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على بعض TRXتأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح باستخدام تمرٌنات مقاومة الجسم 

القدرات البدنٌة الخاصة ومستوى أداء مهارة السنتٌر الخلفً لمصارعً الوادي 

 الجدٌد

 أ.م.د. أيمن مسمم سميمان عبد السالم
 مقدمة ومشكمة البحث 

 يددددخاات ددددالثاناتليددددما نالت خبددددباتعددددااتاايبددددختلبااتلتتريددددراترتددددا لباات لخ دددد ال يددددخااتت رلددددا ا ل
 . اتتط ل ا اتي زابختج التا  ااتلبخ لختاءايبر بالعااتع ص ا  ااتليخ ةااتل اااتا لبيخالنااجلااال ت خ

اتيددددا الددددنااتعلرددددرااتتا لبلددددراىدددد اات صدددد لا ناا(م2008)اإليددددخبااتب ا عنلبددددعاا بددددنا ا لشددددل  ا
ا(ا.121:4تالعبنا)ايف لااتط قااتت اتعللاعرىااال ت خءابلبت عا  جخزاا

م(ا ناابتتاامااتط قا ات بخئلاات الثرا د   ةالدنا د   لختا2005 ل عا اعصخماعباااتتختق )ا
 (32:12ط اتالعباف ااتعلرلرااتتا لبلر.)اتتأىللااتبا  ا اتليخ عا اتتط

 لدناات بددخئلاات الثددرااتتدد اللالددنالددناتالتيددخات بددلناايااءاااتبددا  ا اتليددخ عااتالعددبا ابددتتااليخا
 (ا28)اTRXف ااتب الجااتتا لبلراى اتل ل ختال خ لرااتجبمااتشخلررا

 دد مالددنااتتل ل ددختاتبددتتاما زناىدد اااTRX ناتل ل ددخت مLeigh Crews("2102) " لشددل  
اتجبما اااتجخذبلراتب خءاات  ةا اتتد ازنا اتت افدقا اتل   درا تتطد ل اات دا ةااتع درلرا ات شدخلرا ت لدلاات د ةنا

عرددددىاع ددددالتااتددددبطنا ات يدددد ابخبددددتتاامالجل عددددوالددددنااتتل ل ددددختااتلتتريددددرا للالددددنا تعتلدددداافددددىا اائيددددخا
ابددتتااليخاترجللددعاا نااتتي لددرافددىااتعلدد ا  ااتجدد ونا بطدد قالت  عددرنااللددخاللالددناتعددالريخاطب ددخاتريدد  قا

ا(20:ا22)ا.اتي الراترللخ بلن
اTRXابأبدددر باصدددللتات  لدددختااتتدددا لبا دددوالددداا مMartin Hijnovi("2101)"  لشدددل ا ل دددخا

الدلاتلد لننابخي دخفواإتدىا  يدخاافد لعللاعرىات شلطااتع التااتعخلردراااتذ لعتلاةاعرىال الزااتجخذبلرا
ا(8:24)اازلناالص النااتب الجااتت رلالراف ا ف لتؤاعا تخئجا

اترلخلددرااتبا لددراع خصدد ات للددراتعلددلاعرددىاlاTRXاناتل ل ددختامLukáš Sláma( 2011)  لدد ع ا
ف دد نااتددافخماااتلصددخ عرن ا ددختااتلتتريددرالثددل:ااتتدد ونااتبددبخ رناات ددامنااتبددررن اتليددخ اتاات لخ ددلراتر لخ

ا(19:23)اعناات يوناجلبخزنا غل ىخالناايتعخباات لخ لر
م(ا ناليخ ةااتب تل ااتتري النااتليخ اتااتي لرااتلع اةنا تتطردبالدنا2006 لشل ا ابخلراعلخ ة )ا

لنااإلعاااااتبا  ا تعاااىذهااتليخ ةا لنالجل عرا  الختاااتلصخ ماالبتلعخبيخا  اائيخاب جخحالا ااالبل ا
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ات للددرااتتريلددرااتددذ ا عطخىددخاات ددخ  نااتددا ت افدد ااتتعدداللاايتلدد ا ىللددراالبلدد ةاع دداا اائيددخا لددثا  يددخات يددىا
ا(29:2اتج ترا اتلبخ اةاتصختحال يذىخ)ا

لدرااتبا لدراي يدخات تد عا ليخ ةااتب تل ااتتريىاتتطربا نالتلتدعااتلصدخ مابختعالداالدناع خصد ااترلخا
فدد اطلختيددخا  الددختاالتتريددراالددختاطوا االتتدد اقا االتتيددخ اتردد ااتل ددخفواثددما فددعااتل ددخفوا اتت دد واتريددخا
عناط لقاافعااتل خفوابع التاات بطا اتجذما اناتال ناع دالتاات يد ا اتد جرلناباليدخءةاعختلدرا تدىا

ابختج ترا ا  يخءااتلبخ اة.لتما اائيخابشاللاص لحا برلما ات ص لاترلوااتالتيلنا اتي زا
 لدداال  ااتبخ ددثاتدداللابطدد التااتجخلعددراترلصددخ عرافدد اايعدد امااتبددخب را ددا ةا ااءاليددخ ةااتبدد تل اا

اتتري اعرىاات غمالنااىللتيخافىاات خ  نا   خطيخااتلبت  رنا ع االلخمااتبخ ثابتا لباف لقاالرلرااتت بلدرا
 عرا جااعامالا ةااتلصخ علناعرىا ااءاليخ ةااتب تل اات لخ لراتالشت اكاف ابط تراجخلعرا بل طاترلصخ

اتتريدد ا  ا ااءىددخابشدداللا ددعل انا الناالرلددرااتت بلددراات لخ ددلرابددخت اا ااتجالدداا تلدداهاات شددأةافددخنااتبخ ددثا
ل خ لاجخىاااتا لبااتي لقابأ اثااتطد قا ات بدخئلااتتا لبلدرااتتد اتتدلحاتلصدخ ع ااتي لدقااتتيد قا  صداا

خ ةااتبددد تل ااتتريددد اىخلدددراجدددااا  عطخىدددخاات دددخ  نا ىللدددراتخصدددرا  ددد ااتتط  تيدددخافدددخنااتلبخ لدددختان الناليددد
اتتددا لباعرليددخالدد ف اات لددتا اتجيددانا لعطددىا ف ددرلراترلصددخ مااااتددلااتج تددران بعدداابدد اا ىللددراتل ل ددختا

TRXلددخات الددوالددنات للددرا تطدد ل افدد اع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرااتتخصددرابختعالدداالددنااتليددخ اتالددناى ددخان 
تت بددلنااTRXتافالدد ةاىددذهااتا ابددرال ددخ الااتبخ ددثاتصددللماب  ددخلجاتددا لب البددتتالخافلددواتل ل ددختااجددخء

ا تط ل اليخ ةااتب تل ااتتري .
 تط ل البت عا ااءاليخ ةااتب تل ااتتري الناتالل: هدف البحث:

ا.TRXتصللماب  خلجاتا لب ابخبتتااماتل ل ختاا -1
عرددىات للددراع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرااتتخصددرابليددخ ةااتبدد تل االع فددراتددأثل ااتب  ددخلجااتتددا لب ااتل تدد حاا-2

