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التحليل الكينماتيكي لتمرين القرف�ضاء برجل واحدة من �ضت 

و�ضعيات خمتلفة

�ضامر ال�ضعدي     د. ن�ضال �ضحرور        د. معن زكارنة

املقدمة:

ميثل العلم والتكنلوجيا ابرز مالمح ومعامل ع�رصنا، ويلعب دورا مهما وحا�سما يف �سعود وهبوط االمم 

و�سياغة توجهات احلا�رص وامل�ستقبل وهذا الدور للعلم والتكنلوجيا لي�س جديدا يف تاريخ الب�رصية حيث 

متيزت احل�سارة احلديثة مبكون ا�سا�سي من مكوناتها ي�ستند اىل العلم وتطبيقاتة والتكنلوجيا وجتلياتها 

يف كافة مناحي احلياة املختلفة .

والتكنلوجية  العلمية  ع�سوره  ازهى  يعي�س  احلركي  االداء  حتليل  ودرا�سات  احلركة  علوم  ان  ال�سك 

ويحقق م�ستويات مميزة من التقدم التقني والعلمي ب�سورة مذهلة �سملت معظم نواحي احلياة وال �سيما 

تطبيقاتها التي تدعم التقدم الهائل يف جماالت �سناعة اللياقة البدنية التطبيقية و خ�سو�سا يف ت�سميم 

التمرينات ليتم تطبيقها حركيا ب�سورة حتقق الهدف بفاعلية وكفاءة و اأمان لتكون داعما لوظيفة اجلهاز 

احلركي يف االداء االف�سل لوظيفتة احلياتية و متطلباتها و احلفاظ على �سحة اجلهاز احلركي يف ظل 

التحديات و املحددات التي فر�ستها احلياة املعا�رصة.

تكمن اهمية اللياقة البدنية يف انها تلعب دورا بارزا يف �سحة االن�سان وان �سعف اللياقة البدنية �سيوؤدي 

اىل اثار �سلبية على �سحته وظهور عوائق حتد من حركته.

 ال �سك يف ان ممار�سة التمرينات الريا�سية توؤدي اىل تقوية اجلهاز الع�سلي املرتبط مبا�رصة باجلهاز 

العظمي اللذان يكونان جزءا هاما من اجلهاز احلركي م�سافا اليهما اجلهاز الع�سبي، لهذا داأب املخت�سون 

يف ت�سميم االداء احلركي للتمارين  و حتليلها حتليال ميكانيكيا على درا�سة العديد من التمارين و ان�سب 

حتديات  ومالءمة   مواكبة  يف  اف�سليتها  اثبتت  التي  الوظيفية  التمرينات  ت�سميم  جمال  على  اهتمامهم 

احلياة املعا�رصة التي يواجهها اجلهاز احلركي لالإن�سان.

يعترب مترين القرف�ساء – ال�سكوات )squat( من اأهم متارين تقوية ع�سالت اجل�سم حيث ي�ستخدم هذا 

اإندغاما(  التمرين بغر�س تدريب اأهم الع�سالت الرئي�سية يف اجل�سم وهي الع�سالت املرتبطة )من�ساأ و 

باحلو�س والطرف ال�سفلي، نظرا حلركة عدد اكرب من مفا�سل اجل�سم لتاأدية هذا التمرين فانه يعترب من 

التمرينات الرئي�سية واالكرث �سيوعا يف الربامج التدريبية التي ي�سممها خمت�سو التدريب للياقة البدنية 

املرتبطة بال�سحة و خمت�سو التاأهيل الوظيفي للجهاز احلركي، اال ان بع�س املدربني و العاملني يف هذا 

الرئي�سي الآالم  ال�سبب  لهذا يعتربونه  الثقيلة،  باالأوزان  املعقدة  التمارين  التمرين من  املجال يعترب هذا 

الظهر والركبة، ونتيجة لذلك مت ظهور الكثري من االأدوات التي ت�ستخدم يف امل�ساعدة على اإداء التمرين 

مثل جهاز �سميث وكذلك اهتم العديد من الباحثني يف هذا املجال على درا�سة هذا التمرين �سعيا وراء نتائج 

اف�سل وو�سع حمددات من �ساأنها الو�سول اىل تطبيق اكرث اأمنا و�سالمة.

