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 الحركات مهارات تعلم ة الرياضية علىوافقية بدرس التربيتأثير القدرات الت

    تالميذ المرحلة االبتدائيةل األرضية فى الجمباز
  د/ أميرة قطب غريب قطب*

   وأىميتـو: البحـث مشـكمة
، يةالخبرات الحرك معب دروس التربية الرياضية دورًا ىامًا في تنمية القدرات التوافقية مف خالؿت

دراكو فقط بؿ ألنو يسيـ أيضًا في التعميـ  ليس ألف التوافؽ الحركي يسيـ في تنمية اإلحساس بالجسـ وا 
، لممستويات الرياضية العميػا بالتمميذكما أف الوصوؿ  ،األكاديمي كوسيمة لتنمية القدرات التوافقية لمتمميذ

أف  أيليذه القػدرات  إلتقانودرجة عالية ف يكوف عمى أت والميارات و يتطمب أف يتمتع بالعديد مف القدرا
بصفة عامة يتوقؼ عمى ما يتمتع بو مف تمػؾ القػدرات المختمفػة ومػدى ارتباطيػا  ىالميار  األداءمستوى 

 (١٢:  43بالميارة. )
التكنيؾ الرياضي  ىإلوتعد القدرات التوافقية التي تشكؿ مجموع التوافؽ الحركي المنشود إضافة 

حقػػوؽ التفػػوؽ وازنجػػاز فػػي المجػػاؿ الرياضػػي، ويتعمػػؽ كػػؿ مػػف التوافػػؽ الحركػػي  لضػػماف أساسػػياً  شػػرطاً 
فػي التصػرؼ والسػموؾ الحركػي  والػتحكـ الػذاتي المعمومػات ومعالجػة اسػتقباؿ والتكنيؾ الرياضي بعمميات

المرتبط باألداء، ولكي يكوف تصرؼ الرياضي في تأدية حركاتة محققا لمغاية يجػب أف تجػري العمميػات 
ة والحركيػة الضػرورية بصػػورة منسػقة ويػتـ ىػػذا التنسػيؽ عمػي أسػاس التفاعػػؿ الػوظيفي القػا ـ فيمػػا النفسػي
 بينيا.

مػػػف خػػػالؿ الػػػتعمـ الحركػػػي ويتطمػػػب تنميػػػة التوافػػػؽ الحركػػػي القػػػدرات التوافقيػػػة  التمميػػػذويكتسػػػب 
تسػيـ  توافقيػةالقػدرات الكمػا أف  الحركػات، حركي لمتحكـ الذاتي في تأدية –قدرات اإلدراؾ الحس طتنشي

فػػي تركيػػب الحركػػة الكميػػة التػػي تتكػػوف مػػف الحركػػات الجز يػػة بصػػورة متناسػػقة إذا مػػا تػػـ عمػػي مسػػتوي 
لػػيس واجبػػا  الميػػارى التوافػػؽ الحركػػي العػػاـ المطمػػوب زنجػػاز الميػػارات الحركيػػة وتطػػور مسػػتوي األداء

ي تحسػيف وتطػوير األداء عمػي المبتػد يف فقػط بػؿ ىػو أيضػا واجبػا عمػي المتقػدميف لضػماف ازسػتمرار فػ
تقانو وتثبيتو  (٢98 : ٢٢. )وا 

مف القدرات  معيناً  قدراً  وفيفقد الذيف المبتد يف أف لىـ( إ١00٢) محمد صبحي حسانينيشير و 
الموازنػػة بػػيف الحركػػات فضػػال عػػف عػػدـ  األداءآليػػة  إلػػىفػػي الوصػػوؿ  بالغػػة صػػعوبة ةالتوافقيػػة ينػػت  عنػػ

 (٢٢3:  ٢9. )األداءالصعوبة في  ات مستوي مفذ ميارات مف ونواتجيا
ف  األداء المفتػػػػاح لنجػػػػاح عمميػػػػات تعمػػػػيـ وتحسػػػػيف وتطػػػػوير مسػػػػتوى ىػػػػيالقػػػػدرات التوافقيػػػػة  وا 

تعمػػػـ  وسػػػيولة ، فتػػػوافر ىػػػذه القػػػدرات عمػػػى نحػػػو صػػػحيح ودقيػػػؽ يسػػػاعد عمػػػى حسػػػف التفكيػػػرىالميػػػار 
عنػد اكتسػاب الميػارة  ىامػاً  دوراً  ، واف تطوير مستوى القدرات التوافقيػة يمعػباالميارات الحركية وتطويرى

                                                 
*
 جامعة الزقازيق. –أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس والتدريب الميدانى بكمية التربية الرياضية بنات  
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وتعمػؿ عمػى تطػوير ىػذه  ىار لممسػتوى الميػ المركػباألسػاس ف ىػذه الميػارات تعبػر عػف أالحركية، كما 
 لػدداءالتمييػد  ىػيوتعػد  والنفسػيالحركػي  األداءالتوقػع وشػروط  بػيف ، والقػدرات التوافقيػة تجمػعالقدرات

، كمػػػا إنيػػػا تمثػػػؿ التناسػػػؽ بػػػيف الجيػػػاز لمحركػػػة الفعمػػػي الحركػػػي ىػػػو التنفيػػػذ األداء الحركػػػي بينمػػػا يكػػػوف
 (٢0:  ١2( )٢١:  ١2) .ىالميار  األداءمراحؿ  أثناءوالعضالت  المركزي العصبي

أتفػػػؽ كثيػػػر مػػػف عممػػػاء التربيػػػة الرياضػػػية عمػػػى ضػػػرورة تنميػػػة القػػػدرات التوافقيػػػة المرتبطػػػة بنػػػوع 
ف تواجػػد مثػػؿ ىػػذه  مػػف أكثػػرة النشػػاط الممػػارس حيػػث يتطمػػب كػػؿ نشػػاط قػػدرات توافقيػػة معينػػ غيرىػػا وا 

دراؾ  تقاف. ) األداء تمكف الالعب مف أىميتياالقدرات والتدريب عمييا وا   (9:  ٢بفاعمية وا 
متناسػقة  بصػورة ف القدرات التوافقية تسػيـ فػي تركيػب الحركػة الكميػة مػف الحركػات الجز يػةأ كما

ذا ما تـ عمى مستوى لمتوافؽ الحركي العاـ المطموب ز  األداءفتطور مستوى  الحركية، نجاز المياراتوا 
عمى الالعبيف المتقػدميف لضػماف ازسػتمرار  واجباأيضا عمى المبتد يف فقط بؿ ىو  ليس واجباً  ىالميار 

تقانو األداءفي تحسيف وتطوير   (٢98:  7وتثبيتو. ) وا 
ــر  وىــانسي العمميػػة المتخصصػػةآراء العممػػاء فػػي مختمػػؼ المراجػػع  وتشػػير  (١4) ـ(٢889) وي

 عمــى الفــالم ســممان، (١3) (ـ١002) تــريانفبــور  ر و  يــور  وىــانسي(، 3، )ـ(١003) تــرير  انفبــور 
لي ضرورة  حديثاً و  قديماً  المستخدمة عمي بعض المفاىيـ ـ(١008) عف الميارات أو القدرات التوافقية وا 

 تواجػػدىا ت بعػػدبصػػفة خاصػػة بنػػوع النشػػاط الممػػارس حيػػث أف مثػػؿ ىػػذه القػػدرا القػػدرات تنميػػة مثػػؿ ىػػذه
تقاف مف أداء الميارات بفاعمية الفردوالتدريب عمييا ومعرفة أىميتيا تمكف   .وا 

 شػرفة عمػى طالبػات التربيػة العمميػة بالمػدارس ازبتدا يػةم امػف خػالؿ كونيػ ةالباحثػ تزحظػ وقد
 أداء ميارات الحركات األرضية فى الجمبػاز عنػد تدريسػيا فػى الحصػ مستوى فى إنخفاض  أف ىناؾ

 يـديبالسمب عمى تطور الجوانب الميارية والبدنية ل نعكست يتوالالمقررة عمى تالميذ المرحمة ازبتدا ية 
عمػى المراجػع  اإلطػالعخػالؿ  ومف ،وذلؾ يرجع إلى انخفاض القدرات التوافقية عند تعميـ ىذه الميارات

لػػدى  فػػي درس التربيػػة البدنيػػة زالجمبػػا فػػي التوافقيػػة العمميػػة لػػوحظ نػػدرة األبحػػاث التػػي تناولػػت القػػدرات
القػدرات التوافقيػة أىػـ محاولة إلقاء الضػوء لمتعػرؼ عمػى  ةعى الباحثر مما است ،ازبتدا يةتالميذ المرحمة 

ومعرفػة تأثيرىػا  تنميػة تمػؾ القػدراتمحاولة  مف خالؿ ،الحركات األرضية فى الجمبازميارات ب الخاصة
 .ىازبتدا  الصؼ الخامستالميذ لدى  بازالحركات األرضية فى الجمميارات عمى بعض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البحـث ىـدف
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 متعرؼ عمى:ذلؾ لالرياضية و  بدرس التربيةمقترح  برنام  تعميميتأثير  ييدؼ البحث إلى
الػػربط  –اإلحسػػاس الحركػػى  -القػػدرة عمػػى بػػذؿ أقصػػى جيػػد  –)اإليقػػاع الحركػػى  التوافقيػػة لقػػدراتا -٢

القػػدرة عمػػى التوجيػػو  -القػػدرة عمػػى إدراؾ ازتجػػاه  -ازف الحركػػى التػػو  -التػػوازف الثابػػت  -الحركػػى 
 .ازبتدا يةلتالميذ المرحمة المكانى وتغيير ازتجاه( 

الوقػػػوؼ عمػػػى  –الدحرجػػػة الخمفيػػػة  –الدحرجػػػة األماميػػػة ) ميػػػارات الحركػػػات األرضػػػية فػػػى الجمبػػػاز -١
 .ازبتدا يةالمرحمة لتالميذ  (الوقوؼ عمى اليديف – الميزاف األمامى –العجمة  -الرأس 

 البحـث: فـروض
 فػػػىوالضػػػابطة  يػػػة لممجمػػػوعتيف التجريبيػػػةالبعدو  يػػػةالقبم اتتوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف القياسػػػ -٢

 .يةالبعد اتلصالح القياسقيد البحث و  التوافقية لقدراتا

 ة فػػػىوالضػػػابط يػػػة لممجمػػػوعتيف التجريبيػػػةالبعدو  يػػػةالقبم اتبػػػيف القياسػػػتوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا  -١
 .يةالبعد اتلصالح القياسقيد البحث و  ميارات الحركات األرضية فى الجمباز

 لقػػػدراتا فػػػى والضػػػابطة يػػػة لممجمػػػوعتيف التجريبيػػػةالبعد اتتوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف القياسػػػ -4
 ولصالح المجموعة التجريبية.قيد البحث  وميارات الحركات األرضية فى الجمباز التوافقية

لممجمػػػػوعتيف  عػػػػف القبميػػػػة نسػػػػب التحسػػػػف بػػػػيف القياسػػػػات البعديػػػػةلعػػػػدؿ التغيػػػػر توجػػػػد فػػػػروؽ فػػػػى م -4
قيػػػد البحػػػث  وميػػػارات الحركػػػات األرضػػػية فػػػى الجمبػػػاز التوافقيػػػة لقػػػدراتاالتجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػى 

 ولصالح المجموعة التجريبية.