ااتتر  .
الع فراتأثل ااتب  خلجااتل ت حاعرىاتط ل البت عا ااءاليخ ةااتب تل ااتتري اترلصخ علن.ا-3

 فروض البحث:
اراترلخلارلجل عرااتتج لبلراف ات للراع خص ات بر ا ااتبعاعاتالنت جااف  قاااتراإ صخئلخابلناات لخب -1

اات لخوااتبعاع.صرابليخ ةااتب تل ااتتري ا تصختحابا لرااتتخات
رلجل عرااتتج لبلراف اتط ل البت عا ااءاات بر ا ااتبعاعاتالنت جااف  قاااتراإ صخئلخابلناات لخب -2

 .ات لخوااتبعاع تصختحااليخ ةااتب تل ااتتري 
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 الدراسات المرجعية:
تدخثل اب  دخلجااااااا عنوانهرا( 01,)م(2102")مردنسرمة مح" "&منرال طمعرت  "&"محرروس محمرد اا ابدر ا-1

عرىات للراات ثبختااالبخبدلرافدىااتتل ل دختااتي لدرااالل خعلدراتطختبدختااTRXتل ل ختاترل خ لرااتالرلراترجبم
عرددىااTRXتددخثل اب  ددخلجاتل ل ددختااتددىااتتعدد  اعرددىااوتهرردف الدراسررةاالرلددرااتت بلددراات لخ ددلرابختل صدد  ة 

اوأشرارت أهرم النترا  نااتتج لبد االمرنه  ابدتتالتااتبخ دثااىااتتل ل ختااتي لدرنت للراات ثبختااالبخبلراف
اات ثبختااالبخبلرافىااتتل ل ختااتي لر.ا اعاإتىات بلناTRXبخبتتاامااتتا لب إتىا نااتب  خلجا

ا
 تدأثل هاTRX&VIPب  خلجاتا لب ابخبتتااماتدا لبخت"عنوانها (02,)م(2102محمود المغاورى")ا ابر -2

تدددأثل اب  دددخلجاإتدددىااتتعددد  اعردددىااوتهررردف الدراسرررة "بدددت عا ااءابعدددااليدددخ اتااتجددد ا اتر خشدددئلنعردددىال
وأشرارت أهررم نااتتج لبد االمرنه  ابدتتالتااتبخ دثاعردىابعداااتليدخ اتانTRX&VIPبخبدتتااماتدا لبخت

 ااعااتىات بلنالبت عااتليخ اتاللاااتب ث.ااتتا لب إتىا نااتب  خلجااالنتا  
تددددأثل ااات  دددداةااتتا لبلددددرا  عنوانهررررا (22(,)م 2102 ")Sukhjivan Singh انفسرررروج اا ابددددر-1

اتدأثل اإتدىااتتعد  اعردىااوتهردف الدراسرةنا عردىاات د ةااتع درلراترد جرلنا اتت لدلات  دخثTRX بخبدتتااما
(اإ ددخثا10اتتج لبددىا)االمررنه ااتبددخ ثلننا ابددتتالتاا ات ددا ةااتع ددرلراعرددىاات دد ةا اتت لددلاTRXتددا لبختا

إتىا ج ااف  قااوأشارت النتا   ب رنا25:ا20لناعرىاات خاعااتص ىاتت ا حا علخ ىمالخبلنالنااتلت اا
افدد ااتددراإ صددخئلخابددلناات لددخواات برددىا اتبعدداعاترلجل عددرااتتج لبلددراتصددختحاات لددخوااتبعدداعابشدداللا ا ددحا

ا(.ات ا ةناتت للنع خص ا)ات  ة
تدأثل اا  عنوانها( 21(,)م2102)Boros Balint& DEAK & MUsAT SIMONA بوروس ا ابدرا-4

تدا لبختااتدأثل الع فرااوتهدف الدراسةنا عرىااتت ازنااتثخبتات خشئلناال ةااتبرراTRX بر باتا لبختااتتعرقا
اتتج لبىااالمنه  بخبلعاعرىات للرااتت ازنااتثخبتات خشئلناال ةااتبررنا ابتتامااتبخ ثلناا3تلاةااTRXاتتعرقا
 بخبلعاغلد االدخفىاا3تلاةااTRXإتىا نااتتا لباعرىااأهم النتا  خ تاب رنا  شا13(ا خشئلنابعل ا6تعااا)

ااتتا لب. الاباالنازلخاةالاةاااتت للرااتت ازنااتثخبتاتاعاات خشئلنااتصاخ 
اTRXتأثل ااب  خلجابخبتتااماجيخزااتتا لبااتلعرقا اعنوانهااا(01(,) م2102 ")مريم مصطفىا ابرا -5

اوتهردف الدراسرةنا رااتتخصدرابدبعاااتليدخ اتااتيج للدراتالعبدختاالد ةااتبدررعرىات للواع خص ااترلخلرااتبا ل
عرددىات للددواع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرااTRXإتددىااتتعدد  اعرددىاتددأثل ااب  ددخلجابخبددتتااماجيددخزااتتددا لبااتلعرددقا

تلجل عوا ا اةاااتتج لب االمنه اتتخصراببعاااتليخ اتااتيج للراتالعبختاال ةااتبررنا ابتتالتااتبخ ثا
اتل تددد حاااتتدددا لب إتدددىا نااتب  دددخلجااأهرررم النترررا  نا  شدددخ تاايىرددد اات دددخا (االعبدددوالدددناالعبدددختا15 ددد اما)ب

اتليددخ اتاابددبعا اعاإتددىات بددلناع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرااتتخصددرااTRXبخبددتتااماجيددخزااتتددا لبااتلعرددقا
ا.)اتتص لبابأ  اعو(اتالعبختاال ةااتبررااتيج للر
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رالددد تددخثل اب  دددخلجاتدددا لبىاتت للددرابعددداااتلتالددد اتااتبا عنوانهرررا (2,)م(2112اسرررامة ايرررراهيم")ا ابددر -6
 اتدأثلإتدىااتتعد  اعردىااوتهدف الدراسةنا  اتيبل ت جلراتليخ ةااتتطيرااتي لرااتالب عاترلصخ علناات خشئلن 

نا اتيبددددل ت جلراتليددددخ ةااتتطيددددرااتي لددددرااتالبدددد عارلددددبعدددداااتلتالدددد اتااتبا اتتددددا لبىاعرددددىات للددددرااب  ددددخلجات
ااعااتددىاااتل تدد حااتتددا لب إتددىا نااتب  ددخلجااأهررم النتررا  نا  شددخ تااتتج لبدد االمررنه بددتتالتااتبخ ددثا ا

ات للراليخ ةااتتطيرااتي لرااتالب عابا لخا ليخ لخ.
ات د ةااتع ددرلراتت للدرال تدد حا تدخثل اب  دخلجاتدا لبىاعنوانهررا (01,)م(2114")صرال  عبررد الجرابرا ابدر -7

اتتدا لبىااب  دخلج ااتتدأثلإتدىااتتعد  اعردىااوتهدف الدراسرةنا عا خشئااتلصخ عرتليخ تىااتب تل ا اتب ماتا
(ا16تعل رال اليخ)ااتتج لب االمنه نا ابتتالتااتبخ ثاات  ةااتع رلراتليخ تىااتب تل ا اتب ماتت للراعرىا

راتليددخ تىاااعااتددىات للددراات دد ةااتع ددرلااتل تدد حااتتددا لب إتددىا نااتب  ددخلجااأهررم النتررا  نا  شددخ تالصددخ عخ
ااتب تل ا اتب م.