التي  النمط احلر  تندرج �سمن قائمة متارين  التي  التمرينات  القرف�ساء بقدم واحدة من  يعترب مترين 

ين�سح اخلرباء بها يف الربامج التدريبية والتاأهيلية ملا تتمتع به من خ�سائ�س ومميزات ميكانيكية ت�ستند 
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اىل مبادئ اهمها:

املبداأ االول: زيادة درجات احلرية يف احلركة وذلك بزيادة عدد حماور احلركة واملدى احلركي على هذه 

املحاور.

املبداأ الثاين: تقليل قاعدة االرتكاز اثناء اداء هذا التمرين .

لذلك او�سى بهذا التمرين العديد من م�سممي التمرينات ذات النمط احلر ملا له من ايجابيات على �سعيد 

�سمولية العمل الع�سلي للطرف ال�سفلي من اجلهاز احلركي ا�سافة اىل امكانية زيادة العبء على ع�سالت 

ال�ساق دون حتميل اجل�سم الوزان ا�سافية واالعتماد على وزن اجل�سم مبا ي�سفي عوامل اأمن و�سالمة 

على االداء، كما ان هذا التمرين يعترب احد اهم االختبارات الوظيفية التي يتم من خاللها قيا�س مدى 

كفاءة العمل احلركي والقوة العامة للطرف ال�سفلي و يعده املخت�سون يف هذا املجال من اهم املقايي�س التي 

يتم من خاللها ا�ستقراء حالة الطرف ال�سفلي ال�سحية. 

من اجلدير بالذكر اأن لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة ميكن اأداوؤه من و�سعيات وطرق اداء خمتلفة ميكن 

ح�رصها �سمن حمددات هذه الدرا�سة كالتايل:

الو�سعية )1( مترين القرف�ساء على االر�س مع و�سع الرجل احلرة اماما 

الو�سعية )2( مترين القرف�ساء على االر�س مع و�سع الرجل احلرة خلفا

20 درجه مائال لالأمام مع و�سع  الو�سعية )3( مترين القرف�ساء على البو�سو بزاوية ميل متو�سطها 

الرجل احلرة اماما

20 درجه مائال لالأمام مع و�سع  الو�سعية )4( مترين القرف�ساء على البو�سو بزاوية ميل متو�سطها 

الرجل احلرة خلفا

20 درجه مائال للخلف مع و�سع  الو�سعية )5( مترين القرف�ساء على البو�سو بزاوية ميل متو�سطها 

الرجل احلرة اماما

20 درجه مائال للخلف مع و�سع  الو�سعية )6( مترين القرف�ساء على البو�سو بزاوية ميل متو�سطها 

الرجل احلرة خلفا.

وقد مت حتديد زاوية امليالن الأداة البو�سو من خالل ا�سرتاط مالم�سة االطار البال�ستيكي لقاعدة البو�سو 

لالأر�س م�سكلة لزاوية ميل  مبتو�سط مقداره )20 ( درجة. 

م�ضكلة الدرا�ضة واهميتها:

من خالل اإطالع الباحث على االدب النظري و الدرا�سات البحثية التي اهتمت بدرا�سة مترين القرف�ساء 

ل�سح  نظرا  و  وعمله،  الباحث  اهتمام  وجمال  تخ�س�س  بطبيعة  التمرين  هذا  الإرتباط  و  واحدة،  بقدم 

الدرا�سات و االدب  العربي الذي تناولتة درا�سة هذا التمرين من حيث حتليل االداء احلركي ميكانيكيا، 

ما اأثار الباحث للقيام بهذه الدرا�سة و االإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة و التي يتوقع الباحث باأنها �سوف 

ت�سيف ما هو جديد من قراءات ي�ستفيد منها الباحثون يف هذا املجال و كذلك العاملني يف مهن �سناعات 

يف  املو�سوع  هذا  تناولت  التي  االأوىل  الدرا�سات  من  تعترب  انها  الدرا�سة  اهمية  وتكمن  البدنية،  اللياقة 

حدود علم الباحث.
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اهداف الدرا�ضة:

هدفت هذه الدرا�سة التعرف اىل: 

اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة  يف �ستة و�سعيات خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة. 1 -

�ستة و�سعيات خمتلفة  للركبة يف  ثني  اأقل زاوية  زاوية مف�سل احلو�س و زاوية ميل اجلذع عند  2 -

