإلختبارات :

عن طري   المستخدمة،لالختبارات  والثانيقام الباحث بإيجاد معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول 
( أيام ، حيث قام الباحث بتطبي  7بفارق زمنى قدره ) Test Retestا تطبي  اإلختبارات وإعادة تطبيقه

( العبين  سالح بنادى الشمس وذلك يوم 5اإلختبارات على عينة الدراسة اإلستطالعية البالغ عددها )
م، ثم قام الباحث بإعادة تطبي  اإلختبارات يوم  األربعاء المواف   15/7/2015األربعاء المواف  

 .م  22/7/2015
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 (6جدول  
 المستخدمة قيد البحثلإلختبارات  والثانيمعامل اإلرتباط بين التطبي  األول 

 5ن=

 اإلختبار
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة "ر"
الصدق 
المتوسط  الذاتى

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيار  

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيار  

 0.999 0.999 0.021 0.324 0.021 0.324 سرعة االستجابة الحركية
 0.940 0.884 0.043 1.276 0.072 1.292 اإلحساس الحركى
 0.961 0.924 1.924 42.800 1.581 43.000 التحكم فى الحركة

 0.948 0.899 1.817 43.400 1.225 43.000 القدرة على تغيير االتجاه
 0.976 0.953 0.447 7.800 0.444 7.980 الحفاظ على التوازن

 0.942 0.887 0.548 1.600 0.837 2.200 دقة األداء
 0.949 0.901 3.421 165.200 2.345 166.000 القدرة العضلية

 0.964 0.930 0.152 5.160 0.152 5.260 التوافق
 0.961 0.924 1.581 63.000 1.581 62.000 مرونة الفخذ

 0,878هى  0.05*قيمة " ر " الجدولية عند مستو  داللة 
( وجود إرتباط دال إحصائى بين التطبي  األول والتطبي  الثانى فى 6من جدول )يتضح 
( ، مما يدل على ثبات اإلختبارات، كما 0.05)عند مستوى داللة  المستخدمة فى البحثاإلختبارات 

 . المستخدمةتشير نتائج الجدول إلى معامل الصدق الذاتي لإلختبار 
 القياس القبلى : 

ء القياس القبلى لألختبارات قيد البحث على عينة البحث األساسية ) التجريبية قام الباحث بإجرا 
م وذلك بنادى السالح المصرى ، كما قام الباحث 26/7/2015والضابطة ( وذلك يوم األربعاء المواف  

 بإجراء مباريات بين عينة البحث لتحليل المباريات وتسجيل اللمسات . 
 ( :  5فق   البرنامج التدريبى المقترح مر 

 لطبيعة المتخصصة العلمية والمصادر المرجعية الدراسات من العديد على باالطالع ثالباح قام
 الدراسة وطبيعة لمناسبتها وذلك والمهارية البدنية االختبارات من مجموعة على اعتمدت والتي البحث
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 الوحدات محتوى  امج وإعدادالبرن مفردات فى وضع مقننة علمية بصورة نتائجها واالستفادة من الحالية
 النهائية .  صورته في التدريبية

 أسس وضع البرنامج : 

 الرجوع للمراجع العلمية ، والدراسات السابقة التى اهتمت وتناولت أسس وضع البرنامج . -1
 مناسبة محتو  البرنامج للمرحلة السنية . -2
 أن تكون التدريبات مناسبة لمهارات العبي س ح السيف . -3
 ف لكل وحدة مع محاولة تحقيقها خ ل الزمن المخصص لها .تحديد هد -4
 توفير المكان المناسب واإلمكانيات ال زمة وعوامل األمن والس مة لتنفيذ البرنامج . -5
 أن يتناسب التسلسل المنطقي لمحتويات البرنامج مع أهدافه و خصائص العبي س ح السيف . -6

 سيف .أن يتناسب البرنامج مع قدرات العبي س ح ال -7
 مراعاة تدرج البرنامج من السهل إلى الصعب بما يتناسب مع مستو  كل العب . -8
 تقديم المعلومات التي يتضمنها البرنامج في إطار متكامل ومترابط وفعال . -9
 توفير الفرصة لكل العب والعمل في وقت واحد والتقدم في تعلمهم لتحقيق الهدف باسلوب متتابع . -10
 تاحة والمتوفرة في البيئة المحيطة .االستفادة من المواد الم -11
 أن يتسم البرنامج بالمرونة ، حيث يسمح بإدخال التعدي ت إذا لزم األمر . -12
 االهتمام بفترات الراحة أثناء تنفيذ البرنامج . -13
 مراعاة الفروق الفردية بين ال عبين من حيث سرعة التعلم ، القدرات التوافقية . -14

