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 دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية التي تحكم اداء الدائرة الخلفية الكبرى 
 على جهازي العقلة والحلق في جمباز الرجال 

 م.د. احمد محمد عبدالعزيز                                                                                          
 م.د. محمد سامي محمود                                                                                          
 مقدمة ومشكلة البحث:

لكللللاء حركء بنللللخءصاللللزكرءنزغللللزء االللللت ءلللللةءاالللللب ء للللةءربحركر ءرل بناللللل ءربنللللب ء ر ءل لللل رءرل اللللزكء
خءيتكللو ء ا للزء رلتللخء ورغللتز اءرلصزغلل ءرلتللخء تصلل ء ب ال للزء  للمحرءلاراوللل ء للةءربلللبركر ءرل بناللل ءرلتلل

 تاثللاء للخءر رللز ء رلللحء بنللخء  للمحءلللاء وللز تاءرلت االلل ء لللاءحياز التالتللاءرلصزغلل  ء  للت ءرلت للب ءل للخء
رلصصزئصءرلكالااز التال ء لةءنل بءصلبر لءرلت  اللاءرل بنلخء غلل ءحللب ء   اللاءربحركءرلا لزا ءل ا لزار ء

رل ازكءرل بنخءلكاء ا زءحزلت زاءر ءر ءءرلب زضال ءرلاصت ت ءل ت ب ءل خءرلاتلالبر ءرلاالتز التال ءرلتخء  ت 
  لللزارء بنالللل ء  تالللمءل لللخء راولللل ء لللةءرلا لللمحر ءرلمياز التالللل ءرلتلللخء  لللتاء لللخء را  لللزءرل الللزكءرل بنلللخء

ء(21:ءء3ل ا زار.ء)
ر ءرلاا اللخءرلصصزئصلفءلتللةءربحركءرب ثلاءلب زضلل ء لةءرلب زضللز ءء(1999جيرررد خوومرو     لب ء

لاالتز التاللللل ءل للللخءراللللزيءرل للللب حءرلاالتز التاللللل ءرل الو لللل ءر ءربلتتر للللز ء  تللللسءرباللللتصمرلءرب ثللللاءل  للللور الةءر
رلر ز ءرل بنلخءل  ولز  ء رل لم ءربازالخءلا نل ءر لورطءرب  لا ءرلب زضلال ءءصرلاالتز التال ءرلاتو برء نصزئ

هللوء   اللل ء للزءهللوءراللبطء ر للو ء رل للخ ء هلل رء  اللز ء للةء ل لل ء نللبءرلاالتز التللزءرل الو لل ءصلل بء لللاء التللز التخء
اء خءر رزهز ء ضزحرءل نب  ءرلصزالال ء)رلوثحءلاوز  ءرطوبءر ءربا تزطءبل خ(ءنالزء  الخءغلل ءحأك بء م

ر ضزءراتل بءرلاز ز ءرلاالتز التال ءب مرثء بن ءحزل خءحال ء) ثزبءغل ءلالمءرل اللزلءح بنلز ءرللم ار ء(ءر ء
ء(315:ءء6ص بءل مء التز التخءح مءر صخء) اعء وز  ء  الا ء خءر اء  ةء اتة(.ء)
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رلا لت  ء  ءرلت  اللاءرل بنلفء  ت لبءرلاب  ل ءرلاثزلالل ءل لاء )1994 (طلحرة حسرام الردي   لالبء ء
رلاب  ا ءحزألحركءرلا زا ء الثء ولزلمءهل رءرلت  اللاءل لخءحارال ءرألحركءرل  لب ء لةءنل بء غل ءرلا لزارء

ء.(24ء-23ء:ء7( ركت ز ءرألنازكء ر تبرحءا اء ص ال  ز.ء
ء .John et alوجرروو واوررروو ء(1989يوسررا الشرري     للفءهلل رءرلوللالز ء  للالبءنللاء للةء

رللللفءر ءلا الللل ءرلت  اللللاءرل بنلللفءء(1998 ء.Christiare, et alواورررروو وكريسرررتير ء(1990 
ط ال ل ءءل لخرل ز  ء فء   ءنالتالل ءرحركءرلا لزار ءرلب زضلال ء رلت لب ءء ةءرب وال صصزئصءرل الو التز الت ء

ء البلز  لااءرلتركء  تزغاءرلرو ء ن ل ءرلاتلاللبر ءرلصزغل ءحابنلتءث لاءرلرول ء لةءر  ال ء ر ر لز ء
ء:11رلاتلللزئل.ء)ءأل ضلللااللل  ءل لل اءرنالللزكءربحركء رلوغللوبء غللل ءصوغللل ءرلا للزارء  ضلللعءرل  للوبءرلااز

ء(ءء16ء:14(ء)18ء:17(ء)157
ر ء لور بءء(1999 ء Paul & Duaneبرول ودواو  ء(1985 ءEngberانجبر   ؤنمءن ء ةء

 مارءن اللبرء لةءرلا  و لز ء لوبءرلت  اللاءرل بنلفء رلاالتز التلزءرل الو ل ءللمنءرل لز  الةء لفء رلزبءرلتلما حءللاء
بء للفءرلت للب ءل للفءرلا للزحءرلب زضللفءرللل نء  ا للو ء الللاء للالر    ءركثللبءث لل ء للفءلا  لل ء الللثءربثللبءرلك اللل

 وللللزلمه ءغللللل ءل للللفء اللللو بءصللللبر لءرلتللللما حء  صلللل الوءربناللللزكء  اللللو بءربحركءرلتاللللفء  اللللعء للللم ثء
ء(81ء:18(ء)12ء:15ربغزحز ءصالةءرل ل الة.ء)

ءر  ءرب وز ال  ءل ا ب   ءرلاصت ت  ءرل زب  ء خ ء   الا ءص تظ ء   صم ءرلااا ال  ءرلواال    رب ءءرلتفا
ل زء الثءءرلاتو  حا تضزهزء از بءرلنزهبرء وضوطءرلمارا ءح مء رتئت زءرلخءلازغبهزءرب لال ءربازاال ء

ل نزهبرءنتاءنازءر ء رتئت زءلالسءهم زء خء مءء لا    ثء خءه  ءرل ازغبءن ءل خء مرء   ال زءلت  ء
نز تءه  ءرلنزهبرء صتصءح بن ءءإغرنزهبرءنتا ءنزغ ءل ءرل اولفربحاركءءإل تز غر اء ر ازء اال  ء

ء:12ربء ةءن بء راالعءربلتركء رل ازغبء خء  مرء تكز   .ء)ء   ال اءبء اتة رل  ءءرل فرلكزئةء
ء(243

