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 ومشــكـمـة االبـحـث/. مقـدمــة 1

   مـدخـل الـدراسـة 1/1

لقد اصبح التقدـ العممى فى كافة المجاالت سمة ىذا العصر ,االمر الذى دفع العديد مف       

الدوؿ إلى اخضاع كافة االمكانات لمبحث العممى والتجريب والقياس حتى تتمكف مف مسايرة التقدـ 

ىذه العممى الكبير والذى تطرؽ إلى مختمؼ مجاالت الحياه , وتعتبر األنشطة الرياضية مف أىـ 

المجاالت النيا تسيـ فى تقدـ المجتمعات وتطويرىا إذا ما احسف اعداد ممارسييا , لذا ظير 

التنافس الشديد بيف الدوؿ لتحقيؽ األنتصارات فى المسابقات العالمية والدولية والقارية مما أدى ىذا 

اضى لإلرتقاء التنافس إلى البحث عف إكتشاؼ النظريات العممية الحديثة فى مجاؿ التدريب الري

بمستوى األداء الفنى لممارسى األنشطة الرياضية المختمفة  تمثؿ الرياضة أحد مؤشرات التقدـ 

                                                                                 ً  الحضاري ، الذى يسيـ في أرتفاع مستوى الرياضات التنافسية ، ومف ثـ أصبحت الرياضة عمما  

لطبيعية ، ويعتمد يعتمد عمى التطور اليائؿ والسريع لمعديد مف العموـ االجتماعية واإلنسانية وا



تحقيؽ المستويات العميا في مختمؼ األنشطة الرياضية عمى استخداـ األساليب العممية في مختمؼ 

                              ً                                              جوانب ىذه األنشطة الرياضية وخاصة  في عممية التخطيط واإلعداد لمتدريب بغرض تحقيؽ 

ً        ورا  مذىال  ويظير المستويات الرياضية العميا، ومجاؿ التدريب الرياضي مف المجاالت التي تشيد تط      ً  

ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ الرياضة لمستويات تتطور بسرعة كبيرة دوف حدود ، ولقد أدى تنافس الدوؿ 

عمى تحقيؽ األرقاـ القياسية والمستويات العالمية التي وصمت إلى حد اإلعجاز في استخداـ أحدث 

فيذه لتحقيؽ األىداؼ األساليب العممية في بناء إستراتيجية تخطيط التدريب الرياضي وطرؽ تن

 (03: 8المستقبمية . ) 

 

ولقد شيدت الفترة األخيرة تطورا كبيرا فى مجاؿ اإلعداد البدنى لمرياضيف ، ونتيجة لذلؾ       

                                 ً                                                       التطور إتجيت الدوؿ المتقدمة رياضيا  إلى اإلىتماـ باإلعدادالبدنى ووضعو عمى قمة جوانب اإلعداد 

عداد البدنى ، مما دفع تمؾ الدوؿ لتخصيص نسبة عالية مف              ً                األخرى ، إيمانا  منيا بأىمية اإل

                                                                                      ميزانيتيا لمبحث العممى فى شتى المجاالت بشكؿ عاـ والمجاؿ الرياضى بشكؿ خاص ، إيمانا  بأف 

 (.7: 61) الرياضة ظاىرة حضارية تعكس مدى التقدـ والرقى الذى وصمت إليو ىذه الدوؿ.

ركائز العممية التى  تخضع فى جوىرىا لمبادىء وقوانيف ويعد التدريب الرياضى أحد أىـ ال      

العموـ الطبيعيو االنسانيو حيث أف اليدؼ االساسى منو ىو محاولو الوصوؿ بالفرد لالعمى مستوى 

ممكف مف االداء فى نوع النشاط الرياضى الممارس ،  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب تطوير وتنميو 

الرياضى كما انو يسعى الى تنميو وتطوير العديد مف مختمؼ قدرات وميارات وصفات الفرد 

 (.61: 61 العناصر البدنيو والميارات الحركيو الرياضيو والقدرات الخططيو لمفرد . )



اف العضالت العاممو لتدريبات قوة م(1991تشير كل من "اجالل ابراهيم ، نادين درويش" )     

الت البطف والظير والجانبيف وىى المركز منطقو المركز او منتصؼ الجسـ التى تشمؿ عمى عض

 (16: 0) البدنى والعضمى الرئيسى لتوزيع الحركو فى جسـ االنساف.

