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  أميرة قطب غريب قطب/ د*
   :وأهميتـه البحـث مشـكلة

ًلعب دروس التربية الرياضية دورا هاما في تنمية القدرات التوافقية من خاللت ، يةالخبرات الحرك ً
ًفقط بل ألنه يسهم أيضا في التعليم  ٕليس ألن التوافق الحركي يسهم في تنمية اإلحساس بالجسم وادراكه

،  للمستويات الرياضية العليـابالتلميذكما أن الوصول  ،األكاديمي كوسيلة لتنمية القدرات التوافقية للتلميذ
أن  أي لهذه القـدرات إلتقانهدرجة عالية ن يكون على أت والمهارات ويتطلب أن يتمتع بالعديد من القدرا

 بصفة عامة يتوقف على ما يتمتع به من تلـك القـدرات المختلفـة ومـدى ارتباطهـا ى المهاراألداءمستوى 
 )٢١:  ٣٤. (بالمهارة

 التكنيك الرياضي ىإلوتعد القدرات التوافقية التي تشكل مجموع التوافق الحركي المنشود إضافة 
 حـقـوق التـفـوق واالنجــاز ـفـي المجــال الرياضــي، ويتعـلـق كــل مــن التواـفـق الحركــي  لضــمانً أساســياًشــرطا

فـي التصـرف والسـلوك الحركـي  والـتحكم الـذاتي المعلومـات ومعالجـة اسـتقبال والتكنيك الرياضي بعمليات
المرتبط باألداء، ولكي يكون تصرف الرياضي في تأدية حركاتة محققا للغاية يجـب أن تجـري العمليـات 

ة والحركيـة الضـرورية بصــورة منسـقة ويـتم هــذا التنسـيق علـي أسـاس التفاعــل الـوظيفي القـائم فيـمـا النفسـي
 .بينها

مـــن خـــالل اـلــتعلم الحركـــي ويتطـلــب تنميـــة التوافـــق الحركـــي القـــدرات التوافقـيــة  التلمـيــذويكتســـب 
 تسـهم توافقيـةالقـدرات ال كمـا أن  الحركـات، حركي للتحكم الذاتي في تأدية– قدرات اإلدراك الحسطتنشي

فــي تركيــب الحركــة الكليــة التــي تتكــون مــن الحركــات الجزئيــة بصــورة متناســقة إذا مــا تــم علــي مســتوي 
 لــيس واجبــا  المهــارىالتوافــق الحركــي العــام المطلــوب النجــاز المهــارات الحركيــة وتطــور مســتوي األداء

ي تحسـين وتطـوير األداء علـي المبتـدئين فقـط بـل هـو أيضـا واجبـا علـي المتقـدمين لضـمان االسـتمرار فـ
 )١٨٩ : ١١. (ٕواتقانه وتثبيته

 من القدرات ً معيناً قدراون يفقدالذين المبتدئين أن لىإ) م٢٠٠١ (محمد صبحي حسانينيشير و
الموازـنـة ـبـين الحركــات فضــال عــن عــدم  األداء آلـيـة إـلـى ـفـي الوصــول بالغــة  صــعوبةةالتوافقـيـة يـنـتج عـنـ

 )١١٤:  ١٨. (األداء الصعوبة في ات مستوي من ذ مهارات منونواتجها
  األداء المفتــــاح لنجــــاح عمليــــات تعلــــيم وتحســــين وتطــــوير مســــتوىهــــي القــــدرات التوافقيــــة ٕوان

 تعلـــم وســـهولة ، فتـــوافر هـــذه القـــدرات علـــى نحـــو صـــحيح ودقيـــق يســـاعد علـــى حســـن التفكيـــرىالمهـــار
 عنـد اكتسـاب المهـارة ًهامـا ًدورا ، وان تطوير مستوى القدرات التوافقيـة يلعـباالمهارات الحركية وتطويره

 وتعمـل علـى تطـوير هـذه ىار للمسـتوى المهـالمركـباألسـاس ن هـذه المهـارات تعبـر عـن أالحركية، كما 
 لـألداء التمهيـد هـي وتعـد والنفسـي الحركـي األداء التوقـع وشـروط بـين ، والقـدرات التوافقيـة تجمـعالقدرات

                                                 
 . جامعة الزقازيق–أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب الميدانى بكلية التربية الرياضية بنات  *
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، كمـــا إنـهــا تمـثــل التناســـق ـبــين الجهـــاز  للحركـــةالفعـلــي  الحركـــي هـــو التنفـيــذ األداءالحرـكــي بينمـــا يكـــون
 )١٠:  ٢٦) (١٢:  ٢٥( .ى المهاراألداء مراحل أثناء والعضالت  المركزيالعصبي

أتـفــق كثـيــر مـــن علـمــاء التربـيــة الرياضـــية عـلــى ضـــرورة تنمـيــة الـقــدرات التوافقـيــة المرتبطـــة بـنــوع 
ٕغيرهــا وان تواجــد مثــل هــذه   مــنأكثــرة النشــاط الممــارس حيــث يتطلــب كــل نشــاط قــدرات توافقيــة معينــ

 )٨:  ١. (ٕ بفاعلية واتقان األداء تمكن الالعب منأهميتهإالقدرات والتدريب عليها وادراك 
 متناسـقة بصـورة ن القدرات التوافقية تسـهم فـي تركيـب الحركـة الكليـة مـن الحركـات الجزئيـةأ كما

 األداء فتطور مستوى الحركية، نجاز المهاراتٕواذا ما تم على مستوى للتوافق الحركي العام المطلوب ال
 على الالعبين المتقـدمين لضـمان االسـتمرار واجباأيضا  على المبتدئين فقط بل هو ً ليس واجباىالمهار

 )١٨٩:  ٧. (وتثبيته ٕ واتقانهاألداءفي تحسين وتطوير 
 )٢٣ ()م١٩٩٨( هيــ روهــانس يالعلميــة المتخصصــة آراء العلمــاء فــي مختلــف المراجــع وتشــير

 عـلـى الـفـالح ســلمان، )٢٤( )م٢٠٠٥( ـتـريانفـبـورغ رو ـيـه روـهـانسي، )٤(، )م٢٠٠٤( ـتـرير انفـبـورغ
ٕ عن المهارات أو القدرات التوافقية والي ضرورة ًحديثا وً قديماالمستخدمة علي بعض المفاهيم )م٢٠٠٩(

 تواجــدها ت بعــد بصــفة خاصــة بـنـوع النشــاط الممــارس حـيـث أن مـثـل هــذه الـقـدراالـقـدرات تنمـيـة مـثـل هــذه
 .ٕواتقان  من أداء المهارات بفاعليةالفردوالتدريب عليها ومعرفة أهميتها تمكن 

 شـرفة علـى طالبـات التربيـة العمليـة بالمـدارس االبتدائيـة ما مـن خـالل كونهـة الباحثـت الحظـوقد
 أداء مهارات الحركات األرضية فى الجمبـاز عنـد تدريسـها فـى الحصـصمستوى فى  إنخفاض أن هناك

 همدي بالسلب على تطور الجوانب المهارية والبدنية لنعكست يتوالالمقررة على تالميذ المرحلة االبتدائية 
 علـى المراجـع اإلطـالع خـالل ومن ،وذلك يرجع إلى انخفاض القدرات التوافقية عند تعليم هذه المهارات

 لــدى  فــي درس التربيــة البدنيــةزالجمبــا  فــيالتوافقيــة العلمـيـة لــوحظ نــدرة األبحــاث التــي تناولــت القــدرات
القـدرات التوافقيـة أهـم  محاولة إلقاء الضـوء للتعـرف علـى ةعى الباحثرمما است ،االبتدائيةتالميذ المرحلة 

ومعرفـة تأثيرهـا  تنميـة تلـك القـدراتمحاولة  من خالل ،الحركات األرضية فى الجمبازمهارات ب الخاصة
 .ىاالبتدائ الصف الخامستالميذ لدى  بازالحركات األرضية فى الجممهارات على بعض 

 

 :البحـث هـدف

 :لتعرف علىذلك لالرياضية و بدرس التربيةمقترح  برنامج تعليمي تأثير يهدف البحث إلى

 الــربط – اإلحســاس الحركــى - القــدرة علــى بــذل أقصــى جهــد –اإليقــاع الحركــى ( التوافقيــة لقــدراتا -١
 القــدرة علــى التوجيــه - القــدرة علــى إدراك االتجــاه -ى  التــوازن الحركــ- التــوازن الثابــت -الحركــى 

 .االبتدائيةلتالميذ المرحلة ) المكانى وتغيير االتجاه

 الوـقــوف عـلــى – الدحرجـــة الخلفـيــة –الدحرجـــة األمامـيــة ( مـهــارات الحرـكــات األرضـــية ـفــى الجمـبــاز -٢
 .البتدائيةالتالميذ المرحلة  ) الوقوف على اليدين–  الميزان األمامى–العجلة  -الرأس 

 :البحـث فـروض
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 فـــىوالضـــابطة  ـيــة للمجمـــوعتين التجريبـيــةالبعدو ـيــة القبلاتًتوجـــد ـفــروق داـلــة إحصـــائيا ـبــين القياســـ -١
 .ية البعداتلصالح القياس قيد البحث والتوافقية لقدراتا

 والضـــابطة فـــى ـيــة للمجمـــوعتين التجريبـيــةالبعدو ـيــة القبلاتـبــين القياســـًتوجـــد ـفــروق داـلــة إحصـــائيا  -٢
 .ية البعداتلصالح القياسقيد البحث و ات الحركات األرضية فى الجمبازمهار

 لـقــدراتا ـفــى والضـــابطة ـيــة للمجمـــوعتين التجريبـيــة البعداتًتوجـــد ـفــروق داـلــة إحصـــائيا ـبــين القياســـ -٣

 .ولصالح المجموعة التجريبيةقيد البحث  ومهارات الحركات األرضية فى الجمباز التوافقية

 للمجمــــوعتين  عــــن القبلـيـــةنســــب التحســــن ـبـــين القياســــات البعدـيـــةلر توجــــد ـفـــروق ـفـــى مـعـــدل التغـيـــ -٤
قـيــد البحـــث  ومهـــارات الحركـــات األرضـــية ـفــى الجمـبــاز التوافقـيــة لـقــدراتاالتجريبـيــة والضـــابطة ـفــى 

 .ولصالح المجموعة التجريبية

 :البحـث اتمصطلحـ
 :القـدرات التوافقية

 البدنيــة والعقليــة  بــالنواحيي تــرتبط والتــالمــتعلم مجموعــة مــن الصــفات المطلــوب توافرهــا فــي "
 )١١:  ١٢. ( "الجهد المبذولفي  يتم أداء الحركة بشكل متناسق مع االقتصاد لكي واإليقاعية

 :القـدرة اإليقاعية
دقــة عاليــة فــي  القــدرة علــى تحديــد مراحــل الحركــة وأجــزاء الجســم المســتخدمة للحصــول علــى" 

 . " في الجهدواقتصاداألداء 
 :بذل الجهـدالقـدرة علي 

القــوة المســتعملة والزمــان   قــدرة الرياضــي علــى تأديــة حركــات بصــورة منســقة مــن حيــث مقــدار"
 )١٩:  ١٠. ( "والمكان بما يخدم تحقيق الهدف المنشود

 :القـدرة علي التوازن الحركي
 . " الحركياألداء تزان جميع أجزاء الجسم المختلفة أثناء أو بعدإالقدرة على الحفاظ على " 

 :القـدرة علي الربط الحركي
 اســـتطاعة الـفــرد الرياضـــي عـلــى تركـيــب أجـــزاء الحركـــة الواحـــدة لتكـــوين الحركـــة الكلـيــة، وكـــذا "

 )١٣٠ : ١٢. ( " مركبحركيتركيب أكثر من حركة لتكوين أداء 
 :القـدرة علي االستجابة السريعة