 رلتكااللللل ءرلب زضللللخءرللللل  ءيؤح لللل ءرلب زضللللالو ءهللللوء زللللل ء ولللل ال ء بيولللللمء اللللوغاء تكز للللاءل تكااللللل ء
 الةءرل الو التز التاللل ء اتللةءرلتوغلاءرلللخءرلاولتو ءرلتكاالتللخءرلاثللزلخءرلب زضلخءب ءبلللح ء  لةءنلل بءرل لور

 رل  ءيت ء ةءن بءرلا ب  ءرلكز   ء رلم ال  ءحروهبءرل بن ء ةءن بءرلت  اللاءرل بنلخءرلاتكز لاء رللم ال ء
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ل لل  ءرل بنلل  ءللل ل ء للز ءرل الو التز اللل ء  للمءراللزيءرلتكااللل ءرلب زضللخء للخءربل للز ءرلب زضللال ءرلاصت تلل ء للعء
ء(ء234:ءءء8حزلصزغال ءرلتبح  ءل ب زضخ.ء)ءربا  زح

  انلللبءرل الو التز الللل ءرللللخءرلتكاالللل ءرلب زضلللخءحزلت لللزا ء نز لللزءحياز التاللللزء   لللمرءل   لللزبء رل ازغلللبء
رل بنال ءرلاب  ا ءص  ض زءرل  ض ء رل زئا ءل خءرباتصمرلءرب ثاء رلاب مءل  تز لز ء رل لمار ءرل بنالل ء

توغاءرلالاء لةءنل بءرل  لوثء رلمارالز ءرل الو التز التالل ءرلتلخء ت لتاءل لحء ر ءرلتكاال ءرلاثزلخء مء  ءرل
ء(2:ءء5صالةء ور السء ط زئعءرلتبنالحءرل الو التز التخءل حركءرل بنخء ن ل ءرلصصزئصءرلتبح  ءل حازب.ء)

رللللخءر ءنلللاء بنلللز ءرلرا لللز ءيلللت ء   الا لللزء رلتلللما حءل ال لللزء  للل ء( 2008محمرررد سرررامى     لللالبء
تال ء  لزءللزكء اللاء لةء   الالز ء  ورللمء  لمحء لتاءرألحركءرل بنلخءل ا لزار ءنالزءرل تاءرلا محءح ز و ءرلت 

ر ء  م ءرإل تصزحء خءرلر مء  م ءهلزلء تلخءيلت ءإ رلز ءلااللعءرل بنلز ءرلاا وشل ء لخء لتاءلا ل ء بنالل  ء
 لعءللملءرلوغللوبءرللخء ب  ل ءرلت للح ء  لأ خءغلل ءلللةءطب ل ء ور ل ءرألحركء رإل  للزطءرلااضل  ءصلالةء لللتركء

 حركءرلا للزارءحز وللالزصال ءناللزء  ءرل للور الةءرلا ال اللل ء  ا للزءل للخءالل الاءرلاثللزبء للور الةء الللو ةءل  بنلل ءرلرولل ء ء
 لااءرلب ر عءحزلاو  ءلاتزغاءرلرو ء  زءل زء ةء هاال ءنزغ ء خءإ رز ءرلورلحءرل بنخءرلرالمء هوء لزء

ء(10:ءء9 و اءحزل ماءرألك بءلا ال ءرإل تصزحء خءرلر م.ء)
ال ءل   ءرلمارال ء لفء   لزء  ز لل ءلتت  لمءرل لز  الةء لفء رلزبء لما حءرلرا لز ء  بلعءرألهاال ءرلتا ال 

صلل  ضءرلا للزا ء رلا  و للز ءرلتللفء وللزلمء للفء   للال ءرلاز للفالةءل للمرئبرءرلص تاللل ءرلك للب ءل للخءرل للترءرل   لل ء
 رل  لل ءلللةءطب لل ءلللب ء  وغللال ءح للضءرلاتلالللبر ءرلكالااز التاللل ءل لل  ءرلا للزارء للةءر ر للز ء اللبلز ء

تللالةء  وللزاء بنللتءث للاءرلرولل ءرثاللزكءرحركءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل للفءرلر للز  ة ء ل للخءغللل ء   ر للزءرلكت
 للت صصء  لللت  ءرل  لللثء لللخءنو  للزء  ز لللل ءل االللل ءلماراللل ء رلللبركءرلت  اللللاءرل الو التلللز التفءل لللمرئبرءرلص تالللل ء

ل ت للللب ءل للللخء هلللل ءنصزئصلللل زء   ز للللل ء توللللالبءح للللضءرلاتلالللللبر ء ل للللترءرل   لللل ء رل  لللل ءرلك للللب ءل للللخء
ءه  ءرلا زارءل فءرلر ز  ة.رلاز ر ء ةءرل لحء ثازكء حركءءرلكالااز التال 

ناخررد الارربا     للزا فءرل  للثء للةءرلا للزار ءرلتللفء  للمثء للوبءرلا للواءرل بضللفءرللل نء وغللتاء
حز للاءرلا للواءرللل نء اللبء للةءلز للحءلرز للحءرنللبءل رولل ء صتب للزءرلاوللتونءء(1999وجمررال عررلء الرردي   

 ء هافءنازء  مثءلامء  ويءرلر طءن تزءر ءثاالاءر ز زء ر زء تلو ء  ال لفءرلرز  فء ه رءرلا واءر زء توء
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كازء  مثءلامءرحركءرلمرئبرءرلك بنءل فءرل    ء ر زء تلو ء  ال لفء  تلفءثل ءيت لوبءرللفء  لواء هالفءنالزء
ء(112:ءء12 فءرل     ءرب ز ال ءل فءرلالمية.ء)

 لز ءرل   ل ء لز ءرلا لواء  ال لفء ثزصللتء  لبنءرل لز ثو ءر لاءلالمءرحركءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لبنءل لفءل
نللل بءرحركءرلا لللزارءصالاالللزء تلللو ء  ال لللفء لكالللاء ت لللبكءر ء تا لللاءرثالللزكءرحركءرللللمرئبرءرلص تالللل ءرلك لللبنءل لللفء

ءرل   .
  للةءهاللزءيب للمءرل للز ثو ءرلت للب ءل للفءرلصصللزئصءرلكالااز التاللل ءلا للزارءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل للفء

تءرلث اء لفءاال ء ولزاءحرئلبنء لوبءرلا لواءرل بضلفءرلتلفء لؤحنءل ز نءرل    ء رل   ء  منء بن ء بن
ء ولاءرلا زار.

