
 سنوات في 8دالالت التنبؤ بمستوى األداء المهاري للناشئات تحت 
ضوء معايير اإلعداد البدني الخاص  

 لالتحاد الدولي للجمباز

رحاب نبيل عبدالمنعم *  
 

: املكدمة ومشكلة البحث
           مع التطور الحديث الذي اجتاح كافة األنشطة الرياضية أصبح من الصعب 

عمى العاممين فى مجال التدريب الرياضي متابعة كل ما يحدث من تطور ، كما أظيرت المنافسة 
أىمية دراسة المكونات الميارية بأسموب أكثر تفصياًل لمتعرف عمى خصائصيا الدقيقة ووضع 

أساليب التنمية المناسبة بيدف محاولة الوصول إلى مثالية األداء، فالتميز بين العوامل المساعدة 
والمعنية فى نجاح أي أداء حركي ال يأتي إال من خالل المعرفة الدقيقة لكافة المعمومات المحيطة 
بيذا األداء سواء كانت معمومات كمية أو كيفية ولعل تعاظم ىذه القدرة عمى التمييز يظير في 

( 14: 2).تناول األداء الحركي الفائق والذي يفرق بين األفراد فى المجال الرياضي
كما إن التفوق في رياضة الجمباز يتوقف بالدرجة األولى عمى مستوى نمو الصفات البدنية 

لالعبين وبخاصة الناشئين، حيث يساعدىم ذلك في أداء الحركات ذات الصعوبة العالية وكذلك 
 .إرتفاع مستواىم الفني عمى مختمف األجيزة

 أن اإلعداد الخاص ىو الذي يتمثل في اختيار تمرينات (م1997 )"السيد عبد المقصود "ويشير
).عمى مستوى عال من القرابة مع المسارات الحركية المستخدمة أثناء المنافسة 1: 324 )

 أن اإلعداد الخاص ىو أداء تمرينات ليا اتصال وثيق بالتمرين (م1992 )"دمحم شحاته "كما يذكر
).المراد تنفيذه في الجممة الحركية بيدف تنمية المجموعات العضمية المشتركة في األداء 4: 394 )

 إلى أن االختبارات الجيدة تتضمن معايير (م2004 )"دمحم صبحي حسانين" ويشير
Norms أو مستويات Standards حيث تمثل ىذه المعايير أو المستويات القيم المعيارية ، 

الموازية لمقيم الخام المستخمصة من االختبارات أو وجود المعايير يسمح لممختبر أن يتعرف عمى 
مركزه النسبي في المجموعة وىذا يعتبر إجراءًا ىامًا وضروريًا لتحقيق شروط التقويم المثالي، فيي 
تحدد مركز الفرد النسبي وتساىم في وضع درجة كمية لوحدات مختمفة في وحدات قياسيا خاصة 

( 154 :6).في اختبارات األداء البدني
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 وتعتبر رياضة الجمباز أحد األنشطة البدنية الفردية التى يعتمد فييا الالعب عمى قدرتو 
–التمرينات األرضية  ]عمى إنجاز الواجب الحركي عمى أجيزة الجمباز األربعة وىى جياز

ويتم التنافس فى رياضة الجمباز عمى  [عارضة التوازن –المتوازيين مختمفتا االرتفاع طاولة القفز 
( 17: 5).مستوى الفرق وفردي األجيزة والفردي العام

وقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات وجود ارتباط بين القدرات البدنية ومستوى األداء المياري 
التي أكدت وجود عالقة دالة بين كل من المرونة  "محي الدين محمود" عمى أجيزة الجمباز  ومنيا دراسة

).والقوة والرشاقة ومستوى األداء المياري عمى أجيزة الجمباز المختمفة 7: 145 )
ونظرًا لحاجة التربية الرياضية عامة  ورياضة الجمباز خاصة إلى استخدام التقويم كأسموب 
عممي إلمكان تطوير برامجيا إلى جانب ضرورة توفر المستويات المعيارية الستخداميا كمقاييس 

تمكن من الحكم الصادق عند القيام بعمميات التقويم حيث يتطمب تطبيق برامج اإلعداد الفني 
لالعبة العديد من المؤشرات والدالالت الرقمية المبنية عمى اختبارات موضوعية والتي تمكن 

. المدربين العمل من خالليا
وانطالقًا من ىذا المفيوم رأت الباحثة محاولة دراسة التنبؤ بمستوى األداء المياري لمناشئات تحت 

 سنوات في ضوء معايير اإلعداد البدني الخاص لالتحاد الدولي لمجمباز الفني لضمان صحة تقويم 8
مدى تقدم الناشئات في التدريب حتى يتسنى لمعاممين في ىذا الميدان االسترشاد في عممية بناء وتقويم 