 )٢١٨–٢١٢:  ٢٩( . "أكثر القدرة على سرعة األداء الحركي نتيجة لحدوث مثير أو" 
 :الدراسـات السـابقـة

 ـتــأثير تنمـيــة الـقــدرات التوافقـيــة عـلــى "دراســـة عنوانهـــا ) ٣٠ ()م٢٠٠٢( Raczek راتـســزيك أجـــرى -١
 التعـرف علـى تـأثير تنميـة القـدرات التوافقيـة بهـدف،  "بعض المهارات الحركية فى بعض الرياضات

، ) وكـــرة الطـــائرة، وكـــرة الســـلة الـقــوىألعـــاب(عـلــى بعـــض المهـــارات الحركـيــة ـفــى بعـــض الرياضـــات 
طالـب مـن طـالب المـدارس مـن سـن ) ٢٧(واستخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـى علـى عينـة قوامهـا 
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، ومــن أدوات البحــث االختـبــارات التوافقيــة والمهاريــة لألنشـــطة الثالثــة، ومــن أهـــم ) ســنة١٥- ١٣(
ابطة لصالح المجموعـة التجريبيـة ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضالنتائج 

 .فى مستوى التعلم المهارى

 بهدف التعرف علىدراسة ) ٣٢ ()م٢٠٠٥( Stanistaw & Henryk وهنريك تانيستواس أجرى -٢
التعـرف علـى تـأثير بهـدف ، الصـغار  كـرة القـدملالعبيتأثير القدرات التوافقية على السلوك الحركي 

 التجريـبــيواســـتخدم الباحـــث المـــنهج  ، القـــدمكـــرةلالعـبــي  الخططـــيالـقــدرات التوافقـيــة عـلــى الســـلوك 
 استخالص أهم القدرات ى هإليها أهم النتائج التي توصل وكانت ، ناشئ)٢٠(وكانت عينه البحث 

التـوازن  - سـرعة االسـتجابة الحركيـة( بناشئ كرة القدم وتتمثل في القـدرات التاليـة المرتبطة التوافقية
 علـى ايجـابي تـأثير الدراسـة قيـد تطـوير القـدرات التوافقيـة )البصـرىافق  التوألداء السرعة الحركية -

 ).والخططيالحركي (كل من السلوك 
أثـر تطـوير بعـض القـدرات التوافقيـة " دراسـة عنوانهـا ) ٢١) (م٢٠٠٤ (نسرين محمـود نبيـهأجـرت  -٣

ف على أثر  التعربهدف، "الخاصة لرفع مستوى األداء الفنى على عارضة التوازن لناشئات الجمباز
ـفـى رـفـع مســتوى )  واألســتاتيكى، اـلـربط الحركــىىالـتـوازن اـلـديناميك(تطــوير بعــض الـقـدرات التوافقـيـة 

الصــفات البدنـيـة الخاصــة بعارضــة الـتـوازن لناشــئات الجمـبـاز، واســتخدمت الباحـثـة الـمـنهج التجريـبـى 
حـث االختبـارات العبـة مـن العبـات الجمبـاز بمدينـة طنطـا، ومـن أدوات الب) ١٦(على عينة قوامها 

الـتـــوازن (التوافقـيـــة والبدنـيـــة، ومــــن أهــــم النـتـــائج فاعلـيـــة البرـنـــامج المقـتـــرح لتنمـيـــة الـقـــدرات التوافقـيـــة 
سـاهم فـى رفـع مسـتوى األداء الفنـى علـى عارضـة الـتـوازن )  واألسـتاتيكى، الـربط الحركـىىالـديناميك

 .سنوات) ٨(لناشئات الجمباز تحت 
تــأثير تنميــة بعــض القــدرات التوافقيــة " دراســة عنوانهــا ) ٢٠) (م٢٠٠٧ (ناصــر عمــر الســيدأجــرى  -٤

 التعـــرف عـلــى مســـتوى القـــدرات بهـــدف، "الخاصـــة برياضـــة الجمـبــاز عـلــى مســـتوى األداء المهـــارى 
مســـتوى األداء المهـــارى القـــدرات التوافقيـــة الخاصـــة بعالقـــة وافقيـــة الخاصـــة لرياضـــة الجمبـــاز، والت
ًطالـبــا بكلـيــة التربـيــة الرياضـــية ) ٨٠ (عـــددلتجريـبــى عـلــى الـمــنهج اـتــم اســـتخدام رياضـــة الجمـبــاز، ول

جامعــة المنيــا، ومــن أدوات البحــث االختبــارات التوافقيــة والمهاريــة، ومــن أهــم النتــائج تــؤثر القــدرات 
ًالتوافقـيـة ـتـأثيرا ايجابـيـا عـلـى مســتوى األداء المهــارى ـفـي رياضــة الجمـبـاز، هـنـاك عالـقـة طردـيـة ـبـين  ً

مســتوى نســبة تحســن  الخاصــة برياضــة الجمـبـاز ومســتوى األداء المهــارى، مســتوى الـقـدرات التوافقـيـة
 .       لمجموعة الضابطةاللمجموعة التجريبية أعلى من نسبة تحسن األداء المهارى 

 ثإجـراءات البحـ
 :منهج البحـث

حـداهما تجريبيـة دام التصـميم التجريبـى لمجمـوعتين إباسـتخ التجريبـى المـنهج ة الباحثـتاستخدم
 . لمناسبته لطبيعة هذه الدراسةية والبعدية القبلات القياسةخرى ضابطة متبعواأل
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 :البحـثوعينـة مجتمـع 

عمـر الفـاروق التجريبيـة  بمدرسـة  االبتـدائيالخـامساشتمل مجتمـع البحـث علـي تالميـذ الصـف 
تـم اختيـار  تلميـذ،) ١٢٥( وعـددهم م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسى  التعليمية الزقازيق شرق التابعة إلدارة

 تقامــــثــم ، ٪٣٢,٠٠ ـمــن مجتـمــع البحـــث بنســـبة ًتلمـيــذا) ٤٠(عيـنــة البحـــث بالطريـقــة العمدـيــة وعـــددهم 

تالمـيــذ إلجـــراء الدراســـة االســـتطالعية عـلــيهم، وـبــذلك تصـــبح عيـنــة البحـــث ) ١٠( بســـحب عـــدد ةالباحـثــ
ثانية ضابطة قـوام كـل تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين األولى تجريبية وال، ًتلميذا) ٣٠(األساسية 

 .ًتلميذا) ١٥(منهما 
 :ضبـط متغيرات البحـث

إرتفــاع  – الســن(متغيــرات لبحــث األساســية واالســتطالعية فــي  إجــراء التجــانس علــى عينــة اتــم
 حركـات األرضـية فـى الجمبـازالمهـارات بعـض المتغيـرات البدنيـة والقـدرات التوافقيـة وو، )الوزن –القامة 

 .  ذلكوضح ي )١(وجدول قيد البحث 
 ) ١ ( دولـج

 قيد البحث المختارة المتغيراتجميع فى الكلية  البحث عينة تجانس
 ٤٠= ن  

 

 راتــالمتغي
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 الوسيط
 معامل
 اإللتواء

 ٠,١٥٢ ١١,٠٠ ٢,٧٥٦ ١١,١٤ سنة العمر

مو ٠,٤٤٥ ١٤٦,٠٠ ٤,٣٨٢ ١٤٦,٦٥ سم إرتفاع القامة
الن

 ٠,٢٥٩- ٤٦,٠٠ ٣,٢٤٣ ٤٥,٧٢ كجم الوزن 

 ٠,١٤٣ ٥,٧٠ ٠,٨٤١ ٥,٧٤ ثانية  من البدء العالى متر٢٠العدو 
 ٠,٢١٦- ٩٥,٠٠ ٤,٣١٢ ٩٤,٦٩ سم  من الثباتالوثب العريض

 ٠,٢٦٦ ٣٦,٠٠ ١,٥٨١ ٣٦,١٤ ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
 ٠,٤٦١ ٣,٠٠ ١,٤٣٣ ٣,٢٢ سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف    

 ٠,٠٩٢ ٤,٢٠ ١,٦٣٨ ٤,٢٥ عدد االنبطاح المائل ثنى الذراعين

ية
بدن

ال
 

 ٠,٥٠٢- ٢٨,٠٠ ٢,١٥٢ ٢٧,٦٤ ثانية الدوائر المرقمةالوثب داخل 

 ٠,٨٥٧ ١٤,٢٠ ٠,٠٧٠ ١٤,٢٢ درجة اإليقاع الحركىقدرة 
 ٠,١٤٨- ٤,٦٠ ٠,٢٠٣ ٤,٥٩ متر القدرة على بذل أقصى جهد

 ٠,٤٩١- ١٢,٣٠ ٠,٣٦٧ ١٢,٢٤ درجة ساس الحركىاإلح
ية ٠,٢٠٢ ٥,٨٠ ٠,١٤٨ ٥,٨١ دقيقة الربط الحركى

افق
تو

ال
 

 ٠,١٦٣- ٣,٨٠ ٠,٩٢٢ ٣,٧٥ ثانية التوازن الثابت
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 ) ١ ( دولـجتابع 
 

 راتــالمتغي
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 الوسيط
 معامل
 اإللتواء

 ٠,٩٤٦ ٦٥,٠٠ ٤,١٢١  ٦٦,٣٠ عدد التوازن الحركى
  ٠,٩٤٧ ٤,٠٠ ٠,٨٢٤  ٤,٢٦ درجة القدرة على إدراك االتجاه

 ٠,٢٣٥ ١,٥٠ ٠,٦٣٩  ١,٥٥ درجة االتجاه وتغيير المكانى التوجيه على القدرة
 ٠,٢٤٢ ٣,٥٠ ٠,٢٤٨ ٣,٥٢ درجة الدحرجة األمامية
 ٠,٤٦٠ ٢,٦٠ ٠,٦٥٢ ٢,٧٠ درجة الدحرجة الخلفية

 ٠,٢٤٣ ١,٤٥ ٠,٦١٧ ١,٥٠ درجة وقوف على الرأسال
 ١,٠٤٩ ٣,٠٠ ٠,٤٢٩ ٣,١٥ درجة العجلة

ية ٠,٢٤٤ ٣,٧٥ ٠,٦١٤ ٣,٨٠ درجة الميزان األمامى
رض

األ
ت 

ركا
لح

 ا

 ٠,٣٣١ ٠,٢٥ ٠,٤٥٣ ٠,٣٠ درجة الوقوف على اليدين

معـدالت النمـو ألفراد عينة البحـث فـى أن جميع قيم معامالت االلتواء )  ١ ( من جدول يتضح
ات الحركــــات مهــــاروالمتغـيـــرات البدنـيـــة والـقـــدرات التوافقـيـــة  وبعــــض) اـلـــوزن – إرتفــــاع القامــــة – ســــنال(

) ٣±( أى أنها تنحصر ما بين )١,٠٤٩ : ٠,٥٠٢-( بين ما تراوحت  قيد البحثاألرضية فى الجمباز
ًمما يشير إلى أن أفراد عينة البحث تمثل مجتمعا إعتداليا فى هذه المتغيرات ً. 