 البحـث: اتمصطمحـ
 القـدرات التوافقية:

البدنيػػة والعقميػػة  بػػالنواحي والتػػي تػػرتبط تعمـالمػػمجموعػػة مػػف الصػػفات المطمػػوب توافرىػػا فػػي  "
 (٢٢:  ٢١. )" الجيد المبذوؿفي يتـ أداء الحركة بشكؿ متناسؽ مع ازقتصاد  لكي واإليقاعية

 القـدرة اإليقاعية:
دقػػة عاليػػة فػػي  القػػدرة عمػػى تحديػػد مراحػػؿ الحركػػة وأجػػزاء الجسػػـ المسػػتخدمة لمحصػػوؿ عمػػى" 

 ." في الجيد واقتصاداألداء 
 ـدرة عمي بذل الجيـد:الق

القػػوة المسػػتعممة والزمػػاف  قػػدرة الرياضػػي عمػػى تأديػػة حركػػات بصػػورة منسػػقة مػػف حيػػث مقػػدار "
 (٢8:  ٢0. )" والمكاف بما يخدـ تحقيؽ اليدؼ المنشود

 
 القـدرة عمي التوازن الحركي:
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 ." الحركي األداء تزاف جميع أجزاء الجسـ المختمفة أثناء أو بعدإالقدرة عمى الحفاظ عمى " 
 القـدرة عمي الربط الحركي:

اسػػػتطاعة الفػػػرد الرياضػػػي عمػػػى تركيػػػب أجػػػزاء الحركػػػة الواحػػػدة لتكػػػويف الحركػػػة الكميػػػة، وكػػػذا  "
 (٢40 : ٢١. )" مركب حركيتركيب أكثر مف حركة لتكويف أداء 

 القـدرة عمي االستجابة السريعة:
 (١٢9–١٢١:  ١8) ." أكثر القدرة عمى سرعة األداء الحركي نتيجة لحدوث مثير أو" 

 الدراسـات السـابقـة:
تػػػأثير تنميػػػة القػػػدرات التوافقيػػػة عمػػػى  ( دراسػػػة عنوانيػػػا "40) ـ(١00١) Raczek راتســـزيك أجػػػرى -٢

التعػرؼ عمػى تػأثير تنميػة القػدرات التوافقيػة  بيػدؼ"،  بعض الميارات الحركية فى بعض الرياضات
، القػػػوى وكػػػرة الطػػػا رة، وكػػػرة السػػػمة( لعػػػابأعمػػػى بعػػػض الميػػػارات الحركيػػػة فػػػى بعػػػض الرياضػػػات )
( طالػب مػف طػالب المػدارس مػف سػف ١7واستخدمت الباحثػة المػني  التجريبػى عمػى عينػة قواميػا )

سػػنة(، ومػػف أدوات البحػػث ازختبػػػارات التوافقيػػة والمياريػػة لدنشػػػطة الثالثػػة، ومػػف أىػػػـ  ٢2- ٢4)
ريبية والضابطة لصالح المجموعػة التجريبيػة توجد فروؽ دالة إحصا يًا بيف المجموعتيف التجالنتا   

 .فى مستوى التعمـ الميارى

 بيدؼ التعرؼ عمى( دراسة 4١) (ـ١002) Stanistaw & Henryk وىنريك تانيستواس أجرى -١
التعػرؼ عمػى تػأثير بيػدؼ ، الصػغار كػرة القػدـ لالعبيتأثير القدرات التوافقية عمى السموؾ الحركي 

 التجريبػػػيواسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػني   ،القػػػدـ كػػػرةلالعبػػػي  الخططػػػيوؾ القػػػدرات التوافقيػػػة عمػػػى السػػػم
استخال  أىـ القدرات  ىى إليياأىـ النتا   التي توصؿ  وكانت ،ناشئ (١0)وكانت عينو البحث 

التػوازف  - بناشئ كرة القدـ وتتمثؿ في القػدرات التاليػة )سػرعة ازسػتجابة الحركيػة المرتبطة التوافقية
عمػى  ايجػابي تػأثيرالدراسػة  قيػد تطػوير القػدرات التوافقيػة (البصػرىالتوافؽ  ألداءالسرعة الحركية  -

 (.والخططيكؿ مف السموؾ )الحركي 
( دراسػة عنوانيػا " أثػر تطػوير بعػض القػدرات التوافقيػة ١٢ـ( )١003) نسرين محمـود نبيـوأجػرت  -4

التعرؼ عمى أثر  بيدؼالخاصة لرفع مستوى األداء الفنى عمى عارضة التوازف لناش ات الجمباز"، 
واألسػػتاتيكى، الػػربط الحركػػى( فػػى رفػػع مسػػتوى  ىتطػػوير بعػػض القػػدرات التوافقيػػة )التػػوازف الػػديناميك

الصػػفات البدنيػػة الخاصػػة بعارضػػة التػػوازف لناشػػ ات الجمبػػاز، واسػػتخدمت الباحثػػة المػػني  التجريبػػى 
أدوات البحػث ازختبػارات  ( زعبػة مػف زعبػات الجمبػاز بمدينػة طنطػا، ومػف٢2عمى عينة قواميا )

التوافقيػػػػة والبدنيػػػػة، ومػػػػف أىػػػػـ النتػػػػا   فاعميػػػػة البرنػػػػام  المقتػػػػرح لتنميػػػػة القػػػػدرات التوافقيػػػػة )التػػػػوازف 
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واألسػتاتيكى، الػربط الحركػى( سػاىـ فػى رفػع مسػتوى األداء الفنػى عمػى عارضػة التػػوازف  ىالػديناميك
 ( سنوات.9لناش ات الجمباز تحت )

( دراسػػة عنوانيػػا " تػػأثير تنميػػة بعػػض القػػدرات التوافقيػػة ١0ـ( )١007) ناصــر عمــر الســيدأجػػرى  -3
التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتوى القػػػدرات  بيػػػدؼالخاصػػػة برياضػػػة الجمبػػػاز عمػػػى مسػػػتوى األداء الميػػػارى "، 

مسػػػتوى األداء الميػػػارى القػػػدرات التوافقيػػػة الخاصػػػة بعالقػػػة وافقيػػػة الخاصػػػة لرياضػػػة الجمبػػػاز، و الت
( طالبػػػًا بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية 90) عػػػددالمػػػني  التجريبػػػى عمػػػى ـ تػػػـ اسػػػتخدارياضػػػة الجمبػػػاز، و ل

جامعػػة المنيػػا، ومػػف أدوات البحػػث ازختبػػارات التوافقيػػة والمياريػػة، ومػػف أىػػـ النتػػا   تػػؤثر القػػدرات 
التوافقيػػة تػػأثيرًا ايجابيػػًا عمػػى مسػػتوى األداء الميػػارى فػػي رياضػػة الجمبػػاز، ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف 

مسػػتوى نسػػبة تحسػػف التوافقيػػة الخاصػػة برياضػػة الجمبػػاز ومسػػتوى األداء الميػػارى،  مسػػتوى القػػدرات
 .       لمجموعة الضابطةالممجموعة التجريبية أعمى مف نسبة تحسف األداء الميارى 

 ثإجـراءات البحـ
 منيج البحـث:
ريبيػة حػداىما تجداـ التصػميـ التجريبػى لمجمػوعتيف إباسػتخ التجريبػىالمػني   ةالباحثػ تاستخدم

 .لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة يةوالبعد يةالقبم اتالقياس ةواألخرى ضابطة متبع
 البحـث:وعينـة مجتمـع 

عمػر الفػاروؽ التجريبيػة بمدرسػة  ازبتػدا ي الخػامساشتمؿ مجتمػع البحػث عمػي تالميػذ الصػؼ 
تػـ اختيػار ( تمميػذ، ٢١2وعػددىـ ) ـ١0٢2/١0٢7لمعاـ الدراسى التعميمية  الزقازيؽ شرؽ التابعة إلدارة

 تقامػػثػػـ ، %4١.00مػػف مجتمػػع البحػػث بنسػػبة  ( تمميػػذاً 30عينػػة البحػػث بالطريقػػة العمديػػة وعػػددىـ )
( تالميػػػذ إلجػػػراء الدراسػػػة ازسػػػتطالعية عمػػػييـ، وبػػػذلؾ تصػػػبح عينػػػة البحػػػث ٢0بسػػػحب عػػػدد ) ةالباحثػػػ

ريبية والثانية ضابطة قػواـ كػؿ تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف األولى تج، ( تمميذاً 40األساسية )
 .( تمميذاً ٢2منيما )

 :ضبـط متغيرات البحـث
إرتفػػاع  – السػػفمتغيػػرات )لبحػػث األساسػػية وازسػػتطالعية فػػي إجػػراء التجػػانس عمػػى عينػػة ا تػػـ

 حركػات األرضػية فػى الجمبػازالميػارات بعػض المتغيػرات البدنيػة والقػدرات التوافقيػة و و ، (الوزف –القامة 
 .  ذلؾيوضح  (٢دوؿ )وجقيد البحث 
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 ( 1)  دولـج
 قيد البحثالمختارة  المتغيراتجميع فى الكمية  البحثعينة  تجانس

 44ن=   
 

 راتــالمتغي
 وحدة

 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 الوسيط
 معامل
 اإللتواء

مو
الن

 

 0.٢2١ ٢٢.00 ١.722 ٢٢.٢3 سنة العمر

 سـ إرتفاع القامة
٢32.2
2 

3.49٢ ١32.0
0 

0.332 

 0.١28- 32.00 4.١34 32.7١ كجـ الوزف

نية
لبد

ا
 

 0.٢34 2.70 0.93٢ 2.73 ثانية مف البدء العالى متر ١0العدو 
 0.١٢2- 82.00 3.4٢١ 83.28 سـ مف الثبات الوثب العريض

 0.١22 42.00 ٢.29٢ 42.٢3 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
 0.32٢ 4.00 ٢.344 4.١١ سـ وؼ    ثنى الجذع لدماـ مف الوق

 0.08١ 3.١0 ٢.249 3.١2 عدد ازنبطاح الما ؿ ثنى الذراعيف
 0.20١- ١9.00 ١.٢2١ ١7.23 ثانية الدوا ر المرقمةالوثب داخؿ 

قية
تواف

ال
 

 0.927 ٢3.١0 0.070 ٢3.١١ درجة اإليقاع الحركىقدرة 
 0.٢39- 3.20 0.١04 3.28 متر القدرة عمى بذؿ أقصى جيد

 0.38٢- ٢١.40 0.427 ٢١.١3 درجة اإلحساس الحركى
 0.١0١ 2.90 0.٢39 2.9٢ دقيقة الربط الحركى
 0.٢24- 4.90 0.8١١ 4.72 ثانية التوازف الثابت

 

 0.832 22.00 3.٢١٢  22.40 عدد التوازف الحركى
 0.837 3.00 0.9١3  3.١2 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه

 0.١42 ٢.20 0.248  ٢.22 درجة ازتجاه وتغيير المكانى التوجيو عمى القدرة

ضية
ألر

ت ا
ركا

الح
 0.١3١ 4.20 0.١39 4.2١ درجة الدحرجة األمامية 

 0.320 ١.20 0.22١ ١.70 درجة الدحرجة الخمفية
 0.١34 ٢.32 0.2٢7 ٢.20 درجة الوقوؼ عمى الرأس

 ٢.038 4.00 0.3١8 4.٢2 درجة العجمة
 0.١33 4.72 0.2٢3 4.90 درجة األمامى الميزاف

 0.44٢ 0.١2 0.324 0.40 درجة الوقوؼ عمى اليديف
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معػدزت النمػو ألفراد عينة البحػث فػى ( أف جميع قيـ معامالت ازلتواء  ٢ مف جدوؿ ) يتضح
ات الحركػػػػات ميػػػػار و المتغيػػػػرات البدنيػػػػة والقػػػػدرات التوافقيػػػػة  وبعػػػػضالػػػػوزف(  – إرتفػػػػاع القامػػػػة – السػػػػف)
( 4)±أى أنيا تنحصر ما بيف  (٢.038 : 0.20١-) بيفما  تراوحت قيد البحث ألرضية فى الجمبازا

 .مما يشير إلى أف أفراد عينة البحث تمثؿ مجتمعًا إعتداليًا فى ىذه المتغيرات
 وسـائل وأدوات جمـع البيـانات:

الكيموجراـ وتػػـ معػػايرة ىػػذا والػػوزف بػػ )بالسػػنتيمتر( إرتفػػاع القامػػةلقيػػاس  Rstamitr رجيػػاز الرسػػتامي -
 .الجياز قبؿ وخالؿ استخدامو