 اخداف البحث:
رلت ب ءل خءرلصصزئصءرلكالااز التالل ءرلتلخء  تل ء حركء  لزارءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لب ءل لخءل لز نء -

ءرل    ء رل   .
رءرللللمرئبرءرلت لللب ءل لللفء  للللاءرلت لللزحاء ربنلللت  ءل صصلللزئصءرلكالااز التالللل ءرلتلللخء  تللل ء حركء  لللزاء -

ءرلص تال ءرلك ب ءل خءل ز نءرل    ء رل   .
 تساؤالت البحث:

 للزهفءرهلل ءرلصصللزئصءرلكالااز التاللل ءرلتللخء  تلل ء حركء  للزارءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للب ءل للخءل للز نء -
ءرل    ء رل   ؟

 لللزءهلللخء هللل ء  للللاءرلت لللزحاء ربنلللت  ءل صصلللزئصءرلكالااز التالللل ءرلتلللخء  تللل ء حركء  لللزارءرللللمرئبرء -
ءلك ب ءل خءل ز نءرل    ء رل   ؟رلص تال ءر

 الدراسات السابقة 
ءء-1 ءء(1993  زغلول إبراخيم زل  رل الو التز التال ءرلاتلالبر  ح ض حارا "ءح اور  حارا حزلبرك
ءلآل وز  ربا تزطء صت تتز  رلاتور  ةءل بلزب رل     ل ز  ل خءرلك ب ء رلص تال  رلمرئبرءلا زار  ص م "
 بل ز ء ور  ز ل الا  رلوغتفءرلاا ل رل ز ث ل ا زارء راتصملء الو التز التال رلءرلاتلالبر   ه ءل خ رلت ب 
 ث ا لابنتءرل بنف رلاوزا رنت   رلاتزئل  ه   نز تءرلاصبن ءرل و ف رلتب    لضزكء ة  بل تز 
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  ة   ا ل بلزب رلمارا ء الم رلا زار  حرك   ة  نز   رآل وز  رلبلزبءصالة رلمارا   الم ل ا زار رلك ف رلرو 
  شمر   رلثز ف رلبشع  ف كز  ل بلزبءرلتر    ل وبل    مرا   صخ    كاز لآل وز ءحزلاو   رألحرك   ة
  فءكز ت لآل وز  رلتر    ل وبل    مرا    صخءرلبرحع رلبشع   ز    ف را تزط هازك    نازءرلثزلث رلبشع
ء(1)ء.رلبرحع رلبشع  ف   زحر ء رلثزلث رلبشع  شمر  ءرلثز ف رلبشع   ز     ف رأل ب رلبشع   ز  

ءلا زار رل الو التز التال ءرلاتلالبر  ح ض حارا "ءحارا ءح اور باجراء ( 1996  رماح ندا ز تءء-2
ء ربا تزط  صت تتزءرلاتور  ة ل ز  ل خءرلك ب ء رأل ز ال  رلمرئبر  ح ض ص م ءرلت ب ءل فءلآل وز "

ءلآل وز ءربا تزط  صت تتز رلاتور  الةءل ز  ل خ  ب ءرلك رأل ز ال ءرلمرئبر لا زار رل الو التز التال ءرلاتلالبر 
 ا وا الءصازحن رلرا ز   ب  ءضاة بل تز   ور  زءل الا  رلوغتف رلاا لءرل ز ث   راتصم ت

 رإل ر ز   ف   تريمء رلتص ية رلكتتالة رلت ر ز رل بنال ءرلاوزار    زحا رلاتزئل  ه   نز تءحزإلاتاما   
  لتل رلتر   ءرلوبل   تلالبنء ل خ   تام رل بن ءطز      كاز رلا زار  ة رأل ب رلاص ء ف رلتر   
 (ء13رل ر خ.ء) رل صوا
حزلبركءحارا ءح اور ء"رلتلالبءرلكافءلاور لءرلم رئبءرلك بنءحياز التالزءء(1990محمد حس    زلءء-3

رب ز ال ء ل  تاءحاوتونءغ وش ء  ز ز ءرلرااءل فءل ز ءرل    "ءص م ءءرلت ب ءل فء ور لءرلمر برء
ء راتصملء ءرل     ءل ز  ءل ف ءرلا ز ز  ءغ وش  ءحاوتون ءرلاور ل ءه   ء ل    ءحياز التالز ءرلك بن  رلص تال 
ءلكاء ءرلتر    ءرلتلالبر  ءر  ءرلاتزئل ءره  ء نز ت ء ر م ءح لف ءبلح ءلالا  ءل ف ءرلوغتف ءرلاا ل رل ز ث

ءرلك ءرلص تال  ءرب ز ال ءلةءرلمرئبر ءر ص  ء تاء صت  ء فءرلمرئبر ءرلتلالبر ءرلاتزغاء م ءه   ء تحرح  بن 
ء(ء10  صت  ء و التز  زءصت زحرءغ وش ءرلا ز  ءرلاؤحرر ء  زح ء ال ء  ر زءرب ا  .ء)

حزلبركءحارا ءح اور ء"حارا ء   ال ال ءل مرئبرءرلك بنءرلص تال ءء(1991امل عبدالرحم     ز تء-4
 ب ءل فءرلاتلالبر ءرل الو التز التال ءل فءرل زاض ءرل  الزءرلاب ت  ءل  زاضتالةءرلاصت تتزءربا تزط"ءص م ءرلت

ء راتصم تء ءربا تزط ءرلاصت تتز ءل  زاضتالة ءرلاب ت   ءرل  الز ءرل زاض  ءل ف ءرلص تال  ءرلك بن ءرلمرئبر لا زار
رل ز ث ءرلاا لءرلوغتفءل الا ء ور  زءبل تالةء ةءبل ز ءرلااتصحءرل و فءرلاصبن ء نز تءره ءرلاتزئلء

ءرل  ال ء وبءرل زاض  ءرلرو  ءرلترك ء بنتءث اءرلرو  ءاا  ءح م ء  محهز ءح رئبءحز صز ءر ازاء ت زيا  ز
ءلتلء ء  زحيب ءرنت   ءرلا زار  ء كاال  ء   ال  ء ف ء رلتص ية ءرلكتتالة ءلتر  تف ءرل بنال  ءرلاوزار    زح 

ء(ء4رل صواءرل ر ف ء لوحءل   ءلتوال ءصالةءرلات وحء ةءرلاز  ءرلم ار ال ء  وتونءرحركءلالا ءرل  ث.ء)
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 رلك ب ء رلص تال  رلمرئبر  حرك صالو التز التال حزلبركءحارا ءح اور ء"ء(2010يل  ابراخيم ول زلءء-5
ءص م ءرلت ب  ل تما ح رلبلزبءنأازي لا ز   ف رلر ز ءحزنت    رلصصزئصح ضء ل خ رلاولف"