 مصطمحات البحث:
ا:TRXتا لبختال خ لرااتجبما-1

ىىاتل ل ختاتعتلااعرىاابتتااما زنااتجبما اااتجخذبلرااال  لرا ذتكالناتاللااااةالعر راعبخ ةاعنا
ش لطلنالناات خلر ناتلوابيلخااعا ببوالنااتلطخطالخبرراترتعداللا بيدخال دخباا  لدخالتاتر دامانتبدتتاما

ط ل اجللعاع خص ااترلخلرااتبا لرا لثاتشللاتل ل ختااتجبماالروان تصرحاللخ بتيخاتجللعااتيئختالناتت
ا(5:16اتذال  ا اال خث)

اتبدد تل ااتتريدد :اىدد ا دد مالددنا  دد امااتلبددالختا  ااتتطيددختااتتدد ال يددذىخااتلصددخ مالددنا  ددعااتصدد اما-2
انالال نات تااتبلط ةا ل دتجاع دواتطد لحا ل فخا اتت اتبببا نالي اااتل خفوا يخئلخااعااتصخلابخي اا ا

ا(8:2اتل خفوافىااتي اءافىاتطال   ىا ابعا انالاللوااي ااف ا  عااتتط ااتلبخش )
 إجراءات البحث:

ا.ابتتامااتبخ ثااتل يجااتتج لب ا   ااتطبلعرااتب ثالمنه  المستخدم:  -
ت اا ااتجالدااترلصدخ عرا اتلبدجرلنالتلثدلافد االعبد ال تتدباالرلدرااتت بلدراات لخ دلرابدخامجتمع البحرث:ا-

 لصخ ما.ا(24(بل الزاشبخبااتتخ جرا لبرغاعااىم
(ا12بخإل ددخفراإتددى)ا(الصددخ ماتلجل عددرا ا دداةاتج لبلددر12عل ددرااتب ددثاايبخبددلر)اتبرادداعينررة البحررث: -

لصخ ماالعل راابتطالعلراإللجخااصاقا ثبختااالتتبخ اتااتلبتتالراف ااتب ثا لاعاصال لتيخات لدخوالدخا
اللتالنااجرو.ص
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 (0) جدول
 24=  نتغيرات النمو قيد البحث       أفراد عينة البحث في م اعتدالية

 االلتواءمعامل  المعياري االنحراف المتوسط القياس وحدة المتغيرات م

 0.625 0.60 19.54 ب ر اتبن 1
 1.29 5.81 166.67 ب تللت  اتط ل 2
 0.232 7.18 69.37 اللر ج ام ات زن 3
لتال اتاات لد ا)اتد زنانااتطد لنااتبدن(اللداااف (اتجخ وا ف اااعل رااتب ثا1لناجا لا)ا حلت

 ف اااعل رااتب ثانا   يخات عاااعتااتلرللخالالاعرىاا3±ااتب ثا لثا نالعخللااالتت اءالت ا حالخابلن
ا.اإلعتاات  ا اااتل   ىااف 

ا (2) جدول 
 24=  ن        حثالبدنية  قيد الب اتالقدر أفراد عينة البحث في متغيرات  اعتدالية

االنحراف  معامل االلتواء
 المعيارى

وحدة  المتوسط
 القياس

 م المتغيرات

ات  ةا ل ةاع التاات جرلن الجم 125.70 3.91 0.285
 اتع رلر

1 

 ل ةاع التاات ي  الجم 124.75 3.75 0.502

 ل ةاع التااتبطن عاا 25.54 3.82 0.364

 ل ةالللزةابختب عر ثخ لر 10.87 1.45 0.513

اب تللت  23.75 1.67 0.371 اتت ازنا ات امااتلل ى
 ات  ال 

2 

 ات امااتلب ع ب تللت  24.54 1.76 0.259

 3 اتت ازنااتثخبت ثخ لر 20.79 1.79 0.439

 4 اتل   ر ب تللت  40.41 4.76 0.117

ا5 ات شخلر ثخ لر 10.12 1.075 0.189

للدداااتب ددثا لددثا نالعخلددلااات ددا اتااتبا لددرافدد  وا فدد اااعل ددرااتب ددثا(اتجددخ1لددناجددا لا)الت ددح
 دددا اااتل   دددىاافددد  فددد اااعل دددرااتب دددثانا   يدددخات دددعاااعتااتلدددرللدددخالدددالاعردددىاا3±ااالتتددد اءالتددد ا حالدددخابدددلن

 .اإلعتاات 
 (1) جدول

 24=ن      حثالب قيد السنتير الخمفي أداءأفراد عينة البحث في   اعتدالية    
 معامل االلتواء االنحراف المعياري المتوسط وحدة القياس راتالمتغيام
 0.226 1.03 4.25اا جرا ااءاليخ ةااتب تل ااتتري ا1
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للداااتب دثا اتبد تل ااتتريدى ااءاليدخ ةاالبدت عافد (اتجخ وا فد اااعل درااتب دثا3لناجا لا)الت ح
 دا ااافد اااعل درااتب دثا   يدخات دعا فد اااعتااتلدرللدخالدالاعردىاا3±ا لثا نالعخللااالتت اءالت ا حالخابدلن

ا.اإلعتاات اتل   ىا
 :البيانات جمع أدوات
 :(2استمارة استطالع رأى السادة الخبراء,مرفق)أوال:   
لثالخمااتبخ ثابتصللماابتلخ ةاابتطالما  عااتبخاةااتتب اءاتت الااع خص ااترلخلرااتبا لرااتتد ات تالدزا  

اطاترتبل ااتذ الاتىاب  لوا ىىاالخالتى:عرليخاليخ ةااتب تل ااتتري نا  اااش  ا
  نالال نااتتبل اع  اىلئراتا لو.ا -1

ا(اب  ات.10 ناالال لاعل ااتتب ةاف الجخلاتا لبااتلصخ عراعنا) -2
ا(:4مرفق )االختبارات البدنية والمهارية , :  ثانيا
ا(.10ن)ات جرلنل ةاع التاااتتبخ ا-1
ا.(10اتتبخ ال ةاع التاات ي ان)اا-2
ا(.ا10 ةاع التااتبطنان)اتتبخ الا-3
ا(.3ن)ت لخواات  ةااتلللزةابختب عراترلصخ علنااتتبخ ا-4
ا(.3ن)ترلصخ علنات لخوااتت ازناات  الىاتتبخ ا -5
ا(.ا3ترلصخ علنن)ااتتبخ ات لخوااتت ازنااتثخبت-6
ا(.ا10اتتبخ ات لخوااتل   رااتتخصرابختلصخ علنن)-7
ا(.ا3)اتتبخ ات لخواات شخلرااتتخصابختلصخ علنن-8
ا  (.5االتتبخ ااتليخ عن)ا-9

 : األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث: ثالثا
ااتالرىاترجبمابختب تللت .ا جيخزاات بتخلل ات لخوااتط لا-
اللزاناطب العخل ات لخواات زنابختاللر اج ام.اا-
النااتثخ لرا لز اةابذاال ة.ا1/100اStop Watchبخعراإل خ ا لللراا-
اال ا.ش لطاالصقاعرىااا-
ا.لصخ عراببخطا-
اات جرلنا ات ي .اجيخزاال خل للت -
الب  قاابلا)لخ زلخ(.ا-
اببخطالصخ عر.ا-
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 : االولى االستطالعية الدراسة
لددنالجتلددعااتب ددثا لددنااالعددب(ا12عرددىاعددااا)ااي تددىالددخمااتبخ ددثابدداج اءااتا ابددرااالبددتطالعلر

ا:الر تخ جااتعل راايبخبلرانا ابتيافتااتتع  اعرىالخا
ا.اتب ثاعل رايف ااااتلبتتالرااتبا لرااالتتبخ اتالالئلرالناتأالاات -1
 .اتلبتتالرا ايجيزةاايا اتاصال لرالناترتأالا -2

ا ذتددك.اتب ددثاللددااتالتتبددخ اتالللددزةا اتالدد اااتلللددزةااتعل ددرابخبددتتاامااالتتبددخ اتاصدداقا بددخب -3
اا.ام12/11/2016ااتل افقااتببتال م

 : الثانية االستطالعية الدراسة
العخلدددلاإللجدددخاااالبدددتطالعلرااتب دددثاعل دددراعردددىااتثخ لدددرااالبدددتطالعلرابختا ابدددرااتبخ دددثالدددخمااللدددخاااااااا

ااتا ابراإج اءا    ا يوا فىااانام15/11/2016ااتثالثخءال ما ذتكااتب ثناللااتالتتبخ اتااتثبخت
ا.الااتجاخت اا اتلصخ عرابالرلرااتت بلراات لخ لراباب خعرا ذتكانااي تىااالبتطالعلر

 :البحث قيد لالختبارات( الثبات – الصدق) العممية المعامالت
لدددخمااتبخ دددثابخلجدددخاالعخلدددلااتصددداقاترلجل عدددرااتلللدددزةا اتلجل عدددراغلددد ااتلللدددزةاثدددماإلجدددخااثبددددختا      

ااالتتبخ اتاللاااتب ث.
 معامل الصدق لالختبارات قيد البحث: أواًل:

 ( 4)  جدول
 القدرات البدنية قيد البحث فيعتين المميزة وغير المميزة المجمو  ألفرادصدق التمايز  معامل

ا             1=2=ن0ن  
  اةاااتلتال ات م

الخو ات
الللرااتلجل عراغل ااتلللزةااتلجل عرااتلللزة

ا ت  اال   ا اااتلت بط
ااتلعلخ ع

ال   ا ااااتلت بط
ااتلعلخ ع

 4.99 1.15 93.33 1.52 126.66االجماات جرلنع التااات  ةااتع رلرا1
 6.46 4 97 3.51 126.33االجم ع التاات ي 
 3.99 0.69 21.5 0.66 25.23االجماع التااتبطن

 6.31 0.55 11.63 0.57 8.66اثخ لر لللزةابختب عر ل ةا2
 6.76 0.55 23.53 0.57 20.67اب تللت اات امااتلل ىااتت ازناات  ال ا3

 7.43 0.51 24.43 0.53 21.66اب تللت اات امااتلب  
 6.04 0.55 17.63 0.57 20.66اثخ لر اتت ازنااتثخبتا4
 5.66 16 .1 41.86 1 45اب تللت  اتل   را5
 5.91 0.60 12.4 0.57 9.33اثخ لر ات شخلرا6

 2.12=   1.12ت  الجدولية عند مستوى  قيمة
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اتلجل عراغل ااتلللزةاناللخا(اا ج ااف  قاذاتااالتراإ صخئلرابلنااتلجل عرااتلللزةا ا4لناجا لا)الت ح
ا.اتتلللزابلنااتلجل عتلناف للاااتب ثاااالتتبخ اتلالاعرىاصاقا

 ( 2)  جدول            ا  

 قيد البحث أداء السنتير الخمفي فيالمجموعتين المميزة وغير المميزة  ألفرادصدق التمايز  معامل

ا     1=2=ن0ن        ااااا                         
  اةاااتلتال اتام

اات لخو
الللر ت ااتلجل عراغل ااتلللزةااتلجل عرااتلللزة

اال   ا اااتلت بط
ااتلعلخ ع

اال   ا اااتلت بط
ااتلعلخ ع

ا

 6.17 0.46 3.76 0.48 5.26اا جرااااءاليخ ةااتب تل ااتتريىا1

ا2.78=ااا0.05اتجا تلراع االبت عااا تا لللر
ذاتااالتددراإ صددخئلرابددلنااتلجل عددرااتلللددزةا اتلجل عددراغلدد ا(اا جدد اافدد  قا5لددناجددا لا)الت دحا

ااتتلللزابلنااتلجل عتلناف للاااتب ثاااالتتبخ اتاتلللزةاناللخالالاعرىاصاقا
 ثانيا :معامل الثبات لالختبارات قيد البحث:

 ( 2)  جدول
 02=  ن تغيرات البدنية قيد البحث  الم فيمعامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

الللر   ااتتطبلقااتثخ  ااتتطبلقااي لا  اةاات لخوااتلتال اتام
اال   ا اااتلت بط

ااتلعلخ  
اال   ا ااااتلت بط

ااتلعلخ  

 0.703 0.95 127 1.083 126.91االجماع التاات جرلناات  ةااتع رلرا1
 0.877 1.16 127.08 1.52 126.83االجم ع التاات ي 
 0.859 1.72 26.08 1.31 25.5االجماع التااتبطن

 0.790 0.99 10.58 1.23 10.33 ثخ لر لللزةابختب عر ل ةا2
 0.768 1.62 24.08 1.77 23.66اب تللت اات امااتلل ىااتت ازناات  ال ا3

 0.636 1.28 25.75 0.88 25.33اب تللت اات امااتلب  
 0.615 0.85 20 0.86 19.75اثخ لر اتت ازنااتثخبتا4
 0.813 1.62 42.08 1.91 42.25اب تللت     راتلا5
 0.738 0.90 10.41 0.90 10.083اثخ لر ات شخلرا6

ا0.532=ااا0.05اتجا تلراع االبت عااا   الللر
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للخالالاعرىااإ صخئلخ العخللااال تبخطابلنااتتطبل لنااي لا اتثخ  ااالاا ن (6لنااتجا لا)الت ح
 (0.897:0.772لخبلن)اااال تبخطا لثات ا  تالللرالعخللاتتبخ ثبختااال

 ( 1)  جدول
  قيد البحث أداء مهارة السنتير الخمفي فيمعامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

 02ن = 
وحذة  الوتغُراث م

 القُاس

 قُوت "ر" التطبُق الثانً التطبُق االول

االنحراف  الوتىسط

 الوعُاري

االنحراف  الوتىسط

 الوعُاري

 0.766 1.56 4.5 0.98 4.33 درجت ء ههارة السنتُر الخلفًادا 4

ا0.532=ااا0.05اتجا تلراع االبت عااا   لللر
للخالالاعرىااإ صخئلخ العخللااال تبخطابلنااتتطبل لنااي لا اتثخ  ااالاا ن (7لنااتجا لا)الت ح