. برامج التدريب بطريقة موضوعية سميمة
ومن خالل تواجد الباحثة في بطوالت الجميورية كمدربة الحظت أن ىناك تبيانًا واضحًا في 
مستوى األداء المياري لالعبات الناشئات قد يرجع إلى االنتقاء غير السميم والمبني عمى أسس غير 

عممية أو إلى القصور في الجزء الخاص باإلعداد البدني في البرنامج التدريبي وبالتالي يكون ىناك إىدارًا 
لموقت والجيد مما دعى الباحثة إلى  التفكير في ضرورة قياس مستوى القدرات البدنية الخاصة لمناشئات 

 سنوات حيث يعتبر اإلعداد البدني الخاص الدعامة األولى التي يرتكز عمييا الالعبات 8تحت 
. لالستمرار في ممارسة مثل ىذا  النوع من النشاط

: هدف البحــث

ييدف ىذا البحث إلى تحديد دالالت التنبؤ بمستوى األداء المياري في ضوء معايير 
: اإلعداد البدني الخاص لالتحاد الدولي لمجمباز وذلك من خالل

التعرف عمى العالقة بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء المياري لدى الناشئات األوائل - 1
.  سنوات في رياضة الجمباز الفني8ببطولة الجميورية تحت 
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التعرف عمى نسب مساىمة متغيرات اإلعداد البدني الخاص في مستوى األداء المياري لدى الناشئات - 2
.  سنوات في رياضة الجمباز الفني8األوائل ببطولة الجميورية تحت 

: فرضيات البحـث 

توجد عالقة إيجابية دالة بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء المياري لدى الناشئات - 1
.  سنوات في رياضة الجمباز الفني8األوائل ببطولة الجميورية تحت 

يمكن وضع معادالت رياضية تنبؤية بمستوى األداء المياري بداللة متغيرات اإلعداد البدني الخاص - 2
.  سنوات في رياضة الجمباز الفني8الناشئات األوائل ببطولة الجميورية تحت 

: الدراسات املرجعية

وضع معايير قياسية لمياقة البدنية " بعنوان (3 )(م1975)علي دمحم جالل الدين : دراسة- 1
وضع ، وىدفت الدراسة إلى "الخاصة لمناشئين في رياضة الجمباز في جميورية مصر العربية

 سنة ومقارنة ىذه المستويات بين 14-12مقاييس لمياقة البدنية الخاصة لناشئ الجمباز من 
المحافظات وبعضيا، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي واشتممت العينة عمى محافظات 

تم تحديد مقياس لكل : وكان من أىم  النتائج. القاىرة، الغربية، الشرقية، االسكندرية والجيزة
 .عنصر من عناصر المياقة البدنية الخاصة لمناشئين وتحديد مستوى أداء كل محافظة

اإلعداد البدني الخاص لمناشئين وتحقيق " بعنوان (5 )(م2002)دمحم أحمد الشامي : دراسة- 2
التعرف عمى برامج اإلعداد البدني الخاصة ، وىدفت الدراسة "المتطمبات الخاصة لقانون التحكيم

بأجيزة الجمباز الفني والتي تحقق المتطمبات الخاصة لقانون التحكيم، استخدمت الدراسة 
الوصفي، وتم اختيار الميارات المقررة عمى أجيزة الجمباز بقانون التحكيم الدولي لجمباز 

تم استخالص برامج اإلعداد البدني الخاصة : أىم النتائجوكان من . الفني رجال كعينة لمدراسة
 .بالميارات المقررة عمى كل جياز من أجيزة الجمباز

وضع مستويات معيارية " بعنوان (8 )(م2004)نبيل عبد المنعم، أشرف عبد العال : دراسة- 3
وىدفت الدراسة إلى وضع مستويات "لبعض القدرات البدنية والحس حركية لناشئ الجمباز

سنوات، استخدمت 10-8معيارية لبعض القدرات البدنية والحس حركية لناشئي الجمباز من 
وكان .  سنوات10-8ناشئ لمجمباز من  (32)الدراسة المنيج الوصفي  واشتممت العينة عمى 

تم و ضع مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية والحس حركية لمناشئين : من أىم النتائج
.  سنوات في رياضة الجمباز بمحافظة اإلسكندرية10-8من 
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: إجراءات البحث
: منهج البحث

.  استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة الدراسة
: عينة البحث

 تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من الناشئات األوائل في بطولة الجميورية من واقع نتائج 
 سنوات يوم الخميس 8بطولة الفردي العام والتي أقيمت بنادي المقاولون العرب لممرحمة السنية تحت 