 لوضع  رل      رلاتور  الة رل     ل تر ل خ رلك ب ءءرلص تال  رلمرئبر   زار  حرك   ت  رلتخ رلكالااز التال 
 رل     ل تر ل خ رلك ب ء رلص تال  رلمرئبرء  زار    ال   ف  وزلم  م رلتخ رلاولال  رلتما  ز   ة   راول

ءبلحءح لفء ر مء نز تءره ء  رلاتور  الة ءرل ز ثءرلاا لءرلوغتفءل فءلالا ء ور  ز ء راتصمل  رل     
ء ف ءر ا   ة  راول ء ثرل ز راتاتل رلمارا   وضوط ل ا زار رل الو التز التخ رلت  الا ضوك رلاتزئل

ء(ء2رلمارا .ء)   زار   ما حء   ال  ل خ  وزلم  م رلتخ  رلا زا   رل م ال  رلاولال  رلتاب از 
رل تءرلماراز ءرلوزح  ءرلضوكءل فءنثالبء ةءرلا زل ءرلتفء تالمءرل  ثءرل زلفء ةءلمرءلور حء  مء
ءل  وثء(رلاتزئلءرلتفء  ءرلتوغاءرلال زء فء   ءرء–ربح ر ءرلاوت م  ءء–)ءرل الا ء

 اجراءات البحث
 عينة البحث:

ءحزلااتصحءرل و فء ءرل ام  ءأل ضاءبلحء فءلا وا  ء صبءرل بشال  ءحزلاب    ءرنتالزاءرل الا    
  ولءحأحركء  زار فءرل  ثءح تاء اتز ءصازكءل خء اركءرلص بركء ءرلا تاالةء فءا زض ءرلرا ز ء خءغل ء

ءول ءرلرا وا  .رلو تء ن ل ءصازكرءل فء تزئر ء ةءن بء و  ءص ا
 

 منهج البحث:
ءرلوغتفء ءرل ز ثءرلاا ل ءحزلتالميوءء”The Descriptive Method“راتصمل ءرلتصو ب حزاتصمرل

ء نبًرءلا ئاتاءلا ال  ءرل  ثء.
ء

 .MTA Motion Track Analysis)واائص برنامج التحليل الحركى   -
 وحدة المعايرة للبرنامج -
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ء
 (1شكل  
  MTA)التحليل الحركى   وحدة المعايرة الخاصة ببرنامج

ء  وتاالعءرل ب ز لء بركرء نء  مرء  زيبرء   و  ءرلاوبء خءرلا ال  ء بئال ءحرناءرلكزحا.
  الللاءيللت ء صللت ةء نللزلءرلا للزيبرء للخءغركللبرءرل زاللحءرآللللخءلكللاءنللز البرءل للخء للمرء هللوءل للز ء ت ز للمء

ء ةءرلكزحار .ءلء ح ا ء  ميمءرلاوز ز ء خءرلا ال  ء0.50×ل0.50×ءل0.50 ح زح ءنزلتزلخء
 أمكانية البرنامج.

ح ار الللل (ء  اتاالللزء  ءء–  لللولءرل ب لللز لءح الللاءرلت  اللللاءرل بنلللخءرلللل  لءأل ء  لللزارء بنالللل ء)ءناالللل ء
  صاء ةءن لاءل خءلمحء ةءرلاتلالبر ءرل الو التز التال ءل رو ءنتاء لكاءلتكء ةء للتركءرلرول ءنل بء

(ء رلتللخء تاثللاء للخء)رلت  الللاءءx,y,z,xy,zy,zx,zyxكلاءل نلل ء للةء بر للاءرألحركء للخءرإل رزهلز ءرلتزلاللل ء)
رلت اخ( ء)رلت  الاءرلكالااز التخ(ءرل  ء  تو ءل خءرلاوز   ءرإل ر   ءرلوبل  ءرل ر ل  ء  ر لزءرلاتزغلا ء ء
 ر  لزء اللاءرأللللتركءل لخءرلاولتو ءرأل  للخ ء رلولبل ءرلتر  لل  ء رل ر ل ءرلتر  ل ء )رلت  الللاءرلكالالز التخء(ءرللل  ء

ع ءطز للل ءرل بنللل  ءرل لللور ءرل للللا ءرل لللمار ءرل لللتل ءرل لللورءرلالللزاحرءرلابنت للل  ءناالللل ءيتاثلللاء لللخءطز للل ءرلوضللل
ءرل بن  ءناال ءرل بن ءرلتر    ءرل صواءرلم ار خ.

 إجراءات إستخراج البيانات والنتائج بإستخدام برنامج التحليل الحركى والحاسب اآللى 
 مراجعة عمليات التاويرا. 

 مرء  زلر ءرلتاللميوءإلاالزل زءرللخءل لز ءرل زالحءرآلللخءرلل  ء ت ء برل  ءلا الز ءرلتصو بءل خء ء
ءلةءطب  ءنزا ءرلتالميور.ء3D*map  تو ءل خءصب ز لءرلت  الاءرل بنخء

 Video scanningفحص الفيلم داول البرنامج. 
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ح مء صت ةءرلتال  ءحرناءرلكا الو بءث ءإاتملزك ءحرناءرل ب لز لءيلت ء  ميلمءرلتتلبرءرلتلخءالال م ء  ات لخء
ءمهزءرلت  الا.ء ةءلا
 تحديد المواصفات الخاصة بعملية التحليل وخى كالتالى .ب.

  ميمءرلا زحءرلابل ال ءل  الا ء ثازكء بر اءرألحركءرلاصت ت ء  مء زلءرل ز ثءحزنتالزاءرلا زحءرلابل ال ء
  الل ء هلل ء)ء ل للخءرلللب ي ءرلب  لل  ءرلا  للمر ء  م لل ء  لل ءرلالللمءرلالااللخ ءاالل ءرلالللمء19ل رولل ءنتللاء لللمحهزء

لالااللخ ء ب لل ءرلالللمءرلالااللخ ء تصللاءرلكتلل ءرأل اللة ء  ثللال   ءءرللل ارطءرلالوللب  ء  م لل ء  لل ءرل للملءرأل اللة ءر
 atwaاا ءرل ملءرأل اة ءرلبن  ءرلالااخ ء تصاءرلتص ءرأل اة ء  ثال   ءرلبلاءرلالوب (ء   ب ت زءل ااوغاء

modelشلللللز خءرلاتلاللللللبر ءءرلاوللللللوحء لللللخءرل ب لللللز لء غلللللل ءلت ميلللللمء بنلللللتءرلث لللللاءرل لللللزلءل روللللل ء  للللللترك ء 
رلكالااز التالللل ء رلكالاالتالتالللل ءللللةءطب للل ءرلا زلرلللز ءرلب زضلللال ءرل  تللل  ء اللللثءيلللت ء  لللميبء بنلللتءرلث لللاءرل لللزلء
حزاتصمرلءرلتو  عءرلاو فءلابركتءث اءرألللتركء نل رءرللو  ءرلاول خءلءللتركءناول  ء لةءرللو  ءرلك لخءل رول ء

ء(17.ء)م(1985 ءJames G. Hayجيمس خاى  غل ءلةء

  Data Outالبرنامج: مخرجات 
  Stick Figureأواًل:  األشكال العاوية.  