 .اتتبخ ثبختااال
 البحث : خطوات
 :القبمي القياس

 اتجلعدددددراام17/11/2016ااتتلدددددلواتتج لبلدددددرالددددد ماارترلجل عددددداات برددددد لدددددخواات ا اءاتبخ دددددثابددددداجالدددددخماااا
ا.اتجالااخت اا اتلصخ عرابالرلرااتت بلراات لخ لراباب خعرام18/11/2016

 البرنام : تطبيق
اتل تددد حاعردددىاعل دددرااتب دددثاااتتدددا لب اتبخ دددثابددداج اءااتا ابدددراايبخبدددلرا تطبلدددقااتب  دددخلجاالدددخمااااا

ناب الدعاثدالثا بخبلع(ا8ماتلاة)11/1/2016اال بعخءاإتىام19/11/2016بتاايبخبلراف ااتيت ةالنااتب
ا.اتجالااخت اا اتلصخ عرابالرلرااتت بلراات لخ لراباب خعر(ااي بعخء)اتببتناالث لننا بب علوتا لبختا
 البعدى: القياس

ام12/1/2017اتبخ دددثابددداج اءاات لدددخوااتبعددداعاترلجلددد عتلنااتتج لبلدددرا ات دددخبطرالددد لىااتتلدددلواالدددخماااا
 .اتجالااخت اا اتلصخ عرابالرلرااتت بلراات لخ لراباب خعرام13/1/2017اتجلعر

 اإلحصا ية المستخدمة في البحث : المعالجات
 . ااتلت بطاات بخب Mean 

   ااال   ا ااتلعلخ Standard Deviation 

 .العخللااالتت اء Skewness 
 . ااتتبخ ا ت T.Test 
 .ا ببااتت بن Progress Ratios 
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 عرض ومناقشة النتا   :
 ( 2)  جدول

  البحث لممجموعة التجريبية قيد البدنية لقدراتا فيوالبعدى  القبمي ينالفروق بين القياس داللة
 02= ن

  اةاااتلتال اتام
اات لخو

ف قااات لخوااتبعاعاات لخواات برى
ااتلت بطلن

الللر ت 
اال   ا اااتلت بط

ااتلعلخ  
اال   ا ااااتلت بط

اخ  اتلعل
 7.14 1.40 2.23 133.41 1.044 126االجماع التاات جرلناات  ةااتع رلرا1

 8.58 2.01 2.26 132.25 1.08 127.08االجم ع التاات ي 
 7.08 01.10 1.44 37.08 2.20 26.37االجماع التااتبطن

 6.53 4.24 1.07 6.66 1 11.5 ثخ لر لللزةابختب عر ل ةا2
 7.72 2.2 1.85 16 2.74 24.5اب تللت ااتلل ىات اماااتت ازناات  ال ا3

 9.01 2.1 1.62 18.08 1.62 25.5اب تللت اات امااتلب  
 8.14 3.21 0.96 28.75 2.02 19.08اثخ لر اتت ازنااتثخبتا4

 5.96 2.01 4.31 51.08 1.78 42.91اب تللت  اتل   را5
 9.78 4.13 1.08 7.41 1.08 11.5اثخ لر ات شخلرا6

 1.80=ااا0.05اتجا تلراع االبت عااا ت الللر

ترلجل عدرااتتج لبلدراا اتبعداعاات بر ا لخبلن(ا ج ااف  قاذاتااالتراإ صخئلرابلنااتا8لت حالناجا لا)
للداااتب دثاتصدختحاات لدخوااتبعداعاناإذا نالللدرا ات اااتل بد برا البد الدنالللدرا ات ااااتبا لدرف اات ا اتا

ا.اا0.05اتجا تلراع االبت عاا
 ( 3)  ولجد

                 البحث  قيد أداء مهارة السنتير الخمفي فيوالبعدى  ات بر  ينالفروق بين القياس داللة
 02ن=               لممجموعة التجريبية

  اةاااتلتال اتام
اات لخو

ف  قااات لخوااتبعاعاات لخواات بر 
ااتلت بطلن

الللرا ت  
اال   ا اااتلت بط

ااتلعلخ ع
اال   ا اابطاتلت ا

ااتلعلخ ع
 9.35 1.21 0.83 7.83 1.02 4.16اا جرا ااءاليخ ةااتب تل ااتتري ا1

ا1.80=ااا0.05اتجا تلراع االبت عااا ت الللر
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ترلجل عددراا اتبعدداعاات بردد ا لخبددلن(ا جدد اافدد  قاذاتااالتددراإ صددخئلرابددلنااتا9لت ددحالددناجددا لا)
اتب دثاتصدختحاات لدخوااتبعداعاناإذا نالللدرا ات اااتل بد براللدااااااءاليخ ةااتبد تل ااتتريدىاتتج لبلراف ا

ا.اا0.05 الب النالللرا ات اااتجا تلراع االبت عاا
 :نتا  ال مناقشة: ثانيا

ااتبعداعاات لدخوا تصدختحا اتبعداعاات بر اات لخوابلناإ صخئلخاااتراف  قات جاا  و(ا8)جا لال  ح
ااتلجل عدرات بدناعردىالدالاللدخات لدخوااتبعداعااتصختح ثاللاااتبااتبا لرات ا اتااف ااتتج لبلراترلجل عر
اللرد ا(ا126)الخ دتا لثاع التاات جرلنل ةاات ب تاف اناااتل ت حااتتا لب اترب  خلجااتتخ عرااتتج لبلر

اع التاات يد  ت ب تال ةانااتبعاعاات لخواف االلر اج ام(ا133.41)  صب تاات بر اات لخواف اج ام
فدددىاات لدددخوااا(االلرددد اجددد ام132.25مافددد اات لدددخواات برددد ا  صدددب تا)اللرددد اجددد اا(127.08 لدددثاالخ دددتا)

عدددداةافدددد اات لددددخواات بردددد ا  صددددب تاا(26.37 لددددثاالخ ددددتا)ااتبعدددداعانا ت بدددد تاالدددد ةاع ددددالتااتددددبطن
اف اات لخوااتبعاع.اا(اعاة37.08)

(ااتدددذ اا تددد عاعردددىاتل ل دددختاTRX ل جدددعااتبخ دددثاىدددذاااتت بدددناإتدددىااتب  دددخلجااتل تددد حاتتل ل دددخت)
ع ر الت  كا ثخبتا بختتخت اعللاعرىات للراات  ةااتع رلراترع دالتااتلتتريدراترجبدمابد اءاتال  بخاا

ااتبيرلرالثلاات جرلنا  ااتعر لرالثلااتبطنا ات ي .