 أهداف البرنامج : 
 ع الحركى لالعبي سالح السيف . تنمية التوق .1

 تحسين أداء أنواع الهجمات المضادة لالعبى سالح السيف . .2

  زمن البرنامج : 

 يتمثل عدد الوحدات التدريبية اإلسبوعية وزمن كل وحدة تدريبية كما يلي :
 أسبوع . 12شهور بوافع  3 فترة تطبيق البرنامج : ▪
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 وحدة . 20 عدد الوحدات الشهرية : ▪
 وحدات . 5 ات اإلسبوعية :عدد الوحد ▪

 ق . 90 – 55 زمن الوحدة التدريبية : ▪
 وحدة . 60 إجمالي عدد الوحدات : ▪

  األساسية :الدراسة 
على المجموعة التجريبية والتى تم تطبي  البرنامج  بإجراء الدراسة االساسية للبحثقام الباحث  

للتعر  على تاثيرة على بعض المتغيرات التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى لالعبى سالح الشيس 
 االحد البدنية والمهارية، وكذلك المجموعة الضابطة وذلك بنادى السالح المصرى فى الفترة من

 م.      29/10/2015الخميس  م وحتى2/8/2015
  البعد :القياس 

وذلك يوم قام الباحث بإجراء القياس البعدى لألختبارات قيد البحث على عينة البحث االساسية 
بنادى السالح المصرى بنفس ظرو  وشروط وظرو  إجراء القياسات  م وذلك 1/11/2015 االحد
  القبلية.

  اإلحصائية:المعالجات 
 فى معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام المعالجات التالية:   SPSS اإلحصائياستخدم الباحث البرنامج 

 المتوسط الحسابى .    -

   االنحرا  المعيارى . -

  معامل اإللتواء . -
 معامل اإلرتباط . -

    دالله الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار ولكوكسون . -

 معدالت التحسن . -
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 عرض النتائج : 
( 7جدول     

 المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى للقياس القبلى والبعدى لمتغيرات البدنية
 10ن = 

قبلىالقياس ال متغيرات القدرات التوافقية م  القياس البعد  
 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابى االنحراف المعيار   المتوسط الحسابى

 0.019 0.211 0.035 0.320 سرعة االستجابة الحركية 1
 0.136 1.049 0.031 1.313 اإلحساس الحركى 2
 3.204 29.600 3.199 44.300 التحكم فى الحركة 3
 2.108 36.000 1.663 42.900 القدرة على تغيير االتجاه 4
 0.217 5.850 0.823 8.300 الحفاظ على التوازن  5
 0.949 4.700 0.738 2.100 دقة األداء 6
 6.620 189.600 5.229 166.700 القدرة العضلية 7
 0.257 4.520 0.226 5.370 التوافق 8
 11.885 37.860 2.497 60.300 مرونة الفخذ 9
 0.015 0.031 0.035 0.053 التوقع الحركى 10

( إلى المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى للقياس القبلى والبعدى  7تشير نتائج الجدول ) 
 لمتغيرات البدنية.

 (  8جدول   
 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية فى المتغيرات البحث
 10ن = 

 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب الرتبمتوسط  العدد االتجاه المتغيرات

سرعة اإلستجابة 
 الحركية

- 10 5.50 55.00 
* 2.805 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

 االحساس الحركى

- 10 5.50 55.00 
* 2.805 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع
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 (  8جدول   تابع 
 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية فى المتغيرات البحث
 10ن = 

 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المتغيرات

 التحكم فى الحركة

- 10 5.50 55.00 
* 2.807 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

القدرة على تغيير 
 االتجاه

- 10 5.50 55.00 
* 2.818 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

 الحفاظ على التوازن 

- 10 5.50 55.00 
* 2.805 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

 دقة األداء

- 0 0.00 0.00 
* 2.701 - 0.007 + 9 5.00 45.00 

= 1     
     10 المجموع

 القدرة

- 0 0.00 0.00 
* 2.803 - 0.005 + 10 5.50 55.00 

= 0     
     10 المجموع

 التواف 

- 10 5.50 55.00 
* 2.809 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

 مرونة الفخذ

- 10 5.50 55.00 
* 2.814 - 0.005 + 0 0.00 0.00 

= 0     
     10 المجموع

 التوقع الحركى

- 0 0.00 0.00 
* 2.701 - 0.007 + 9 5.00 45.00 

= 1   
   10 المجموع

  1.96هى  0.05قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
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اله إحصائيًا بين القياس القبلى والقياس البعدى ( إلى أنه توجد فروق د 8تشير نتائج الجدول ) 
 ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات البحث .