ء  صاءل خءرأل تزبءرل صو  ء خءرلاوتو ز ءرلث ث ءرلتزلال .
ء(Said plan)ءءءءءءءءءxyرلاوتو ءرلرز  خء
 (Frontal plan)ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءzyرلاوتو ءرأل ز خء
ء(Horizontal plan)ءءءءءءءءءxzرلاوتو ءرأل  خء

لتكء ةء لتركءرلرو ءل لخء لم  ء رللب يء رلرلتط ءرللبل الة ءرلل ارلالة ءنل ءرلكتل  ءنل ءرل لو  ءء)ءلكا
ءن ءرلكت ء رل و ء(ء خءغوارءااولءلصو  ء   بءرل بن 

ء غل ءن بء بر اءرل بن ءنتاء.
  Data outثانياً : التقرير الخاص بالبيانات الرقمية. 

  ءء)كالااز التاللللل االلللل ءاللللوركءنز للللتء تلالللللبر ء  للللخءغللللل ءرلت ب للللبء  صللللاءل للللخءلاالللللعءرل الز للللز ءرلب 
كاالتالتال (ءل  بن ءرلتلخءيلت ء   ال  لزء ء غلل ء لخءرأل رزهلز ءث ثالل ء  ءثازئالل ءرل  لم ء)ءلكلاءللتكء لةء للتركء
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رلرو ءل خء م  ء رلب يء رلرتط ءرلبل الة ءرل ارلالة ءن ءرلكت  ءن ءرل و  ءن ءرلكتل ء رل لو ( ء
ءن ءنتا. خءغوارءلمر ب ء غل ءن بء بر اءرل بء

  Graphsثالثاً : المنحنيات الخاصة بالبيانات الرقمية. 
  خءغل ءرلاصباء  صاءل خءلاالعءرلاا االز ءاوركءنز تءل اتلاللبر ء)ءنالااز التالل ء  ءناالتالتالل ء(ء
ل  بنلل ءرلتللفءيللت ء   ال  للز ء غللل ء للفءرب رزهللز ءث ثاللل ءرألح للزحء  ءثازئاللل ءرألح للزح ء)ءلكللاءلللتكء للةء لللتركء

 ء رلب يء رلرتط ءرلبل الة ءرل ارلالة ءن ءرلكت  ءن ءرل و  ءن ءرلكتل ء رل لو ء(ءرلرو ءل خء م 
ء خءغوارء تاءصالز فء غل ءن بء بر اءرل بن ءنتا.

 تحديد المتغيرات الكيناماتيكية المستخرجة للمهارات قيد البحث وخى :
ءرلتبنالحءرلت اخء)حزلثز ال (ءل ابر اءرلتاال ءلا زار فءرل  ث. -1
ء ء رلب اال ء)حزلاتب(ءلابنتءرلث اء خءلا زار فءرل  ث.رلاوز  ءرأل  ال -2
   ر زءرلكت ءرأل اةء)حزلمال (ءلا زار فءرل  ث. -3
ءرلوبل ءرلا ص  ء)ل/ث(ءلابنتءرلث اءلا زار فءرل  ث.ء -4

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النسب المئوية لزم  أداء مهارة الدراسة على العقلة والحلق -أ

 (1جدول رقم  
ء ةء حركء  زا فءرلمارا رلاو  ءرلافو  ءلتء

 رلاراوط رلبرحعءرلبشع رلبشعءرلثزلثءرلبشعءرلثز فءرلبشعءرأل بءرألل تر

 العقلة
 ث2.16 ث0.84 ث0.36ءث0.36ءثء0.60ءرلت ةء)ثء(
ء%ء100 %ء38.9 %16.7 %ء16.7 %ء27.7 رلاو  ء%

 الحلق
 ثء2.04 ثء0.72 ث0.36ءث0.36ءثء0.60ءرلت ةء)ءث(
ء%ء100 %ء35.3 %ء17.65ء%ء17.65ء%ء29.4 رلاو  ء%

(ءرلاوحءرلافو ل ءللت ةءرحركء  لزارءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لبنءل لفءل لز نء1يتضوء ةءلم بءا  ء)
ءرل    ء رل   .
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(ءر ء  لللةءرحركءرلبشلللعءرلثلللز فء رلبشلللعءرلثزللللثء لللةءرحركءرللللمرئبرءرلص تالللل ء1 ن لللبءلالللزء لللةءللللم بءا للل ء)
%ء ةءرللت ةءرلك لف ءر لزءء16.7ثء(ءء شاو  ء0.36 ما )ءرلك بنءل فءل ز ءرل    ءنز زء توز  ز ءصت ةء

ثء(ءء0.84%ءءر اء ةء  ةءرلبشعءرلبرحلعء)ءء27.7ثء(ء شاو  ءء0.60 فءرلبشعءرب بء  مءنز ءرلت ةء)ء
%ءء الثءر ءرلبشعءرب بء ةءرلم ار ءيؤحنء عءرلرزغصال ءرباضال ءح تلسءرلبشلعءرلبرحلعءرلل نءء38.9صاو  ء

 هلوءرب لبءرلل نء ر لاءرلبشلعءرلبرحلعء ولتلب ء  تلزءرك لبء  كلو ء اللاءرل ر ل ءيؤحنءضلمءرلرزغصالل ءرباضلال ء
ء  صالب  ءضمءرلرزغصال ءرباضال .