 :وات جمـع البيـاناتوسـائل وأد
 والــوزن بــالكيلوجرام وتــم معــايرة هــذا )بالســنتيمتر (إرتفــاع القامــة لقيــاس Rstamitr ر جهــاز الرســتامي-

 .الجهاز قبل وخالل استخدامه

 مراتب –  شريط قياس- بالستك أقماع – أطباق ملونة - أعالم أو رايات – ملعب أو فناء المدرسة -
 للعـينعصـابة  -كـرات طبيـة  – أقالم طباشير ملونـة -ساعة إيقاف  - بالونات – سويديةمقاعد  -
   . فراشات ألداء الحركات األساسية فى الجمباز–

 .  استمارة تسجيل نتائج التالميذ في االختبارات البدنية-
 . اختبارات القدرات التوافقيةاستمارة تسجيل نتائج التالميذ في -

 .مهارات الحركات األرضية فى الجمبازختبارات اتمارة تسجيل نتائج التالميذ في  اس-
 )٣ملحـق (االختبارات البدنية المستخدمة فى البحث : ًثانيا

 االطـــالع عـلــى مـــن خـــاللتحدـيــد المتغـيــرات البدنـيــة واالختـبــارات الـتــي تقيســـها  بة الباحـثــتقامـــ
محمـد ، )١٦ ()م١٩٩٧( محمد صبحى حسانينوكمال عبد الحميد  السابقةالمراجع العلمية والدراسات 

 )١٩( )م٢٠٠١(حسـن عـالوى محمد و رضوانالدين  نصر محمد، )١٨() م٢٠٠١(صبحي حسانين 
 )٢ لـحــقم( ـفـى اســتمارة اســتطالع رأى تغـيـرات البدنـيـة واالختـبـارات الـتـى تقيســهامجمـيـع ال وذـلـك بحصــر

 غـيــراتالمتأهـــم   لتحدـيــد)١ لحــــقم( هـــذا المجـــال  عرضـــها عـلــى الســـادة الخـبــراء المتخصصـــين ـفــىوـتــم
٪ ٨٠ بنســبة ةالباحـثـ توـقـد ارتضــ هاتقيســالمناســبة لهــذا البحــث وكــذلك االختـبـارات البدنـيـة الـتـى  البدنـيـة
 . النسبة المئوية الختيار السادة الخبراء لهذه االختباراتيوضح ) ٢(جدول وفأكثر، 
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  )٢ ( دولـج
  رات التى تقيسهاالنسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد المتغيرات البدنية وأهم االختبا

 ١٠= ن

 االختبـارات البدنية  البدنيةالمتغيرات
 عدد

 الموافقين
 النسبة

 المئوية
 ٪١٠٠ ١٠ . متر من البدء العالى٢٠ العدو -

 السرعة  ٪٦٠ ٦ .تر من البدء المنخفضم١٨اختبار عدو  -
 ٪٥٠ ٥ . متر من البدء المنخفض٥٠ العدو -

 صفر٪ - .راعين التعلق ثنى الذ-

 التحمل العضلى ٪١٠ ١ .الركبتين ثني وضع منث ٣٠ الركود من الجلوس -
 ٪٩٠ ٩ . االنبطاح المائل ثنى الذراعين-

 ٪١٠٠ ١٠ .  الوثب العريض من الثبات-

 ٪٦٠ ٦ . الوثب العمودى لسارجنت-
القدرة العضلية 

 ٪٧٠ ٧ .شمال/  ثالث حجالت يمين - للرجلين

 ٪٢٠ ٢ .ث) ١٠(ية  الوثبة الرباع-

 الرشاقة ٪٩٠ ٩ م ٤,٥ × ٣ جرى الزجزاجى بارو -
 ٪٣٠ ٣ . اللمس السفلى والجانبى-

 ٪٢٠ ٢ . مرونة الفخذ-

 المرونة ٪١٠٠ ١٠              .ثنى الجذع لألمام من الوقوف -
 ٪١٠ ١ .المسافة األفقية للكوبرى -

 ٪٤٠ ٤ . نط الحبل-

 التوافق ٪١٠٠ ١٠ .  الدوائر المرقمة-
 ٪٣٠ ٣ . رمى واستقبال الكرات-

ى المتغـيـــرات البدنيــــة المرتبطــــة أن النســــبة المئويــــة آلراء الخـبـــراء فــــ)  ٢( جــــدول يتضــــح مــــن 
، وـفـى ضــوء )٪١٠٠ -٪ ١٠( قـيـد البحــث انحصــرت ـمـا ـبـين الحرـكـات األرضــية ـفـى الجمـبـاز مـهـاراتب

 ). ٣ ( التالية كما يوضحها جدول  البدنيةقبول االختباراتذلك تم 
  )٣ ( دولـج

  أهم االختبارات البدنية المستخدمة طبقا لرأى السادة الخبراءنتائج
 وحدة القياس  البدنية المرشحةاالختبارات  البدنيةالمتغيرات

 ثانية م من البدء العالي ٢٠ العدو -  االنتقاليةالسرعة
 عدد .االنبطاح المائل ثنى الذراعين - التحمل العضلى

 متر  الوثب العريض من الثبات- ضلية للرجلينالقدرة الع
 ثانية م٤,٥× ٣جرى الزجزاجى بطريقة باور  ال- ةـالرشاق
 سم  الجذع من الوقوفثني - ةـالمرون
 ثانية  الدوائر المرقمة- قـالتواف
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بـنـاء عـلـى رأى  واالختـبـارات الـتـى تقيســها البدنـيـة المتغـيـرات نـتـائج أهــم)  ٣( جــدول يتضــح مــن 
  .الخبراءالسادة 

 )٥ملحـق  (اختبارات القـدرات التوافقيـة -٢

 وثيقـة عالقـة لهـا  والتـيالمتخصصـة العلميـة المراجـع مـن العديـد علـى بـاإلطالع ةالباحثـ تقامـ
، )١٤( ،)١٣( ،)١٢( ،)١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )٦( ،)٥( السـابقة الدراسـات وكـذلك البحـث بمتغيـرات

 السـادة رأي السـتطالع )٤ لحــقم( اسـتبيان اسـتمارة فـي ا بوضـعهت وقامـ)٢٢(، )٢١(، )٢٠(، )١٥(
 الـقـدرات أهــم لتحدـيـد وذـلـك )١ملـحــق (  الجمـبـاز وطــرق الـتـدريسـفـي مجــال والمتخصصــين الخـبـراء
 الخـامس الصـف تالميـذ على المقررة الحركات األرضية فى الجمباز مهارات بأداء ترتبط التي التوافقية
السـادة آلراء  طبقـا التوافقيـة القـدرات ألهـم النسـبة المئويـة تحديـد إلـى تتوصـل وقـداالبتدائيـة،  بالمرحلـة
 يوضـح)  ٤ ( جـدولو فـأكثر، ٪٧٠نسبة  على حصلت التي بالمتغيرات ةالباحث ترتضا ولقد الخبراء،

 .ذلك
 ) ٤ ( دولـج

  قيد البحثالتوافقية القدرات في الخبراء  السادةآراء
 ١٠= ن

 المئوية النسبة ءعدد الخبرا القدرات التوافقية م

 ٪١٠٠ ١٠ اإليقاع الحركى ١
 ٪٩٠ ٩ اإلحساس الحركى ٢
 ٪٨٠ ٨ القدرة على بذل أقصى جهد ٣
 ٪٩٠ ٩ حركي الربط ال ٤
 ٪١٠٠ ١٠ التوازن الثابت ٥
 ٪١٠٠ ١٠  الحركيالتوازن ٦
 ٪٦٠ ٦ القدرة علي التوافق العام ٧
 ٪٦٠ ٦ التنظيم الحركيالقدرة علي  ٨
 ٪١٠٠ ١٠ ى إدراك االتجاهالقدرة عل ٩
 ٪٤٠ ٤ القدرة علي الرشاقة ١٠
 ٪١٠٠ ١٠ القدرة على التوجيه المكانى وتغيير االتجاه ١١
 ٪٥٠ ٥ تحديد الوضعالقدرة علي  ١٢
 ٪٤٠ ٤ القدرة علي التكيف مع األوضاع المتغيرة ١٣

 توقـد ارتضـ قيـةالتواف القـدرات فـي الخبـراء السـادة آراء اسـتطالع نتـائج)  ٤ ( جـدول تضـحي
 التي واالختبارات التوافقية القدرات أهم إلى توصلتم ال لتلك المتغيرات حيث فأكثر ٪٧٠ بنسبة ةالباحث
  )٥ ( جدولب موضح هو كما، تقيسها
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 ) ٥ ( دولـج
 تقيسها التي واالختبارات التوافقية القدرات

  المستخدمةاالختبارات القدرات التوافقية م

 )اإليقاع الحركى(الوثب مع الموسيقى  - اإليقاع الحركى ١

  جم باليدين٧٥٠رمى كرة طبية زنة  - القدرة على بذل أقصى جهد ٢

  متر٥٠المشى مع تفادى العالمات لمسافة  - اإلحساس الحركى ٣

 األداء المركب - الربط الحركى ٤

 الوقوف علي مشط القدم - التوازن الثابت ٥

 دل للتوازن الديناميكىباس المع - التوازن الحركى ٦

 المشى فى الممر - القدرة على إدراك االتجاه ٧

 القدرة على التوجيه  المكانى وتغيير االتجاه - القدرة على التوجيه المكانى وتغيير االتجاه ٨
 

 :الجمباز فى األرضيةالحركات مهارات اختبارات 

 –الدحرجـة األماميـة ( الجمبـاز  فـىمهارات الحركات األرضيةقامت الباحثة بتقييم مستوى أداء 
من خالل  ) الوقوف على اليدين–  الميزان األمامى–العجلة  - الوقوف على الرأس –الدحرجة الخلفية 

درجات لكل ) ٥(من وحددت اللجنة الدرجة ) ١ملحـق (لجنة مكونة من ثالثة خبراء فى مجال الجمباز 
 .درجة) ٣٠(مهارة ومجموع المهارات 

 

 :ةـالستطالعية اـالدراس

 عينـة م علـى٢٨/٩/٢٠١٧ إلـى ٢٤/٩ مـن الفتـرة فـي االستطالعية بإجراء الدراسة الباحث قام
 )الثبـات- الصـدق( العلميـة المعـامالت إليجـاد  وذلـكتالميـذ )١٠( قوامهـا االسـتطالعية الدراسـة

 .البحث قيدالمستخدمة  لالختبارات
 

 ): الثبات-الصدق(المعـامالت العلميـة 

 :صــدق الحسـاب

عينة االسـتطالعية المميـزة الختبارات قيد البحث على صدق التمايز بتطبيق جميع االتم حساب 
، وعيـنـة غـيـر ممـيـزة بمدرســة عمــر الـفـاروق التجريبـيـة الصــف الخــامس اإلبـتـدائىبتالمـيـذ ) ١٠(وعــددها 
لجمبـــاز رســـون نشـــاط اولكـــن ال يما رســـةبـــنفس المدتالميـــذ بالصـــف الخـــامس اإلبتـــدائى ) ١٠(وعـــددها 

) ٦ (ول جد، وم٢٥/٩/٢٠١٧ إلى ٢٤/٩حضور النشاط الرياضى وذلك فى الفترة من النقطاعهم عن 
 .  يوضح ذلك
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  )٦ ( جـدول
  قيد البحث المختارةجميع المتغيراتفى  المميزة وغير المميزة مجموعتين الن بيالفروق داللة

 ١٠ =٢ ن=١ن

  غير المميزة المميزة

 راتــالمتغي
 وحدة
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت" قيمة
 المحسوبة

 *٢,١١٦ ٠,٤٦٢ ٥,٧٧ ٠,٣٥٣ ٥,٤٨ ثانية  متر من البدء العالى٢٠العدو 
 *٥,٨٤٨ ٢,٥٣٧ ٩٤,٢٧ ٢,١٢٣ ٩٨,٨٣ سم  من الثباتالوثب العريض

 *٧,٣٢٦ ٢,٦٥١ ٣٦,٢١ ١,٧٤٥ ٣٠,٧٣ ثانية م ٤,٥ × ٣الجرى بطريقة بارو 
 *٨,٧٣٦ ١,٥٦٠ ٣,١٣ ٠,٩٨٦ ٦,٩٣ سم من الوقوفم لألماثنى الجذع 

 *٣,٢٥٩ ١,٦١٤ ٤,١٠ ٠,٨٤٧ ٥,٥٠ عدد انبطاح مائل ثنى الذراعين

ية
بدن

ال
 

 *٤,٧٩٤ ١,٩٨٥ ٢٧,٦٢ ٢,٠٣٢ ٢٤,٤١ ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة

 *٤,٨٠٨ ٠,٩٨٣ ١٢,٩٠ ٠,٥٧٤ ١٤,١٩ درجة اإليقاع الحركى
 *١٣,٠١ ٠,٣٩٧ ٣,٠٧ ٠,٢٦٣ ٤,٥٣ متر  أقصى جهدالقدرة على بذل

 *٧,٨٦٤ ٠,٦٣٣ ١٣,٦٦ ٠,٣٧١ ١٢,٣٠ درجة اإلحساس الحركى
 *١٣,٦٣ ٠,٣٧٠ ٤,٤٩ ٠,١٧٩ ٥,٨١ درجة الربط الحركى
 *٧,٠٦٩ ٠,٥٧٩ ١,٩٧ ٠,٧٠٥ ٣,٤٩ ثانية التوازن الثابت

 *٨,٩٤٣ ٥,٨٦٣ ٥١,٥٠ ٣,٥٩٨ ٦٦,٠٠ عدد التوازن الحركى
 *٤,٦٦٣ ٠,٧٣٨ ٣,١٠ ٠,٦٧٦ ٤,٢٠ درجة ة على إدراك االتجاهالقدر

ت 
درا

الق
ية

افق
تو

ال
 

القـــــــدرة علـــــــى التوجيـــــــه المكـــــــانى 
 *٢,٨٢١ ٠,٣٣٤ ١,٠٥ ٠,٦٤٠ ١,٥٣ درجة وتغيير االتجاه

 *١١,٩٢٠ ٠,٣٦٢ ٢,٢٥ ٠,٣١٦ ٣,٦٠ درجة الدحرجة األمامية
 *٣,٦٧٠ ٠,٥٨٧ ٢,٠٠ ٠,٦٣٨ ٢,٧٥ درجة الدحرجة الخلفية

 *٤,١٩٨ ٠,٦٣٩ ٠,٧٥ ٠,٥٧٤ ١,٦٠ درجة لوقوف على الرأسا
 *٤,٦٧٩ ٠,٤٥٨ ٢,٥٠ ٠,٣٧١ ٣,١٥ درجة العجلة

 *٥,٢٢١ ٠,٦٧٥ ٢,٨٠ ٠,٥٨٦ ٣,٩٠ درجة الميزان األمامى

ات
حرك

ال
 

ية
رض

األ
 

 *٢,١٦٠ ٠,١٩٩ ٠,١٠ ٠,٤٤٩ ٠,٣٥ درجة الوقوف على اليدين

 ٠,٠٥دال عند مستوى    *                        ٢,١٠١= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية" ت "قيمة
ًوجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المجمـوعتين المميـزة وغيـر المميـزة فـي  ) ٦( يتضح من جدول 

قيـــد البدنيـــة واختبـــارات القـــدرات التوافقيـــة ومهـــارات الحركـــات األرضـــية فـــى الجمبـــاز جميـــع المتغيـــرات 
 .يد البحث المتغيرات قجميعالبحث، مما يؤكد صدق هذه االختبارات في 
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 : الثبــاتحسـاب

ٕاعـــادة التطبـيــق و  تطبيــق االختـبــارعـــن طرـيــق لمتغـيــرات قـيــد البحــثجميــع التــم حســـاب الثـبــات 
Retest - Test  ٢٨/٩ إلــى ٢٤/٩فــى الفتــرة مــن تالميــذ ) ١٠(علــي العينــة االســتطالعية وعــددهم/ 
 . يوضح ذلك ) ٧( ، وجدول لتطبيق األولاظروف نفس  أيام وتحت ثالثةوبفارق زمنى م، ٢٠١٧

 ) ٧ (دول ـج
 مهارات الحركات األرضيةلمتغيرات البدنية والقدرات التوافقية ول ثباتالمعامل 

   قيد البحثفى الجمباز
 ١٠ =ن

  التطبيق الثاني التطبيق األول

 راتـالمتغي
 وحدة
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

معامل 
 االرتباط

 *٠,٨٢٦ ٠,٤٨٠ ٥,٨٨ ٠,٤٦٢ ٥,٧٧ ثانية  متر من البدء العالى٢٠العدو 
 *٠,٦٦٩ ٢,٤٨٦ ٩٤,٣٥ ٢,٥٣٧ ٩٤,٢٧ سم  من الثباتالوثب العريض

 *٠,٧٣٥ ٢,٥٩٣ ٣٦,١٦ ٢,٦٥١ ٣٦,٢١ ثانية م ٤,٥ × ٣الجرى بطريقة بارو 
 *٠,٧٩٤ ١,٥٣١ ٣,٢٠ ١,٥٦٠ ٣,١٣ سم من الوقوفلألمام ثنى الجذع 

 *٠,٧٣٢ ١,٦٢١ ٤,١٥ ١,٦١٤ ٤,١٠ عدد انبطاح مائل ثنى الذراعين

ية
بدن

ال
 

 *٠,٧٤٤ ١,٩٧٣ ٢٧,٥٤ ١,٩٨٥ ٢٧,٦٢ ثانية الوثب داخل الدوائر المرقمة
 *٠,٧٩٣ ٠,٥٧٤ ٤,٢٩ ٠,٥٧٤ ١٤,١٩ درجة اإليقاع الحركى

 *٠,٧٨٤ ٠,٢٧١ ٤,٦٠ ٠,٢٦٣ ٤,٥٣ متر القدرة على بذل أقصى جهد
 *٠,٧٥٨ ٠,٤١٦ ١٢,١٠ ٠,٣٧١ ١٢,٣٠ درجة اإلحساس الحركى

 *٠,٧١٠ ٠,١٧٠ ٥,٨٧ ٠,١٧٩ ٥,٨١ درجة الربط الحركى
 *٠,٨٤٣ ٠,٧٣٩ ٣,٥٨ ٠,٧٠٥ ٣,٤٩ ثانية التوازن الثابت

 *٠,٧٢٥ ٣,٦٢٧ ٦٦,٤٠ ٣,٥٩٨ ٦٦,٠٠ عدد التوازن الحركى

 *٠,٧٨٢ ٠,٧١٤ ٤,٣٥ ٠,٦٧٦ ٤,٢٠ درجة القدرة على إدراك االتجاه

ت 
درا

الق
ية

افق
تو

ال
 

ـكـــــــانى الـقـــــــدرة عـلـــــــى التوجـيـــــــه الم
 *٠,٨٦٤ ٠,٦٩٩ ١,٦٠ ٠,٦٤٠ ١,٥٣ درجة وتغيير االتجاه

 *٠,٧٢٣ ٠,٣٢٤ ٣,٦٥ ٠,٣١٦ ٣,٦٠ درجة الدحرجة األمامية
 *٠,٨٠٤ ٠,٦٤١ ٢,٨٠ ٠,٦٣٨ ٢,٧٥ درجة الدحرجة الخلفية

 *٠,٧٩٩ ٠,٥٦٩ ١,٦٣ ٠,٥٧٤ ١,٦٠ درجة الوقوف على الرأس
 *٠,٧٦٢ ٠,٣٦٩ ٣,٢٠ ٠,٣٧١ ٣,١٥ درجة العجلة

ة  *٠,٦٨٧ ٠,٥٨٢ ٠,٣٩٢ ٠,٥٨٦ ٣,٩٠ درجة الميزان األمامى
ضي

ألر
ت ا

ركا
لح

 ا

 *٠,٨١١ ٠,٤٥١ ٠,٣٦ ٠,٤٤٩ ٠,٣٥ درجة الوقوف على اليدين

 ٠,٠٥دال عند مستوى  *                           ٠,٦٣٢= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية" ر "قيمة



 

- ١٦٣ - 

  لت)ميذ المرحلة ا%بتدائيةا#رضية فى الجمباز مھارات الحركاتتعلم تأثير القدرات التوافقية بدرس التربية الرياضية على 

 م٢٠١٧-ل8بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– #ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

الثـاني عنـد و األول ينًصـائيا بـين القياسـوجـود عالقـة إرتباطيـة دالـة إح ) ٧( يتضح مـن جـدول 
ـفـى الـقـدرات التوافقـيـة ومهــارات الحركــات األرضــية  البدنـيـة والمتغـيـرات جمـيـعـفـي  ٠,٠٥مســتوي معنوـيـة 

 .مما يدل علي ثبات تلك االختبارات ،قيد البحثالجمباز 
 

 ) ٦ملحـق : (البرنامج التعليمي المقتـرح

 :هـدف البرنامج
 فـيالحركـات األرضـية  مهـارات أداء وتأثيرهـا علـى التوافقيـة القـدرات يـةتنم إلـى البرنامج يهدف

 .الخامس بالمرحلة االبتدائية الصف لتالميذ الجمباز
 

 :معايير وضع البرنامج

مهـارات أداء  مستوىو ىالخامس االبتدائ الصفلتالميذ   التعليمي المقترحالبرنامج محتويات مناسبة  -
 .البحث قيد الحركات األرضية فى الجمباز

 .المركب إلى والبسيط الصعب إلى السهل من الحركي األداء تدرج مبدأ إتباع - 

 .المميز الطابع ذات والمهارية التوافقية التدريبات من مجموعة البرنامج يتضمن أن  -

 .البرنامج تنفيذ فترة مدار على والسالمة األمن عوامل مراعاة  -

 فـي أدائـهوزمـن  التمـرين تكـرار مـرات بعـدد يتعلـق فيمـا العينـة، أفـراد بـين الفرديـة الفـروق مبـدأ إتبـاع  -
 . األسبوعي المستوى على الحصة

 

 :أسس وضع البرنامج التعليمي

الحركات  مهارات على وتأثيرها القدرات التوافقية لتنمية المقترح للبرنامج التالية األسس وضع تم
 : البحث أهداف مع  وبما يتناسببيةللمجموعة التجريقيد البحث  الجمباز في األرضية

لحصـر  المرجعـي المسـح خـالل مـن البرنـامج إعـداد فـي الرئيسـية الجوانـب بتحديـد ةالباحثـ تقامـ- 
 .البرنامج محتوى تشكل والتي التوافقية بالقدرات الخاصة التدريبات

ر مـن  المنهـاج المطـو طبقا للخطة الزمنيـة الموضـوعة فـيالبرنامج تنفيذااللتزام بالمحتوي الزمني ل تم- 
 . أسابيع) ١٠( وهى قبل وزارة التربية والتعليم

 تقســم عـلـي حصــتين ـكـل منهمــا ًأســبوعيا )ق٩٠ (بواـقـع ياألســبوع ـبـزمن تنفـيـذ اـلـدرس االلـتـزام ـتـم- 
 .)ق٤٥(

  .مهارات الحركات األرضية فى الجمباز ومتطلبات يتناسب بما ة التوافقيالتمرينات اختيارتم  -
  .المحدد لمكونات الدرس الزمنب ماإللتزا تم -



 

- ١٦٤ - 

  لت)ميذ المرحلة ا%بتدائيةا#رضية فى الجمباز مھارات الحركاتتعلم تأثير القدرات التوافقية بدرس التربية الرياضية على 

 م٢٠١٧-ل8بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– #ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 :تصميم البرنامج

مجـال  في تصميم البرنامج على مجموعة من المراجع العلمية المتخصصـة فـي ة الباحثتاستند
فــوزي ، )١) (م٢٠٠٠ (يوســف ىالهــاد أحمــد، )١٣) (م١٩٩٨ (عبــد الــرحمنمحمــد علــي  الجمبــاز

 عـادل عبـد البصـير، )٢٠) (م٢٠٠٧ ( عمـر السـيدناصـر ،)١٣) (م٢٠٠١ (يعقوب ومحمود سـليمان
وذلـك الخبـراء السـادة علـى مجموعـة مـن المقترح عرض البرنامج  بة الباحثت ثم قام)٩) (م٢٠٠٩ (على

 إلـى الصـالحية ًحتى يتسنى الوقوف على الشـكل النهـائي المناسـب للبرنـامج مـن حيـث التصـميم وصـوال
 بإجرائها ثم عرضـها مـرة أخـرى ة الباحثتقامللتطبيق، وقد أشار الخبراء بإجراء بعض التعديالت والتي 