م(اإنااتلدزجابدلناتل ل دختااال  بدخاااتع در ا2005 لتيقاذتكالعالخاذالد ها ال لداا  دخاات  بدى )
  ددد امااال  بخ دددختااتع دددرلرااتتددد اتبدددتتامافدددىابددد الجااتلت ددد كاا اال  بدددخاااتع دددر ااتثخبدددتاىددد ا ف دددلا

ا(127:14اتتا لباتت للراات  ةااتع رلرن)

 ل جعااتبخ ثا ل خاىذاااتت بناف اات  ةااتع رلراتع التاات جرلنا ات ي ا اتدبطنااناتل ل دخت)ا
TRX.ا(اابتيافتااتع التااتعخلرراف اليخ ةااتب تل ااتتري اللخا بنالنال ةاتركااتع الت

(اتعلددلاعرددىاTRXاناتل ل ددختا)( م2102)  "Sukhjivan "  لتيددقاذتددكالددعالددخا شددخ اإتلددوااااا
ا(24:ا26خصرا جللعاع التااتجبمابصيراعخلر)اتبطنا ات ي ابصيرات ااات جرلنات  لراع الت

م(إنات للدراات د ةاالبداا انا2005 ىذاالتيقاا ل خالعالخاذال هاعباااتعزلزاات ل ا  خ للدخنااتتطلدب)
ترع دددددددددالتااتعخلردددددددددرافددددددددد اات شدددددددددخطاات لخ ددددددددد ااتدددددددددذ التللدددددددددزا ااءهابخبدددددددددتتااماات ددددددددد ةالالددددددددد نال جيدددددددددخا

ا(.240:11اتع لىن)
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(," سررررررماح 2016)" محررررررروس قنررررررديل" تتيددددددقاىددددددذهاات تددددددخئجالددددددعا تددددددخئجاا ابددددددراالددددددلالددددددناااااا
 ) "Joaquin Calatayudانم(2014 )داليررا رارروانم(ن 2015 )"مررريم مصررطفىام(ن2016)محمررد
تيدخاا(TRXتل ل خت)اناابتتاامااعرىا اتتىاتؤالا(ام2101).Ronald L.& Michael R م(,"2104

تددددددددددددددددأثل ااإلجددددددددددددددددخبىافددددددددددددددددىاتطدددددددددددددددد ل ا ت بددددددددددددددددلناع خصدددددددددددددددد ااترلخلددددددددددددددددرااتبا لددددددددددددددددرابشدددددددددددددددداللالر دددددددددددددددد  ا
ا(.25(ن)21(ن)8(ن)17(ن)9(ن)13)

(اثخ لدددددرافددددد اات لدددددخواات برددددد ا11.5اللدددددخات بددددد تاات ددددد ةااتلللدددددزةابختبددددد عراتالعبدددددلنا لدددددثاالخ دددددت)
ا(اثخ لراف ااتبعاع.6.66  صب ت)

(ااتددذ اعلددلاعرددىات للددراات دد ةاTRX ل جددعااتبخ ددثاىددذاااتت بددناإتددىااتب  ددخلجااتل تدد حاتتل ل ددخت)
اتلللددزةابختبدد عراتالعبددلنا لددثاا تدد عااتب  ددخلجاعرددىاتل ل ددختال خ لددرااتجبددمااتتدد اابددتيافتالدد ةا بدد عرا

ااتع التااتعخلرراللخا اعاإتىات بناذتكااتع ص ااتيخمابخت ببراتليخ ةااتب تل ااتتري .

م(ا نااتجبددمافدد ااتعددخبااتل ددخزالتاعبددخ ةاعددنا2016 لتيددقاذتددكالددعالددخاذالدد ها  بددخمااتددالنالطددب )
بربررالنااتل ذ فختاتتال اب ابدطرااتد جرلنااتتد اتعتلدااعردىالد ةا بد عراا  بدخااع دالتيخافالرلدخاالخ دتا

ا(ا58:6ع التاات جرلناتتللزابخت  ةا اتب عراالرلخاالخنا ااءااتالعبا ف لاعنال خفبلوا.اااا)ا

(ا16)ا  صددبحاات بردد اات لددخوافدد ابدد تللت (ا24.5)االخ ددتا لددثاللددخات بددنااتتدد ازناات  الددىاااااا
(افىا18.08(اب تللت افىاات لخواات برىا اصبحا)25.5 الخنا)ناتر امااتلل ىااتبعاعاات لخواف ب تللت ا

ا  صدبحاات برد اوات لدخاف اثخ لر(ا19.08)االخنا لثات لخوااتبعاعاتر امااتلب عن ات بنااتت ازنااتثخبتا
ا.اتبعاعاات لخواف ثخ لرا(ا28.75)

(ااتتىاااتااتىااثخ ةااتجيخزااتاىرلزعااتلبئ لاعدناTRX ل جعااتبخ ثاىذاااتت بنااتىاتل ل خت)
اتت ازنافىاجبمااال بخنااللخاااعااتىات للرااتاليخءةاات  ليلراتيذاااتجيخزا بختتختىات بنااتت ازناات  الىا

ا اتثخبتاتالعب.

م(اا دواالرلدخاااتا2000م(ن تختداال لدا)2001تدكالدعااشدخ ااتلدواالدلالدنا اليدخبااتصدخاق ) لتيقاذ
:ا5اتتل ل ددختاعرددىا فددعااليددخءةااتجيددخزااتدداىرلزعاالرلددخات بددنااتتدد ازناب  علددواات  الددىا اتثخبددتاتالعبددلنن)ا

ا(.ا96:ا7(ن)102
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 Boros Balint& DEAK & MUsAT برروروس ا لتيددقاذتددكاال ددخالددعا تددخئجاا ابددر
SIMONA(2102 )م(اتتددددىااالدددداتااناتل ل ددددختاTRXا)ااتااتددددىات بددددناااتددددلاات  ددددااتااتتتا لبلددددراا

ا (.20تالعبلننا)ااتت ازنااتثخبت

(ا51.08)ا اصدددب تاات برددىاات لدددخوافددىابدد تللت ا(42.91)الخ دددتا لددثااتل   دددرات بدد تااللددخاااا
ا.ااتبعاعاات لخوافىب تللت ا

تيدخماات بدو(ا اتدذعالشدبوافدىاااائدواات  دعا ل عااتبخ ثاانااتت بدناات ا دحافدىااتتبدخ ااتل   درا)ا ا
(ا الدذتكاTRXات يخئىاتليدخ ةااتبد تل ااتتريدىال جدعااتدىاتل ل دختااالطختدرا اتل   درااتتدىاتبدبقاتل ل دختا)

ا(ااتتىاعلرتاعرىااطخترااتع التا ت بلنال   راف  اتااتعل اااتي  ع.TRXتل ل خت)

 ددخلجااتتددا لبىااتددذعال تدد عاعرددىاتل ل ددختام(اانااتب ا2006 ذتددكالتيددقالددعالددخاذالدد ه اابددخلراعلددخ ة )
تبتيا ا تعللاعرىازلخاةالبت عااتل   راتت بناتالراذتكااتع ص ا ا واللالنااناتت بناف ااعال  ررا

ا(.104:2ب لراإذاا عطىااتتل لنااتلالئماتيخ)ا

افد اثخ لرا(7.41)ا  صب تاات بر اات لخوافىاثخ لرا(11.5)الخ تا لثاات شخلرات ب تااللخاااااا
 ل عااتبخ ثاانات بدناات شدخلراجدخءا تلجدراإتدىاا تد اءااتب  دخلجااتتدا لب اعردىاتل ل دختاانااتبعاعات لخوا
(TRX)ااتت اعلرتاعرىات بناات  ةااتع رلراا اتت اعلرتابا  ىخاعرىات بناات شخلر.ا