مراتب  – شريط قياس - بالستؾأقماع  –أطباؽ ممونة  -أعالـ أو رايات  –ممعب أو فناء المدرسة  -
 لمعػيفعصػابة  -كػرات طبيػة  – أقالـ طباشير ممونػة -ساعة إيقاؼ  -بالونات  – سويديةمقاعد  -
   ية فى الجمباز.فراشات ألداء الحركات األساس –
 استمارة تسجيؿ نتا   التالميذ في ازختبارات البدنية.  -
 اختبارات القدرات التوافقية. استمارة تسجيؿ نتا   التالميذ في -

 .ميارات الحركات األرضية فى الجمبازاختبارات تمارة تسجيؿ نتا   التالميذ في اس -
 (3ث )ممحـق ثانيًا: االختبارات البدنية المستخدمة فى البح

ازطػػػالع عمػػػى  مػػػف خػػػالؿتحديػػػد المتغيػػػرات البدنيػػػة وازختبػػػارات التػػػي تقيسػػػيا ب ةالباحثػػػ تقامػػػ
محمـد (، ٢2( )ـ٢887) محمد صبحى حسانينو كمال عبد الحميد  السابقةالمراجع العممية والدراسات 

 (19) ـ(١00٢)حسـن عـىوى محمد و  رضوانالدين  نصر محمد(، ٢9)ـ( ١00٢)صبحي حسانين 
 (2 محـــقم) فػػى اسػػتمارة اسػػتطالع رأى تغيػػرات البدنيػػة وازختبػػارات التػػى تقيسػػيامجميػػع ال وذلػػؾ بحصػػر

 المتغيػػػراتأىػػػـ  لتحديػػػد (1 محــــقم) ىػػػذا المجػػػاؿ عرضػػػيا عمػػػى السػػػادة الخبػػػراء المتخصصػػػيف فػػػى وتػػػـ
٪ 90بنسػػبة  ةالباحثػػ توقػػد ارتضػػ ياتقيسػػالمناسػػبة ليػػذا البحػػث وكػػذلؾ ازختبػػارات البدنيػػة التػػى  البدنيػػة
 النسبة الم وية زختيار السادة الخبراء ليذه ازختبارات. ( يوضح ١)جدوؿ و فأكثر، 

 

 ( 2)  دولـج
  النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد المتغيرات البدنية وأىم االختبارات التى تقيسيا

 14ن= 

 االختبـارات البدنية البدنية المتغيرات
 عدد

 الموافقين
 النسبة

 يةالمئو 

 السرعة 
 ٪٢00 ٢0 متر مف البدء العالى. ١0العدو  -

 ٪20 2 تر مف البدء المنخفض.م٢9اختبار عدو  -

 ٪20 2 متر مف البدء المنخفض. 20العدو  -

 التحمل العضمى

 صفر٪ - التعمؽ ثنى الذراعيف. -

 ٪٢0 ٢ .الركبتيف ثني وضع مفث 40 الركود مف الجموس -

 ٪80 8 نى الذراعيف.ازنبطاح الما ؿ ث -
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 االختبـارات البدنية البدنية المتغيرات
 عدد

 الموافقين
 النسبة

 يةالمئو 

القدرة العضمية 
 لمرجمين

 ٪٢00 ٢0 الوثب العريض مف الثبات.  -

 ٪20 2 الوثب العمودى لسارجنت. -

 ٪70 7 ثالث حجالت يميف / شماؿ. -

 الرشاقة
 ٪١0 ١ ( ث.٢0الوثبة الرباعية ) -

 ٪80 8 ـ 3.2×  4جرى الزجزاجى بارو  -

 ٪40 4 الممس السفمى والجانبى. -

 المرونة

 ٪١0 ١ مرونة الفخذ. -

 ٪٢00 ٢0              .ثنى الجذع لدماـ مف الوقوؼ -

 ٪٢0 ٢ .المسافة األفقية لمكوبرى -

 التوافق
 ٪30 3 نط الحبؿ. -

 ٪٢00 ٢0 الدوا ر المرقمة.  -

 ٪40 4 رمى واستقباؿ الكرات. -

ى المتغيػػػػرات البدنيػػػػة المرتبطػػػػة اء فػػػػأف النسػػػػبة الم ويػػػػة براء الخبػػػػر (  ١جػػػػدوؿ ) يتضػػػػح مػػػػف 
، وفػػى ضػػوء ٪(٢00 -٪ ٢0قيػػد البحػػث انحصػػرت مػػا بػػيف ) الحركػػات األرضػػية فػػى الجمبػػاز ميػػاراتب

 (. 4 التالية كما يوضحيا جدوؿ ) البدنية قبوؿ ازختباراتذلؾ تـ 
 ( 3)  دولـج

 أىم االختبارات البدنية المستخدمة طبقا لرأى السادة الخبراء نتائج
 وحدة القياس البدنية المرشحة االختبارات البدنية غيراتالمت

 ثانية ـ مف البدء العالي ١0 العدو - ازنتقالية السرعة
 عدد .ازنبطاح الما ؿ ثنى الذراعيف - التحمؿ العضمى

 متر الوثب العريض مف الثبات - القدرة العضمية لمرجميف
 ثانية ـ3.2× 4جرى الزجزاجى بطريقة باور ال - ةػالرشاق
 سـ الجذع مف الوقوؼ ثني - ةػالمرون
 ثانية الدوا ر المرقمة - ؽػالتواف

بنػػاء عمػػى رأى  وازختبػػارات التػػى تقيسػػياالبدنيػػة  المتغيػػرات نتػػا   أىػػـ(  4جػػدوؿ ) يتضػػح مػػف 
   السادة الخبراء.

 (5)ممحـق  اختبارات القـدرات التوافقيـة -2
 وثيقػة عالقػة ليػا والتػي المتخصصػة العمميػة المراجػع مػف العديػد عمػى بػاإلطالع ةالباحثػ تقامػ
، (٢3) (،٢4) (،٢١) (،٢0(، )8(، )9(، )7(، )2) ،(2) السػابقة الدراسػات وكػذلؾ البحػث بمتغيػرات
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 السػادة رأي زسػتطالع (4 محــق)م اسػتبياف اسػتمارة فػي بوضػعيا توقامػ (١١، )(١٢(، )١0(، )٢2)
 القػػدرات أىػػـ لتحديػػد وذلػػؾ (1)ممحـــق  طػػرؽ التػػدريسالجمبػػاز و  فػػي مجػػاؿ والمتخصصػػيف الخبػػراء
 الخػامس الصػؼ تالميػذ عمى المقررة الحركات األرضية فى الجمباز ميارات بأداء ترتبط التي التوافقية
السػادة براء  طبقػا التوافقيػة القػدرات ألىػـ النسػبة الم ويػة تحديػد إلػى تتوصػم وقػدازبتدا يػة،  بالمرحمػة
 ( يوضػح 3 ) جػدوؿو  فػأكثر، ٪70نسبة  عمى حصمت التي بالمتغيرات ةلباحثا ترتضا ولقد الخبراء،

 .ذلؾ
 ( 4 ) دولـج

 قيد البحث التوافقية القدرات في الخبراء السادة آراء
 14ن= 

 المئوية النسبة عدد الخبراء القدرات التوافقية م
 ٪٢00 ٢0 اإليقاع الحركى ٢
 ٪80 8 اإلحساس الحركى ١
 ٪90 9 صى جيدالقدرة عمى بذؿ أق 4
 ٪80 8 حركيال ربط ال 3
 ٪٢00 ٢0 التوازف الثابت 2
 ٪٢00 ٢0 الحركي التوازف 2
 ٪20 2 القدرة عمي التوافؽ العاـ 7
 ٪20 2 التنظيـ الحركيالقدرة عمي  9
 ٪٢00 ٢0 القدرة عمى إدراؾ ازتجاه 8
 ٪30 3 القدرة عمي الرشاقة ٢0
 ٪٢00 ٢0 يير ازتجاهالقدرة عمى التوجيو المكانى وتغ ٢٢
 ٪20 2 تحديد الوضعالقدرة عمي  ٢١
 ٪30 3 القدرة عمي التكيؼ مع األوضاع المتغيرة ٢4

 توقػد ارتضػ التوافقيػة القػدرات فػي الخبػراء السػادة آراء اسػتطالع ( نتػا   3 ) جػدوؿ تضػحي
 التي وازختبارات افقيةالتو  القدرات أىـ إلى توصؿتـ ال لتمؾ المتغيرات حيث فأكثر ٪70 بنسبة ةالباحث
 ( 2)  جدوؿب موضح ىو كما، تقيسيا
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 ( 5 ) دولـج
 تقيسيا التي واالختبارات التوافقية القدرات

 المستخدمة االختبارات القدرات التوافقية م
 الوثب مع الموسيقى )اإليقاع الحركى( - اإليقاع الحركى ٢
 جـ باليديف 720رمى كرة طبية زنة  - القدرة عمى بذؿ أقصى جيد ١
 متر 20المشى مع تفادى العالمات لمسافة  - اإلحساس الحركى 4
 األداء المركب - الربط الحركى 3
 الوقوؼ عمي مشط القدـ - التوازف الثابت 2
 باس المعدؿ لمتوازف الديناميكى - التوازف الحركى 2
 المشى فى الممر - القدرة عمى إدراؾ ازتجاه 7
 القدرة عمى التوجيو  المكانى وتغيير ازتجاه - وجيو المكانى وتغيير ازتجاهالقدرة عمى الت 9

 

 :الجمبازفى  األرضيةالحركات ميارات اختبارات 
 –الدحرجػة األماميػة )الجمبػاز  ميارات الحركات األرضية فػىقامت الباحثة بتقييـ مستوى أداء 

مف خالؿ  (الوقوؼ عمى اليديف – ف األمامىالميزا –العجمة  -الوقوؼ عمى الرأس  –الدحرجة الخمفية 
( درجات لكؿ 2مف )وحددت المجنة الدرجة ( 1)ممحـق لجنة مكونة مف ثالثة خبراء فى مجاؿ الجمباز 

 .( درجة40ميارة ومجموع الميارات )
 

 :ةـة االستطىعيـالدراس
 عينػة عمػىـ ١9/8/١0٢7 إلػى ١3/8 مػف الفتػرة فػي ازستطالعية بإجراء الدراسة الباحث قاـ

 الثبػات(- )الصػدؽ العمميػة المعػامالت إليجػاد وذلػؾ تالميػذ (٢0) قواميػا ازسػتطالعية الدراسػة
 .البحث قيدالمستخدمة  لالختبارات

 

 الثبات(: -الصدقالمعـامىت العمميـة )
 الصــدق: حسـاب

لمميػزة عينة ازسػتطالعية االختبارات قيد البحث عمى صدؽ التمايز بتطبيؽ جميع ازتـ حساب 
، وعينػػة غيػػر مميػػزة بمدرسػػة عمػػر الفػػاروؽ التجريبيػػة الصػػؼ الخػػامس اإلبتػػدا ىب( تالميػػذ ٢0وعػػددىا )
رسػػػوف نشػػػاط الجمبػػػاز ولكػػػف ز يما رسػػػةبػػػنفس المد( تالميػػػذ بالصػػػؼ الخػػػامس اإلبتػػػدا ى ٢0وعػػػددىا )

 2 ) وؿجػد، و ـ١2/8/١0٢7 إلػى ١3/8حضور النشاط الرياضى وذلؾ فى الفتػرة مػف زنقطاعيـ عف 
 ( يوضح ذلؾ.  
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 ( 6)  جـدول
 قيد البحث المختارة جميع المتغيراتفى المميزة  وغيرالمميزة  مجموعتينال نبي الفروق داللة

 14 =2ن =1ن
 
 راتــالمتغي

 وحدة
 القياس

 "ت" قيمة غير المميزة المميزة
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

نية
لبد

ا
 

 *١.٢٢2 0.32١ 2.77 0.424 2.39 ثانية متر مف البدء العالى ١0العدو 
 *2.939 ١.247 83.١7 ١.٢١4 89.94 سـ مف الثبات الوثب العريض

 *7.4١2 ١.22٢ 42.١٢ ٢.732 40.74 ثانية ـ 3.2×  4الجرى بطريقة بارو 
 *9.742 ٢.220 4.٢4 0.892 2.84 سـ مف الوقوؼلدماـ ثنى الجذع 