  لللمءللللزكء  لللةءرلبشلللعءرلثلللز فء رلبشلللعءرلثزللللثء لللةءرحركءرللللمرئبرءرلص تالللل ءرلك لللبنءل لللفءل لللز ءرل  للل ء
 نلل ل ءلللزكء%ء للةء  للةءربحركءرلك للفءء17.65ثء(ءصاولل  ء للماهزءء0.36 توللز  ز ءر ضللزءصللت ةء للمارء)ء

%ء للةءرلللت ةءرلك للفءر للاء للةء  للةءرحركءرلبشللعءء29.4ثء(ءصاولل  ء للماهزءء0.60  للةءرحركءرلبشللعءرب بء)ء
%ء ةء  ةءربحركءرلك فء را تزطء  ةءرلبشعءرلبرحعء  تنءرلفءر لاءء35.3ثء(ءصاو  ء ماهزءء0.72رلبرحعء)ء

ءيؤحنءح ر  ء  صالب  ءضمءرلرزغصال ءرباضال .ءء
ء

ء
ء(1 تاءا  ء)

رل تاءرل صونءلرو ءرل لحءرثازكءرحركء  زارءرلمرئبرء
ءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز رل    

ء
ء(2 تاءا  ء)

رلاوزاءرل امافءلابنتءث اءرل لحءرثازكءرحركءرلمرئبرء
ءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز ءرل    

ء

رلص تالل ءرلك لبنءل لفءء(ءرب تزبءرل صلو  ءلرول ءرل للحءرثالزكءرحركءرللمرئبر1يتضوء ةء تاءا  ء)
(ء ولزاء بنلتءث لاءلول ءرل للحءرثالزكءربحركء  ن لبءلالزءر ء2ل ز ءرل   ل ءنالزءيتضلوء لةءرل لتاءا ل ء)

ءرل لحء  ولءح ااء تاءحرئبنءنز اء بنت ءرل    ءرلتفءيم اء ول زءرل لح ءء
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ء

ء
ء(3 تاءا  ء)

رلص تال ءءرل تاءرل صونءلرو ءرل لحءرثازكءرحركءرلمرئبر
ءرلك بنءل فءل ز ءرل   

ء
ء(4 تاءا  ء)

رلاوزاءرل امافءلابنتءث اءرل لحءرثازكءرحركءرلمرئبرء
ءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز ءرل   

ء

(ءرب للتزبءرل صللو  ءلرولل ءرل لللحءرثاللزكءرحركءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءء3يتضللوءلاللزء للةء للتاءا لل ء)
(ء وزاء بنتءث اءرل لحءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تالل ء4)ل فءل ز ءرل   ء ن ل ءيتضوءلازء ةء تاءا  ء

رلك بنءل فءل ز ءرل   ء  تضوءلازءر اءحزلبا ء ةءر ءرل لحء  ولءح ااءحرئلبرءنز  ل ءحابنلتءث  لاءل لفء
ل ز ءرل    ء ن ل ءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءل فءرل  ل ءربءر ءرل للحءبء  لولءح الاء لتاءحرئلبرءنز  ل ءل لفء

ب ءل ز ءرل   ءاشازءيت لبكءل  لزلء ل ص ل ء  رلحءل لفءرل للحءر ء  لولءحزلولالابرءءل ز ءرل   ء غل 
ل اللللاء لللفء لللمء  لللالةء ربء لللز ءربحركءللللةء تلللو ءغللل ال زء لللةءرل للللحءحت لللاءرل لللونءرلتلللفءاتولللالابءل لللفء
رل لللحءرثاللزكءربحركء شللزلبا ء للةءنللو ء  للواءرلللم ار ء  ال للفء للفءرلر للز  ةءرل   لل ء رل  لل ء لللالسء  للواء

نء  مثءرثازكءرلم ار ز ء فءرل وركءربءر ء  بكءل ز ءرل   ءل  زلء ل ص  ءح تاءصام لفءبء هافءنزل 
ناخررد  اتللةءرل لللحء للةءلاللاءهلل  ءرلللمرئبرءرلكز  لل ءرباللتمرارءناللزء للفءل للز ءرل   لل ء  للمءر للزاءرلللفءغللل ء

 ر للزءءر ء  للز اءرلللم ار ءر للزء  للز اء  ال اللل ءنلل بءنز للاءربحركء(1999الارربا  وجمررال عررلء الرردي   
  ز اء  ال ال ء  ت وبءرلفء  ز اء هاال ءلامءصمكءرلم ار ز ءل فءربا ءر ءل فءل لز ء رالتكازل زء لفء
رل للوركء تت للوبءح للمءغللل ءرلللفء  للز اء هااللل ء ر للزء  للز اء هااللل ءلاللمءرحركءرلللم ار ز ءرلكز  لل ء للفءرل للورك.ء

ء(ء112:ءء12)
 



 

ينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة جامعة مد  
 

 

م  2016يوليو/  - الثانياجمللد  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   24 

 

 

 

 (2جدول رقم  
 الحلق( –ي الدائرة الخلفية الكبرى على  العقلة ف االزاحة األفقية والرأسية لمركز ثقل الجسم

 الزم  الاور
 الحلق العقلة

 االزاحة الرأسية االزاحة األفقية االزاحة الرأسية االزاحة األفقية
1 0.00 0.08 1.02 -0.01 1.01 
2 0.12 -0.06 1.01 0.00 0.97 
3 0.24 -0.22 0.98 -0.04 1.00 
4 0.36 -0.39 0.93 -0.04 0.98 
5 0.48 -0.58 0.88 -0.06 0.84 
6 0.60 -0.81 0.71 -0.03 0.62 
7 0.72 -1.00 0.39 -0.06 0.16 
8 0.84 -1.13 0.04 -0.05 -0.38 
9 0.96 -1.00 0.64 -0.08 -1.02 
10 1.08 -0.51 1.12 -0.08 -1.19 
11 1.20 0.16 1.27 -0.02 -0.64 
12 1.32 0.81 1.00 0.01 -0.20 
13 1.44 1.02 0.34 -0.03 0.24 
14 1.56 1.02 0.20 -0.06 0.59 
15 1.68 0.84 0.63 -0.06 0.80 
16 1.80 0.61 0.91 -0.08 0.94 
17 1.92 0.38 1.03 -0.12 1.03 
18 2.04 0.13 1.04 -0.17 1.04 
19 2.16 -0.07 0.97   

رب ر  ءرأل  ال ء رلب اال ءلابنتءث اءرلرو ءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءء(2يتضوء ةءلم بءا  ء)
ءل خءل ز نء)رل    ء رل   (
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ء
ء(5 تاءا  ء)

رب ر  ءرأل  ال ءلابنتءث اءرلرو ءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تال ء
ءرلك ب ءل خءل ز نء)رل    ء رل   (
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ء
ء(6 تاءا  ء)

 ءلابنتءث اءرلرو ءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءرب ر  ءرلب اال
ءل خءل ز نء)رل    ء رل   (