 . على الخبراء فوافقوا على مناسبة البرنامج للمرحلة السنية قيد البحث
 

 :ام لتنفيذ البرنامجـار العـاإلط

 الخامس الصف تالميذ علي المقرر الجمباز لمنهج طبقا التعليمية الوحدات بوضع ةالباحث تقام

 حصة )٢٠( يعادل بما أسابيع )١٠( بواقع دقيقة )٤٥( حصة كل وزمن أسبوعيا، حصتين بواقع االبتدائى

 الوحدة أجزاء وشكل زمن لتحديد )١ ملحـق( الخبراء السادة ىرأ باستطالع تقام وقد .رنامجالب مدة طوال

 :كاآلتي حصةال وتوزيع شكل يكون أن على اتفقوا وقد ،عليميةالت

 قائدق )٧( واإلحماء اإلدارية األعمال •

 دقيقة )٢٠( )التوافقية القدرات برنامج( الخاصة ناتالتمري •

 يقةدق )١٥( )الحركات األرضية فى الجمبازمهارات ( الرئيسي الجزء •

 دقائق )٣( ىامـالخت الجزء •
 

 :التقويم لوبـأس

 مهارات أداء مستوى تقييم واستمارة التوافقية القدرات لقياس اختبارات باستخدام ةالباحث تقام

 .البحث قيد الجمباز فى األرضية الحركات
 

 :ـات القبليـةالقياس

القياسـات القبليـة تـم إجـراء بعد التأكد من صدق وثبات جميع المتغيـرات المسـتخدمة فـى البحـث   
الحركــــات األرضــــية ـفـــى مهــــارات  وةالـقـــدرات التوافقـيـــاختـبـــارات ـفـــى التجريبـيـــة والضــــابطة للمجمــــوعتين 

مـن  الفتـرة خـاللبـين المجمـوعتين، ًإحصـائيا د فروق دالـة للتأكد من عدم وجووذلك الجمباز قيد البحث 
 ويعتبر ،يوضح التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ) ٨( وجدول م ٤/١٠/٢٠١٧ إلى ٣/١٠

 .ية القبلاتذلك بمثابة القياس
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  )٨( جـدول 
 يةالتوافق فى القدراتالضابطة وداللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين التجريبية 

 الحركات األرضية فى الجمباز قيد البحث مهارات و
   ١٥ =٢ن=١ن

وحدة  راتــالمتغي الضابطة التجريبية
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

" ت" قيمة
  المحسوبة

 ١,٧٢٤ ٠,٠٧٦ ١٤,٢٠ ٠,٠٥٢ ١٤,٢٣ درجة اإليقاع الحركى

 ١,٣١٥ ٠,٢٢٣ ٤,٥٥ ٠,٢٣٢ ٤,٦٣ متر على بذل أقصى جهدالقدرة 

 ٠,٥٧٩ ٠,٣٢٠ ١٢,٢٧ ٠,٣٢٦ ١٢,٣٢ درجة اإلحساس الحركى

 ٠,٤٤٢ ٠,١٥٢ ٥,٨٢ ٠,١٨٥ ٥,٨٠ درجة الربط الحركى

 ٠,٣٧٩ ٠,٦٥٨ ٣,٣٧ ٠,٦٣٠ ٣,٥٤ ثانية قدرة التوازن الثابت

 ٠,٣٧٠ ٣,٧٥١ ٦٦,٢٧ ٣,٦٩٧ ٦٦,٣٣ ثانية قدرة التوازن المتحرك

 ١,٣٩٩ ٠,٧٩٥ ٤,٣٠ ٠,٦٧٦ ٤,٢٠ درجة القدرة على إدراك االتجاه

ية
افق

تو
 ال

رات
قد

ال
 

الـقـــــدرة عـلـــــى التوجـيـــــه المكــــــانى 
 وتغيير االتجاه

 ٠,٣٥٢ ٠,٦٣٤ ١,٤٧ ٠,٦٤٠ ١,٥٣ درجة

 ٠,٨٢٨ ٠,٢٢٨ ٣,٥٣ ٠,٢٢٤ ٣,٥٨ درجة الدحرجة األمامية

 ٠,٦٨٥ ٠,٥٥٣ ٢,٦١ ٠,٦٤٥ ٢,٧٢ درجة الدحرجة الخلفية

 ٠,٧١٢ ٠,٥٦٢ ١,٤٤ ٠,٥٩٣ ١,٥٥ درجة الوقوف على الرأس

 ٠,٢٠٨ ٠,٣٥٩ ٣,١٤ ٠,٣٦٢ ٣,١٢ درجة العجلة

ية ٠,٦٥٥ ٠,٣٩٨ ٣,٩٠ ٠,٤٠٢ ٣,٩٧ درجة الميزان األمامى
رض

األ
ت 

ركا
لح

ا
 

 ٠,٧٠٧ ٠,٤١٢ ٠,٢٥ ٠,٤٣٥ ٠,٣٣ درجة الوقوف على اليدين

                      ٢,٠٤٥= ٠,٠٥الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة 
 التجريبـيــة ينعتمجـمــوالد ـفــروق ذات دالـلــة إحصـــائية ـبــين و وجـــعـــدم)  ٨ (يتضـــح ـمــن جـــدول 

 ممــا ،قيــد البحــثالحركــات األرضــية فــى الجمبــاز مهــارات والقــدرات التوافقيــة اختبــارات  فــى الضــابطةو
 .يشير إلى تكافؤهما فى تلك المتغيرات

 :تطبيق الدراسة األساسية

علـى المجموعـة التجريبيـة،  رات التوافقيـةالمقتـرح باسـتخدام القـد  التعليمـىالبرنـامج تطبيـق تـم
بواقـع حصـتين  أسـابيع عشـرة )١٠( لمـدةعلـى المجموعـة الضـابطة ) األوامـرأسـلوب (والبرنـامج المتبـع 

 .م١٤/١٢/٢٠١٧إلى  ٨/١٠من  الفترة خاللًأسبوعيا وذلك 
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 :ية البعـداتالقياس
 البرنامج  بعد تطبيقم١٨/١٢/٢٠١٧  إلى١٧/١٢ من البحث لعينه يةالبعد اتالقياس إجراء تم

 .ًإحصائيا لمعالجتها ًتمهيدا وجدولتها البيانات جمع تم قدبنفس شروط القياسات السابقة و

 :ةـات اإلحصائيـالمعالج
قامـت الباحثـة باسـتخدام بـرامج الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة لمعالجة البيانات إحصائيا 

)SPSS (ة التاليةحيث تم استخدام المعامالت اإلحصائي:- 
.                                 معامل اإللتواء-      .    الوسيط-     .   االنحراف المعيارى-       . بى المتوسط الحسا-
 . لبيان الفروق بين قياسات البحث) ت( اختبار -         .  ط البسيط معامل االرتبا-
 . نسب التحسن-

 عرض ومناقشـة النتائج
 ض النتائجعر: ًأوال

 
 

 ) ٩ (جـدول 
 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبيةمتوسط داللة الفروق بين 

 قيد البحث  التوافقية فى القدرات
 ١٥= ن

وحدة  راتــالمتغي القياس البعدى القياس القبلى
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

" ت" قيمة
 المحسوبة

 *٨,٠٦٣ ٠,١١٤ ١٤,٥٠ ٠,٠٥٢ ١٤,٢٣ درجة اإليقاع الحركى
 *٥,٤٠٦ ٠,٢٢٨ ٥,١٠ ٠,٢٣٢ ٤,٦٣ متر على بذل أقصى جهدالقدرة 

 *٦,١٥٦ ٠,٢٥٤ ١٣,٠٠ ٠,٣٢٦ ١٢,٣٢ درجة اإلحساس الحركى
 *٩,١٠٥ ٠,١٦٣ ٦,٤٠ ٠,١٨٥ ٥,٨٠ درجة الربط الحركى

 *٥,٤٥٧ ٠,٤٠٢ ٤,٦٣ ٠,٦٣٠ ٣,٥٤ ثانية قدرة التوازن الثابت
 *٥,٢٦٦ ٢,٣٢٩ ٦٠,١٨ ٣,٦٩٧ ٦٦,٣٣ نيةثا قدرة التوازن المتحرك

 *٩,١٠٤ ٠,٤١٥ ٦,١٣ ٠,٦٧٦ ٤,٢٠ درجة القدرة على إدراك االتجاه
القــدرة علــى التوجيــه المكــانى وتغييــر 

 *٥,٥٧٤ ٠,٣٢٦ ٢,٦٠ ٠,٦٤٠ ١,٥٣ درجة االتجاه

 ٠,٠٥مستوى دال عند               *            ٢,١٤٥= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية) ت(قيمة 
للمجموعــة  القبلـيـة والبعدـيـة اتًوجــود ـفـروق داـلـة إحصــائيا ـبـين القياســ)  ٩ (يتضــح مــن جــدول 

 .القياسات البعديةلصالح  واختبارات القدرات التوافقية قيد البحثفى  التجريبية
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 )١٠(جـدول 
 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطةمتوسط داللة الفروق بين 

 قيد البحث  التوافقية فى القدرات
  ١٥ =ن

وحدة  راتــالمتغي القياس البعدى القياس القبلى
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

" ت" قيمة
 المحسوبة

 *٢,٥٨٨ ٠,١٢٣ ١٤,٣٠ ٠,٠٧٦ ١٤,٢٠ درجة اإليقاع الحركى
 *٢,٨٨١ ٠,٢٣٦ ٤,٨٠ ٠,٢٢٣ ٤,٥٥ متر على بذل أقصى جهدالقدرة 

 *٢,٤٨٧ ٠,٢٧٤ ١٢,٥٥ ٠,٣٢٠ ١٢,٢٧ درجة اإلحساس الحركى
 *٢,٨٧٧ ٠,١٧٨ ٦,٠٠ ٠,١٥٢ ٥,٨٢ درجة الربط الحركى

 *٢,٢٣٩ ٠,٤٥٩ ٣,٨٥ ٠,٦٥٨ ٣,٣٧ ثانية قدرة التوازن الثابت
 *٢,٤٧١ ٢,٧٤٥ ٦٣,٢٠ ٣,٧٥١ ٦٦,٢٧ ثانية قدرة التوازن المتحرك

 *٢,٣٠٥ ٠,٥٦٣ ٤,٩٠ ٠,٧٩٥ ٤,٣٠ درجة القدرة على إدراك االتجاه
جيــه المكــانى وتغييــر القــدرة علــى التو

 *٢,٥٣٧ ٠,٤٥٧ ٢,٠٠ ٠,٦٣٤ ١,٤٧ درجة االتجاه

 ٠,٠٥مستوى دال عند               *           ٢,١٤٥= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية) ت(قيمة 
للمجموعــة  القبليــة والبعدـيـة اتًوجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســ) ١٠(يتضــح مــن جــدول 

 .القياسات البعديةلصالح  ولتوافقية قيد البحثاختبارات القدرات افى  الضابطة

 )١١ (جـدول
 مجموعة التجريبيةل لية والبعدية القبلاتالقياسمتوسط داللة الفروق بين 

  قيد البحث فى الجمبازالحركات األرضيةمهارات  فى 
    ١٥ =  ن

 القياس البعدى القياس القبلى
 المتغيرات

وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

 *٨,٩٠٥ ٠,٣١٥ ٤,٥٠ ٠,٢٢٤ ٣,٥٨ درجة الدحرجة األمامية
 *٥,٦٠١ ٠,٧٩٣ ٤,٢٥ ٠,٦٤٥ ٢,٧٢ درجة الخلفيةالدحرجة 

 *٦,٣٤٥ ٠,٦١٦ ٣,٠٠ ٠,٥٩٣ ١,٥٥ درجة الوقوف على الرأس
 *٦,١٦٤ ٠,٤٧٢ ٤,١٠ ٠,٣٦٢ ٣,١٢ درجة  العجلة