 *4.١28 ٢.2٢3 3.٢0 0.937 2.20 عدد انبطاح ما ؿ ثنى الذراعيف
 *3.783 ٢.892 ١7.2١ ١.04١ ١3.3٢ ثانية الوثب داخؿ الدوا ر المرقمة

ت 
قدرا

ال
قية

تواف
ال

 

 *3.909 0.894 ٢١.80 0.273 ٢3.٢8 درجة اإليقاع الحركى
 *٢4.0٢ 0.487 4.07 0.١24 3.24 متر القدرة عمى بذؿ أقصى جيد

 *7.923 0.244 ٢4.22 0.47٢ ٢١.40 درجة اإلحساس الحركى
 *٢4.24 0.470 3.38 0.٢78 2.9٢ درجة الربط الحركى
 *7.028 0.278 ٢.87 0.702 4.38 ثانية التوازف الثابت
 *9.834 2.924 2٢.20 4.289 22.00 عدد التوازف الحركى

 *3.224 0.749 4.٢0 0.272 3.١0 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
وتغييػػر القػػدرة عمػػى التوجيػػو المكػػانى 

 *١.9١٢ 0.443 ٢.02 0.230 ٢.24 درجة ازتجاه
ضية

ألر
ت ا

ركا
الح

 

 *٢٢.8١0 0.42١ ١.١2 0.4٢2 4.20 درجة الدحرجة األمامية
 *4.270 0.297 ١.00 0.249 ١.72 درجة الدحرجة الخمفية

 *3.٢89 0.248 0.72 0.273 ٢.20 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 *3.278 0.329 ١.20 0.47٢ 4.٢2 درجة العجمة

 *2.١١٢ 0.272 ١.90 0.292 4.80 درجة الميزاف األمامى
 *١.٢20 0.٢88 0.٢0 0.338 0.42 درجة الوقوؼ عمى اليديف

 0.02داؿ عند مستوى  *                        ١.٢0٢= 0.02عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة
يف المميػزة وغيػر المميػزة فػي ( وجػود فػروؽ دالػة إحصػا يًا بػيف المجمػوعت 2يتضح مف جدوؿ ) 

قيػػػد البدنيػػػة واختبػػػارات القػػػدرات التوافقيػػػة وميػػػارات الحركػػػات األرضػػػية فػػػى الجمبػػػاز جميػػػع المتغيػػػرات 
 المتغيرات قيد البحث. جميعالبحث، مما يؤكد صدؽ ىذه ازختبارات في 
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 الثبــات: حسـاب
عػػػادة التطبيػػػؽ و  تبػػػارتطبيػػؽ ازخ عػػػف طريػػػؽ لمتغيػػػرات قيػػػد البحػػثجميػػع التػػـ حسػػػاب الثبػػػات  ا 

Retest - Test ( تالميػػذ ٢0عمػػي العينػػة ازسػػتطالعية وعػػددىـ ) ١9/8 إلػػى ١3/8فػػى الفتػػرة مػػف/ 
 ( يوضح ذلؾ.  7، وجدوؿ ) لتطبيؽ األوؿاظروؼ نفس أياـ وتحت  ثالثةوبفارؽ زمنى ـ، ١0٢7

 ( 7 دول )ـج
 الحركات األرضيةميارات ممتغيرات البدنية والقدرات التوافقية و ل ثباتالمعامل 

  قيد البحث فى الجمباز
 14 =ن

 
 راتـالمتغي

 وحدة
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
1ع±  1س   االرتباط

2ع±  2س   
 

نية
لبد

ا
 

 *0.9١2 0.390 2.99 0.32١ 2.77 ثانية متر مف البدء العالى ١0العدو 
 *0.228 ١.392 83.42 ١.247 83.١7 سـ مف الثبات الوثب العريض

 *0.742 ١.284 42.٢2 ١.22٢ 42.١٢ ثانية ـ 3.2×  4الجرى بطريقة بارو 
 *0.783 ٢.24٢ 4.١0 ٢.220 4.٢4 سـ مف الوقوؼلدماـ ثنى الجذع 

 *0.74١ ٢.2١٢ 3.٢2 ٢.2٢3 3.٢0 عدد انبطاح ما ؿ ثنى الذراعيف
 *0.733 ٢.874 ١7.23 ٢.892 ١7.2١ ثانية الوثب داخؿ الدوا ر المرقمة

ت 
قدرا

ال
قية

تواف
ال

 

 *0.784 0.273 3.١8 0.273 ٢3.٢8 درجة اإليقاع الحركى

 *0.793 0.١7٢ 3.20 0.١24 3.24 متر القدرة عمى بذؿ أقصى جيد
 *0.729 0.3٢2 ٢١.٢0 0.47٢ ٢١.40 درجة اإلحساس الحركى

 *0.7٢0 0.٢70 2.97 0.٢78 2.9٢ درجة الربط الحركى
 *0.934 0.748 4.29 0.702 4.38 انيةث التوازف الثابت
 *0.7١2 4.2١7 22.30 4.289 22.00 عدد التوازف الحركى

 *0.79١ 0.7٢3 3.42 0.272 3.١0 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
 *0.923 0.288 ٢.20 0.230 ٢.24 درجة القدرة عمى التوجيو المكانى وتغيير ازتجاه

ية 
رض

 األ
ات

حرك
 ال

 *0.7١4 0.4١3 4.22 0.4٢2 4.20 درجة ميةالدحرجة األما
 *0.903 0.23٢ ١.90 0.249 ١.72 درجة الدحرجة الخمفية

 *0.788 0.228 ٢.24 0.273 ٢.20 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 *0.72١ 0.428 4.١0 0.47٢ 4.٢2 درجة العجمة

 *0.297 0.29١ 0.48١ 0.292 4.80 درجة الميزاف األمامى
 *0.9٢٢ 0.32٢ 0.42 0.338 0.42 درجة يفالوقوؼ عمى اليد

 0.02داؿ عند مستوى  *                      0.24١= 0.02عند مستوى  الجدولية" ر" قيمة
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الثػاني عنػد و األوؿ  يف( وجػود عالقػة إرتباطيػة دالػة إحصػا يًا بػيف القياسػ 7يتضح مػف جػدوؿ ) 
فػػى التوافقيػػة وميػػارات الحركػػات األرضػػية  القػػدراتالبدنيػػة و  المتغيػػرات جميػػعفػػي  0.02مسػػتوي معنويػػة 

 .مما يدؿ عمي ثبات تمؾ ازختبارات ،قيد البحثالجمباز 
 

 (  6البرنامج التعميمي المقتـرح: )ممحـق 
 ىـدف البرنامج:
 فػيالحركػات األرضػية  ميػارات أداء وتأثيرىػا عمػى التوافقيػة القػدرات تنميػة إلػى البرنام  ييدؼ

 مس بالمرحمة ازبتدا ية.الخا الصؼ لتالميذ الجمباز
 

 معايير وضع البرنامج:
ميػارات أداء  مستوىو  ىالخامس ازبتدا  الصؼلتالميذ  التعميمي المقترح البرنام  محتويات مناسبة  -

 .البحث قيد الحركات األرضية فى الجمباز
 .المركب إلى والبسيط الصعب إلى السيؿ مف الحركي األداء تدرج مبدأ إتباع - 
 .المميز الطابع ذات والميارية التوافقية التدريبات مف مجموعة البرنام  تضمفي أف  -
 .البرنام  تنفيذ فترة مدار عمى والسالمة األمف عوامؿ مراعاة  -
فػي  أدا ػووزمػف  التمػريف تكػرار مػرات بعػدد يتعمػؽ فيمػا العينػة، أفػراد بػيف الفرديػة الفػروؽ مبػدأ إتبػاع  -

 . األسبوعي المستوى عمى الحصة
 أسس وضع البرنامج التعميمي:

الحركات  ميارات عمى وتأثيرىا القدرات التوافقية لتنمية المقترح لمبرنام  التالية األسس وضع تـ
 : البحث أىداؼ مع وبما يتناسب لممجموعة التجريبيةقيد البحث  الجمباز في األرضية

لحصػر  المرجعػي المسػح خػالؿ فمػ البرنػام  إعػداد فػي الر يسػية الجوانػب بتحديػد ةالباحثػ تقامػ- 
 .البرنام  محتوى تشكؿ والتي التوافقية بالقدرات الخاصة التدريبات

ر مػف طبقا لمخطة الزمنيػة الموضػوعة فػي المنيػاج المطػو  البرنام  تنفيذازلتزاـ بالمحتوي الزمني ل تـ- 
 . أسابيع) ٢0) وىى قبؿ وزارة التربية والتعميـ

 .ؽ(32تقسـ عمي حصتيف كؿ منيما ) أسبوعياً ( ؽ80) بواقع ياألسبوع درسبزمف تنفيذ ال ازلتزاـ تـ- 
  .ميارات الحركات األرضية فى الجمباز ومتطمبات يتناسب بما ةالتوافقي التمرينات اختيارتـ  -
  .المحدد لمكونات الدرس الزمفب اإللتزاـ تـ -
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 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

 تصميم البرنامج:

مجػاؿ مف المراجع العممية المتخصصػة فػي  في تصميـ البرنام  عمى مجموعة ةالباحث تاستند
فــوزي ، (٢( )ـ١000) يوســف ىاليــاد أحمــد(، ٢4( )ـ٢889) عبــد الــرحمنمحمــد عمــي  الجمبػػاز

 عـادل عبـد البصـير، (١0( )ـ١007) عمـر السـيد ناصـر ،(٢4( )ـ١00٢) يعقوب ومحمود سـميمان
وذلػؾ الخبػراء السػادة ة مػف عمػى مجموعػالمقترح عرض البرنام  ب ةالباحث تثـ قام (8( )ـ١008) عمى

إلػى الصػالحية  حتى يتسنى الوقوؼ عمى الشػكؿ النيػا ي المناسػب لمبرنػام  مػف حيػث التصػميـ وصػوزً 
بإجرا يا ثـ عرضػيا مػرة أخػرى  ةالباحث تلمتطبيؽ، وقد أشار الخبراء بإجراء بعض التعديالت والتي قام

 نية قيد البحث. عمى الخبراء فوافقوا عمى مناسبة البرنام  لممرحمة الس
 

 ام لتنفيذ البرنامج:ـار العـاإلط

 الخامس الصؼ تالميذ عمي المقرر الجمباز لمني  طبقا التعميمية الوحدات بوضع ةالباحث تقام

 حصة (١0) يعادؿ بما أسابيع (٢0) بواقع دقيقة (32) حصة كؿ وزمف أسبوعيا، حصتيف بواقع ازبتدا ى

 الوحدة أجزاء وشكؿ زمف لتحديد (1 )ممحـق الخبراء السادة ىرأ تطالعباس تقام وقد .رنام الب مدة طواؿ

 كابتي: حصةال وتوزيع شكؿ يكوف أف عمى اتفقوا وقد ،عميميةالت
 ؽا دق (7) واإلحماء اإلدارية األعماؿ 

 دقيقة (١0) التوافقية( القدرات )برنام  الخاصة التمرينات 

 يقةدق (٢2) (لجمبازالحركات األرضية فى اميارات ) الر يسي الجزء 

 دقا ؽ (4) ىامػالخت الجزء 
 

 التقويم: موبـأس

 ميارات أداء مستوى تقييـ واستمارة التوافقية القدرات لقياس اختبارات باستخداـ ةالباحث تقام

 البحث. قيد الجمباز فى األرضية الحركات
 

 :ـات القبميـةالقياس
القياسػات القبميػة تػـ إجػراء مة فػى البحػث بعد التأكد مف صدؽ وثبات جميع المتغيػرات المسػتخد  

الحركػػػػات األرضػػػػية فػػػػى ميػػػػارات و  ةالقػػػػدرات التوافقيػػػػاختبػػػػارات فػػػػى التجريبيػػػػة والضػػػػابطة لممجمػػػػوعتيف 
مػف  الفتػرة خػالؿبػيف المجمػوعتيف، إحصػا يًا لمتأكد مف عدـ وجود فروؽ دالػة وذلؾ الجمباز قيد البحث 