 (  9جدول   
 قيد البحث متغيرات البدنيةلل ومعدل التغير والبعديللقياس القبلى  الحسابيالمتوسط 

 المتغيرات
 معدل التغير % القياس البعد  القياس القبلى

 الحسابي المتوسط الحسابي المتوسط

 34.063 0.211 0.320 سرعة االستجابة الحركية
 20.107 1.049 1.313 اإلحساس الحركى
 33.183 29.600 44.300 التحكم فى الحركة

 16.084 36.000 42.900 القدرة على تغيير االتجاه
 29.518 5.850 8.300 الحفاظ على التوازن 

 123.810 4.700 2.100 دقة األداء
 13.737 189.600 166.700 ضليةالقدرة الع
 15.829 4.520 5.370 التواف 

 37.214 37.860 60.300 مرونة الفخذ
 41.509 0.031 0.053 التوقع الحركى

( إلى المتوسط الحسابى للقياس القبلى والبعدى ونسبة التحسن القياس  9تشير نتائج الجدول ) 
 البعدى عن القبلى لمتغيرات القدرات البدنية .

 
( معدل التغير فى متغيرات البدنية 1شكل     
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 ( 10جدول   
 المتوسط الحسابى واالنحرا  المعيارى للقياس القبلى والبعدى في متغيرات احراز اللمسات

 10ن = 

 المتغيرات احراز اللمسات

 القياس البعد  القياس القبلى
عدد 
 اللمسات

المتوسط 
 الحسابى

االنحرا  
 المعيارى 

عدد 
 اللمسات

لمتوسط ا
 الحسابى

االنحرا  
 المعيارى 

 هجوم
 1.197 9.100 47 1.197 7.100 45 ناجح
 0.789 4.800 37 1.033 7.200 34 فاشل

 الدفاع والرد
 1.252 5.300 17 0.919 2.800 21 ناجح
 0.816 4.000 16 0.966 2.600 20 فاشل

 الهجوم المضاد
 0.789 5.800 18 0.699 3.600 10 ناجح
 0.707 5.500 28 1.080 4.500 17 فاشل

 التكملة
 0.316 0.100 0 0.675 0.700 0 ناجح
 0.316 0.100 1 0.823 0.700 1 فاشل

 الذراع المستقيمة
 0.422 0.200 2 0.789 0.800 3 ناجح
 0.422 0.200 2 0.516 1.600 7 فاشل

 والبعديرية للقياس القبلى ( إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا10)تشير نتائج الجدول 
عدد اللمسات بلغ فى القياس القبلى  إجماليكما يتضح من الجدول أن  اللمسات،في متغيرات احراز 

 لمسة.( 84وبلغ إجمالى عدد اللمسات فى القياس البعدى ) لمسة،( 79)
البحث  وقد لجأ الباحث إلى التعر  على داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات

 إلحراز اللمسات .
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 ( 11جدول   
 دالله الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى فى متغيرات احراز اللمسات

 10ن = 
 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المتغيرات

 هجوم
 ناجح

- 0 0.00 0.00 
* 2.536 - 0.011 + 8 4.50 36.00 

= 2     
     10 المجموع

 فاشل

- 9 5.00 45.00 
* 2.680 - 0.007 + 0 0.00 0.00 

= 1     
     10 المجموع

 الرد 
 والدفاع

 ناجح

- 0 0.00 0.00 

* 2.716 - 0.007 + 9 5.00 45.00 
= 1     

     10 المجموع

 فاشل

- 1 3.50 3.50 

* 2.507 - 0.012 + 9 5.72 51.50 
= 0     

     10 المجموع

الهجوم 
 المضاد

 ناجح

- 0 0.00 0.00 
* 2.825 - 

 0.005 + 10 5.50 55.00 
= 0     

     10 المجموع

 فاشل

- 1 3.50 3.50 
* 2.332 - 0.020 + 8 5.19 41.50 

= 1     
     10 المجموع

 لةالتكم
 ناجح

- 5 3.00 15.00 
* 2.121 - 0.034 + 0 0.00 0.00 

= 5     
     10 المجموع

 فاشل

- 5 3.00 15.00 
* 2.060 - 0.039 + 0 0.00 0.00 

= 5     
     10 المجموع
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 ( 11جدول   تابع 
 احراز اللمسات دالله الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى فى متغيرات