 ناشئات إلجراء الدراسة 3 ناشئة وقد تم استبعاد 14وقد بمغ قوام العينة . م15/11/2018الموافق 
.  سنوات8ناشئة تحت  (11)االستطالعية عميين وبذلك أصبحت عينة البحث الفعمية 

: أدوات مجع البيانات 
: األدوات- 1

.شريط قياس. -عقل حائط-لوحة مقياس ثابت لو تقدير ثابت . - ساعة إيقاف-  

سم، 20سم، 10مراتب أسفنجية ارتفاعات . - سم في كال االتجاىين520مسطرة مدرجة من صفر إلى -
 .(مانييزيا)كربونات ماغنسيوم مخففة . -  متر20طريق مستقيم بطول . - سم30

: األجهــزة- 2
. (قانوني)جياز متوازيين مختمفا االرتفاع  -

: االستمارات - 3
(. 2)مرفق رقم . استمارة خاصة لتسجيل البيانات -

:  قاس مستوى األداء المهاري - 4
من نتائج بطولة  (عينة البحث) تم الحصول عمى المجموع العام لجميع األجيزة لمناشئات 

.  الجميورية لمفردي العام من االتحاد المصري لمجمباز
: الختبارات المستخدمة- 5

 استخدمت الباحثة االختبارات الحديثة والمختمفة لإلعداد البدني الخاص طبقًا لمسطرة االتحاد 
م لمفئة العمرية عينة البحث وقد أجريت االختبارات حسب الترتيب 2018-2016الدولي لمجمباز إصدار 

( 1)مرفق رقم . الموجود طبقًا لتعميمات المجنة الفنية لالتحاد المصري لمجمباز الفني
 االختبارات المستخدمة 

:  اختبار السرعة االنتقالية– 1
. (ث).  متر من وضع البدء العالي20العدو لمسافة - 

:  اختبار القدرة العضمية لمرجمين– 2
. سم. اختبار الوثب العمودي- 
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:  اختبار تحمل القوة– 3
. (عدد). ثني الذراعين كامالً  (التعمق)- 

: اختبار القدرة لعضالت البطن- 4
. (عدد) (منحنى)رفع المقعدة فوق المستوى األفقي ولمس البار  (الظير مواجو.  التعمق بالقبض من أعمى)- 

:  اختبار تحمل األداء– 5
رفع الرجمين والمقعدة خمفًا عاليًا لموصول لوضع  (االرتكاز عمى اليدين بين الرجمين. جموس طواًل فتحاً )- 

. (عدد)الوقوف عمى اليدين 
:  اختبار التوازن من الوضع المقموب– 6

. (ث20)ثبات  (الوقوف عمى اليدين)- 
:  المرونة– 7

. (سم) (أيمن ).جموس البرجل المقاطع (الذراعان جانباً . وقوف الوضع أماماً )- 
. (سم).(أيسر).جموس البرجل المقاطع. (الذراعان عاليا. وقوف الوضع أماماً )- 
. (سم)جموس البرجل الموازي . (الذراعان جانباً . وقوف الوضع أماماً )- 

:  المرونة الثابتة– 8
. (درجة). ث2رفع الرجل اليمنى جانبًا عاليًا والثبات  (الذراعان عالياً . الوقوف والظير مواجو الحائط)- 
. (درجة). ث2رفع الرجل اليسرى جانبًا عاليًا والثبات  (الذراعان عالياً . الوقوف والظير مواجو الحائط)- 
. (درجة)ث 2رفع الرجل اليمنى أمامًا والثبات  (الوقوف الجانبي األيمن مواجو الحائط- 
. (درجة)ث 2رفع الرجل اليسرى أمامًا والثبات  (الوقوف الجانبي األيسر مواجو الحائط)- 

. ضرورة وجود مقياس ثابت خمف الناشئة لقياس المرونة الثابتة لو تقدير لكل مستوى 

: الدراسة االستطالعية
ناشئات بالطريقة العشوائية كعينة استطالعية بيدف تحديد مدى صالحية  (3) تم اختيار 

ومالئمة أجيزة وأدوات القياس المستخدمة والطريقة التنظيمية وصالحية استمارات التسجيل وتوضيح 
. بعض النقاط التي تحتاج لتفسير وشرح االختبارات لممساعدين

لالختبارات المستخدمة وقد أجريت  ( الثبات–الصدق ) ولمتأكد من الصالحية العممية 
الدراسة االستطالعية بنادي الزىور الرياضي بمدينة نصر وذلك يوم السبت الموافق 

. م19/10/2018
: الدراسة األساسية

 أجريت الدراسة األساسية بنادي الزىور الرياضي بمدينة نصر يوم السبت الموافق 
. م17/11/2018
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: أسلوب املعاجلة اإلحصائية
 تم إجراء المعالجات اإلحصائية والرسومات البيانية بالكمبيوتر باستخدام برنامج 