ويعتبر  ،تكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة( يوضح ال 9وجدوؿ ) ـ 3/٢0/١0٢7إلى  ٢0/4
 .يةالقبم اتذلؾ بمثابة القياس
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 ( 8جـدول ) 
 التوافقية فى القدراتالضابطة و داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين التجريبية 

 الحركات األرضية فى الجمباز قيد البحث ميارات و 
   15 =2ن=1ن

 راتــالمتغي
وحدة 
 القياس

"ت"  قيمة الضابطة يبيةالتجر 
1ع±  1س    المحسوبة

2ع±  2س   
 

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 ٢.7١3 0.072 ٢3.١0 0.02١ ٢3.١4 درجة اإليقاع الحركى
 ٢.4٢2 0.١١4 3.22 0.١4١ 3.24 متر عمى بذؿ أقصى جيدالقدرة 

 0.278 0.4١0 ٢١.١7 0.4١2 ٢١.4١ درجة اإلحساس الحركى
 0.33١ 0.٢2١ 2.9١ 0.٢92 2.90 درجة الربط الحركى

 0.478 0.229 4.47 0.240 4.23 ثانية قدرة التوازف الثابت
 0.470 4.72٢ 22.١7 4.287 22.44 ثانية قدرة التوازف المتحرؾ

 ٢.488 0.782 3.40 0.272 3.١0 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى التوجيػػػػػػػػو المكػػػػػػػػانى 

 وتغيير ازتجاه
 0.42١ 0.243 ٢.37 0.230 ٢.24 درجة

ضية
ألر

ت ا
ركا

الح
 

 0.9١9 0.١١9 4.24 0.١١3 4.29 درجة الدحرجة األمامية
 0.292 0.224 ١.2٢ 0.232 ١.7١ درجة الدحرجة الخمفية

 0.7٢١ 0.22١ ٢.33 0.284 ٢.22 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 0.١09 0.428 4.٢3 0.42١ 4.٢١ درجة العجمة

 0.222 0.489 4.80 0.30١ 4.87 درجة الميزاف األمامى
 0.707 0.3٢١ 0.١2 0.342 0.44 درجة الوقوؼ عمى اليديف

                      ١.032= 0.02قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دزلة 
 التجريبيػػػة يفعتمجمػػػو الد فػػػروؽ ذات دزلػػػة إحصػػػا ية بػػػيف و وجػػػ عػػػدـ(  9 يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

ممػػا  ،قيػػد البحػػثالحركػػات األرضػػية فػػى الجمبػػاز ميػػارات و توافقيػػة القػػدرات الاختبػػارات فػػى  الضػػابطةو 
 يشير إلى تكافؤىما فى تمؾ المتغيرات.

 :تطبيق الدراسة األساسية
عمػى المجموعػة التجريبيػة،  المقتػرح باسػتخداـ القػدرات التوافقيػة التعميمػى البرنػام  تطبيػؽ تػـ

بواقػع حصػتيف  أسػابيع عشػرة (٢0) لمػدةة األوامػر( عمػى المجموعػة الضػابطأسػموب والبرنػام  المتبػع )
 ـ.٢3/٢١/١0٢7إلى  9/٢0مف  الفترة خالؿأسبوعيًا وذلؾ 
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 :يةالبعـد اتالقياس
 البرنام  بعد تطبيؽ ـ٢9/٢١/١0٢7 إلى ٢7/٢١ مف البحث لعينو يةالبعد اتالقياس إجراء تـ

 .إحصا ياً  لمعالجتيا تمييداً  وجدولتيا البيانات جمع تـ قدبنفس شروط القياسات السابقة و 
 ة:ـات اإلحصائيـالمعالج

قامػت الباحثػة باسػتخداـ بػرام  الحػـز اإلحصػا ية لمعمػوـ ازجتماعيػة لمعالجة البيانات إحصا يا 
(SPSS:حيث تـ استخداـ المعامالت اإلحصا ية التالية )- 

عامؿ اإللتواء.                                م -      الوسيط.    -     ازنحراؼ المعيارى.   -       بى. المتوسط الحسا -
 اختبار )ت( لبياف الفروؽ بيف قياسات البحث.  -         ط البسيط.  معامؿ ازرتبا -
 .نسب التحسف -

 عرض ومناقشـة النتائج
 أواًل: عرض النتائج

 
 

 ( 9 جـدول )
 ريبيةالقياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجمتوسط داللة الفروق بين 

 قيد البحث  التوافقية فى القدرات
 15ن= 

وحدة  المتغيــرات
 القياس

"ت"  قيمة القياس البعدى القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

 *9.024 0.٢٢3 ٢3.20 0.02١ ٢3.١4 درجة اإليقاع الحركى
 *2.302 0.١١9 2.٢0 0.١4١ 3.24 متر عمى بذؿ أقصى جيدالقدرة 

 *2.٢22 0.١23 ٢4.00 0.4١2 ٢١.4١ درجة لحركىاإلحساس ا
 *8.٢02 0.٢24 2.30 0.٢92 2.90 درجة الربط الحركى

 *2.327 0.30١ 3.24 0.240 4.23 ثانية قدرة التوازف الثابت
 *2.١22 ١.4١8 20.٢9 4.287 22.44 ثانية قدرة التوازف المتحرؾ

 *8.٢03 0.3٢2 2.٢4 0.272 3.١0 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
القػػػػػدرة عمػػػػػى التوجيػػػػػو المكػػػػػانى وتغييػػػػػر 

 *2.273 0.4١2 ١.20 0.230 ٢.24 درجة ازتجاه

 0.02مستوى داؿ عند *                          ١.٢32= 0.02عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
لممجموعػػة  القبميػػة والبعديػػة ات( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا بػػيف القياسػػ 8 يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 .القياسات البعديةلصالح و  اختبارات القدرات التوافقية قيد البحثفى  تجريبيةال
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 (14جـدول )
 القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطةمتوسط داللة الفروق بين 

  15 ن=                            قيد البحث  التوافقية فى القدرات

وحدة  المتغيــرات
 القياس

"ت"  قيمة قياس البعدىال القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

 *١.299 0.٢١4 ٢3.40 0.072 ٢3.١0 درجة اإليقاع الحركى
 *١.99٢ 0.١42 3.90 0.١١4 3.22 متر عمى بذؿ أقصى جيدالقدرة 

 *١.397 0.١73 ٢١.22 0.4١0 ٢١.١7 درجة اإلحساس الحركى
 *١.977 0.٢79 2.00 0.٢2١ 2.9١ درجة الربط الحركى

 *١.١48 0.328 4.92 0.229 4.47 ثانية قدرة التوازف الثابت
 *١.37٢ ١.732 24.١0 4.72٢ 22.١7 ثانية قدرة التوازف المتحرؾ

 *١.402 0.224 3.80 0.782 3.40 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
 *١.247 0.327 ١.00 0.243 ٢.37 درجة القدرة عمى التوجيو المكانى وتغيير ازتجاه

 0.02مستوى داؿ عند *                         ١.٢32= 0.02عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
لممجموعػػة  القبميػػة والبعديػػة ات( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا بػػيف القياسػػ٢0يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 .القياسات البعديةلصالح و  اختبارات القدرات التوافقية قيد البحثفى  الضابطة
 

 (11) جـدول
 مجموعة التجريبيةمل يةوالبعد يةالقبم اتالقياسمتوسط لة الفروق بين دال 

    15 =ن                     قيد البحث فى الجمباز الحركات األرضيةميارات فى  

وحدة  المتغيرات
 القياس

 قيمة "ت" القياس البعدى القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

 *9.802 0.4٢2 3.20 0.١١3 4.29 درجة الدحرجة األمامية
 *2.20٢ 0.784 3.١2 0.232 ١.7١ درجة الدحرجة الخمفية

 *2.432 0.2٢2 4.00 0.284 ٢.22 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 *2.٢23 0.37١ 3.٢0 0.42١ 4.٢١ درجة  العجمة

 *3.2٢2 0.4٢2 3.20 0.30١ 4.87 درجة  الميزاف األمامى
 *9.442 0.9١٢ ١.30 0.342 0.44 درجة الوقوؼ عمى اليديف

 0.02مستوى داؿ عند *                          ١.٢32= 0.02عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
مجموعػػػة مل يػػػةوالبعد يػػػةالقبم ات( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف القياسػػػ٢٢يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

 .يةالبعد اتاسالقيلصالح و  اختبارات ميارات الحركات األرضية قيد البحثفى  التجريبية
 (12) جـدول
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 الضابطةالقياسات القبمية والبعدية لممجموعة متوسط داللة الفروق بين 
 قيد البحث فى الجمباز ميارات الحركات األرضيةفى  

    15 =ن  

وحدة  المتغيرات
 القياس

 قيمة "ت" القياس البعدى القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

  ٢.020 ٢.١92 4.80 0.١١9 4.24 درجة ةالدحرجة األمامي
 ٢.484 ٢.١١3 4.٢٢ 0.224 ١.2٢ درجة الخمفيةالدحرجة 

 0.922 0.2٢4 ٢.24 0.22١ ٢.33 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 ٢.820 0.292 4.20 0.428 4.٢3 درجة  العجمة

 *١.١94 0.3٢4 3.١2 0.489 4.80 درجة  الميزاف األمامى
 0.208 0.242 0.42 0.3٢١ 0.١2 درجة الوقوؼ عمى اليديف
 0.02مستوى داؿ عند *                          ١.٢32= 0.02عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية

لممجموعػػة  القبميػػة والبعديػػة اتالقياسػػوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا عػػدـ ( ٢١يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
لصػالح تبػار الميػزاف األمػامى و ، ماعػدا اخاختبارات ميارات الحركات األرضػية قيػد البحػثفى  الضابطة

 .القياسات البعدية
 (13) جـدول

فى القدرات التوافقية  ات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطةالقياسمتوسط داللة الفروق بين 
 قيد البحث فى الجمباز ميارات الحركات األرضيةو 

 15= 2ن=1ن 

وحدة  راتـالمتغي
 القياس

 قيمة "ت" الضابطة  التجريبية 
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 *2.4٢0 0.٢١4 ٢3.40 0.٢٢3 ٢3.20 درجة اإليقاع الحركى
 *3.278 0.١42 3.90 0.١١9 2.٢0 متر عمى بذؿ أقصى جيدالقدرة 

 *2.474 0.١73 ٢١.22 0.١23 ٢4.00 درجة اإلحساس الحركى
 *9.770 0.٢79 2.00 0.٢24 2.30 درجة الربط الحركى

 *2.722 0.328 4.92 0.30١ 3.24 ثانية قدرة التوازف الثابت
 *3.348 ١.732 24.١0 ١.4١8 20.٢9 ثانية قدرة التوازف المتحرؾ

 *8.402 0.224 3.80 0.3٢2 2.٢4 درجة القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
القػػدرة عمػػى التوجيػػو المكػػانى 

 *2.222 0.327 ١.00 0.4١2 ١.20 درجة وتغيير ازتجاه
 (13) جـدولتابع 
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وحدة  راتـالمتغي
 القياس

 قيمة "ت" الضابطة  التجريبية 
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

ية 
رض

 األ
ات

حرك
ال

 

 *١.489 ٢.١92 4.80 0.4٢2 3.20 درجة الدحرجة األمامية
 *3.٢42 ٢.١١3 4.٢٢ 0.784 3.١2 درجة الخمفيةالدحرجة 

 *9.43١ 0.2٢4 ٢.24 0.2٢2 4.00 درجة الوقوؼ عمى الرأس
 *3.١٢8 0.292 4.20 0.37١ 3.٢0 درجة العجمة 

 *4.222 0.3٢4 3.١2 0.4٢2 3.20 درجة الميزاف األمامى 
 *٢٢.0٢0 0.242 0.42 0.9١٢ ١.30 درجة الوقوؼ عمى اليديف

 0.02 مستوىداؿ عند *                          ١.032= 0.02عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
 لممجموعتيف التجريبية ةالبعدي ات( وجود فروؽ دالة إحصا يًا بيف القياس٢4يتضح مف جدوؿ )