 10ن = 
 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المتغيرات

الذراع 
 المستقيمة

 ناجح

- 5 3.00 15.00 
* 2.121 - 0.034 + 0 0.00 0.00 

= 5     
     10 المجموع

 فاشل

- 8 4.50 36.00 

* 2.640 - 0.008 + 0 0.00 0.00 
= 2     

     10 المجموع

  1.96هى  0.05قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس القبلى والقياس البعدى  11تشير نتائج الجدول ) 

ياس القبلى فى متغير الهجوم المضاد فقط ولصالح القياس البعدى ، بينما توجد فروق غير داله بين الق
 والبعدى فى باقي متغيرات إحراز اللمسات .

 ( 12جدول   
 المتوسط الحسابى للقياس القبلى والبعدى ومعدل التغير لمتغيرات احراز اللمسات

 اللمسات احرازالمتغيرات 
معدل التغير  متوسط البعد  متوسط القبلى

 متوسط البعد  عدد اللمسات متوسط القبلى عدد اللمسات %

 جومه
 28.169 9.100 47 7.100 45 ناجح
 33.333 4.800 37 7.200 34 فاشل

 الدفاع والرد
 89.286 5.300 17 2.800 21 ناجح
 53.346 4.000 16 2.600 20 فاشل

 الهجوم المضاد
 61.111 5.800 18 3.600 10 ناجح
 22.222 5.500 28 4.500 17 فاشل

 التكملة
 85.714 0.100 0 0.700 0 ناجح
 85.714 0.100 1 0.700 1 فاشل

 الذراع المستقيمة
 75.000 0.200 2 0.800 3 ناجح
 87.500 0.200 2 1.600 7 فاشل
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( إلى عدد اللمسات والمتوسط الحسابى للقياس القبلى والبعدى ومعدل  12تشير نتائج الجدول ) 
 التغير القياس البعدى عن القبلى لمتغيرات احراز اللمسات .

 
 ( معدل التغير فى متغيرات إحراز اللمسات  2شكل  

 مناقشة النتائج : 
 مناقشة نتائج الفرض االول :

القياس القبلى ومتوسط القياس البعد   بين متوسطتوجد فروق داله إحصائيًا والذى ينص على " 
 "  ولصالح متوسط القياس البعد  فى متغيرات البدنية لد  عينة البحث من العبى س ح السيف

( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس القبلى والقياس  8( )  7تشير نتائج الجدولين ) 
 البعدى فى متغيرات  القدرات البدنية ولصالح القياس البعدى .

( إلى المتوسط الحسابى للقياس القبلى والبعدى ومعدل  1( والشكل )  9كما تشير نتائج الجدول ) 
 بعدى عن القبلى لمتغيرات القدرات البدنية ، حيث تراوحت نسب التحسن بينالتغير فى القياس ال

(13.73  ،%123.81 . )% 
ويرجع الباحث ذلك إلى استخدام البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى وما اشتمل عليه 

فى نتائج إحراز اللمسات  من تدريبات لتنمية القدرات البدنية المختلفة المرتبطة بالتوقع الحركى والمؤثرة
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مثل تدريبات تنمية القدرة العضلية للرجلين وتدريبات سرعة االستجابة الحركية للمواقف المختلفة والتحكم 
فى الحركة وتحركات القدمين فى التقدم والتقهقر أثناء أداء التدريبات أو فى المنافسات ودقة األداء فى 

بين أجزاء الجسم المختلفة أثناء التقدم والتقهقر مع حركة فرد الذراع توجيه اللمسه الحراز النتائج والتواف  
المسلحة وذلك لتوقع حركة المنافس لتسجيل اللمسة حتى ال يستطيع القياد بالدفاع لزيادة إحراز 

 اللمسات.  
كما يرى الباحث أن تدريب العبي المبارزة يعتمد في المقام األول علي التدريب الزوجي بجانب 