 

إلي أف التدريب الحديث أصبح عممية تربوية مخططة ومبنية م(0212ويشير مفتي حماد )      

مما يحقؽ عمي أسس عممية سميمة تعمؿ عمي وصوؿ الناشئيف إلي التكامؿ في األداء الرياضي 

ىدؼ الفوز في المباريات ، ويتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ قياـ المدرب بتخطيط وتنظيـ قدرات الناشئيف 

البدنية والفنية والذىنية والخمقية والنفسية في أطار موحد لموصوؿ بيـ إلي أعمي مستوي مف األداء 

                                  ً                            الرياضي خاصة أثناء المباريات تمشيا  مع التطور العممي المعاصر .

التطبيقات العممية " ، دار الكتاب  -تي إبراىيـ حماد : " المرجع الشامؿ في التدريب الرياضي )مف

 (61:  11الحديث ، القاىرة ، 

ويتفؽ معظـ خبراء التدريب الرياضي عمى أف الصفات البدنية إحدى العوامؿ اليامة التي       

ف تنمية وترقية ىذه الصفات اليامة يتأسس عمييا نجاح األداء لموصوؿ إلى أعمى المستويات ، وأ

            ً      ً                                                                            ترتبط ارتباطا  وثيقا  بعممية تنمية الميارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي الممارس في حالة 

افتقاره لمصفات البدنية الضرورية ليذا النوع مف النشاط الرياضي،وبذلؾ تكوف الصفات البدنية بمثابة 

داء المتطمبات البدنية والميارية والخططية لمنجاح في األنشطة العمود الفقري والقاعدة العريضة أل

 الرياضية المختمفة.

 (81:  13).)محمد أحمد عبده خميؿ : " 



إلي أف لكؿ نشاط رياضي متطمباتو الخاصة التي تتعمؽ  م(0224ويشير كاس لينين )      

رات الحركية المختمفة ألنيا تشكؿ باستعدادات الفرد الكامنة والتي تساعده عمي النجاح في أداء الميا

حجر األساس لموصوؿ إلي المستويات الرياضية العالية ، لذلؾ يجب العمؿ عمي تنميتيا وتطويرىا 

ألقصي مدي لما ليا مف دور فعاؿ في رفع ونجاح مستوي األداء الميارى لمفرد ، فإذا افتقر الفرد 

 11) لنوع النشاط الرياضي الذي تخصص فيو . ليذه المتغيرات ال يستطيع إتقاف الميارات األساسية

:11،11 ) 

أف االداء الميارى يرتبط بالقدرات البدنية الخاصة ارتباطا  م(0222ويشير عصام عبد الخالق )

وثيقا ، اذ يعتمد اتقاف االداء الميارى عمى مدى تطوير متطمبات ىذا االداء مف قدرات بدنية وحركية 

 ء الميارى بمدى اكتساب الفرد ليذه الصفات البدنية .بؿ وكثيرا ما يقاس ىذا االدا

(88 :68) 

كما أنو بدأ يسود مجاؿ البحث فى عمـ النفس والصحة النفسية تيار جديد ينتمى إلى عمـ       

النفس اإليجابى سرعاف ما إحتؿ مكاف الصدارة بيف البحوث حيث بدأ العمماء يتطرقوف إلى مواضيع 

أحدث نقمة لـ تكف متطرقو مف قبؿ مثؿ السعاده واألمؿ والتفاؤؿ وجودة الحياة والثقو والتوافؽ مما 

                                                 ً                                    نوعية فى مجاؿ اإلىتماـ البحثى , فمـ يعد البحث قاصرا  عمى مجرد تناوؿ موضوعات تتعمؽ بعمـ 

النفس المرضى كالقمؽ والخوؼ واإلكتئاب والعدواف واإلنحراؼ ,,,, إلخ و محاولة إصالح الخمؿ فى 

يجابية ومكامف الشخصية بؿ يجب أف يتعداه إلى مجاؿ أوسع حيث السعى نحو إبراز الجوانب اإل

 .القوة فى الشخصية

  (09  :67) 