لصػالح و قيػد البحػث  القدرات التوافقيػة وميػارات الحركػات األرضػية فػى الجمبػازاختبارات فى  والضابطة
 .المجموعة التجريبية

 (14جـدول )
التجريبية  لممجموعتين يةوالبعد يةالقبم اتاسالفروق فى معدل التغير فى نسب التحسن بين القي

 قيد البحث فى الجمباز ميارات الحركات األرضيةو القدرات التوافقية والضابطة فى 

نسبة  التجريبية المتغيـرات
 التحسن:

نسبة  الضابطة
 البعدى القبمى البعدى القبمى معدل التغير التحسن:

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 ٢.١0 0.70 ٢3.40 ٢3.١0 ٢.80 ٢3.20 ٢3.١4 اإليقاع الحركى
 3.22 2.38 3.90 3.22 ٢0.٢2 2.٢0 3.24 عمى بذؿ أقصى جيدالقدرة 

 4.١3 ١.١9 ٢١.22 ٢١.١7 2.2١ ٢4.00 ٢١.4١ اإلحساس الحركى
 7.١2 4.08 2.00 2.9١ ٢0.43 2.30 2.90 الربط الحركى

 ٢2.22 ٢3.١3 4.92 4.47 40.78 3.24 4.23 قدرة التوازف الثابت
 2.42 3.92 24.١0 22.١7 ٢0.١١ 20.٢9 22.44 قدرة التوازف المتحرؾ

 4١.00 ٢4.82 3.80 3.40 32.82 2.٢4 3.١0 القدرة عمى إدراؾ ازتجاه
القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى التوجيػػػػػػػو المكػػػػػػػػانى 

 44.98 42.02 ١.00 ٢.37 28.83 ١.20 ٢.24 وتغيير ازتجاه

ضية
ألر

ت ا
ركا

الح
 

 ٢2.١١ ٢0.39 4.80 4.24 ١2.70 3.20 4.29 الدحرجة األمامية
 47.08 ٢8.٢2 4.٢٢ ١.2٢ 22.١2 3.١2 ١.7١ الدحرجة الخمفية

 90.42 ٢4.٢8 ٢.24 ٢.33 84.22 4.00 ٢.22 الوقوؼ عمى الرأس
 ٢8.82 ٢٢.32 4.20 4.٢3 4٢.3٢ 3.٢0 4.٢١ العجمة 

 2.80 9.87 3.١2 4.80 ٢2.97 3.20 4.87 الميزاف األمامى 
 294.١7 33.00 0.42 0.١2 2١7.١7 ١.30 0.44 وؼ عمى اليديفالوق
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 يػةالقبم ات( وجود فروؽ فػى معػدؿ التغيػر فػى نسػب التحسػف بػيف القياسػ٢3يتضح مف جدوؿ )
اختبػػارات القػػدرات التوافقيػػة وميػػارات الحركػػات لكػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػى  يػػةوالبعد

 .صالح المجموعة التجريبيةلو قيد البحث  األرضية فى الجمباز
 ـة النتائـجـ: مناقشثانياً 

 القبميػػػػة والبعديػػػػة ات( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػا يًا بػػػػيف القياسػػػػ 8 جػػػػدوؿ )نتػػػػا   يتضػػػػح مػػػػف 
وىػػذا يشػػير ، القياسػػات البعديػػةلصػػالح و  اختبػػارات القػػدرات التوافقيػػة قيػػد البحػػثفػػى  لممجموعػػة التجريبيػػة

لػػو تػػأثير ايجػػابى عمػػى القػػدرات التوافقيػػة قيػػد البحػػث والتػػى سػػاىمت  إلػػى أف البرنػػام  التعميمػػى المقتػػرح
ىػذا التقػدـ إلػى  ةالباحثػ عػزو، وتالحركات األرضػية فػى السػباحةميارات أداء بدورىا فى تحسيف مستوى 

البرنام  التعميمى المقترح باستخداـ القدرات التوافقية قيد البحث حيػث أف تطػوير مسػتوى تأثير استخداـ 
التوافقيػػة يمعػػب دورًا ميمػػًا عنػػد اكتسػػاب الميػػارات الحركيػػة، ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػاف درجػػة إتقػػاف القػػدرات 

األساس المركب لمستواىا تعمؿ عمى تطوير القدرات التوافقيػة، حيػث  فالميارات الحركية والتى تعبر ع
لػػى تحديػػػد كميػػة ونوع يػػة القػػػدرات يػػؤدى التػػدريب اليػػادؼ إلػػػى تغيػػر ازشػػتراطات الخارجيػػػة لمميػػارات وا 

، وعمػػػى ىػػػذا فتشػػػترؾ القػػػدرات التوافقيػػػة والميػػػارات الحركيػػػة فػػػى تشػػػكيؿ األسػػػس التالميػػػذالتوافقيػػػة لػػػدى 
التوافقيػػة فػػى تحقيػػؽ المسػػتوى المتطػػور أثنػػاء الممارسػػة الرياضػػية، وبالتػػالى تػػؤدى الػػى تطػػوير القػػدرات 

ركػػة المػػؤداة والتػػى فييػػا أشػػكاز الديناميكيػػة لمتكنيػػؾ مػػع ضػػرورة محاكػػاة مسػػارىا الزمنػػى مػػع أجػػزاء الح
 تدريبية تمييدية لتعميـ التكنيؾ وخصا   الحركة.

( فى أف القدرات التوافقية تسيـ ـ١002) عصام الدين عبد الخالق ووىذا يتفؽ مع ما أشار إلي
فػى تركيػػب الحركػة الكميػػة مػف الحركػػات الجز يػة بصػػورة متناسػقة، فػػإذا مػا تػػـ تنسػيؽ عمػػؿ ىػذه القػػدرات 

تحقيػػؽ أعمػى مسػػػتوى لمتوافػػؽ الحركػى العػػاـ المطمػوب لػػدداء الحركػػى إلنجػاز الميػػارات الحركيػػة. أمكػف 
(٢:  ٢٢98) 

تمػؾ النتيجػة أيضػا إلػى محتػوى البرنػام  بمػا يشػممو مػف تمرينػات تيػدؼ إلػى  ةعػزو الباحثػكما ت
والذى يستمر عمى  ازبرياضة الجمبتنمية التوافؽ العاـ لكى يكوف خمفية لإلعداد لتنمية التوافؽ الخا  

، لػذلؾ فػإف تمرينػػات الجمبػازخاصػػة بتنميػة التوافػؽ فػى  تعميميػةمػدار البرنػام ، حيػث ز توجػد جرعػات 
التوافػػؽ يجػػب أف تػػؤدى بصػػورة منتظمػػة وخػػالؿ التمرينػػات األرضػػية، أيضػػا كػػؿ ذلػػؾ سػػاىـ فػػى تحسػػيف 

 . الحركات األرضية فى الجمبازميارات أداء مستوى 
 اليػ التوافقية القدرات أف فى (40( )ـ١00١) Raczek  يكسز رات أشار إليوويتفؽ ذلؾ مع ما 

ألداء  مسػػػتوى عمػػػى مباشػػػر بشػػػكؿ التوافقيػػػة القػػػدرات مسػػػتوى يػػػنعكس حيػػػث التػػػدريب فػػػي كبيػػػرة أىميػػػة
أى أف األداء الحركػػػى  اتقانػػػًا، أكثػػر األداء كػػػاف التوافقيػػة القػػػدرات إتقػػػاف درجػػة زادت كممػػػا ىأى، الميػػار 

 اسبًا طرديًا مع القدرات التوافقية. يتناسب تن
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 القبميػػػػة والبعديػػػػة ات( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػا يًا بػػػػيف القياسػػػػ٢0جػػػػدوؿ )نتػػػػا   يتضػػػػح مػػػػف 
 ةعزو الباحثوت، القياسات البعديةلصالح و  اختبارات القدرات التوافقية قيد البحثفى  لممجموعة الضابطة

مػػػف خػػػالؿ حصػػػ  التربيػػػة الرياضػػػية  التعمػػػيـفػػػى تمػػػؾ النتيجػػػة إلػػػى انتظػػػاـ أفػػػراد المجموعػػػة الضػػػابطة 
وكػػذلؾ اسػػتخداـ األسػػموب النمطػػى التقميػػدى المتبػػع فيمػػا يخػػ  الػػزمف الكمػػى لمبرنػػام  وعػػدد الوحػػدات 
وزمػػف كػػؿ وحػػدة باإلضػػافة إلػػى التوزيػػع الزمنػػى عمػػى العناصػػر البدنيػػة العامػػة والخاصػػة وفقػػًا لدىميػػة 

ــالنسػػبية لكػػؿ عنصػػر وىػػذا مػػا يؤكػػده  ــد الخــالقعصــام ال ( أف التػػدريب عمومػػًا ٢٢( )ـ١002) دين عب
شـتوال ينمى ويحسف ولكف بصورة نسبية، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع مػا أشػارت إليػو نتػا   دراسػات كػؿ مػف 

Shtula (٢887ـ) (4٢ ،)( ـ١003) نبيـونسـرين محمـود (، ١١( )ـ١003) محمـود نيفين حسـين
  (.١9) (١002)  Mahmoud Houssain محمود حسين(، ١٢)

ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الطريقػػة التقميديػػة ز يمكػػف إغفاليػػا والتػػى تعتمػػد عمػػى  ةرجػػع الباحثػػكمػػا ت
الشرح المفظى وأداء النموذج العممى لمميارات األساسػية المطمػوب تعمميػا، حيػث تػـ تقػديـ مجموعػة مػف 

أداء الميػارة مػف  التدريبات المتدرجة مف السيؿ إلػى الصػعب ومػف البسػيط إلػى المركػب وممارسػة تكػرار
الطػالب وتصػحيح األخطػػاء وتػوجيييـ مػف قبػػؿ المعمػـ أثنػاء ذلػػؾ، ممػا يػؤدى إلػػى الػتعمـ بصػورة سػػميمة 

الحركػػات مطابقػػة لػػدداء الفنػػى لمميػػارة ومػػف ثػػـ تػػؤثر تػػأثيرًا إيجابيػػًا فػػى كفػػاءة األداء الميػػارى لميػػارات 
 قيد البحث. األرضية فى الجمباز
توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين وؿ والػػذى يػػن  عمػػى أنػػو " الفػػرض األصػػحة وبػػذلؾ تحقػػؽ 

قيـد البحـث  التوافقيـة لقـدراتابعـض القياسات القبمية والبعدية لممجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى 
 ". ولصالم القياسات البعدية

 القبميػػػػة والبعديػػػػة ات( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػا يًا بػػػػيف القياسػػػػ٢٢جػػػػدوؿ )نتػػػػا   يتضػػػػح مػػػػف 
 –الدحرجػة الخمفيػة  –)الدحرجػة األماميػة اختبارات ميػارات الحركػات األرضػية فى  التجريبيةلممجموعة 

، القياسػػات البعديػػةلصػػالح و الوقػػوؼ عمػػى اليػديف(  –الميػزاف األمػػامى  –العجمػػة  -الوقػوؼ عمػػى الػػرأس 
خػالؿ الصػحيح لػدداء ومػف  أف ممارسة الحركات األرضية يساعد التالميذ مف اإلحسػاسوترى الباحثة 

لمشػػد وازرتخػػاء يخفػػؼ مػػف العػػبء عمػػى الجيػػاز العصػػبي والعضػػمي ممػػا يػػؤدي إلػػى  المسػػتمرالتبػػادؿ 
كما ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى فاعميػة البرنػام  المقتػرح والػذى سػاعد بطبيعتػو ىـ، تأخير التعب عند

أف أفػراد  حيػث اضػح،تمميذات ىذه المرحمػة عمػى التحسػف السػريع والمباشػر ألداء تمػؾ الميػارات بشػكؿ و 
مكانيػة التحسػف ىنػا تكػوف بدرجػة  اتالمبتد  التالميذعينة الدراسة مف  في ممارسة رياضػة الجمناسػتؾ وا 
المحػددة أنػو مػف العوامػؿ ( ـ١00١)  ,Kathch & Mc Ardleكـاتش ومـك اردلكبيرة، حيث تشػير 

يبػػدأ منػػو  ىالمسػػتوى الػػذ ىفػػي المجػػاؿ الرياضػػ ىالتػػدريب والتعمػػيـ الحركػػ ىإلمكانيػػة التحسػػف فػػي مجػػال
 (72:  ١7) الشخ .
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أف استخداـ البرنام  التعميمي باستخداـ التدريبات التوافقية عمي ىي ة تدريبات  ةالباحث كما ترى
أجػػزاء منافسػػة يسػػاعد عمػػي خمػػؽ جػػو مػػف ازىتمػػاـ وازنتبػػاه لػػدي المتعممػػيف وكػػذلؾ تفيػػـ كػػؿ جػػزء مػػف 

قػؼ التعميمػي يػؤدي إلػي زيػادة فػر  النجػاح وتقميػؿ ازسػتجابة ف تقسػيـ المو الميارة وتعمميا بسػيولة، وأ
 الخاط ة، مما يؤدي إلي تجنب سمبية المتعمـ وزيادة مشاركتو ازيجابية.  