يب مع المدرب أو التدريب الفردى ، حيث تتشابه تلك التدريبات مع طبيعة األداء في رياضة التدر 
المبارزة  ومن هنا يعتبر التدريب الزوجي من أفضل أشكال تدريب المبارزة للوصول لألداء التنافسي 

فسات األمثل حنى يصبح الالعب أثناء التدريب فى مواقف تنافسي تشابه ما قد يتعرض له فى المنا
فيمكنة توقع الحركة الصحيح من المنافس ، كما أن استخدام تدريبات التوقع الحركى تساعد فى الوصول 
إلى مرحلة متقدمة من األداء الجيد فى المبارزة ويجعل من السهل على المبارزين استخدام مهارات 

عبين من احراز اللمسات الدفاع والرد ، ومهارات الهجوم ومهارات الهجوم المضاد بشكل جيد تمكن الال
 الناجحة  .
" ان التوقع الحركي هو االكتشا  المبكر لهد  الحركة الرئيسي قبل  علي سبهانيذكر " حيث 

)   قدومه وذلك لتقليل من زمن االستجابة الحركية لخدمة الواجب الحركي للمهارة أو الحركة المطلوبة .
9   :21   ) 

م ( فى أن  1993أحمد عبد الفتاح ، أحمد نصر الدين سعد " ) ويتف  هذا مع ما ذكره : أبو العال 
رد الفعل القائم على التوقع الحركى من العوامل الهامة فى سرعة األداء وخاصة فى اأنشطة التى تتطلب 

 ( 190: 2سرعة األداء دون أنتظار المثير ) 
، " عبد الرحمن ( 9)م(  2005)"  علي سبهان" وتتف  هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من 

( ، 6م ( ) 2001( ، " سليمان فروق سليمان نور الدين " ) 8م ( ) 2005خليل عبد الرحمن دبايح " ) 
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حيث ذكروا أن البرامج التدريبية تحسن من مستوى التوقع الحركى والقدرات البدنية كما أنها تساعد فى 
 تطوير المستوى المهارى لدى الالعبين . 

توجد فروق  ث قد تحق  من صحة الفرض األول للبحث والذى ينص على أنه "وبذلك يكون الباح
القياس القبلى ومتوسط القياس البعد  ولصالح متوسط القياس البعد  فى  بين متوسطداله إحصائيًا 

 ". متغيرات البدنية لد  عينة البحث من العبى س ح السيف
 مناقشة نتائج الفرض الثانى : 

د فروق داله إحصائيًا بين متوسط القياس القبلى ومتوسط القياس توج ينص على " والذي
البعد  ولصالح متوسط القياس البعد  فى المتغيرات المهارية لد  عينة البحث من العبى س ح 

 "  السيف
( والخاص بدالله الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى فى 11) (10)يتضح من الجدولين 

ات أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس القبلى والقياس البعدى ولصالح متغيرات إحراز اللمس
  المستقيمة.والذارع  والتكملة، المضاد،والهجوم  والرد،والدفاع  الهجوم،القياس البعدى فى متغير 

ومعدالت  والبعديللقياس القبلى  الحسابيإلى المتوسط  (2)وشكل  (12)كما تشير نتائج الجدول 
حيث تراوحت معدالت التغير  اللمسات،للقياس البعدى عن القياس القبلى فى المتغيرات إحراز التغير 
  قيمة.كأعلى  %( 87.50و) قيمة،%( كأقل  22.22بين )

وما اشتمل عليه  الحركيالمقترح لتنمية التوقع  التدريبيذلك إلى استخدام البرنامج  الباحثويرجع 
اللمسات  وزيادة عدد اللمسات الفعالة في المباراة من خالل التمرينات من تدريبات لتنمية متغيرات احراز 

تتيح لالعب أداء تمرينات شبيهة بالمنافسة ولكنها ال تضع الالعب تحت ضغط  والتيالتنافسية المتنوعة 
ساعدت الالعبين على أتقان وتعلم المهارات وسرعة األداء  والتيالمنافسة ، وكذلك والدروس الفردية 

لة وانسيابية الحركات وايقاع الحركة واألنتقال من مهارة إلى أخرى حتى يستطيع لالعب األنتقال وسهو 
من الدفع إلى الهجوم المضاد عند توقع الحركة الصحيح من الالعب المنافس ، كما أشتمل البرنامج 
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د توقع الحركة من المقترح على المباريات التنافسية والتى ساعدت الالعبين على أداء أكثر من مهارة عن
المنافس ، وساعدت الالعبين على أختبار نتيجة التوقع الشخصى لحركة المنافس وأداء الحركات 
المضادة الحراز اللمسات وتاكد التوقع الصحيح، حيث أن متغيرات احراز اللمسات وخاصة الهجوم 