 *٤,٦١٦ ٠,٣١٥ ٤,٦٠ ٠,٤٠٢ ٣,٩٧ درجة  الميزان األمامى
 *٨,٣٣٦ ٠,٨٢١ ٢,٤٠ ٠,٤٣٥ ٠,٣٣ درجة الوقوف على اليدين

 ٠,٠٥مستوى دال عند     *                      ٢,١٤٥= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية) ت(قيمة 
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مجموعـــة لل ـيــة والبعدـيــةالقبل اتًوجـــود ـفــروق داـلــة إحصـــائيا ـبــين القياســـ) ١١(يتضـــح مـــن جـــدول 
 .ية البعداتالقياسلصالح  وات الحركات األرضية قيد البحثاختبارات مهارفى  التجريبية

 )١٢ (جـدول
 الضابطةالقياسات القبلية والبعدية للمجموعة متوسط داللة الفروق بين 

  قيد البحث فى الجمبازمهارات الحركات األرضية فى 
    ١٥ =  ن

 المتغيرات القياس البعدى القياس القبلى
وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 
 ةالمحسوب

  ١,٠٦٠ ١,٢٨٦ ٣,٩٠ ٠,٢٢٨ ٣,٥٣ درجة الدحرجة األمامية
 ١,٣٩٣ ١,٢٢٤ ٣,١١ ٠,٥٥٣ ٢,٦١ درجة الخلفيةالدحرجة 

 ٠,٨٥٥ ٠,٦١٣ ١,٦٣ ٠,٥٦٢ ١,٤٤ درجة الوقوف على الرأس
 ١,٩٦٠ ٠,٥٨٦ ٣,٥٠ ٠,٣٥٩ ٣,١٤ درجة  العجلة

 *٢,٢٨٣ ٠,٤١٣ ٤,٢٥ ٠,٣٩٨ ٣,٩٠ درجة  الميزان األمامى
 ٠,٦٠٩ ٠,٥٣٦ ٠,٣٦ ٠,٤١٢ ٠,٢٥ درجة الوقوف على اليدين

 ٠,٠٥مستوى دال عند               *            ٢,١٤٥= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية) ت(قيمة 
للمجموعــة  القبلـيـة والبعدـيـة اتالقياســًوجــود ـفـروق داـلـة إحصــائيا عــدم ) ١٢(يتضــح مــن جــدول 

لصـالح ، ماعـدا اختبـار الميـزان األمـامى وارات الحركات األرضـية قيـد البحـثاختبارات مهفى  الضابطة
 .القياسات البعدية

 )١٣ (جـدول
 فى القدرات التوافقية ات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطةالقياسمتوسط داللة الفروق بين 

  قيد البحث فى الجمبازمهارات الحركات األرضيةو
 ١٥= ٢ن=١ن 

 الضابطة  التجريبية 
 راتـالمتغي

حدة و
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

 *٦,٣١٠ ٠,١٢٣ ١٤,٣٠ ٠,١١٤ ١٤,٥٠ درجة اإليقاع الحركى
 *٤,٥٧٩ ٠,٢٣٦ ٤,٨٠ ٠,٢٢٨ ٥,١٠ متر على بذل أقصى جهدالقدرة 

 *٦,٣٧٣ ٠,٢٧٤ ١٢,٥٥ ٠,٢٥٤ ١٣,٠٠ درجة اإلحساس الحركى
 *٨,٧٧٠ ٠,١٧٨ ٦,٠٠ ٠,١٦٣ ٦,٤٠ درجة لربط الحركىا

 *٦,٧٦٥ ٠,٤٥٩ ٣,٨٥ ٠,٤٠٢ ٤,٦٣ ثانية قدرة التوازن الثابت
 *٤,٤٣٩ ٢,٧٤٥ ٦٣,٢٠ ٢,٣٢٩ ٦٠,١٨ ثانية قدرة التوازن المتحرك

 *٩,٣٠٦ ٠,٥٦٣ ٤,٩٠ ٠,٤١٥ ٦,١٣ درجة القدرة على إدراك االتجاه

ية
افق

تو
 ال

رات
قد

ال
 

الـقـدرة عـلـى التوجـيـه المـكـانى 
 *٥,٦٥٦ ٠,٤٥٧ ٢,٠٠ ٠,٣٢٦ ٢,٦٠ درجة يير االتجاهوتغ
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 )١٣ (جـدولتابع 
 الضابطة  التجريبية 

 راتـالمتغي
وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

 *٢,٣٩٨ ١,٢٨٦ ٣,٩٠ ٠,٣١٥ ٤,٥٠ درجة الدحرجة األمامية
 *٤,١٣٦ ١,٢٢٤ ٣,١١ ٠,٧٩٣ ٤,٢٥ درجة الخلفيةالدحرجة 

 *٨,٣٤٢ ٠,٦١٣ ١,٦٣ ٠,٦١٦ ٣,٠٠ درجة الوقوف على الرأس
 *٤,٢١٩ ٠,٥٨٦ ٣,٥٠ ٠,٤٧٢ ٤,١٠ درجة العجلة 

ة  *٣,٥٦٦ ٠,٤١٣ ٤,٢٥ ٠,٣١٥ ٤,٦٠ درجة الميزان األمامى 
ضي

ألر
ت ا

ركا
لح

ا
 *١١,٠١٠ ٠,٥٣٦ ٠,٣٦ ٠,٨٢١ ٢,٤٠ درجة الوقوف على اليدين 

 ٠,٠٥مستوى دال عند               *            ٢,٠٤٥= ٠,٠٥ عند مستوى الجدولية) ت(قيمة 
  للمجموعتين التجريبيةة البعدياتًوجود فروق دالة إحصائيا بين القياس) ١٣(يتضح من جدول 

لصـالح و قيـد البحـث القدرات التوافقيـة ومهـارات الحركـات األرضـية فـى الجمبـازاختبارات  فى والضابطة
 .المجموعة التجريبية

 )١٤(جـدول 
التجريبية   للمجموعتينية والبعدية القبلاتوق فى معدل التغير فى نسب التحسن بين القياسالفر

  قيد البحث فى الجمبازمهارات الحركات األرضيةوالقدرات التوافقية والضابطة فى 
 الضابطة التجريبية

 راتـالمتغي
 البعدى القبلى

نسبة 
 البعدى القبلى التحسن٪

نسبة 
 التحسن٪

معدل 
 التغير

 ١,٢٠ ٠,٧٠ ١٤,٣٠ ١٤,٢٠ ١,٩٠ ١٤,٥٠ ١٤,٢٣ اإليقاع الحركى
 ٤,٦٦ ٥,٤٩ ٤,٨٠ ٤,٥٥ ١٠,١٥ ٥,١٠ ٤,٦٣ على بذل أقصى جهدالقدرة 

 ٣,٢٤ ٢,٢٨ ١٢,٥٥ ١٢,٢٧ ٥,٥٢ ١٣,٠٠ ١٢,٣٢ اإلحساس الحركى
 ٧,٢٥ ٣,٠٩ ٦,٠٠ ٥,٨٢ ١٠,٣٤ ٦,٤٠ ٥,٨٠ الربط الحركى

 ١٦,٥٥ ١٤,٢٤ ٣,٨٥ ٣,٣٧ ٣٠,٧٩ ٤,٦٣ ٣,٥٤ زن الثابتقدرة التوا
 ٥,٣٦ ٤,٨٦ ٦٣,٢٠ ٦٦,٢٧ ١٠,٢٢ ٦٠,١٨ ٦٦,٣٣ قدرة التوازن المتحرك

 ٣٢,٠٠ ١٣,٩٥ ٤,٩٠ ٤,٣٠ ٤٥,٩٥ ٦,١٣ ٤,٢٠ القدرة على إدراك االتجاه

ية
افق

تو
 ال

رات
قد

ال
 

القــدرة علــى التوجيــه المكــانى 
 ٣٣,٨٩ ٣٦,٠٥ ٢,٠٠ ١,٤٧ ٦٩,٩٤ ٢,٦٠ ١,٥٣ وتغيير االتجاه

 ١٥,٢٢ ١٠,٤٨ ٣,٩٠ ٣,٥٣ ٢٥,٧٠ ٤,٥٠ ٣,٥٨ الدحرجة األمامية
 ٣٧,٠٩ ١٩,١٦ ٣,١١ ٢,٦١ ٥٦,٢٥ ٤,٢٥ ٢,٧٢ الخلفيةالدحرجة 

 ٨٠,٣٦ ١٣,١٩ ١,٦٣ ١,٤٤ ٩٣,٥٥ ٣,٠٠ ١,٥٥ الوقوف على الرأس
 ١٩,٩٥ ١١,٤٦ ٣,٥٠ ٣,١٤ ٣١,٤١ ٤,١٠ ٣,١٢ العجلة 

ية ٦,٩٠ ٨,٩٧ ٤,٢٥ ٣,٩٠ ١٥,٨٧ ٤,٦٠ ٣,٩٧ الميزان األمامى 
رض

األ
ت 

ركا
لح

ا
 ٥٨٣,٢٧ ٤٤,٠٠ ٠,٣٦ ٠,٢٥ ٦٢٧,٢٧ ٢,٤٠ ٠,٣٣ الوقوف على اليدين 
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 يـة القبلاتوجود فروق فـى معـدل التغيـر فـى نسـب التحسـن بـين القياسـ) ١٤(يتضح من جدول 
 الحركــات اختـبـارات القــدرات التوافقـيـة ومهــارات لكــل مــن المجمــوعتين التجريبـيـة والضــابطة فــى ـيـةوالبعد

 .لصالح المجموعة التجريبيةو قيد البحث األرضية فى الجمباز
 ـة النتائـجـمناقش: ًثانيا

 القبلـيـــة والبعدـيـــة اتًوجــــود ـفـــروق داـلـــة إحصــــائيا ـبـــين القياســــ)  ٩ (جــــدول نـتـــائج يتضــــح ـمـــن 
ذا يشــير وهــ، القياســات البعدـيـةلصــالح  واختـبـارات الـقـدرات التوافقـيـة قـيـد البحــثـفـى  للمجموعــة التجريبـيـة

إلــى أن البرنــامج التعليمــى المقتــرح لــه تــأثير ايجــابى علــى القــدرات التوافقيــة قيــد البحــث والتــى ســاهمت 
 هـذا التقـدم إلـى ة الباحثـعـزو، وتالحركات األرضـية فـى السـباحةمهارات أداء بدورها فى تحسين مستوى 

ية قيد البحث حيـث أن تطـوير مسـتوى البرنامج التعليمى المقترح باستخدام القدرات التوافقتأثير استخدام 
ًالـقـدرات التوافقـيـة يلعــب دورا مهـمـا عـنـد اكتســاب المـهـارات الحركـيـة، ومــن ناحـيـة أخــرى ـفـان درجــة إتـقـان  ً

 األساس المركب لمستواها تعمل على تطوير القدرات التوافقيـة، حيـث نالمهارات الحركية والتى تعبر ع
ٕت الخارجـيــة للمهــارات والــى تحدـيــد كميــة ونوعيــة الـقــدرات يــؤدى التــدريب الهــادف إـلــى تغيــر االشــتراطا

، وعـلــى هـــذا فتشـــترك القـــدرات التوافقـيــة والمهـــارات الحركـيــة فـــى تشـــكيل األســـس التالمـيــذالتوافقـيــة ـلــدى 
التوافقيــة فــى تحقيــق المســتوى المتطــور أثنــاء الممارســة الرياضــية، وبالتــالى تــؤدى الــى تطــوير القــدرات 

 ضــرورة محاكــاة مســارها الزمنــى مــع أجــزاء الحركــة المــؤداة والتــى فيهــا أشــكاال الديناميكيــة للتكنيــك مــع
 .تدريبية تمهيدية لتعليم التكنيك وخصائص الحركة

فى أن القدرات التوافقية تسهم ) م٢٠٠٥ (عصام الدين عبد الخالق هوهذا يتفق مع ما أشار إلي
، ـفـإذا مـا ـتـم تنسـيق عـمـل هـذه الـقـدرات فـى تركـيـب الحركـة الكلـيـة مـن الحرـكـات الجزئيـة بصــورة متناسـقة