ـ( إلي ١004) ىاني سعيد عبد المنعمو ومحمد عمي محمد سعد زغمول وفي ىذا الصدد يؤكد 
وتقميؿ ازستجابة الخاط ػة ممػا  ىمـ الميار إلي زيادة فر  نجاح  التع ىأف تقسيـ الموقؼ التعميمي يؤد

يؤدي إلي تجنػب سػمبية المتعممػيف وزيػادة مشػاركتيـ ازيجابيػة فػي اكتسػاب الخبػرة وفقػًا لسػرعتيـ الذاتيػة 
مكانيػاتيـ واسػتعدادىـ لمعمػؿ فػي الوقػت المناسػب ليػـ وأداء كػؿ تمػريف وتكػراره وفقػًا لمػا  ووفقًا لقدراتيـ وا 

طم ناف والتركيز في األداء ومحاولة الوصوؿ إلي األفضػؿ دا مػًا بثقػة واعتمػاد يحتاجو يجعمو يشعر باز
 ( 7:  ٢7)عمي النفس وىذا يزيد مف دافعية المتعمميف. 

لػػػى جنػػػب مػػػع الصػػػفات إوىػػػذا يؤكػػػد ازىتمػػػاـ بتػػػدريب التالميػػػذ عمػػػى الميػػػارات األساسػػػية جنبػػػًا 
عممػػو مػػف التالميػػذ داخػػؿ الممعػػب وىػػذا مػػا  ىمػػاؿ ىػػذيف الجػػانبيف لضػػماف تنفيػػذ المطمػػوبإ ـالبدنيػػة وعػػد

  .تنفيذه خالؿ البرنام  المقترح ةالباحث تسع
 القبميػػػػة والبعديػػػػة اتوجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػة إحصػػػػا يًا القياسػػػعػػػدـ ( ٢١جػػػػدوؿ )نتػػػا   يتضػػػح مػػػػف 
، ماعدا اختبار الميزاف األمامى اختبارات ميارات الحركات األرضية قيد البحثفى  لممجموعة الضابطة

القياسات البعدية، وىذا يرجع إلى أف البرنام  التقميدى المتبع فى درس التربية الرياضية والذى ح لصالو 
يعتمد عمى تنفيذ الدرس بالشكؿ الذى يأخذ طابع األمر وتطبيؽ محتػوى الػدرس دوف معرفػة مػا إذا كػاف 

 .محتوى تنفيذه قد أثر عمى التالميذ أـ ز

نيفـين حسـين ، (7ـ( )١003) سـميمان ميـرة داليـاؿ مػف وتتفؽ ىذه النتا   مع نتا   دراسة كػ
، (2) ـ(١0٢4) حازم محمـد أبـو الخيـر، (4) (ـ١007) عمى مسعد إسىم، (١١ـ( )١003) محمود

، والتػػي أكػػدت عمػػى أف بػػرام  تطػػوير القػػدرات (42) (ـ١00٢) Valdimir Liakh فالــديمير ليــا 
 والفني في الميارات قيد تمؾ البحوث.  ىار األداء المي ىالتوافقية قد أثرت إيجابيا عمي مستو 

توجـد فــروق دالـة إحصــائيًا والػذى يػن  عمػػى أنػو "  الثػػانى جز يػاً الفػرض صػحة وبػذلؾ تحقػؽ 
ميارات الحركـات األرضـية بعض بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة فى 

   ". قيد البحث ولصالم القياسات البعدية فى الجمباز
ات البعديػػة لممجمػػوعتيف ( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا بػػيف القياسػػ٢3جػػدوؿ )نتػػا   يتضػػح مػػف 

قيػد البحػث  اختبارات القدرات التوافقية وميارات الحركات األرضػية فػى الجمبػازفى  والضابطة التجريبية
المقتػػرح المطبػػؽ  البرنػػام  التعميمػػىىػػذا التقػػدـ إلػػى تػػأثير  ةرجػػع الباحثػػتو ، لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػةو 

عمى المجموعة التجريبية والذى أحتوى عمى مجموعة كبيرة مف التمرينات لكؿ قػدرة توافقيػة قيػد البحػث، 
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عمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ فػػػإف عػػػدـ تػػػدريب المجموعػػػة الضػػػابطة بتػػػدريبات القػػػدرات التوافقيػػػة، أدى إلػػػى 
فػػػى مسػػػتوى القػػػدرات  ةبعديػػػال اتانخفػػػاض مسػػػتوى القػػػدرات التوافقيػػػة ولػػػذلؾ كانػػػت الفػػػروؽ فػػػى القياسػػػ

التوافقيػػػة بػػػيف المجموعػػػة الضػػػابطة والتجريبيػػػة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة، حيػػػث أف تطػػػور مسػػػتوى 
القػػدرات التوافقيػػة زبػػد وأف يػػتـ مػػػف خػػالؿ تمرينػػات خاصػػة بكػػؿ قػػػدرة مػػف مكوناتيػػا، حيػػث تعمػػؿ تمػػػؾ 

طوير مسػتوى األداء الحركػى، كمػا أف القدرات معا بشكؿ مترابط عمى تطوير المستوى التوافقى الالـز لت
القػػدرات التوافقيػػة تتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف القػػدرات إذا مػػا تػػـ تنسػػيؽ عمػػؿ ىػػذه القػػدرات التوافقيػػة أمكػػف 

الميػػارات الحركيػػة، كمػػا  تحقيػػؽ أعمػػى مسػػتوى لمتوافػػؽ الحركػػى العػػاـ المطمػػوب لػػدداء الحركػػى إلنجػػاز
ت المقترح والذى طبؽ عمى المجموعػة التجريبيػة والتػى راعػ تمؾ النتيجة أيضًا أف البرنام  ةعزو الباحثت

والقػدرات التوافقيػة، األمػر  ميارات الحركػات األرضػية فػى الجمبػازعامؿ الربط بيف تدريبات  ةالباحث فيو
 ميارات بصورة أفضؿ مف المجموعة الضابطة. تمؾ الأداء الذى أدى إلى تطوير مستوى 

 القػدرات التوافقيػة مسػتوى ارتفػاع أف (ـ٢889) فيمصـط محمـد عمـرو يشػير الصػدد ىػذا وفػي
 الميػاري بػاألداء تػرتبط مباشػرة التوافقيػة القػدرات أف حيػث لالعػب، الفنػي المسػتوى زرتفػاع مؤشػراً  يعتبػر

 مػف الرياضػي الفػرد لػدى مػا عمػى األداء في اإلنجاز مستوى يتوقؼ وبالتالي بو، وتتأثر فيو وتؤثر لالعب

 (44:  ٢3. )وافقيةالت القدرات تمؾ مستوى
زيفينيــو (، 4١ـ( )١002)Stanistaw, Henryk  ىنريــك ستانيســتوا مػف كػػؿ ويؤكػد
 القػدرات ارتبػاط عمػى( 47ـ( )١002) Zbigniew Witkowski et al وآخـرون ويتكوويسـكي

 مسػتوى الػذي لديػو الرياضػي الفػرد أف حيػث الرياضػية األنشػطة مختمػؼ فػي ىالميػار  التوافقيػة بالجانػب
 .األداء الميارى مف متطور مستوى تحقيؽ يمكنو التوافقية القدرات فم عالي

 سميمان داليا  ،(42) (ـ١004)  Zak & Dudaدوداو  زاك دراسة نتا   مع سبؽ ما ويتفؽ
حـازم  ،(9) (ـ١009) محمـود طـارق الجمـال ،(2) (ـ١007) عـزت خالد فريـد ،(7( )ـ١003 (ميره

 إيجػابي تػأثير لػو التػدريبي البرنػام  أف عمػى دراسػتيـ نتػا   تاتفقػ حيػث (2) ـ(١0٢4) محمد أبو الخيـر
  .التوافقية القدرات تنمية في

توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين والػػذى يػػن  عمػػى أنػػو "  الثالػػثالفػػرض صػػحة وبػػذلؾ تحقػػؽ 
وميـارات الحركـات األرضـية  التوافقيـة لقـدراتالقياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة فى ا

 ". الجمباز قيد البحث ولصالم المجموعة التجريبية فى
 القبميػة القياسػات بػيف التحسػف نسػبل التغيػر معػدؿ فػى فػروؽ وجػود (٢3) جػدوؿ نتا   مف يتضح

 الحركػػػات وميػػػارات التوافقيػػػة القػػػدرات اختبػػػارات فػػػى والضػػػابطة التجريبيػػػة المجمػػػوعتيف مػػػف لكػػػؿ والبعديػػػة
 ةػالمجموعػػ تحسػػف نسػػبة تراوحػػت حيػػث التجريبيػػة، المجموعػػة حولصػػال البحػػث قيػػد الجمبػػاز فػػى األرضػػية
بينمػػػا تراوحػػػت نسػػػبة تحسػػػػف  ٪(،28.83 : ٪٢.80)  مػػػابيف التوافقيػػػػة القػػػدرات اختبػػػارات فػػػى التجريبيػػػة
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 فػػى التجريبيػػة المجموعػػة تحسػػف نسػػب تراوحػػت بينمػػا ٪(،42.02 : ٪0.70)المجموعػػة الضػػابطة مػػابيف 
 تحسػػػف نسػػػب تراوحػػػت دػوقػػػ ٪(،2١7.١7 : ٪٢2.97) بػػػيف مػػػا بػػػازالجم فػػػى األرضػػػية الحركػػػات ميػػػارات

 عمػػػػى ةػالتجريبيػػػػ المجموعػػػػة تفػػػػوؽ الباحثػػػػة عػوترجػػػػ ٪(،33.00 :  ٪9.87) مػػػػابيف الضػػػػابطة المجموعػػػػة
 البرنام  إلى البحث دػقي الجمباز فى األرضية الحركات وميارات ةػالتوافقي القدرات فى الضابطة المجموعة
 ذلػؾ سػاعد حيػث الضػابطة دوف التجريبيػة المجموعػة عمػى طبػؽ والػذى التوافقيػة دراتالق باستخداـ المقترح
ة عمػى بػذؿ يػوتناسقيا وسػيولة أداءىػا ممػا حفػز المجموعػة التجريبربط ميارات الحركات األرضية  عمى

 بالممؿ. اإلحساسأقصى جيد فى تعمـ تمؾ الميارات دوف 
 (ـ٢889)Meinel & Schnabel  لوشــناب ماينــل مػػف كػػالً  دراسػػة نتػػا  ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع 

 تػأثيراً  يػؤثر التوافقيػة القػدرات فػى الفػرد مسػتوى أف (44) (ـ١004) ,Starosciak  شتاروتشياك ،(١8)
 الالزمػػة الضػػرورية الشػػروط أىػػـ مػػف التوافقيػػة القػػدرات أن حيػػث ،الحركػػي الػػتعمـ عمػػى قدرتػػو فػػي واضػػحاً 
 .ىالميار  األداء تحسف التوافقية اتالقدر  نسبة زادت كمما ىأ الحركي، األداء إلتقاف