م(ااناات د ةااتع درلرا2001 لتيقاذتكالعالخا شخ اإتلو ل لاا بناعال ع ن  صد ااتدالنا  د ان )
ا(16:15ث افىات للرابعاااتصيختااتبا لراالختب عرا اتت للا ات شخلرن)اتؤا

(ابتالل اف ا  عااتجبمالناتل لنايت ا الدذتكالتطردبابد عرافد اايااءاTRX تتللزاتل ل ختا)
للددخال ددخالىات للددراع صدد اات شددخلرااتيددخمافدد اليددخ ةااتبدد تل ااتتريدد ااتددذ ال دد ماعرددىاتاللدد ا  ددعااتجبددما

ات  لالنا لخمااتل خفواإتىاتريوايااءااتليخ ة.ااا اتاطوا االتت اقا ات

اعرددىالشددتللااتددذ ااتتددا لب ااتب  ددخلجا نن(م2002)ا اتشددع ا عاا لددا إتلددوا شددخ الددخالددعاذتددكا لتيددق
اناات شدددخلراع صددد ات بدددناإتدددىالدددؤاعااتجبدددما  دددعافددد ا تاللددد اايااءافددد ابددد عراتتطردددبااتتددد اتدددا لبختات
ا(83:1)

(الدددنا ف دددلااتتل ل دددختااتتددد اتعلدددلاعردددىات للدددراTRXتجبدددما) لددد عااتبخ دددثا ناتل ل دددختال خ لدددراا
اع خص ااترلخلرااتبا لرااتلتترير.
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(افددد اات  ددداةاTRXاناابدددتتااماتل ل دددخت)ا(م2102)  "Sukhjivan لتيدددقاذتدددكالدددعالدددخاذالددد ها 
لعلددلابشدداللا ا ددحافدد ات للددراع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرا)ات دد ةنااتت لددلنااتل   ددرنااتتدد ازنناات ددا ةناااتتا لبلددر

ا(25:26ت شخلر(اتالعبلنن)اا
 :عمى ينص الذي األول الفرض يتحقق وبذلك

توجد فروق دالة إحصا يا بين القياسين القبمي و البعردى لممجموعرة التجريبيرة فري تنميرة عناصرر  "
 ."البدنية الخاصة بمهارة السنتير الخمفي ولصال  القياس البعدى ةالمياق

اتدددراإ صدددخئلخابدددلناات لدددخواات برددد ا اتبعددداعا تصدددختحا(ا  دددوات جددداافددد  قاا9اللدددخال  دددحاجدددا ل)ااااا
للدخاللداااتب دثاتصدختحاات لدخوااتبعداعاااتب تل ااتتريد  ااءاليخ ةاااات لخوااتبعاعاترلجل عرااتتج لبلراف 

ات لدخواافيد اايااءلالاعرىات بنااتلجل عرااتتج لبلدرااتتخ دعراترب  دخلجااتتدا لب ااتل ت حن لدثات بدنا
(ااعا9.35 لللددرا ت ااتل بدد بر)ات لددخوااتبعدداعاافدد اا جددر(ا7.83)اا  صددبحارا جددا(ا4.16الددخن)اات بردد 

ا.االب النالللتيخااتجا تلر

ل جعااتبخ ثاىذاااتت بناف اايااءااتليدخ عاإتدىااتب  دخلجااتتدا لب ااتل تد حابخبدتتااماتل ل دختااااا
(TRXاتددذ ابددخعاافدد ات للددراع خصدد ااترلخلددرااتبا لددرااتتخصددرابليددخ ةااتبدد تل ااتتريدد)ا بختتددخت ا اعاإتددىا 

ات بنااتليخ ةابشاللال  ىا ث خءات للمااتبخاةااتتب اءاتألااء.

ى دخكاعاللدراالجخبلدرابدلناا نا الداتا اتتد م(ا1995  جلواشدل اع ) لتيقاذتكالعا تخئجاا ابرااااا
ا(.285:18ان)تط ل اع خص ااترلخلرااتبا لرااتتخصرا لبت عاايااءااتليخ عاترلصخ علن

م(ن صدددددددختحاعبددددددداا2006الدددددددالالدددددددن ا بدددددددخلراعلدددددددخ ة )الدددددددعا تدددددددخئجاا ابدددددددرل دددددددخا  لتيدددددددقاذتدددددددكااااا
م(ااناى دددددخكاا تبدددددخطالدددددخابدددددلنات بدددددناع خصددددد ااترلخلدددددرااتبا لدددددرا اال تيدددددخمابلبدددددت عاايااءا2003اتجددددخب  )

ا(.29:10(ن)ا108:2اتليخ عن)ا
" BOROS BALINT م(,"2712")محروس قنديل"اللخالتيقاذتكالعا تخئجاا ابراالالالنااااا

ا نعرددىاامAndres carbonnier" (2100) مVojtěch Dvořák ("2712",) ,"م( 2712)
اتجبما  فدعالبدت عاا جزاءعرىات  لراااتلاات  ااتااتتا لبلرااتعللابشاللافعخلااTRXابتتااماتل ل ختا

ا   (.11:20(ن)ا20:27(ن)ا9:20(ن)ا13:13تالعبلنن)اااتليخ عاايااء

(ابددخعاتابشدداللالر دد  ا لددذىلافددىاTRXل ل ددختا)م(اإنات2016ل لدد اااتلاددخ  ع )ا لشددل ا اااا
ا(70:16ت بلناع خص ااترلخلرااتبا لرا بختتخت ات بناايااءااتليخ ةاتر خشئلن.)اا
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( يااى إ ى ااو ياام  ي  TRXم( ان تمريناا ) )Lukáš Sláma("3122 اللددخالشددل ا ل ددخ ااااا

 (22:34ا تأثير علو عضال) ا جسم   تحسين األ اء) 

 .Bc ن (اام2102 ")مريم مصطفى , (2102")محروس قنديل"  ئج كل من يتفق ذ ك مع نت      

Martin Hajnovič("3121( ( ان تمرين )مTRX(ه  تأثير ايج بي علو األ اء ا فني  ا مه رإ  )24 
 (,)21(, )35 .) 

 ينص عمى: الذي الثانيوبذلك يتحقق الفرض 

لممجموعة التجريبية في تطوير مستوى أداء توجد فروق دالة إحصا يا بين القياسين القبمي و البعدى " 
 مهارة السنتير الخمفي ولصال  القياس البعدى".

 المراجع

 اوال المراجع العربية

تأثل اب  خلجاتا لب ابخيث خلاعرىافعختلرا ااءالجل عرا: م(2112أحمد الشعراوى محمد أحمد, ) -0
نا بخترارلصخ علناات خشئلن  الختاااااااات للرااتتريلرا بعاااتلتال اتااتيبل ت جلرات

الخجبتل ناغل ال ش  ةناالرلرااتت بلراات لخ لراباللخطناجخلعرااتل ص  ة.
تدأثل اب  دخلجاتددا لب اتت للدرابعداااتلتالد اتااتبا لددرااااااااااااااااااااااااااااا" م(:2112أسرامة إبرراهيم السررعيد عمرارة) -2

نا بددددخترااالتدددد  اهانغلدددد الناات خشددددئلن  اتيبددددل ت جلراتليددددخ ةااتتطيددددرااتي لددددرااتالبدددد عاترلصددددخ ع
ال ش  ةنالرلرااتت بلراات لخ لرانجخلعرا بل طا.