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

عزم القوة على مف�سل الركبة عند اأق�سى مدى حركي للمف�سل على امل�ستوى احلركي اجلانبي يف  3 -

�ستة و�سعيات خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ت�ضاوؤالت الدرا�ضة:

ما هو اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة  يف �ستة و�سعيات خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة  1 -

؟

و�سعيات  �ستة  يف  للركبة  ثني  زاوية  اأقل  عند  اجلذع  ميل  وزاوية  احلو�س  مف�سل  زاوية  هي  ما  2 -

خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة ؟

ما هو مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند اأق�سى مدى حركي للمف�سل على امل�ستوى احلركي  3 -

اجلانبي يف �ستة و�سعيات خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة؟

املنهجية واالجراءات :

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي ملالئمته  لطبيعة الدرا�سة 

جمتمع الدرا�ضة :

تكون جمتمع  الدرا�سة من مدربي اللياقة البدنية يف نادي فتن�س فري�ست 

عينة الدرا�ضة :

تكونت عينة الدرا�سة من مدرب واحد من مدربي اللياقة البدنية يف نادي فتن�س فري�ست.

ادوات الدرا�ضة :

ا�ستخدم الباحث الغرا�س اجراءات الدرا�سة االدوات التالية :

فرمي( كمريا ت�سوير نوع �سوين عدد 1)25- 1

اداة البو�سو  2 -

 

اجراءات الدرا�ضة :

اإجراءات ما قبل الت�سوير:

قام الباحث باأخذ املوافقة من اإدارة نادي االول للياقة البدنية الإجراء الت�سوير واتخاذ الالزم بتجهيز 

موقع الت�سوير والتاكد من عدم وجود عوائق الجراء الدرا�سة .
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اإجراءات الت�ضوير:

قام الباحث بتثبيت الكمريا بحيث تتعامد بوؤرة العد�سة للكامريا على امل�ستوى اجلانبي للحركة.  1 .

قام الباحث بالت�سوير على امل�ستوى احلركي اجلانبي. 2 .

قام الباحث بت�سوير املرجعية القيا�سية بوا�سطة الكامريا. 3 .

االحماء  باجراء  للعينىة  وال�سماح  ال�ستة  الو�سعيات  املطلوبة من  االداء  اآلية  الباحث ب�رصح  قام  4 .

الالزم وحماوالت التمرين.

اإجراءات ما بعد الت�ضوير: 

قام الباحث مبعاجلة االفالم امل�سورة والقيام باجراءات التحليل احلركي لالداء بوا�سطة برنامج  1 .

التحليل احلركي كينوفيا .

قام الباحث باأخذ القراءات لزوم االجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة. 2 .

النتائج:

ما هو اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة  يف  1 - “ لالإجابة على ت�ساوؤل الدرا�سة االول والذي ن�سه 

قام الباحث باإ�ستخدام برنامج الكنوفيا  �ستة و�سعيات خمتلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة ؟”، 

لقيا�س زاوية ثني مف�سل الركبة على امل�ستوى احلركي اجلانبي و حول املحور االفقي، حيث مت 

قيا�س و احت�ساب اقل زاوية ملف�سل الركبة اثناء مراحل اداء التمرين.، و اجلدول رقم )1( يو�سح 

لتمرين  املختلفة  و�سعيات  ال�ستة  يف  الركبة   ملف�سل  حركي  مدى  اق�سى  مقدار  و  الزوايا  مقدار 

القرف�ساء بقدم واحدة.

جدول رقم )1(  مقدار الزوايا و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة  يف �ستة و�سعيات خمتلفة 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

و�سعية 6و�سعية 5و�سعية 4و�سعية 3و�سعية 2و�سعية 1

104 درجة95 درجة96 درجة86 درجة82 درجة30 درجةزاوية الثني

76 درجة85 درجة84 درجة94 درجة98 درجة150 درجةاق�سى مدى حركي

بزاوية  كان  )1( حيث  الو�سعية  يف  كان  الركبة  ملف�سل  مدى حركي  اق�سى  اأن   )1( رقم  اجلدول  يبني 

مقدارها 150 درجة بينما كان اقل مدى حركي يف الو�سعية )6( حيث كان بزاوية مقدارها   76 درجة
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ال�سورة رقم )1:1(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية االوىل 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )1:2(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية الثانية 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )1:3(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية الثالثة 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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ال�سورة رقم )1:4(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية الرابعة 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )1:5(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية اخلام�سة  