توجد فروق فى معدل التغيـر لنسـب والذى ين  عمى أنػو "  الرابعالفرض صحة وبذلؾ تحقؽ 
 التوافقيـة لقـدراتاالتحسن بـين القياسـات البعديـة عـن القبميـة لممجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى 

 ". مجموعة التجريبيةوميارات الحركات األرضية فى الجمباز قيد البحث ولصالم ال
 االستخىصات والتوصـيات 

 أواًل: االستخىصات:
 التوافقية تنميو القدرات عمى ايجابياً  تأثيرا التوافقية التدريبات باستخداـ المقترح التعميمي البرنام  أثر -٢

التػوازف  -الػربط الحركػى  –اإلحسػاس الحركػى  -القدرة عمى بػذؿ أقصػى جيػد  –)اإليقاع الحركى 
القػػػدرة عمػػػى التوجيػػػو المكػػػانى وتغييػػػر  -القػػػدرة عمػػػى إدراؾ ازتجػػػاه  -التػػػوازف الحركػػػى  -ت الثابػػػ

 لتالميذ المجموعة التجريبية. ازتجاه(
ميػارات  أداء مسػتوى عمػى ايجابيػاً  تػأثيراً  التوافقيػة التػدريبات باستخداـ المقترح التعميمي البرنام  أثر -١

 -الوقػػوؼ عمػػى الػػرأس  –الدحرجػػة الخمفيػػة  –ماميػػة الدحرجػػة األ) الحركػػات األرضػػية فػػى الجمبػػاز
 لتالميذ المجموعة التجريبية. (الوقوؼ عمى اليديف – الميزاف األمامى –العجمة 

مسػتوى و  التوافقيػة القدراتجميع اختبارات تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة فى  -4
 .ميارات الحركات األرضية فى الجمباز قيد البحثتقييـ 

فػػػى معػػػدؿ التغيػػػر فػػػى نسػػػب التحسػػػف بػػػيف المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى المجموعػػػة الضػػػابطة  تفػػػوؽ -3
 ٪(،28.83 : ٪٢.80)حيػػث سػػجمت نسػػبة مػػابيف  التوافقيػػة القػػدراتفػػى القياسػػات القبميػػة والبعديػػة 

ميػػػارات الحركػػػات األرضػػػية فػػػى الجمبػػػاز فػػػى و  الضػػػابطة لممجموعػػػة ٪(42.02 : ٪0.70)مقابػػػؿ 
 .لممجموعة الضابطة ٪(33.00 : ٪9.87)مقابؿ  ٪(،2١7.١7 : ٪٢2.97)يف سجمت نسبة ماب

 ثانيا: التوصـيات:
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 الصؼ عامة وتالميذ بصفة ازبتدا ية المرحمة تالميذ عمى المقترح البرنام  تدريبات ضرورة تطبيؽ -٢

 .القدرات التوافقية قيد البحث لتنميو خاصة بصفة الخامس
 ميػارات مسػتوى أداء لتحسػيف ازبتدا يػة المرحمػة تالميػذ عمػى مقتػرحال البرنػام  تػدريبات تطبيػؽ -١

 .الحركات األرضية فى الجمباز
التركيز عمى أف يتـ استخداـ تدريبات القدرات التوافقية في التوقيت المناسب وبشكؿ مباشر لتحقيؽ  -4

 اليدؼ منيا.
 باختيػار نوعيػةفػى الجمبػاز  الحركػات األرضػية ميػارات تػدريس مجػاؿ فػي العػامميف اىتمػاـ ضرورة -3

 بمػا التركيػب حيػث مػف صػعوبتيا وتػدرجالتي تتناسب مع المرحمة السنية لمتالميػذ  القدرات التوافقية

 . أكثر تشويقاً  يجعميا
 ـةالمراجـع العربيـة واألجنبي

 أواًل: المراجــع العربيــة:
فػػي كػػرة القػػدـ، دار  بيتػػدر ال ايولوجي: فسػػ(1999) شــعىن ميعبــد الفتــاحر إبــراىأحمــد العــى  أبــو -٢

 .رةىالفكر العربي، القا

دار المعػارؼ، ، ١ط: أسػاليب منيجيػة فػي تعمػيـ وتػدريب الجمبػاز، (2444) أحمد اليادي يوسف -١
 .القاىرة

لمكونات التوافؽ العضمي العصبي عمى  ةينوع باتيبرنام  تدر  ري: تأث(2447) مسعد عمى إسىم -4
 ةيكمغير منشورة،  ريماجست رسالةاشئ كرة القدـ، المركبة لن ةياألداءات الميار  ةيفاعم
   جامعو المنصورة. ،ةياضير ال ةيتربال

، 4ط، ؼيشال ورغفيالعامة، ترجمة  بيوطرؽ التدر  اتينظر  إلى: مدخؿ (2444)  ترير  انفبور  -3
    .ايلمانأ، بزجي، جامعة زةياضيالر  ةيالترب ةيكم

 ةالمياريػػات بعػػض األداء يػػة عمػػيلتوافقدرات االقػػتنميػػة تػػأثير : (2413حــازم محمــد أبــو الخيــر ) -2
الرياضػية لمبػيف، جامعػة  التربيػة غيػر منشػورة، كميػة ماجسػتير، رسػالة لبػراعـ كػرة القػدـ

   .الزقازيؽ

بعػػػض عمػػػى يػػػة التوافق لتنميػػػة القػػػدرات نوعيػػػةبرنػػػام  تػػػدريبات  : تػػػأثير(2447عـــزت ) خالـــد فريـــد -2
دكتػػػوراه غيػػػر  رسػػػالة رياضػػػة الجػػػودو،مظػػػاىر ازنتبػػػاه ومسػػػتوي األداء الفنػػػي لناشػػػ ي 

    المنصورة. ةجامع ،ةياضير ال ةيتربال ةيكم ،منشورة

ــادال -7 ــم مانيســم ي عمػػى تعمػػـ سػػباحة الزحػػؼ عمػػى  ةيػػالنوع ةيػػالتوافق باتيالتػػدر  ري: تػػأث(2444) رهي
 ،غيػر منشػورة ريرسػالة ماجسػت ة،يجامعة المنوف ةياضيالر  ةيالترب ةير لطالبات كميالظ
    .ةيجامعة المنوف ة،ياضيالر  ةيالترب ةيكم
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 الميػػاري األداء مسػػتويعمػػى يػػة الخاصػػة التوافق القػػدرات : تػػأثير(2448محمــود ) طــارق الجمــال -9
ىػػوكي الميػػداف، المػػؤتمر الػػدولي األوؿ لمتربيػػة البدنيػػة والرياضػػة، العػػدد األوؿ، لناشػػئ 

 الكويت.   

فػي تػدريب الجمبػاز الحػديث، الجػزء : النظريات واألسس العممية (2449) عادل عبد البصير عمي -8
 .دار الفكر العربي، القاىرة، ١ط، الثانى

وازنجػاز  ازنتبػاهر ىعمػى مظػا ةيػبعػض القػدرات التوافق ةيػ: أثػر تنم(1992حممـي )حمد أعصام  -٢0
 ريػػغ دكتػػوراه ةرسػػال ،فيالناشػػ  فيـ فػػردى متنػػوع لمسػػباح١00لسػػباحة الفراشػػة  الرقمػػي
    .سيجامعة قناة السو  ،ديببورسع ةياضير ال ةيتربال ةيكم ،منشورة

ــد عصــام -٢٢ ، دار ٢١ط  ،(قػػاتيوتطب – اتيػػ)نظر  الرياضػػي بي: التػػدر (2445) عبــد الخــالق نيال
 .  المعارؼ، القاىرة

 .: أىمية القدرات التوافقية، األكاديمية الرياضية العراقية(2449) عمى فالج سممان -٢١

  .القاىرة المعارؼ، دار ،١ط الجمباز، في ىالميار  التحميؿ :(1998) الرحمن عبد محمد عمي -٢4

لالعبػي المصػارعة فػي ج.ـ.ع،  ةيلمقدرات التوافق عامميو: دراسة (1998) عمرو محمد مصطفي -٢3
      ، جامعة حمواف.فيلمبن ةياضيالر  ةيالترب ةيمنشورة، كم ريغ دكتوراه رسالة

 لمنشػػر الكممػػة سػػاففر  ،١ط ، لمرجػػاؿ التعميمػػي الجمبػػاز :(2441) ســميمان محمــود يعقــوبر ىفــوز  -٢2

 .القاىرة والتوزيع،

: أسػس التػدريب الرياضػى لتنميػة (1997) ر محمـد صـبحى حسـانينإسـماعيل كمال عبد الحميد -٢2
المياقػػة البدنيػػة فػػى درس التربيػػة الرياضػػية بمػػدارس البنػػيف والنبػػات، دار الفكػػر العربػػى، 

 .القاىرة

نتاجيػة برمجيػة (2443محمد سعد زغمولر ومحمـد عمـير ىـاني سـعيد عبـد المـنعم ) -٢7 : تصػميـ وا 
تعميميػػة معػػدة بتقنيػػة الييبرميػػديا وأثرىػػا عمػػي جوانػػب الػػتعمـ لميػػارات ضػػربات  ركمبيػػوت

الكػػػرة بػػػالرأس لطمبػػػة كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية بطنطػػػا، مجمػػػة نظريػػػات وتطبيقػػػات، كميػػػة 
 .   39التربية الرياضية لمبنيف بأبي قير باإلسكندرية، العدد 

القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػة البدنيػػة والرياضػػة، الجػػزء األوؿ، : (2441محمــد صــبحي حســانين ) -٢9
   .، دار الفكر العربي، القاىرة3ط

: اختبػارات األداء الحركػى، دار النشػر (2441محمد نصر الدين رضوانر محمد حسن عـىوى ) -٢8
     العربى، القاىرة.
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خاصػة برياضػة الجمبػاز عمػى : تأثير تنمية بعض القدرات التوافقيػة ال(2447)عمر السيد  ناصر -١0
 ١١ -١٢مسػػػػتوى األداء الميػػػػارى، المػػػػؤتمر العممػػػػى الػػػػدولى الثػػػػانى فػػػػى الفتػػػػرة مػػػػف 

 مارس، المجمد الثانى، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة الزقازيؽ.

مسػػتوى األداء  لرفػع الخاصػة ةيػالقػدرات التوافق بعػض ريتطػػو  : أثػر(2444ييـو )محمـود نب نينسـر  -١٢
 ريػػغ ريسػػنوات، رسػػالة ماجسػػت 9ارضػػة التػػوازف لناشػػات الجمبػػاز تحػػت عمػػى ع الفنػػي

     .ةي، جامعة إلسكندر فيلمبن ةياضيالر  ةيالترب ةيمنشورة، كم

عمػػػى بعػػػض  ةيػػػالقػػػدرات التوافق ةيػػػلتنم تػػػدريبيبرنػػػام   ري: تػػػأث(2444) محمـــود نيفـــين حســـين -١١
 ةيػػػمنشػػػورة، كم ريػػػغ دكتػػػوراهالجػػػودو، رسػػػالة  اضػػػةيلػػػدى زعبػػػات ر  ةيػػػالميػػػارات الحرك

     .ؽيجامعة الزقاز  لمبنات، ةياضير ال ةيالترب

ــر  وىــانسي -١4  ؾيػػالعامػػة "التوافػػؽ الحركػػي والتكن بيوطػػرؽ التػػدر  اتيػػ: مػػدخؿ إلػػى نظر (1998) وي
، بػػزغي"، لؼيشػػال روغفيػػترجمػػة " ة،ياضػػيالر  ةيػػلمترب األلمػػاني"، المعيػػد العػػاـ الرياضػػي

 .ةيمقراطيالد ايألمان

ـــور  وىـــانسي -١3 ـــور ي  ورغفيػػػ، ترجمػػػة الرياضػػػي ؾيػػػ: التوافػػػؽ الحركػػػي والتكن(2445) تـــرير  ر انفب
     .ألمانيا، بزجي، جامعة زةياضيالر  ةيالترب ةيكم، ١ط، ؼيشال
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