Microsoft Excelحيث سيتم استخدام األساليب التالية  :
 .االنحراف المعياري .  - المتوسط الحسابي- 

 .(بيرسون )معامل االرتباط البسيط .   - معامل االلتواء- 

 :مستخدمًا معادلة خط االنحدار التنبؤية التالية. التحميل المنطقي لالنحدار -

Y = a + b1 x x1 + ……….. + bn Xn 

. (المجموع العام لجميع األجيزة)مستوى األداء المياري  = Y: حيث 
 a = المقدار الثابت .
 b = معامل االنحدار لممتغير المساىم .
 X = قيمة قياس المتغير المساىم .

.  لمتحقق من معنوية النتائج0.05وسوف تستخدم الباحثة الداللة عند مستوى معنوية ..  ىذا
: عرض ومناقشة النتائج

: عرض النتائج: أواًل

( 1)جدول 
 ومستوى األداء  اإلعداد البدني الخاصلمتغيراتالتوصيف اإلحصائي 

 سنوات  (8)الفني تحت لناشئات الجمباز 

 المتغيرات المتوسط الحسابي االنحراف المعيري  الوسقط االلتواء
 السرعة االنتقالقة 7.86 0.98 8.00 0.12-

القدرة الوثب ألعلى  8.14 0.45 8.00 1.64-
 تحمل  وة 5.73 1.54 5.00 1.29

 عقل حائط 2.86 0.92 2.50 1.53

 تحمل أداء 3.73 0.47 4.00 1.19-

 التوازن الثابت 0.99 0.28 1.00 0.85-

 قمين- جراند كار 4.91 1.18 4.00 0.66

 شمال- جراند كار 4.59 1.36 3.50 0.57

 عرض- جراند كار 6.59 0.77 6.00 0.84

 قمين (ثابتة)مرونة  7.18 0.40 7.00 1.92

 شمال (ثابتة)مرونة  7.00 0.39 7.00 1.58-

 قمين أمام (ثابتة)مرونة  7.27 0.26 7.50 0.21-

 شمال أمام (ثابتة)مرونة  7.00 0.45 7.00 0.00

 (مستوى األداء)المجموع العام  41.87 7.12 45.25 1.10-
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء  (1) يوضح الجدول رقم 
لعينة البحث تحت  (المجموع العام لجميع األجيزة)لمتغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء 

 سنوات حيث يتضح من الجدول أن جميع معامالت االلتواء لممتغيرات الوسيطة قد انحصرت ما 8
.  مما يدل عمى تجانس عينة البحث في ىذه المتغيرات3 +بين 
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( 2)جدول 
سنوات  (8 )تحت اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء لناشئات الجمباز متغيراتمصفوفة معامالت االرتباط بين 

مستوى 
األداء 

 (ثابتة)مرونة 
 يمين أمام

مرونة 
 شمال (ثابتة)

مرونة 
 يمين (ثابتة)

- جراند كار
 عرض

- جراند كار
 شمال

- جراند كار
 يمين

التوازن 
القدرة الوثب  تحمل قوة عقل حائط تحمل أداء الثابت

 ألعلى
السرعة 
 المتغيرات االنتقالية

 السرعة االنتقالية                         0.24

 القدرة الوثب ألعلى 0.67                       0.67

 تحمل قوة 0.04 0.27                     0.55

 عقل حائط 0.12 0.37- 0.03-                   0.56-

 تحمل أداء 0.35 0.67 0.44 0.14                 0.61

 التوازن الثابت 0.01 0.53 0.77 0.65- 0.36               0.83

 يمين- جراند كار 0.64- 0.58- 0.29 0.56 0.13 0.16-             0.21-

 شمال- جراند كار 0.63- 0.59- 0.37 0.53 0.12 0.08- 0.99           0.16-

 عرض- جراند كار 0.51- 0.47- 0.32 0.65 0.22 0.18- 0.98 0.95         0.22-

 يمين (ثابتة)مرونة  0.20 0.12 0.23- 0.47 0.29 0.43- 0.14 0.06 0.26       0.23-

 شمال (ثابتة)مرونة  0.13- 0.57 0.59 0.42- 0.55 0.74 0.11 0.10 0.17 0.00     0.68

 يمين أمام (ثابتة)مرونة  0.04- 0.50 0.08 0.45- 0.67 0.45 0.07- 0.08- 0.14- 0.04- 0.49   0.71

 شمال أمام (ثابتة)مرونة  0.34 0.74 0.15 0.36- 0.48 0.40 0.38- 0.41- 0.29- 0.55 0.58 0.43 0.51