ط بخطط المبارزة ، وكما أن والهجوم المضاد لها تأثير فعال في نتائج المباريات حيث أن كل هجمة ترتب
أختيار المسافة والتوقيت المناسب يعتبر من العوامل المؤثر فى التوقع الحركة والمساهم فى أحراز 
اللمسات ، حيث تبرز أهمية التوقيت في الهجوم بالتقدم والطعن بالذراع ويجب أن تفرد بعد خطوة التقدم 

م وتقليل نسبة الهجوم الناجح والدفاع الناجح ، أما وليس قبل ذلك مما يؤدي إلي زيادة فاعلية الهجو 
بالنسبة للهجوم الفاشل فقد ارتفعت عدد اللمسات على حساب ارتفاع عدد لمسات الهجوم المضاد الناجح 
، أما بالنسبة للدفاع والرد الفاشل فقد تحسنت نسبته وذلك نتيجة لتحسن اإلحساس بمسافات التبارز 

يجب علي المبارز القيام بحركات اإلعداد بالقدمين حتي يتعر  علي رد لالعبى سالح السيف ، كما 
فعل المنافس من خالل أدائها في مواقف خططية مختلفة الختيار أفضل طرق الهجوم المضاد المناسبة 

 لطبيعة الموقف التنافسي .
ء حركات كما يرى الباحث أن الركيزة األساسية في مبارزة سالح السيف الحديثة هو القيام بأدا

مباشرة في الهجوم علي المنافس من خالل التوقع الحركى الصحيح لحركة المنافس ، حيث أن المهارات 
الهجومية من أفضل متغيرات إحراز اللمسات والتي تعتمد بصورة كبيرة على مخزون ذاتي من الخطط 

االت التصر  الصحيح الهجومية التى يؤديها الالعب ، لذا يجب على الالعب أن يتقن العديد من احتم
عند أداء مهارة مضادة معينة، حيث تتوافر العديد من المواقف الخططية المرتبطة بطبيعة األداء والتي 

 يظهر فيها المهارات بوجه عام وتظهر من خالل خبرة الالعب وقدرته على التوقع الصحيح .
فى زمن  إلنهاء اللمساه بنجاح يجب أن يتم حركة تغيير االتج الهجماتأن ألداء ويرى الباحث 

سالح واحد وإال تعرض الالعب ألداء ضربة زمنية كأحد أنواع الهجوم المضاد التى تستخدم إليقا  هذا 
 النوع من الهجمات . 
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يرى الباحث أن أكثر متغيرات إحراز اللمسات هي الهجوم المضاد حيث يعتبر الهجوم المضاد كما 
قيت تحقي  هجوم مضاد ناجح يتمكن الالعب من خالله إحراز هو إحباط لهجمة المنافس وفى نفس التو 

اللمسات عن طري  استخدام إحدى الطرق الثالثة المتبعة فى تحقي  اللمسات بالهجوم المضاد ، مع 
عدم إهمال مهارة الدفاع والرد حيث أنه توجد مواقف خططية ال يمكن استخدام فيها الهجوم المضاد 

لى فرد الذراع المسلحة إلنهاء اللمس داخل المسافة وفى هذه الحالة يجب والتي يعتمد فيها المنافس ع
االعتماد على مهارة الدفاع والرد ، ويعتمد هذا على التوقع الحركى الصحيح من الالعب لحركة المنافس 

 قبل الهجوم وكذلك التوقع الصحيح لحركة المنافس أثناء الشروع فى الهجوم عليه . 
( أن الهجوم يعتمد عليه  3م ( )  2011) أسامة عبد الرحمن علىه وهذا يتف  مع ما ذكر 

 الخططية أثناء المباريات. فالعالميين ذوي المستويات العليا في معظم المواق نالالعبي
( على أن الجمل الحركية  5)  (م2003  " رشا فرج مسعود العربي "وهذا يتف  مع ما ذكرته 

ة والسهولة في األداء ، مما يحق  نجاح معظم الهجمات عن طري  الناجحة في المبارزة  تتسم بالبساط
له أكبر األثر على نجاح مهارات الهجوم المضاد وتحقي  لمسات  ياإلعداد بتحركات القدمين والذ