أف الجمباز ىو احد االنشطة الرياضية الفردية  م (0212ويشير أحمد الهادى يوسف )       

التنافسية التى تتميز عف باقى االنشطة الرياضية اآلخرى , ويظير ذلؾ فى التصميـ اليندسى 

ى عمييا جمؿ حركية ذات محدادات معينة أقرىا ألجيزة الجمباز المختمفة والمتباينة , والتى تؤد

القانوف الدولى لتحكيـ حركات الجمباز فى المنافسات الدولية واالوليمبية والعالمية بمفاىيـ ذات صمة 

األداء( وكذا محسنات األداء متمثمة فى الشجاعة ، واالبتكار ,  -الربط  –بمعانى  ) الصعوبة 

 واإلبداع .

سات جمباز الرجاؿ عمى اجيزة حصاف الحمؽ  ، والحمؽ ، وطاولة القفز ، تتطور الحركات فى مناف

 والعقمة ، والمتوازى ، والحركات االرضية .

                                 ً       ً                                          وتتطور أيضا فى جمباز السيدات تطورا  ممموسا  عمى أجيزة  حصاف القفز ، والمتوازى مختمؼ 

 اإلرتفاع ، وعارضة التوازف ، ثـ الحركات األرضية .

                                                               ً        جيزة العديد مف الحركات بالغة الصعوبة والتعقيد عند أدائيا ،  طبقا  إلختالؼ وتظير عمى ىذه األ

طبيعة االداء عمى كؿ جياز والمتطمبات البدنية العامة والخاصة بو ، والتى يمكف تحقيقيا مف خالؿ 

 ىذه األجيزة .

ايات  وتمريف الجمباز عبارة عف  مجموعة مف الحركات ذات اشكاؿ مختمفة وبدايات وني      

متنوعو تبعا لصعوبة كؿ حركة فى نطاؽ المجموعة  والتركيب الفنى األساسى ليا ، ولكف الغرض 

منيا واحد ، وفى حدود ماتسمح بو القواعد والتصميمات التى تصدرىا المجنة الفنية العميا التابعة 

ائيا ودرجة لإلتحاد الدولى لمجمباز ، وىذه القواعد والتصميمات تحدد شكؿ الحركة وطريقة أد

 صعوبتيا وارتباط وتنسيؽ الحركات بعضيا البعض . 



  (6 :9،63 ) 

أف ىناؾ بعض الدراسات الحديثة لمياقة البدنية ، تشير  م (0212كما يشير أحمد الهادى يوسف ) 

إلى أف أنشطة رياضة الجمباز ، يجب أف تكوف النشاط األساسى فى تنمية وتطوير المياقة البدنية ، 

مى تمرينات لممجموعات العضمية خاصة لمذراعيف والكتفيف ، والصدر والبطف ، والتى لشموليا ع

 غالبا ماتكوف ميممة عند ممارسة رياضات آخرى .

والجمباز لو أىمية خاصة كرياضة ، فيو يعتمد عمى التوافؽ والميارة ، وبعض األفراد الذيف تؤىميـ 

دو فى رياضة الجمباز مايعوضيـ عف ىذه يمكف أف يج –قدراتيـ أحجاميـ لرياضات األحتكاؾ 

 المنافسة ، وذلؾ مف اإلثارات الناتجة فى ىذا النشاط البدنى الميارى الفائؽ .

ضافة لما سبؽ فإف الجمباز ينمى كثيرا مف الصفات العقمية ، كاليقظة ، والجرأة ، والدقة كما                                                                                                  وا 

ريع وحسف التصرؼ ، والجمباز كرياضة أف كثير مف ميارات وحركات الجمباز تستدعى التفكير الس

فردية يساعد الطفؿ فى التغمب عمى مخاوفو عند تعمـ ميارات جديدة ، وبتكرار ىذه الحركات يتعود 

عمى أتخاذ قرار واضح ومحدد إلتماـ الحركات بنجاح ، وكثير مف السمات الشخصية كالثقة بالنفس 

لجمباز ، كما أنيا تعطى فرصا عديدة غير وضبط النفس والمثابرة ، تنمو عند ممارسة أنشطة ا