 ( =.9) درجبت حرية 0.05انجذونية عىذ مسحوى  (ر)قيمة 
حيث ( المجموع العام لجميع األجيزة)وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير إلى ارتباط طردي بين متغير التوازن الثبات ومستوى األداء  (2) يتضح من جدول 
.  وىو أعمى عالقة ارتباطية بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء0.83حقق قيمة قدرىا 

المجموع العام لجميع )يمين أمام ومستوى األداء  (ثابتة) كما يتضح من نفس الجدول وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير عمى ارتباط طردي بين متغير مرونة 
.  وىو ثاني أعمى عالقة بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء0.71حيث حقق قيمة قدرىا  (األجيزة

 0.68شمال ومستوى األداء حيث حقق قيمة قدرىا  (ثابتة) ويتضح من نفس الجدول وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير إلى ارتباط طردي بين متغير مرونة 
. وىو ثالث أعمى قيمة بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء
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( 3)جدول 
تحليل االنحدار المتعدد بين متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء  

 سنوات (8)لناشئات الجمباز تحت 
جدزل 
الخطوة 

الخطأ 
المعيارى 

المقدار 
الثابت 

درجات 
الحرية 

 (ف)قيمة 
معامالت االنحدار للمؤشرات المساهمة ومعامالتها 

االنحدارية 
نسبة 

المساهمة 

1 
11.53 9.12 9 7.83 

التوازن الثابت 
33.08 

  
68.79
 %

2 
10.48 7.54 8 6.91 

التوازن الثابت 
35.63 

 (ثابتة)مرونة 
 0.13-يمين أمام 

 
77.92
 %

3 
6.72 5.03 7 3.35 

التوازن الثابت 
5.12 

 (ثابتة)مرونة 
 0.56-يمين أمام 

مرونة 
 (ثابتة)

 5.12شمال 

81.75
 %

أن متغير التوازن الثابت ىو أكثر المؤشرات مساىمة فى مستوى  (3)يتضح من جدول رقم 
سنوات حيث بمغت نسبة مساىمة مقدارىا  (8)األداء لدى أفرد عينة البحث من ناشئات الجمباز لمرحمة 

، ثم متغير %77.92يمين أمام، حيث رفع نسبة المساىمة إلى  (ثابتة)، يميو متغير مرونة 68.79%
 %.81.75شمال الذي رفع نسبة المساىمة إلى  (ثابتة)مرونة 
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محغير انحوازن انثببث انواقعي وانحىؤي انمسبهم في   (2)شكم 

 سىوات 8مسحوى األداء نعيىة انبحث جحث 
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يميه أمبم انواقعي وانحىؤي انمسبهم في  ( ثببحة)محغير مرووة  (4)شكم 

 سىوات 8مسحوى األداء  نعيىة انبحث جحث 
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شمبل انواقعي وانحىبؤي انمسبهم في  ( ثببحة)محغير مرووة  (6)شكم 

 سىوات 8مسحوى األداء  نعيىة انبحث جحث 

: مناقشة النتائج
وجود عالقة ارتباطية طردية بداللة إحصائية بين مستوى األداء  (2)يتضح من جدول 

ومتغير التوازن الثابت تعزيو الباحثة إلى أن الثبات ألطول زمن في  (المجموع العام لجميع األجيزة)
الوقوف عمى اليدين معناه ارتفاع مستوى األداء حيث أن الوقوف عمى اليدين ميارة أساسية من 

الطبيعي أن تكون نقطة بداية األداء المياري عمى كل من جياز عارضة التوازن والمتوازين مختمفا 
االرتفاع والحركات األرضية وبطبيعة التدريب عادة ما يؤدي منيا تغيير االتجاه بتبديل وضع 

اليدين كإجراء لتكرار الميارات أثناء ا لتدريب وخاصة الميارات التي تؤدى من الوقوف عمى اليدين 
وحيث أن توفر قدر مناسب من القدرة القصوى لعضالت الذراعين وحزام الكتف والظير والصدر 

والبطن يمكن الالعبات من تثبيت جسميم في ميارات محددة والحفاظ عمى شكل الجسم في 
أوضاع لفترة زمنية بتوازن كامل ضد الجاذبية والمقاومات األخرى وحيث أن طبيعة األداء عمى 

سم يتشابو األداء عميو كاألداء عمى جياز الحركات األرضية مثل ميارات 10جياز عرضو 
الشقمبة األمامية والخمفية والجانبية وميارات القوة والثبات أي التوازن كالجموس الزاوي بالمواجية 