. أمكـن تحقـيـق أعلـى مســـتوى للتواـفـق الحركـى الـعـام المطلـوب ـلـألداء الحرـكـى إلنجـاز المـهـارات الحركـيـة
)١٨٩ : ١١( 

 تلـك النتيجـة أيضـا إلـى محتـوى البرنـامج بمـا يشـمله مـن تمرينـات تهـدف إلـى ةعـزو الباحثـكما ت
 والذى يستمر على برياضة الجمبازإلعداد لتنمية التوافق الخاص تنمية التوافق العام لكى يكون خلفية ل

، لـذلك فـإن تمريـنـات الجمبـاز خاصــة بتنميـة التوافـق فـى تعليميـةمـدار البرنـامج، حيـث ال توجـد جرعـات 
التواـفـق يجــب أن ـتـؤدى بصــورة منتظمــة وخــالل التمريـنـات األرضــية، أيضــا كــل ذـلـك ســاهم ـفـى تحســين 

 . ات األرضية فى الجمبازالحركمهارات أداء مستوى 
 الهـ التوافقيـة القـدرات أن فـى )٣٠)(م٢٠٠٢ (Raczek  يكسـزرات ويتفق ذلك مع ما أشار إليه

 ألداء مســـتوى علـــى مباشـــر بشـــكل التوافقيـــة القـــدرات مســـتوى يـــنعكس حيـــث التـــدريب فـــي كبيـــرة أهميـــة
 أى أن األداء الحرـكــى ًاتقاـنــا، أكثــر األداء ـكــان التوافقيــة الـقــدرات إتـقــان درجــة زادت كلـمــا ىأى، المهــار

ًيتناسب تناسبا طرديا مع القدرات التوافقية ً . 
 القبلـيـــة والبعدـيـــة اتًوجــــود ـفـــروق داـلـــة إحصــــائيا ـبـــين القياســــ) ١٠(جــــدول نـتـــائج يتضــــح مــــن 
 ةعزو الباحثوت، القياسات البعديةلصالح  واختبارات القدرات التوافقية قيد البحثفى  للمجموعة الضابطة
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مـــن خـــالل حصـــص التربـيــة الرياضـــية  التعـلــيمتيجـــة إـلــى انتظـــام أـفــراد المجموعـــة الضـــابطة ـفــى تـلــك الن
وكــذلك اســتخدام األســلوب النمطــى التقليــدى المتبــع فيمــا يخــص الــزمن الكلــى للبرنــامج وعــدد الوحــدات 
 ًوزمــن كــل وحــدة باإلضــافة إلــى التوزيــع الزمنــى علــى العناصــر البدنيــة العامــة والخاصــة وفقــا لألهميــة

ًأن التــدريب عمومــا ) ١١) (م٢٠٠٥ (عصــام الــدين عبــد الخــالقالنســبية لكــل عنصــر وهــذا مــا يؤكــده 
شـتوال ينمى ويحسن ولكن بصورة نسبية، وتتفق تلك النتيجة مع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـات كـل مـن 

Shtula) م٢٠٠٤ (نبيـهنسـرين محمـود ، )٢٢) (م٢٠٠٤ ( محمـودنيفين حسـين، )٣١( )م١٩٩٧ (
  ).٢٨( )٢٠٠٦(  Mahmoud Houssain محمود حسين، )٢١(

 هــذه النتيجــة إلــى أن الطريقــة التقليديــة ال يمكــن إغفالهــا والتــى تعتمــد علــى ةرجــع الباحثــكمــا ت
حيـث تـم تقـديم مجموعـة مـن , الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى للمهـارات األساسـية المطلـوب تعلمهـا

صـعب ومـن البسـيط إلـى المركـب وممارسـة تكـرار أداء المهـارة مـن التدريبات المتدرجة من السهل إلـى ال
مـمـا ـيـؤدى إـلـى اـلـتعلم بصــورة ســليمة , الطـالب وتصــحيح األخطــاء وـتـوجيههم ـمـن قـبـل المعـلـم أثنـاء ذـلـك

ًمطابقــة لــألداء الفنــى للمهــارة ومــن ثــم تــؤثر ـتـأثيرا إيجابيــا فــى كفــاءة األداء المهــارى لمهــارات  الحركــات ً
 . قيد البحثبازاألرضية فى الجم

ـين " الفــرض األول والــذى يــنص عـلـى أنــه صــحة وـبـذلك تحقــق  ـة إحصــائيا ـب ًتوجــد فــروق داـل
 قيـد البحـث التوافقيـة لقـدراتابعـض القياسات القبلية والبعدية للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى 

  ".ولصالح القياسات البعدية
 القبلـيـــة والبعدـيـــة اتـبـــين القياســــًوجــــود ـفـــروق داـلـــة إحصــــائيا ) ١١(جــــدول نـتـــائج يتضــــح مــــن 
 – الدحرجـة الخلفيـة –الدحرجـة األماميـة (اختبارات مهـارات الحركـات األرضـية فى  للمجموعة التجريبية

، القياســات البعدـيـةلصــالح و)  الوـقـوف عـلـى اليـدين– الميـزان األـمـامى – العجـلـة -الوقـوف عـلـى اـلـرأس 
 الصـحيح لـألداء ومـن خـالل  التالميذ من اإلحسـاسأن ممارسة الحركات األرضية يساعدوترى الباحثة 

 للشــد واالرتخــاء يخفــف مــن العــبء علــى الجهــاز العصــبي والعضــلي ممــا يــؤدي إلــى المســتمرالتبــادل 
كما ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى فاعليـة البرنـامج المقتـرح والـذى سـاعد بطبيعتـه هم، تأخير التعب عند

 أن أفـراد حيـث سـريع والمباشـر ألداء تلـك المهـارات بشـكل واضـح،تلميذات هذه المرحلـة علـى التحسـن ال
ٕ في ممارسة رياضـة الجمناسـتك وامكانيـة التحسـن هنـا تكـون بدرجـة ات المبتدئالتالميذعينة الدراسة من 

المحـددة أنـه مـن العوامـل ) م٢٠٠٢ ( ,Kathch & Mc Ardleكـاتش ومـك اردلكبيرة، حيث تشـير 
 يبــدأ منــه ى المســتوى الــذى فــي المجــال الرياضــىتــدريب والتعلــيم الحركــ الىإلمكانيــة التحســن فــي مجــال

 )٧٦:  ٢٧( .الشخص

 أن استخدام البرنامج التعليمي باستخدام التدريبات التوافقية علي هيئة تدريبات ة الباحثكما ترى
 أجــزاءمنافســة يســاعد عـلـي خـلـق جــو مــن االهتمــام واالنتبــاه ـلـدي المتعلمــين وكــذلك تفهــم كــل جــزء مــن 

ن تقسـيم الموقـف التعليمـي يـؤدي إلـي زيـادة فـرص النجـاح وتقليـل االسـتجابة المهارة وتعلمها بسـهولة، وأ
 .  الخاطئة، مما يؤدي إلي تجنب سلبية المتعلم وزيادة مشاركته االيجابية
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إلي ) م٢٠٠٣( هاني سعيد عبد المنعموومحمد علي محمد سعد زغلول وفي هذا الصدد يؤكد 
 وتقليـل االسـتجابة الخاطئـة ممـا ى الـتعلم المهـار إلي زيادة فرص نجاحى التعليمي يؤدأن تقسيم الموقف

ًيؤدي إلي تجنـب سـلبية المتعلمـين وزيـادة مشـاركتهم االيجابيـة فـي اكتسـاب الخبـرة وفقـا لسـرعتهم الذاتيـة 
ٕووفقا لقدراتهم وامكانيـاتهم واسـتعدادهم للعمـل فـي الوقـت المناسـب لهـم وأداء كـل تمـرين وت ًكـراره وفقـا لمـا ً

ًيحتاجه يجعله يشعر باالطمئنان والتركيز في األداء ومحاولة الوصول إلي األفضـل دائمـا بثقـة واعتمـاد 
 ) ٧ : ١٧(. علي النفس وهذا يزيد من دافعية المتعلمين

ـلــى جـنــب ـمــع الصـــفات إًوهـــذا يؤـكــد االهتمـــام بـتــدريب التالمـيــذ عـلــى المهـــارات األساســـية جنـبــا 
همــال هــذين الجــانبين لضــمان تنفـيـذ المطـلـوب عمـلـه مــن التالمـيـذ داخــل الملعــب وهــذا مــا إ مالبدنـيـة وعــد

  . تنفيذه خالل البرنامج المقترحة الباحثتسع
 القبلـيـــة والبعدـيـــة اتًوجــــود ـفـــروق دالـــة إحصــــائيا القياســـعـــدم ) ١٢(جــــدول نتـــائج يتضـــح ـمـــن 
، ماعدا اختبار الميزان األمامى حثاختبارات مهارات الحركات األرضية قيد البفى  للمجموعة الضابطة

القياسات البعدية، وهذا يرجع إلى أن البرنامج التقليدى المتبع فى درس التربية الرياضية والذى لصالح و
يعتمد على تنفيذ الدرس بالشكل الذى يأخذ طابع األمر وتطبيق محتـوى الـدرس دون معرفـة مـا إذا كـان 

 .المحتوى تنفيذه قد أثر على التالميذ أم 

نيفـين حسـين ، )٧) (م٢٠٠٤ (سـليمان ميـرة داليـاوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كـل مـن 
، )٥( )م٢٠١٣ (حازم محمـد أبـو الخيـر، )٣ ()م٢٠٠٧ ( على مسعدإسالم، )٢٢) (م٢٠٠٤ (محمود

، والـتـي أكــدت عـلـى أن ـبـرامج تطــوير القــدرات )٣٥ ()م٢٠٠١( Valdimir Liakh فاـلـديمير لـيـاخ
 .  والفني في المهارات قيد تلك البحوثى األداء المهارى قد أثرت إيجابيا علي مستوالتوافقية

ًتوجـد ـفـروق دالـة إحصــائيا "  والـذى يـنص عـلـى أنـه ًالـثـانى جزئيـاالفـرض صـحة وبـذلك تحقـق 
مهارات الحركـات األرضـية بعض بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى 

 ".   قيد البحث ولصالح القياسات البعدية زفى الجمبا
ات البعدـيـة للمجمــوعتين ًوجــود ـفـروق داـلـة إحصــائيا ـبـين القياســ) ١٤(جــدول نـتـائج يتضــح مــن 

 قيـد البحـث اختبارات القدرات التوافقية ومهارات الحركات األرضـية فـى الجمبـاز فى والضابطة التجريبية
البرـنـامج التعليمــى المقـتـرح المطـبـق هــذا التـقـدم إـلـى ـتـأثير  ةرجــع الباحـثـتو، لصــالح المجموعــة التجريبـيـةو

على المجموعة التجريبية والذى أحتوى على مجموعة كبيرة من التمرينات لكل قـدرة توافقيـة قيـد البحـث، 
علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن عـــدم تـــدريب المجموعـــة الضـــابطة بتـــدريبات القـــدرات التوافقيـــة، أدى إلـــى 

 فـــى مســـتوى القـــدرات ة البعديـــاتافقيـــة ولـــذلك كانـــت الفـــروق فـــى القياســـانخفـــاض مســـتوى القـــدرات التو
التوافقيـــة بـــين المجموعـــة الضـــابطة والتجريبيـــة لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة، حيـــث أن تطـــور مســـتوى 
القــدرات التوافقيــة البــد وأن يــتم ـمــن خــالل تمرينــات خاصــة بكــل ـقــدرة مــن مكوناتهــا، حيــث تعمــل تـلــك 