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )1:6(: تبني مقدار الزواية  و مقدار اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة يف الو�سعية ال�ساد�سة  

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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ما هي زاوية مف�سل احلو�س وزاوية ميل اجلذع  لالإجابة على ت�ساوؤل الدرا�سة الثاين والذي ن�سه “ - 2

عند اأقل زاوية ثني ملف�سل الركبة يف ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة ؟”، 

قام الباحث باإ�ستخدام برنامج الكنوفيا لقيا�س زاوية مف�سل ااحلو�س وزاوية ميل اجلذع عند اأقل 

زاوية ثني ملف�سل الركبة على امل�ستوى احلركي اجلانبي و حول املحور االفقي، حيث مت قيا�س و 

احت�ساب اقل زاوية ملف�سل احلو�س وزاوية ميل اجلذع عند اقل زاوية ثني للركبة اثناء مراحل 

اداء التمرين ، و اجلدول رقم )2( يو�سح مقدار زاوية مف�سل احلو�س وزاوية ميل اجلذع عند اأقل 

زاوية ثني ملف�سل الركبة  يف ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

اجلدول رقم )2( يو�سح مقدار زاوية مف�سل احلو�س و زاوية ميل اجلذع عند اأقل زاوية ثني للركبة يف 

ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة:

و�سعية 6و�سعية5و�سعية4و�سعية3و�سعية2و�سعية 1

60درجة68 درجة53 درجة51 درجة56 درجة41 درجةزاوية مف�سل  احلو�س

157درجة145 درجة150 درجة135 درجة148 درجة113 درجةزاوية ميل اجلذع

41 درجة عند الو�سعية )1( واأعلى  يف �سوء نتائج اجلدول رقم )2( كانت اقل زاوية ملف�سل احلو�س 

زاوية ملف�سل احلو�س 68 درجة عند الو�سعية )5( واأقل زاوية ميل للجذع 113 درجة عند الو�سعية )1( 

واأعلى زاوية ميل للجذع 157 درجة عند الو�سعية )6(

ال�سورة رقم )2:1(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س و زاوية ميل اجلذع عند اأقل زاوية ثني للركبة يف 

الو�سعية االوىل  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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ال�سورة رقم )2:2(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س و زاوية ميل اجلذع عند اأقل زاوية ثني للركبة يف 

الو�سعية الثانية  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )2:3(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س و زامية ميل اجلذع عند اأقل زاوية ثني للركبة يف 

الو�سعية الثالثة  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )2:4(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س عند اأقل زاوية ثني للركبة يف الو�سعية الرابعه 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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ال�سورة رقم )2:5(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س عند اأقل زاوية ثني للركبة يف الو�سعية اخلام�سة  

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

ال�سورة رقم )2:6(: تبني مقدار زاوية مف�سل احلو�س و زاوية ميل اجلذع عند اأقل زاوية ثني للركبة يف 

الو�سعية ال�ساد�سة  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

القوة على مف�سل الركبة  ما هو مقدار عزم  3 - “ الثالث والذي ن�سه  الدرا�سة  لالإجابة على ت�ساوؤل 

املختلفة  و�سعيات  ال�ستة  يف  اجلانبي  احلركي  امل�ستوى  على  للمف�سل  حركي  مدى  اأق�سى  عند 

لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة؟«، قام الباحث باإ�ستخدام برنامج الكنوفيا الإيجاد طول ذراع القوة 

يف  اجلانبي  احلركي  امل�ستوى  على  للمف�سل  حركي  مدى  اأق�سى  عند  الركبة  مف�سل  على  املوؤثرة 

ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة ، حيث مت قيا�س كتلة ج�سم العينة بوا�سطة 

X ذراع القوة( مت ا�ستخراج قيمة عزم  امليزان االلكرتوين، و بتطبيق قانون عزم القوة )القوة 

الركبة عند  القوة على مف�سل  الركبة، و اجلدول رقم )3( يو�سح مقدار عزم  القوة على مف�سل 

اأق�سى مدى حركي للمف�سل على امل�ستوى احلركي اجلانبي يف ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين 

القرف�ساء بقدم واحدة.
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اجلدول رقم )3( مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند اأق�سى مدى حركي للمف�سل على امل�ستوى 