والطموع بالقوة لموقوف عمى اليدين وبعض الميارات التي تتم من الحركة والتوقف المفاجئ والثبات 
 (وقوف عمى اليدين)كالشقمبة الخمفية مع الدوران ربع لفة لموقوف عمى اليدين بالمواجية وميارة 

االرتكاز األفقي الخمفي مع فتح الرجمين بالمواجية لجياز عارضة التوازن مما يتطمب قدرًا كبيرًا من 
. القوة القصوى والتوازن 

بأن القوة القصوى ىي أحد المتطمبات "علي جالل الدين" ويتفق ىذا مع ما أشار إليو
األساسية اليامة ألنواع من األنشطة الرياضية التي تتطمب قدرًا كبيرًا من القوة العضمية كالرياضة 

( 44 :3).الجمباز ويتضح ذلك أثناء أداء الميارات الثابتة التي تقاوم معيا العضالت وزن الجسم
والتي أشارت إلى أىمية عنصري القوة القصوى "نبيل عبد المنعم "ويتفق ىذا مع نتائج دراسة

لمرجمين والظير حيث أن مرحمة اليبوط عمى القدمين معًا كمتطمب قانوني يحتاج بعد األداء إلى قوى 
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تتطمب عمى الحركة الزائدة لمجسم أمامًا والناقصة لتدوير الجسم وىبوط في الوضع السميم حيث أن 
الالعب أثناء اليبوط من الميارات ذات الصعوبة العالية عمى جياز حصان القفز تتدخل قوتو العضمية 
لمرجمين والظير في نطاق المؤثرات التي تغير من حالة الجسم والعمل عمى إيقاف الجزء العموي والسفمي 

عن طريق بذل قوة عضمية داخمية مضادة عكس االتجاه تتناسب مع قوة االندفاع لمعمل عمى إيقاف 
( 26 : 8 ).الجسم مما يؤدي إلى الثبات في اليبوط

كما يتضح من نفس الجدول أيضًا وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير إلى ارتباط طردي 
ومتغير المرونة الثابتة يمين أمام تعزيو الباحثة إلى  (المجموع العام لجميع األجيزة)بين مستوى األداء 

ارتفاع درجة اختبار المرونة الثابتة يمين أمام معناه ارتفاع مستوى األداء حيث توفر المرونة الثابتة في 
مفصمي الفخذين القدرة عمى أداء وتحقيق ميارات الشقمبات بأنواعيا والتي تعتبر ميارات تمييدية ألداء 
ميارات ذات صعوبة عالية، ىذا بخالف ميارات التوازن والجراند كار عمى جياز التمرينات األرضية 

وعارضة التوازن وميارة شتالدر عمى جياز المتوازيين مختمفتا االرتفاع والتمويحات الدائرية بفتح الرجمين 
عمى عارضة التوازن وميارات الميب والوثبات وحركات الباليو بشكل عام عمى كل من جياز  (توماس)

الحركات األرضية وعارضة التوازن وفي ضوء ذلك تتضح أىمية المرونة كإحدى القدرات اليامة لألداء 
الحركي في رياضة الجمباز وىي قدرة تعني في مفيوميا العام أداء الحركات إلى أقصى مدى ليا كما 

تعنى في مفيوميا الدقيق القدرة عمى تحريك المفصل أو مجموعة المفاصل المشتركة إلى حدوده 
. التشريحية

وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير إلى ارتباط  (2)كما يتضح من نفس الجدول رقم 
ومتغير مرونة ثابتة شمال تعزييا الباحثة  (المجموع العام لجميع األجيزة)طردي بين مستوى األداء 

إلى توفر المرونة الثابتة في مفصمي الفخذين تمعب دورًا ىامًا في تحقيق أىداف ميارات الشقمبات 
الجانبية بأنواعيا والموازين والميب والكوما والوثبات والجراند كار عمى كل من جيازي الحركات 

األرضية وعارضة التوازن إلتاحة مدى كبير وتأثير ذلك عمى الشكل الفني لألداء ومن ثم تحقيق 
. متطمبات الخاصة بقانون التحكيم

وتعزي الباحثة عدم ارتباط مرونة ثابتة جانب يمين إلى اإلىمال والتركيز في التدريب عمى 
اتجاه دون اآلخر مما يؤثر عمى المدى الحركي لمفصل الفخذين وبالتالي األداء المياري وبذلك فإن 

أىمية التركيز عمى تمرينات المرونة تتيح فرصة كبيرة أو مدى كبير لحركة المفاصل وتأثير ذلك عمى 
. الشكل الفني لألداء ومن ثم تحقيق متطمبات القانون 
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يتضح لمباحثة وجود دالالت معامالت ارتباط بين بعض  (2)ومن خالل الجدول رقم 
متغيرات اإلعداد البدني الخاص ومستوى األداء لذلك قامت الباحثة بتحميل االنحدار لمتغير 