 (3جدول رقم  
 الحلق( –زوايا مفال الكتا فى الدائرة الخلفية الكبرى على  العقلة 

 العقلة الزم  الاور
  زوايا مفال الكتا(

 الحلق
  زوايا مفال الكتا(

1 0.00 158.14 163.67 
2 0.12 177.71 178.60 
3 0.24 178.86 155.98 
4 0.36 171.72 151.01 
5 0.48 178.70 162.70 
6 0.60 173.90 163.55 
7 0.72 172.89 160.86 
8 0.84 173.22 151.87 
9 0.96 162.80 160.10 
10 1.08 166.06 145.25 
11 1.20 168.24 88.20 
12 1.32 174.49 44.43 
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13 1.44 146.64 69.74 
14 1.56 129.88 97.29 
15 1.68 136.91 143.07 
16 1.80 155.13 164.49 
17 1.92 156.83 143.26 
18 2.04 176.21 164.06 
19 2.16 174.00  

  ر زء تصاءرلكت ءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءل خءل ز نء(ء3يتضوء ةءلم بءا  ء)
ء)رل    ء رل   (
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ء  ر زء تصاءرلكت ءرثازكءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءل خءل ز نء)رل    ء رل   (
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 (4جدول رقم   
 السرعة المحالة لمركز ثقل الجسم

ءالحلق( -كبرى على  العقلةفى الدائرة الخلفية ال
 الحلق العقلة الزم  الاور

 0.35 1.15 0.12 2<ء-ء1
 0.44 1.36 0.24 3<ء-ء2
 0.16 1.46 0.36 4<ء-ء3
 1.17 1.66 0.48 5<ء-ء4
 1.91 2.37 0.60 6<ء-ء5
 3.82 3.13 0.72 7<ء-ء6
 4.52 3.78 0.84 8<ء-ء7
 5.32 5.06 0.96 9<ء-ء8
 4.80 5.80 1.08 10<ء-ء9
 4.58 5.64 1.20 11<ء-ء10
 3.69 5.87 1.32 12<ء-ء11
 3.68 5.79 1.44 13<ء-ء12
 2.91 4.48 1.56 14<ء-ء13
 1.81 3.86 1.68 15<ء-ء14
 1.15 3.04 1.80 16<ء-ء15
 0.83 2.13 1.92 17<ء-ء16
 0.40 2.09 2.04 18<ء-ء17
  1.83 2.16 19<ء-ء18

ص  ءلابنتءث اءرلرو ء خءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءل خءرلوبل ءرلا (ء4يتضوء ةءلم بءا  ء)
ءرل   (ء-)رل    

ء
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ء(8 تاءا  ء)

ءرل   (ء-رلوبل ءرلا ص  ءلابنتءث اءرلرو ء خءرلمرئبرءرلص تال ءرلك ب ءل خء)رل    
(ءرب ر لل ءرب  اللل ء رلبراللال ءلابنللتءث للاءرل لللحءء6 ءء5(ء  للتاءا لل ء)2يتضللوءلاللزء للةءلللم بءا لل ء)

-مرئبرءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز نءرل    ء رل    ء تفءل لز ءرل   ل ءص للتءرب ر ل ءرب  الل ء)ءرثازكءرحركءرل
(ء رللل نء  للعء للفءرلبشللعءرلثللز فء للةءرلللم ار ء نلل ل ءص لللتءرب ر لل ءرب  اللل ء)ء8لء(ء للفءرلكللزحاءا لل ء)ء1.13
ب ر ل ءرلبرالال ء لفء(ء رلل نء  لعء لفءرلبشلعءرلبرحلعء لةءرللم ار ءصالاالزءنز لتءر14لء(ء فءرلكزحاءا ل ء)ء1.02

(ء رل نء  عء فءرلبشعءرلثز فء ةءرلم ار ءصالاازءص لتءرب ر ل ء8لء(ء فءرلكزحاءا  ء)ء0.04ر اء الا ءل زء)ء
(ء رللل نء  للعء للفءرلبشللعءرلبرحللعء للةءرلللم ار  ء  للفءرلللمرئبرءرلص تاللل ء14لء(ء للفءرلكللزحاءا لل ء)ء0.20رلبراللال ء)ء

(ء للفء  ز لل ءرل بنلل ءصالااللزء19لء(ء للفءرلكللزحاءا لل ء)ء0.17ء-رلك للبنءل   لل ءص لللتءر صللفءر ر لل ءر  اللل ء)ء
لء(ء  للفء  ز لل ءرل بنلل ءص لللتءرب ر لل ءرلبرالللال ءء1.19ء-(ء)ء10كز للتءرب ر لل ءرلبراللال ء للفءرلكللزحاءا للل ء)

لء(ء هلل رءيلمبءل للفءر ءرل بنلل ء لفءرل  لل ءللل ء كلةءحرئب لل ءحللزلا افءء1.04ر صلفء الالل ءل للزء اللثءنز للتء)ء
حزل ل    ءرلص تالل ء نلبرءل لملءث لز ء  ال ءرا كلز ءرلاللميةءلالمء  لواءءرلات ولء وبء  واءصالاازءلزك ءر ل ا

ءرلم ار .
(ءرلتلالللبءرلللتر نءلاتصللاءرلكتلل ء للفءرلللمرئبرءرلص تاللل ء7(ء رل للتاءا لل ء)3 ن للبءلاللزء للةءلللم بءا لل ء)

رلك بنءل فءل ز نءرل    ء رل   ء الثءيتضوءلازءر ءرل للحءرالتازطءرل تلزثءرثالزكءرحركءرللمرئبرءرلص تالل ء
 لللفءرل   للل ءل لللفءر ء تلللو ءرلتلاللللبءرللللتر نءل كتتلللالةء  اللللاءللللمرء   تلللب ء لللةءرل تلللزثءل لللفءرلتر  للل ءءرلك لللبنء

(ءرللفءرلكلزحاءا ل ء13حال (ءنل بءرحركءرللم ار ءربءر لاء لفءرلكلزحاء لةءا ل ء)ء180رلاوت الا ء عءرلر طء)
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رباضلللال ء(ء لللب ء  ز للل ءرلبشلللعءرلبرحلللعء لللزلءرل للللحءحل للل ء ر نء تصلللاءرلكتللل ءل ت  لللحءل لللفءرلرزغصالللل ء17)
 نلل ل ءب  للز ءرل بنلل ء تللفء كتاللاءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل وغللوبءل و للو ءل للفءرلالللميةءل للفءرل   لل ء)ء
رل وحرءل وضعءربصتمرئفءل  بن ء( ءصالاالزء لفءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لبنءل لفءل لز ءرل  ل ء لزلءرل للحءحل ل ء

ةء اتصل ءرل بنل ءاشالزءب ءل لز ء(ءرنء ل14(ءرللفءرلكلزحاءا ل ء)11 ر   ءرلكت ء ةءصمر  ءرلكزحاءا ل ء)
رل   ء    زءلتبنال  ء ر اءرل لحءيورلاء  منءرلوالابرءل فءرلر ز ءرثازكءربحركء ازء ر اءرل لحء ةء
رلصل حءحتلبحءغارلاللاء لفءرالت ز  ء لعءرلرول ءرب لبءرلل نءيلؤحنءصت لبكءل لز ءرل  ل ءل  لزلء ل ص ل ء لفء

 للفءا لل ء ر  لل ءرلكتتللالةءحزلاولل  ءل رلل طء هلل رء ر للاء بنلل ءصام لاللل ء للل ل ء  اللاءرل لللحء للماءرلاوللتازطءل
ءرلمرئبرءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز ءرل   ءر  اءحزل     ءرلص تال .