صحيحة على الرغم من قلة الدفاع بالنسبة للهجوم إال أن استخدام الهجوم المضاد المباشر والبسيط 
 لمواقف المختلفة.يكون أكثر فاعلية فى ا

توجد فروق  وبذلك يكون الباحث قد تحق  من صحة الفرض الثاني للبحث والذي ينص على أنه "
داله إحصائيًا بين متوسط القياس القبلى ومتوسط القياس البعد  ولصالح متوسط القياس البعد  فى 

 " .  المتغيرات المهارية لد  عينة البحث من العبى س ح السيف
 ات:اإلستنتاج

فى ضوء مشكلة البحث وأهدا  البحث وفى حدود عينة البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج 
 التحليل اإلحصائى أستنتج الباحث ما يلى : 

 يؤدى البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى إلى تطوير بعض المتغيرات البدنية .  .1
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 قع الحركى إلى تطوير متغيرات احراز اللمسات . يؤدى البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التو  .2
أدى البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى إلى تحسن فى مستوى القدرات البدنية  .3

 %(. 123.81 %، 13.73) حيث تراوحت نسب التحسن بينالمساهمة فى احراز اللمسات 
ى تحسن فى مستوى نتائج احراز اللمسات أدى البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى إل .4

 . %( 87.50و)%(  22.22بين )حيث تراوحت نسب التحسن 
 التوصيات : 

فى ضوء مشكلة البحث وأهدا  البحث وفى حدود عينة البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج 
 التحليل اإلحصائى ، وما توصل إليه الباحث من استنتاجات يوصى الباحث ما يلى :

 السيف.خدام البرنامج التدريبى المقترح لتنمية التوقع الحركى لالعبى سالح أست .1
سالح  العبيالمبارزة بشكل عام وخاصة  ىعباللخالل برامج التدريب  الحركياألهتمام بالتوقع  .2

 السيف.
دراسة بعض المتغيرات النفسية والعقلية التى قد تأثر فى اإليقاع الحركى لالعبى المبارزة  .3

 بى سالح السيف . وخاصة الع
 إجراء دراسة مشابهة على االسلحة المختلفة . .4
 إجراء دراسة مسابهة على مراحل سنية مختلفة . .5
 إجراء دراسة مشابهة على عينات من األناث .  .6

 المراجع : 
 المراجع العربية  -أوال :
 م.1999نشر،: األسس الفنية للمبارزة،مركز الكتاب لل م( 1999 إبراهيم نبيل عبد العزيز:  - 1
: فسيولوجيا اللياقة البدنية ،  م ( 1993أحمد نصر الدين سعد    الفتاح،أبو الع  أحمد عبد  - 2

 الطبعة األولى ، دار الفكر العربى ، القاهرة . 
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الهجومى لبطولة كأس العالم  الخططي تحليل األداء"م(:  2011 ي عبد الرحمن عل ةأسام - 3
 جامعة المنصورة. الرياضية،مجلة كلية التربية  منشور،، بحث "بالقاهرة لسالح الشيش رجال

االس المترولوجية لتقويم األداء البدنى  :(م2007 ناهد أنور الصباغ  الدين،جمال ع ء  - 4
 األسكندرية . المعار ،منشاة  للرياضيين،والمهارى والخططى 

رح لإلعداد للهجوم على نتائج تأثير برنامج تدريبى مقت (:م 2003 رشا فرج مسعود العربي  - 5
 الرياضية،كلية التربية  منشورة،رسالة ماجستير غير  الشيش،المباريات لالعبى سالح 

 المنوفية.جامعة 
" تأثير تنمية التوقع الحركى على أداء مواقف  م( : 2001 سليمان فاروق سليمان نور الدين  - 6

شورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة متغيرة لمهارات مفتوحة " ، رسالة دكتوراه غير من
 االسكندرية.

 نظريات الحركة ، مطبعة الشباب الحر ، القاهرة .  م( : 1986المقصود  السيد عبد  - 7
 مستوى  على الحركي التوقع تنمية تأثير"  م( : 2005 عبد الرحمن خليل عبد الرحمن دبايح "  - 8

،  الرياضية التربية وفنون  لعلوم أسيوط مجلةور ، " ، بحث منش السلة كرة في المتابعة نتائج
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