محدودة إلثارة قدرة الطفؿ عمى األبتكار ، والمتعة والسرور عند أداء مجموعة مف الحركات المختمفة 

ورياضة الجمباز ليا تأثير فعاؿ فى كفاءة وحيوية أجيزة الجسـ ، ونتيجة لممارستيا تحدث تغيرات 

و ، خاصة الجيازيف الحركى والعصبى ، والمقصود بيذا وظيفية وتكوينية فى أعضاء الجسـ وأجيزت

التغيير والتحسيف فى أجيزة الجسـ ، ىو التكيؼ البيولوجى الذى يحدث نتيجة ممارسة الجمباز ، 

لى جانب  نفعاليا ، وا                                                                                                 وىو بيذه الصورة يشكؿ عممية متكاممو لتنمية الفرد بدنيا وعقميا وأجتماعيا وا 



ؽ الربية البدنية ، فإف ىناؾ أغراضا آخرى كثيرة تعمؿ رياضة إسياـ رياضة الجمباز فى تحقي

الجمباز عمى تحقيقيا ، وليا أتصاؿ مباشر بتغطية جميع أحتياجات األطفاؿ البدنية والعقمية 

والصحية والنفسية ، وذلؾ مف خالؿ األجيزة المتعددة المختمفة فى طبيعة العمؿ عمييا ، كما أنيا 

أستخداـ وقت الفراغ ، وأكتساب السمات الخمقية ، والعادات الصحية تسيـ فى التدريب عمى حسف 

 السميمة . 

(6  :871 ) 

ولما كانت رياضة الجمباز فردية فإف الالعب او الالعبة ىو وحده الذى يستطيع أف يقوـ بنفسة 

بالتغمب عمى مخاوفو عند تعمـ حركة جديدة ومف خالؿ تكراره ألداء تمؾ الحركات فإنو يكتسب 

عادات سموكية تمكنو مف أتخاذ القرارات الحاسمة التى البد أف تكوف صحيحة حتى يؤدى الحركو 

بنجاح فمثؿ ىذا السموؾ البد أف يؤدى إلى إيجاد الثقو بالنفس والمثابرة والنظاـ كنتيجة حتمية لمقياـ 

 بأنواع النشاط الخاص بالجمباز .

خمؽ القدرة عمى األبتكار وفى تحقيؽ الرضا وتتيح رياضة الجمباز فرصة ال حد ليا فى       

والسعادة عند الناجح فى أداء التكوينات وتنفيذ الحركات الممكنة وليا األمر الذى يؤدى إلى تنمية 

القدرة عمى تجسيد التناسؽ واألستمرار والتوافؽ واألتزاف والتوقيت السميـ عند الالعبيف وينمى ذلؾ 

والجمد مف أجؿ إتماـ بعض الحركات المبتكرة فى الجمباز , كما  أيضا إدراؾ مدى الحاجة إلى القوة

                                                        أف البيجة التى تضفى عمى الالعبيف نتيجة لتعمميـ حركو جديدة .                                                                  

(81 :81 ) 



ونرى أف المفيوـ العاـ لتعميـ وتدريب الجمباز والذى تـ إعداده وتطبيقو بصاالت الجمباز فى       

البالد المتقدمة فى ىذا المجاؿ وىو مانصبو ونسعى إليو ، أال وىو األبتعاد عف الشكؿ التقميدى 

ممارسة المتبع فى التدريب ، حيث نرى أف أسموب العمؿ فى مرحمة جمباز األلعاب يعمؿ عمى إيجاد 

, الصبية ألقؿ ما آمنة ومشوقة وجذابة فى النشاط ألطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف السادسة والسابعة ، أ

ً          مف عشر سنوات ، حيث يكوف أحتكاكيـ ضئيال  بألجيزة .                                      

وعند إتاحة الفرصة لجميع األطفاؿ لموصوؿ إلى أعمى مستوى ، لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمتميز بيف 

يـ ، فمف الممكف ألى فرد التقدـ والوصوؿ إلى أعمى المستويات طبقا لما عامة األطفاؿ والصفوة من

 تييئو لو إمكانياتو وقدراتو الفردية وخصائصو المؤىمة لمنجاح .