.  سنوات8اإلعداد البدني الخاص عمى مستوى األداء لعينة البحث تحت 
والذي يوضح انحدار متغيرات اإلعداد  (2)، (1)والشكمين البيانيين  (3)ومن خالل الجدول رقم 

البدني الخاص عمى مستوى األداء يتضح أن متغير التوازن الثابت ىو أكثر المتغيرات مساىمة في 
تعزييا الباحثة إلى توفر قدر مناسب من القوة % 68.79مستوى األداء حيث سجل نسبة مقدارىا 

القصوى لعضالت الذراعين وحزام الكتفين والظير والبطن والصدر يمكن الالعبات من الثبات في ميارة 
الوقوف عمى اليدين ألطول زمن حيث أن ىذه الميارة تعتبر من الميارات األساسية ومن الطبيعي أن 

. تكون نقطة بداية األداء المياري عمى جميع األجيزة عدا حصان القفز
وحيث أن ىناك قدر مناسب من القوى القصوى لمعضالت العاممة في أثناء األداء يمكن 
الالعبات من تثبيت جسميم في ميارات محددة والحفاظ عمى شكل الجسم في أوضاع لفترة زمنية 

. وبتوازن كامل ضد الجاذبية األرضية والمقاومات األخرى 
بأن القوة القصوى ىي أحد المتطمبات "علي جالل الدين" ويتفق ىذا مع ما أشار إليو

األساسية اليامة ألنواع من األنشطة الرياضية التي تتطمب قدرًا كبيرًا من ا لقوة العضمية كرياضة 
وقوف )الجمباز ويتضح ذلك أثناء أداء الميارات الثابتة التي تقاوم فييا العضالت وزن الجسم مثل 

 : 3.)االرتكاز األفقي الخمفي مع فتح الرجمين بالمواجية عمى جياز عارضة التوازن  (عمى اليدين
44 )

 8التنبؤ بمستوى األداء لعينة البحث تحت  (3)وعمى ذلك يمكن من خالل الجدول رقم 
: سنوات بداللة متغير التوازن الثابت باستخدام المعادلة الرياضية التالية

 (التوازن الثابت × 33.08 + )9.12= مستوى األداء 
المرونة الثابتة )يتضح أن متغير  (4)، (3)والشكمين البيانيين  (3)ومن خالل الجدول رقم 

ىو ثاني أكثر متغيرات اإلعداد البدني الخاص مساىمة في مستوى األداء لعينة البحث  (يمين أمام
وتعزي الباحثة تمك النتيجة % 77.92إلى % 68.79 سنوات حيث رفع نسبة المساىمة من 8تحت 

إلى أن مقتضيات تحقيق طبيعة األداء الفني عمى جياز عارضة التوازن تتطمب توفر أقصى مدى 
حركي يستطيع المفصل الوصول إليو والثبات لفترة زمنية لدى الالعبات وذلك ألداء ميارات محددة يتم 

فييا ثبات الجسم والحفاظ عمى شكمو في أوضاع لفترة زمنية ضد الجاذبية والمقاومات األخرى مما 
. يؤثر عمى الشكل الفني لألداء
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 سنوات 8التنبؤ بمستوى األداء لعينة البحث تحت  (3)وعمى ذلك يمكن خالل الجدول رقم 
: بداللة متغير المرونة الثابتة يمين أمام باستخدام المعادلة الرياضية التالية

 (قمين أمام"المرونة ثابتة" × 0.13 + )-(التوازن الثابت × 35.63 + )7.54= مستوى األداء 
والذي يوضح انحدار متغيرات  (6)، (5)والشكمين البيانيين  (3)ومن خالل الجدول رقم 

شمال ىو ثالث أكبر  (ثابتة)اإلعداد البدني الخاص عمى مستوى األداء يتضح أن متغير المرونة 
 سنوات حيث رفع 8متغيرات اإلعداد البدني الخاص مساىمة في مستوى األداء لعينة البحث تحت 

تعزييا الباحثة إلى أىمية عنصر المرونة الثابتة % 81.75إلى % 77.92نسبة المساىمة من 
لمفصمي الفخذين الدور اليام في تحقيق ميارات الشقمبات الجانبية بأنواعيا والموازين والميب 

والوثبات والجراند كار من الوقوف عمى اليدين عمى جيازي الحركات األرضية وعارضة التوازن 
حيث أن من مقتضيات تحقيق طبيعة األداء الفني عمى جياز عارضة التوازن تتطمب أن توفر 