تدددأثل اب  دددخلجاتدددا لب ال تددد حاابدددتتااماتل ل دددختااتتددد ازنا ات ددد ةا: م(2113ايمرررن مسرررمم سرررميمان) -1
ااتجيدددخزااتددداىرلزعا فخعرلدددرااااءاليدددخ ةاات بدددطااتعالبدددلر)ات لب (ااتلللدددزةابختبددد عراعردددىااليدددخءة

ان بخترااالت  اهناغل ال ش  ةناالرلرااتت بلراات لخ لرناجخلعرا بل ط.خ عر تالعب ااتلص

تددأثل اابددتتاامااتتددا لبااتل الددبا :"(م2112إيهرراح حامررد احمررد البررراوى, مسررعد حسررن محمررد احمررد) -4
ناب دددثاعردددىاتطددد ل اات دددا ةااتع دددرلرا فعختلدددرا ااءاليدددخ ةا فعدددراات بدددطااتعالبدددلراترلصدددخ علن 

لرللددد اات ابدددعاترلجردددوااتدددا ت اترصددد را اتت بلدددرااتبا لدددرا اتتددد  لحاعرلددد ال شددد  اناتلدددؤتل ااإل
 ات لخ دددرا اتتعبلدددد اات  الددد اتل ط ددددرااتشددد قااي بددددطنالرلرااتت بلدددراات لخ ددددراترب دددلنابددددأب لل نا

اجخلعرااإلبال ا لر.
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 تأثل اتط ل ااتاليدخءةاات  ليلدراترل ردلا تداىرلز اعردىا ااءا  الدرا م(:2111إيهاح محمد الصادق, ) -2
نا بدخترالخجبددلت نااتتريلدرابختل اجيددرابدخت ي ا بعدداااتبدلختاات يبددلرافد ااتلصددخ عر اات للدر

 .غل ال ش  ةناالرلرااتت بلراات لخ لراترب لنناجخلعرااتزلخزلق

تددخثل اب  ددخلجاتددا لبىابخبددتتاامااتتددا لبختاات  علددراعرددىام(:"2102حسررام الرردين عبررد الحميررد قطررح,) -2
 بدخترا,اااءااتليخ اتااتيج للدراتداعاالعبدىااتلبدخ زة ابعااات ا اتاات  اللرااتتخصرا فخعرلر

ااالت  اةنالرلرااتت بلراات لخ لرانجخلعراابل ط.

ااتال خللال تأثل ات للرااتاليخءةاات  ليلراترجيخزااتاىرلزعاعرىااتت ازناا :(م0222)خالد محمد الصادق،  -1
راات لخ دلرناجخلعدرانا بدخترالخجبدتل اغلد ال شد  ةناالرلدرااتت بلد ف ابعاااي شطراات لخ لر

ااتزلخزلق.
اتلعردقافدىاا وااتت بلدراات لخ دلراعردىااTRXتدأثل ااابدتتااماجيدخزا  م(:2104)داليا راوان لبيرح -2

نااغلدد ال شدد  ةانا بددخترالخجبددتل  بعددااع خصدد ااترلخلددرااتبا لددراتترللددذاتااتل  رددرااإلعااالددر
ا.الرلرااتت بلراات لخ لراترب ختناجخلعرا ر ان

عردىابعدااات دا اتااتبا لدراTRX فخعرلرا بر بااتتا لبااتلعرق(:م2102د المعطى)سماح محمد عب -3
نب ددثاعرلدد ال شدد  ناتلجررااتعرللددرالتدد ا  ة ا100اتتخصددرا اتلبددت عاات للدد اتدداعابددبخ ى

اتعر مااتت بلراات لخ لرناالرلرااتت بلراات لخ لراترب لنابختي منجخلعرا ر ان.

تدأثل اب  دخلجاتدا لب ال تد حاتت للدراات د ةااتع درلرا"(:م2114صال  عبد الجابر عبد الحرافظ )ا-01
نا بدددددخترالخجبدددددتل نالرلرااتت بلدددددرااتبددددد م(اتددددداعا خشدددددئا لخ دددددرااتلصدددددخ عر ا-تليخ ت )اتبددددد تل 

ا.ات لخ لرانجخلعرا بل ط
ات  ةااتع رلراناتصللماب الجاات د ةااتع درلرا :)م2112(عبد العزيز احمد النمر , ناريمان الخطيحا-00

ا.اتجلزةنااات لخ  ترالتخبااايبتخذةنااا ا اتتا لب ماناتتطلطااتل ب

ااتتدددا لباات لخ ددد ا   لدددختا تطبل دددخت م(:"2112عصرررام الررردين عبرررد الخرررالق مصرررطفى) -02
انل شخةااتلعخ  ناإلبال ا لر.12ط

ا :م(2102)العظريم نسمة محمد فراج عبرد ,منال طمعت محمد ,محروس محمد قنديل -01
افدددد عرددددىات للددددراات ثبددددختاايبخبددددلرااTRXرااتالرلددددراترجبددددماتددددأثل ااب  ددددخلجاتل ل ددددختاترل خ لدددد
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نب ددثال شدد  اناتلجرددرا اتتل ل ددختااتي لددرااإلل خعلددراتطختبددختاالرلددرااتت بلددراات لخ ددلرابختل صدد  ة
ااتعرللراتعر مااتت بلرااتبا لرا ات لخ لرنالرلرااتت بلراات لخ لرناجخلعرااتل ص  ة.

اىددد انالدددخ لخ دددرااتلصدددخ عرافددد اتتدددا لبالبدددخائاا :(م2112) ,محمرررد رارررا حرررافظ الروبرررىا-04
اتتالختااتاللبل ت نااإلبال ا لر.

ااا ااتيال ااتع ب ناات خى ة.اتتبخ اتاايااءاات  ال  نام(:"2110محمد حسن عالوى) -02

 تددخثل هاعرددىاTRX&VIPب  ددخلجاتددا لب ابخبددتتااماتددا لبخت م(:2102محمررود المغرراورى السرريد)ا-20
نا بددخترااالتدد  اهانغلدد ال شدد  ةانالرلددرااتت بلدددرا خشددئلن ترالبددت عا ااءابعددااليددخ اتااتجدد اا 
اات لخ لراترب لناناجخلعرااإلبال ا لر.

عرددىااTRXتددأثل ااب  ددخلجابخبددتتااماجيددخزااتتددا لبااتلعرددقا (:"م2102)مررريم مصررطفى محمرردا-10
 بدختراان ت للواع خص ااترلخلرااتبا لرااتتخصرابدبعاااتليدخ اتااتيج للدراتالعبدختاالد ةااتبدرر

االرلرااتت بلراات لخ لراترب ختناجخلعرا ر ان.اغل ال ش  ةنالخجبتل 
تددأثل اب  ددخلجاتددا لب اتتطدد ل ابعددااات ددا اتاات  اللددرااتتخصددرا (:ام0332وجيررأ أحمررد شررمندى, ) -02

نااتلجررااتعرللراترت بلرااتبا لرا ات لخ لرنا عرىافخعرلراايااءااتليخ عا اتتطط اترلصخ علن
ااتت بلراات لخ لراترب لنناجخلعرا ر انناات خى ة.ااتعااااتثختثا اتعش لنناالرلر
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