(6  :876 ،871 ) 

 مشـكـمـة البـــحث 1/0

أثبتت الشواىد العممية والدراسات التى أجريت عمى المياقة البدنية أف الجمباز ىو المدخؿ       

الصحيح لتحقيؽ المياقة البدنية , ومف ثـ أف يكوف أحد األنشطة الرياضية التى تستخدـ فى التدريب 

لكبيرة بالجسـ                                                        ً                  عمى المياقة البدنية وتشمؿ الحركات فى رياضة الجمباز أساسا  عمى عمؿ العضالت ا

 _عضالت الذراعيف , الصدر , البطف , الرجميف , والظير ....... إلخ

باألضافة إلى أنو يضفى تحسينات عاما عمى القواـ ويعمؿ الجمباز وأيضا عمى تنمية       

الخصائص النفسية والعقمية واليقظة والجرأة ,ولما كانت رياضة الجمباز فردية فإف الالعب او الالعبة 

وحده الذى يستطيع أف يقوـ بنفسة بالتغمب عمى مخاوفو عند تعمـ حركة جديدة ومف خالؿ تكراره ىو 

ألداء تمؾ الحركات فإنو يكتسب عادات سموكية تمكنو مف أتخاذ القرارات الحاسمة التى البد أف تكوف 



س والمثابرة صحيحة حتى يؤدى الحركو بنجاح فمثؿ ىذا السموؾ البد أف يؤدى إلى إيجاد الثقو بالنف

 والنظاـ كنتيجة حتمية لمقياـ بأنواع النشاط الخاص بالجمباز .

وتتيح رياضة الجمباز فرصة ال حد ليا فى خمؽ القدرة عمى األبتكار وفى تحقيؽ الرضا       

والسعادة عند الناجح فى أداء التكوينات وتنفيذ الحركات الممكنة وليا األمر الذى يؤدى إلى تنمية 

ى تجسيد التناسؽ واألستمرار والتوافؽ واألتزاف والتوقيت السميـ عند الالعبيف وينمى ذلؾ القدرة عم

أيضا إدراؾ مدى الحاجة إلى القوة والجمد مف أجؿ إتماـ بعض الحركات المبتكرة فى الجمباز ,كما 

                                     أف البيجة التى تضفى عمى الالعبيف نتيجة لتعمميـ حركو جديدة .                        

(81 :61 ) 

ومف خالؿ خبرات الباحث الميدانية فى مجاؿ رياضة الجمباز ومتابعتو لمعديد مف            

الجميورية ، لمرحمة تحت   –البطوالت التى ينظميا اإلتحاد المصرى لمجمباز مثؿ بطوالت المناطؽ 

اجو عدد كبير مف ناشئ ىذه المرحمة أثناء أداء الجممة سنوات إتضح أف ىناؾ صعوبات تو 9,  8, 7

الحركية عمى جياز عارضة التوازف أثناء التدريب وفى البطوالت المختمفة ، حيث تتمثؿ فى عدـ 

القدرة عمى ضبط حركة الجسـ أثناء أداء الجممة الحركية عمى الجياز وخاصة عند أداء الميارات 

 ياز بعد إنتياء الجممة الحركية .المركبة أو عند اليبوط مف عمى الج

ويرجع الباحث ىذه الصعوبات إلى ضعؼ تنمية عنصر التوازف لدى الناشئات وبمالحظة       

العديد مف البرامج التدريبية التى يتـ تنفيذىا داخؿ االندية إتضح قمة إحتوائيا عمى تدريبات مقننة 

 المختمفة .لتنمية عنصر التوازف بنوعية و العديد مف التدريبات 

 أهميه البحث 1/3



 االهميه المعرفية لمبحث: 1/3/1
تتمخص االىميو المعرفية لمبحث فى توجيو نظر المدربيف نحو أسموب تدريبى مستحدث لتطوير 

 القدرات البدنية والميارية لدى ناشيئات الجمباز بإستخداـ تدريبات التحـ الوضعى.
 االهميه التطبيقيه لمبحث:  1/3/0

االىميو التطبيقيو فى توفير واعطاء برنامج تدريبى باستخداـ تدريبات التحكـ الوضعى والتوازف تكمف 
، والتدريبات البصرية , والتدريبات التى تحاكى المسار الحركى  لتطوير بعض القدرات البدنيو 