(ءرلولبل ءرلا صلل  ءلابنلتءث لاءلولل ءرل للحء للفء8(ء رل للتاءا ل ء)4  تضلوءلالزء للةءللم بءا ل ء)
ر صللفءاللبل ءلابنللتءث للاءءرل  لل (ء  ن للبءلاللزءرلاتللزئلءر ء–رلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل للفءل للز نء)رل   لل ء

(ء الللثءص لللتء)ء12(ء رلكللزحاءا لل ء)11رل لللحء للفءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل    لل ءنز للتءصللالةءرلكللزحاءا لل ء)
ل/ثء(ء غللل ءح للمء اتصلل ءرل بنلل ءباللتابرا  ءرلتل للحءل للفءرلرزغصاللل ءرباضللال ء  للفءهلل رءرلصللمحءء5.87
 للفء  للزحرءرلوللبل ءل رولل ء للفءر رللز ءر ءرلثاللفءرلوللب عءرلكبشللزلفء  اللاءلء(1995يحيرري الحريررري  يلل نبء

رلللم ار ء للفءرلتتللبرءرلتللفء صلل مء ال للزءرلرولل ءرلللفءرل للفءضللمء  ز  لل ءرلرزغصاللل ءرباضللال ء للفءر رللز ءرلورلللحء
رل بنف ءصالاازءلزك ءر صفءابل ءلابنتءث اءرل لحء فءرلمرئبرءرلص تال ءرلك بنءل لفءل لز ءرل  ل ءصلالةء

ل/ث(ءرنء فء اتص ءرل بن ء از لزء هلوء لزء تولبءء5.32(ء الثءص لتء)9(ء رلكزحاءا  ء)8رلكزحاءا  ء)
 بنلل ء لالللبءاللبل ء بنللتءث للاءرل لللحءلاللم زءي لل  ءرلللفءر للاء وللتونء للفءر رللز ءربا ءلال للز حءربا تللزطء

ءبل فء فءر رز ء  اءنافء لالسءحرئبن.
 االستنتاجات:

 تال ءرلك بنءل لفء  ةءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز ءرل    ءرك بء ةء  ةءرحركءرلمرئبرءرلص -
ءل ز ءرل   .

 وللز نء  للةءرحركءرلبشللعءرلثللز فء رلبشللعءرلثزلللثء للفءرحركءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل للفءل للز نءرل   لل ء -
ء رل   .ء
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  للةءرحركءرلبشللعءرلبرحللعء للفءرحركءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءرك للبء للةء  للةءرحركءرلبشللعءرب بء للفءرحركء -
ء رل   .ءءرلمرئبرءرلص تال ءرلك بنءل فءل ز نءرل    

 وللزاء بنللتءث للاءرل لللحء للفءرحركءرلللمرئبرءرلص تاللل ءرلك للبنءل للفءل للز ءرل   لل ءيبالل ء للت ءحرئب للزء -
 وبء  واءرلم ار ء)رل    (ءصالاازء وزاء بنتءث اءرل للحء لفءرحركءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لبنءل لفء

ءل ز ءرل   ءيبا ء ت ءناالزء)ه وطزءباتاء غ وحرءبل ف(ء
 لعءرلرل طءلالمءرحركءرللمرئبرءرلص تالل ءرلك لبنءل لفءل لز ءرل  ل ءح لتاءرك لبءءيت ءا  ء ر   ءرلكت  -

 ااءلامءرحركءرلمرئبرءرلص تال ءرلك لبنءل لفءل لز ءرل   ل ء غلل ءل تل لحءل لفءرل بنل ءرل ام لالل ءرلتلفء
ءء  مثء ةءل ز ءرل   .

برءرلص تالللل ءيلللت ءرحركءرللللمرئبرءرلص تالللل ءرلك لللبنءل لللفءل لللز ءرل   للل ءحولللبل ءرك لللبء ا لللزءلالللمءرحركءرللللمرئ -
 رلك بنءل فءل ز ءرل   .

 التوصيات: 
ضب ارءراتصمرلءرل الز ز ءرلاز ر ء لةءرلت  اللاءرل بنلفءلا لزارءرل  لثءل لفءل لز نءرل   ل ء رل  ل ء -

ءلامءرلتما حء رلت  ال ء ةءن بءرل زئاالةءل فءغل .ء
 ءرلصزغلل ء برلللزرءرلتبنالللحءرلصللزهءحزلا للزارءل للفءرلر للز  ةء)رل   لل ء رل  لل (ءلاللمء  للم  ءرلتللما  ز -

حزلت  ال ء رلتلما حء نلبرءبنلت  ء لتاءربحركء رنلت  ء لتاءرلاولزاءرل بنلفءلابنلتءرلث لاءرثالزكء
ءءرحركءرلا زارءل فءرلر ز  ةء)رل    ء رل   (.

 رألل تر ل خ    رلر ز رلور م ل خ رلات زص   رلا زار  صالة   زا ز   لاا   زص   ح وث إلبرك -
 صلالة رلتلما ح  ثلب ر ت لزب ل لخ   الا كاز رل لحء رلاما   م ل   ت  و الب يت   ش ل  رلاصت ت 
ءء ال ز. رلاؤثبر رلاالتز التال  رلاتلالبر       ل ز رل ت ف لءحرك رلت  ءرلم ال  ح م رلاصت ت  رلا زار 

ربهتازلءحزلت  الاءرل بنلفء لفءحارال ء  تولالبءرلا لزار ءرل بنالل ءل وغلوبءرللفءر ضلاءرحركء اتلةء -
ءبحرك. فءضوكءرلنب  ءرلصزغ ءحز

ضب ارء و البء  ااءبلبركءرلت  الاءرل الو التز التفء فءلاالعءرلاؤاوز ءرلت  الاال ء رلتما  الل ءرلتلفء -
ء  ت ءصت  ال ء  ما حءربحركءرلتافءل ا زار ءرلب زضال ءرلاصت ت .
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