احلركي اجلانبي يف ال�ستة و�سعيات املختلفة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

و�سعية6و�سعية5و�سعية4و�سعية3و�سعية2و�سعية1

780 نيوتن780 نيوتن780 نيوتن780 نيوتن780 نيوتن780 نيوتنقوة الوزن

0.06950.0427  مرت 0.18730.05970.09080.0534ذراع القوة

146.09446.56670.82441.65254.2133.306عزم القوة

يف �سوء نتائج اجلدول رقم )3( كان اأعلى مقدار لعزم للقوة هو 146.094 نيوتن.مرت عند الو�سعية )1( 

و كان اأقل مقدار لعزم للقوة هو 33.306 نيوتن.مرت عند الو�سعية )6(

اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:1(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية االوىل لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:2(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية الثانية لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:3(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية الثالثة  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:4(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية الرابعة  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:5(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية اخلام�سة  لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.
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اأق�سى مدى حركي للمف�سل على  ال�سورة رقم )3:6(: تبني مقدار عزم القوة على مف�سل الركبة عند 

امل�ستوى احلركي اجلانبي يف الو�سعية ال�ساد�سة لتمرين القرف�ساء بقدم واحدة.

مناق�ضة النتائج: 

من خالل نتائج الدرا�سة ويف �سوء نتائج ال�سوؤال االول تظهر النتائج بان املدى احلركي ملف�سل الركبة 

يف الو�سعية رقم 2 و4 و6 كان اقل منه يف الو�سعيات 1 و3 و5 ويعزو الباحث ال�سبب الرئي�سي يف هذا 

االمر اىل الو�سع الت�رصيحي يف الو�سعية 2 و4 و6 وذلك ب�سبب و�سع الرجل احلرة اخللفي ا�سافتا اىل 

الق�سور يف ليونة الع�سالت مما نتج عنه ان زاوية ميل اجلذع اكرب يف الو�سعيات 2 و4 و6 ويعزو الباحث 

ذلك اىل �سعي الالعب اىل احلفاظ على توازنه من خالل زيادة ميل اجلذع لالمام وذلك تعوي�سا لو�سع 

الرجل احلرة للخلف مما ادى اىل تقليل عزم القوة على مف�سل الركبة يف الو�سعيات 2 و4 و6 يف �سوء 

هذه النتائج ميكن املفا�سلة بني الو�سعيات ال�ستة من حيث التدرج بال�سدة وذلك بالرتتيب املقرتح التايل 

الو�سعية 1ثم3 ثم5 ثم2 ثم 4 ثم 6 وذلك يف �سوء نتائج الت�ساوؤل الثالث )عزم القوة( على الرغم من ان 

الو�سعية الثانية �سجلت ثاين اق�سى مدى حركي ملف�سل الركبة اال  ان  ت�سنيفها جاء باملرتبة الرابعة 

من حيث عزم القوة ويعزو الباحث ذلك اىل ا�ستقرار و�سع مف�سل القدم  على �سطح افقي ثابت مما منح 

الالعب اتزان اف�سل وعمل مدى حركي اكرب من الو�سعية 3 و5 

االإ�ضتنتاجات : 

القوة هو االكرب مقارنتا بني  بانها ذات مدى حركي اكرب وان قيمة عزم  1- 1 متتاز  الو�سعية رقم 

الو�سعيات 

بني  مقارنتا  االقل  هو  القوة  عزم  قيمة  وان  اقل  حركي  مدى  ذات  بانها  متتاز   2 -6 رقم  الو�سعية 

الو�سعيات 

ان زاوية ميل اجلذع اكرب يف الو�سعيات التي تكون فيها القدم احلرة للخلف  3 -
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اأالتو�صيات :

يو�سي الباحث باجراء درا�سات اخرى على هذا التمرين  . 1 -

يو�سي الباحث باجراء درا�سات �سبيهة على متارين اخرى . 2 -

البدء  يتم  بحيث  واحدة  بقدم  القرف�ساء  لتمرين  املبتدئني  تدريب  عند  بالتدرج  الباحث  يو�سي  3 -

بالتمرين االقل �سدة ثم االكرث وذلك باتباع التدرج الذي اظهرته نتائج الدرا�سة كالتايل الو�سعية 

6 ثم 4 ثم 2 ثم 5 ثم 3 ثم 1
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