 وتطوير اداء الجممة الحركية عمى جياز عارضة التوازف .
 هـــدف البـحــــث  1/1

التعرؼ عمى تأثير استخداـ تدريبات التحكـ الوضعى عمى بعض القدرات البدنيو قيد البحث  6/6/6
 المرونة( . -التوازف بنوعيو -القدرة -)القوة

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى تأثير استخداـ تدريبات التحكـ الوضعى عمى مستوى االداء   6/6/8

 وازف فى الجممة الحركيةالميارى  واالتزاف االنفعالى عمى جياز عارضة الت

والبعدى ( لممجموعة التجريبية فى  –التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسط القياسيف ) القبمى  6/6/0

 7التوازف وفاعمية أداء بعض االداءات الميارية عمى جياز عارضة التوازف  لناشئ الجمباز تحت 

 سنوات .

 فـــروض البحـــث 1/2

احصائية بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى التوازف توجد فروؽ ذات دااللة  6/1/6

سنوات  7وفاعمية اداء بعض االداءات الميارية عمى جياز عارضة التوازف  لناشئ الجمباز تحت  

. 



توجد فروؽ ذات دالاللة احصائية بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى  6/1/8

 7داء بعض االداءات الميارية عمى جياز عارضة التوازف  لناشئ الجمباز تحت التوازف  وفاعمية ا

 سنوات .

توجد فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف البعدييف لكؿ مف المجموعتيف           )   6/1/0

الضابطة ( فى التوازف  وفاعمية اداء بعض االداءات الميارية عمى جياز  –التجريبية 

سنوات  7شئ الجمباز تحت عارضة التوازف  لنا  
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 مصطمحات البحث 1/3
)تعريؼ إجرائى ( ويقصد بو مدى القدرة الفرد عمى التحكـ فى االحتفاظ بتوازف التحكم الوضعى : 

الجسـ فى االوضاع المختمفة واستعادة الوضع فى حالة االنحراؼ عنو أثناء أداء الواجبات الميارية 
ذلؾ مف الثبات او أثناء الحركة .المختمفة  سواء كاف   

(Balance ): التوازن 
( Static Balance)  : التوازن الثابت 

                                                                   ويعنى القدرة عمى حفظ التوازف فى وضع معيف ، أى إحتفاظ الفرد بتوازنو أثناء ثبات مركز الثقؿ                                     
، القمـ لمنشر والتوزيع ، الكويت ، 8)محمد عبدالغنى عثماف : التعمـ الحركى والتدريب الرياضى ط

 (666ـ . :6996
 (Dynamic Balance *التوازن المتحرك : ) 

  ويعنى القدرة عمى حفظ التوازف أثناء الحركة ،اى إحتفاظ الفرد بتوازنة أثناء تحريؾ مركز الثقؿ
 الجمباز :

ىو نشاط رياضى لو مميزاتو الخاصة التى تسيـ فى بناء الفرد بدنيا واجتماعيا ونفسيا وعقميا ، 
فإختالؼ ميارات الجمباز يعمؿ عمى اشتراؾ جميع عضالت الجسـ تقريبا فى أداء ىذه الميارات مف 

 عضالت كبيرة وعضالت صغيرة .
التدريب العامة "التوافؽ الحركى والتكنيؾ الرياضى . ) يوىانس ريو : مدخؿ الى نظريات وطرؽ 

المعيد العاـ االلمانى لمتربية الرياضية ، ترجمة يورغف شاليؼ "ليبزغ ألمانيا الديمقراطية ، 
 ( 68ـ:6988

 *عارضة التوازن :
 ـ6,83سنتـ وارتفاعيا عف األرض  63أمتار وعرضيا  1تصنع مف الخشب المصقوؿ، وطوليا 



 جبارية :*الحركات اإل
وىذه الحركات والتمرينات تحدد مف جانب المجنة الدولية التي تشرؼ عمى المسابقة، و يمكف أداؤىا 
بشكؿ فردي أو جماعي، بواسطة فريؽ، و توضع العالمات مف عالمة إلى عشر عالمات، مف قبؿ 

 أربعة حكاـ .
 
 
 
 

 * تعريف اجرائي
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