أقصى مدى حركي يستطيع المفصل الوصول إليو والثبات لفترة زمنية لدى الالعبات وذلك ألداء 
ميارات محددة يتم فييا ثبات الجسم والحفاظ عمى شكمو في أوضاع لفترة زمنية ضد الجاذبية 

. والمقاومات األخرى مما يؤثر عمى الشكل الفني لألداء
 سنوات 8التنبؤ بمستوى األداء لعينة البحث تحت  (3)وعمى ذلك يمكن خالل الجدول رقم 

: شمال باستخدام المعادلة الرياضية التالية (ثابتة)بداللة متغير المرونة 
قمين أمام ( ثابتة )(مرونة × 0.56 + )-(التوازن الثابت × 5.12 + ) 5.03= مستوى األداء 

 (جانب شمال (ثابتة )مرونة  × 5.12+ )

: االستنتاجات والتوصيات
: االستنتاجات: أواًل

 في حدود عينة ومنيج البحث ومن واقع البيانات وفي ضوء العرض السابق لنتائج البحث 
: أمكن لمباحثة استخالص ما يمي

 كانت بين متغير التوازن الثابت والذي يقيسو اختبار 0.83أعمى قيمة ارتباطية ومقدارىا  -1
 .ثبات ومستوى األداء (الوقوف عمى اليدين)التوازن من الوضع المقموب 

وفي الترتيب الثاني من حيث القيمة االرتباطية كان بين متغير المرونة لمفصمي الفخذين  -2
 (الثابتة)وعضالت الفخذين األمامية والخمفية المثنية والمادة والذي يقيسو اختبار المرونة 

 .0.71يمين أمام ومستوى األداء بقيمة مقدارىا 
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وفي الترتيب الثالث من حيث القيمة االرتباطية كانت بين عنصر المرونة لمفصمي  -3
جانب شمال ومستوى األداء بقيمة مقدارىا  (الثابتة)الفخذين والذي يقيسو اختبار المرونة 

0.68. 

عمى الرغم من وجود ثالث متغيرات لإلعداد البدني الخاص ليا ارتباط بمستوى األداء  -4
إال أنو ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين باقي المتغيرات ومستوى األداء حيث تشير 

نتائج القياسات إلى وجود انخفاض في مستوى اإلعداد البدني الخاص ترجعو الباحثة إلى 
 .االنتقاء غير الصحيح وطرق التدريب التي تشير إلى اتجاه خاطئ

ارتفاع نتائج بعض قياسات اإلعداد البدني الخاص تؤكد أن تدريبات القوة القصوى  -5
والتوازن لعضالت الذراعين وحزام الكتفين والصدر والظير، المرونة لمفصمي الفخذين 
والعضالت الخمفية واألمامية لمفخذين المثنية والمادة تساعد في إحداث تغيرات واضحة 

 .في مستوى األداء بالنسبة لالعبات الجمباز قيد البحث

بعض قياسات اإلعداد البدني الخاص والمتمثمة في كل من اختبار التوازن الثابت  -6
جانب شمال تعتبر  (الثابتة)يمين أمام ، المرونة  (الثابتة)، المرونة (الوقوف عمى اليدين)

 .من المحددات اليامة لالعبات الجمباز قيد البحث

يمكن التنبؤ بمستوى األداء بداللة بعض قياسات اإلعداد البدني الخاص لالعبات  -7
 : سنوات باستخدام المعادلة الرياضية التالية8الجمباز قيد البحث تحت 

 + (قمين أمام"ثابتة"مرونة  × 0.56 + )-(التوازن الثابت × 5.12 + )000= مستوى األداء 
 (جانب شمال (ثابتة)مرونة  × 5.12)

: التوصيـــات: ثانيًا
:  انطالقًا مما توصمت إليو الباحثة من نتائج وفي حدود استنتاجاتيا توصي الباحثة بما يمي 

استخدام مجموعة االختبارات لكل مرحمة عمرية في تقويم وتدريب وا عداد الناشئات وبذلك  -1
. يستكمل البرنامج التدريبي بأن يصبح جزء  االختبارات جزءًا أساسيًا منو

ضرورة التعرف في بداية الموسم عمى قياسات القدرات البدنية لمناشئات بصفة عامة حيث  -2
 .يعد ذلك أساسًا لتقنين حمل التدريب

استخدام االختبارات البدنية التتبعية عمى مدار الموسم لمتعرف عمى مستوى اإلنجاز في  -3
 .كل مرحمة من مراحل الموسم

 .يجب االىتمام بالقدرات البدنية عند انتقاء الناشئات -4

 .االىتمام بفترة اإلعداد البدني العام -5

. استخدام المعادالت الرياضية التي استنتجتيا الباحثة في اختيار وتوجيو الناشئات -6
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