ط على تطوير المستوى التوافقى الالزم لتطوير مسـتوى األداء الحركـى، كمـا أن القدرات معا بشكل متراب
الـقـدرات التوافقـيـة تتكــون مــن مجموعــة مــن الـقـدرات إذا مــا ـتـم تنســيق عمــل هــذه الـقـدرات التوافقـيـة أمكــن 
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 المهــارات الحركيــة، كمــا تحقيــق أعلــى مســتوى للتوافــق الحركــى العــام المطلــوب لــألداء الحركــى إلنجــاز
ت ً تلك النتيجة أيضا أن البرنامج المقترح والذى طبق على المجموعـة التجريبيـة والتـى راعـة الباحثعزوت

 والقـدرات التوافقيـة، األمـر مهارات الحركـات األرضـية فـى الجمبـاز عامل الربط بين تدريبات ة الباحثفيه
 . بطةمهارات بصورة أفضل من المجموعة الضاتلك الأداء الذى أدى إلى تطوير مستوى 

 القـدرات التوافقيـة مسـتوى ارتفـاع أن )م١٩٩٨( مصـطفي محمـد عمـرو يشـير الصـدد هـذا وفـي
 المهـاري بـاألداء تـرتبط مباشـرة التوافقيـة القـدرات أن حيـث لالعـب، الفنـي المسـتوى الرتفـاع ًمؤشـرا يعتبـر

 مـن الرياضـي الفـرد لـدى مـا علـى األداء في اإلنجاز مستوى يتوقف وبالتالي به، وتتأثر فيه وتؤثر لالعب

 )٣٣ : ١٤. (التوافقية القدرات تلك مستوى
زيفينـيـو ، )٣٢) (م٢٠٠٥(Stanistaw, Henryk  هنرـيـك ستانيـسـتوا مـن ـكـل ويؤكـد
 القـدرات ارتبـاط علـى) ٣٧) (م٢٠٠٥( Zbigniew Witkowski et al  وآخـرونويتكوويسـكي

 مسـتوى الـذي لديـه الرياضـي الفـرد نأ حيـث الرياضـية األنشـطة مختلـف فـي ىالمهـار التوافقيـة بالجانـب
 .األداء المهارى من متطور مستوى تحقيق يمكنه التوافقية القدرات من عالي

 سليمان داليا  ،)٣٦ ()م٢٠٠٣(  Zak & Dudaدودا وزاك دراسة نتائج مع سبق ما ويتفق
زم  حـا،)٨ ()م٢٠٠٨ ( محمـودطـارق الجمـال ،)٦ ()م٢٠٠٧ ( عـزتخالد فريـد ،)٧) (م٢٠٠٤ (ميره

 إيجـابي تـأثير لـه التـدريبي البرنـامج أن علـى دراسـتهم نتـائج اتفقـت حيـث )٥( )م٢٠١٣( محمد أبو الخيـر

  .التوافقية القدرات تنمية في
ًتوجــد ـفـروق داـلـة إحصــائيا ـبـين "  واـلـذى ـيـنص عـلـى أـنـه الثاـلـثالـفـرض صــحة وـبـذلك تحـقـق 

 ومهـارات الحركـات األرضـية التوافقيـة تلقـدراالقياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى ا
  ".فى الجمباز قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية

 القبليـة القياسـات بـين التحسـن نسـبل التغيـر معـدل فـى فـروق وجـود )١٤( جـدول نتائج من يتضح

 كـــاتالحر ومهـــارات التوافقـيــة الـقــدرات اختـبــارات ـفــى والضـــابطة التجريبـيــة المجمـــوعتين مـــن لكـــل والبعدـيــة

 ةـالمجموعــ تحســن نســبة تراوحــت حيــث التجريبيــة، المجموعــة ولصــالح البحــث قيــد الجمبــاز فــى األرضــية
 بينمـــا تراوحـــت نســـبة تحســـن ،)٪٦٩,٩٤ : ٪١,٩٠( بـــين مـــا التوافقيـــة القـــدرات اختبـــارات فـــى التجريبيـــة

 فــى يبـيـةالتجر المجموعــة تحســن نســب تراوحــت بينمــا ،)٪٣٦,٠٥ : ٪٠,٧٠(المجموعــة الضــابطة مــابين 

 تحســـن نســـب تراوحـــت دـوـقــ ،)٪٦٢٧,٢٧ : ٪١٥,٨٧( ـبــين مـــا الجمـبــاز ـفــى األرضـــية الحركـــات مهـــارات

ـــ المجموعــــة تفــــوق الباحـثـــة عـوترجــــ ،)٪٤٤,٠٠ :  ٪٨,٩٧( مــــابين الضــــابطة المجموعــــة  عـلـــى ةـالتجريبـي

 البرنامج إلى لبحثا دـقي الجمباز فى األرضية الحركات ومهارات ةـالتوافقي القدرات فى الضابطة المجموعة

 ذلـك سـاعد حيـث الضـابطة دون التجريبيـة المجموعـة علـى طبـق والـذى التوافقيـة القدرات باستخدام المقترح

ة علـى بـذل يـوتناسقها وسـهولة أداءهـا ممـا حفـز المجموعـة التجريب ربط مهارات الحركات األرضية على
 . بالمللاإلحساسأقصى جهد فى تعلم تلك المهارات دون 
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 )م١٩٩٨(Meinel & Schnabel  وشــنابل مايـنـل مــن ًكــال دراســة نـتـائجذـلـك مــع ويتـفـق 
 ًتـأثيرا يـؤثر التوافقيـة القـدرات فـى الفـرد مسـتوى أن )٣٣( )م٢٠٠٣( ,Starosciak  شتاروتشياك ،)٢٩(

 الالزمــة الضــرورية الشــروط أهــم مــن التوافقيــة القــدرات أن حيــث ،الحركــي الــتعلم علــى قدرتــه فــي ًواضــحا

 .ىالمهار األداء تحسن التوافقية القدرات نسبة زادت كلما ىأ الحركي، األداء إلتقان
توجد فروق فى معدل التغيـر لنسـب "  والذى ينص على أنـه الرابعالفرض صحة وبذلك تحقق 

 التوافقيـة لقـدراتاالتحسن بـين القياسـات البعديـة عـن القبليـة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى 
  ".األرضية فى الجمباز قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبيةومهارات الحركات 

 االستخالصات والتوصـيات 
 :االستخالصات: ًأوال
 التوافقية تنميه القدرات على ًايجابيا تأثيرا التوافقية التدريبات باستخدام المقترح التعليمي البرنامج أثر -١

 التـوازن - الـربط الحركـى – الحركـى  اإلحسـاس- القدرة على بـذل أقصـى جهـد –اإليقاع الحركى (
 القـــدرة علـــى التوجيـــه المكـــانى وتغييـــر - القـــدرة علـــى إدراك االتجـــاه - التـــوازن الحركـــى -الثابـــت 
 . لتالميذ المجموعة التجريبية)االتجاه

 مهـارات أداء مسـتوى علـى ًايجابيـا ًتـأثيرا التوافقيـة التـدريبات  باستخدامالمقترح  التعليميالبرنامج أثر -٢
 - الوقــوف علــى الــرأس – الدحرجــة الخلفيــة –الدحرجــة األماميــة ( لحركــات األرضــية فــى الجمبــازا

 .لتالميذ المجموعة التجريبية ) الوقوف على اليدين–  الميزان األمامى–العجلة 
مسـتوى و التوافقيـة القدراتجميع اختبارات تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى  -٣

 .ت الحركات األرضية فى الجمباز قيد البحثمهاراتقييم 
فـــى معـــدل التغيـــر فـــى نســـب التحســـن بـــين  المجموعـــة التجريبيـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة تفـــوق -٤

 ،)٪٦٩,٩٤ : ٪١,٩٠(حيــث ســجلت نســبة مــابين  التوافقيــة القــدراتفــى القياســات القبليــة والبعديــة 
حركـــات األرضـــية فـــى الجمبـــاز مهـــارات الفـــى و الضـــابطة للمجموعـــة )٪٣٦,٠٥ : ٪٠,٧٠(مقابـــل 

 . للمجموعة الضابطة)٪٤٤,٠٠ : ٪٨,٩٧( مقابل ،)٪٦٢٧,٢٧ : ٪١٥,٨٧(سجلت نسبة مابين 

 :التوصـيات: ثانيا
 الصف عامة وتالميذ بصفة االبتدائية المرحلة تالميذ على المقترح البرنامج تدريبات ضرورة تطبيق -١

 .يد البحثالقدرات التوافقية ق لتنميه خاصة بصفة الخامس
 مهـارات مسـتوى أداء لتحسـين االبتدائيـة المرحلـة تالميـذ علـى المقتـرح البرنـامج تـدريبات تطبيـق -٢

 .الحركات األرضية فى الجمباز
التركيز على أن يتم استخدام تدريبات القدرات التوافقية في التوقيت المناسب وبشكل مباشر لتحقيق  -٣

 .الهدف منها
 باختيـار نوعيـةالحركـات األرضـية فـى الجمبـاز  مهـارات تـدريس مجـال فـي نالعـاملي اهتمـام ضرورة -٤

 بمـا التركيـب حيـث مـن صـعوبتها وتـدرجالتي تتناسب مع المرحلة السنية للتالميـذ  القدرات التوافقية
 . ًأكثر تشويقا يجعلها



 

- ١٧٥ - 

  لت)ميذ المرحلة ا%بتدائيةا#رضية فى الجمباز مھارات الحركاتتعلم تأثير القدرات التوافقية بدرس التربية الرياضية على 

 م٢٠١٧-ل8بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– #ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 ـةالمراجـع العربيـة واألجنبي
 :المراجــع العربيــة: ًأوال
ـأحمــد  العــال أـبـو -١ ـد الفـت ـراهعـب  فــي كــرة القــدم، دار بي الـتـدرايولوجيفســ: )١٩٩٩ ( شــعالنمياح، إـب

 .رةهالفكر العربي، القا

دار المعـارف، ، ٢طأسـاليب منهجيـة فـي تعلـيم وتـدريب الجمبـاز، : )٢٠٠٠ (أحمد الهادي يوسف -٢
 .القاهرة

لى  لمكونات التوافق العضلي العصبي عةي نوعباتي برنامج تدرريتأث: )٢٠٠٧ ( مسعد علىإسالم -٣
 ةيكل غير منشورة، ري ماجسترسالة المركبة لناشئ كرة القدم، ةي األداءات المهارةيفاعل

   .جامعه المنصورة ،ةياضيرال ةيتربال

، ٣ط، في شالورغني العامة، ترجمة بي وطرق التدراتي نظرإلىمدخل : )٢٠٠٤ ( تري رانفبورغ -٤
    .ايلمانأ، بزجي، جامعة الةياضي الرةي التربةيكل

 ةالمهاريــات  بعــض األداءيــة علــيلتوافقالقــدرات اتنميــة تــأثير : )٢٠١٣(محمــد أبــو الخيــر حــازم  -٥
 الرياضـية للبـين، جامعـة التربيـة  غيـر منشـورة، كليـةماجسـتير، رسـالة لبـراعم كـرة القـدم

   .الزقازيق

بعـــض عـلــى ـيــة  التوافقلتنمـيــة الـقــدرات نوعـيــة برـنــامج ـتــدريبات ـتــأثير: )٢٠٠٧(عـــزت  خاـلــد فرـيــد -٦
دكـتــوراه غـيــر  رســـالة ر االنتـبــاه ومســـتوي األداء الفـنــي لناشـــئي رياضـــة الجـــودو،مظـــاه
    . المنصورةةجامع ،ةياضيرال ةيتربال ةيكل ،منشورة

 علــى تعلــم ســباحة الزحــف علــى ةيــ النوعةيــ التوافقباتي التــدرريتــأث: )٢٠٠٤ (رهيــ مماني ســليــادال -٧
 ، غيـر منشـورةري رسـالة ماجسـتة،ي جامعة المنوفةياضي الرةي التربةير لطالبات كلهالظ
    .ةي جامعة المنوفة،ياضي الرةي التربةيكل

  المهــارياألداء مســتويعلــى يــة الخاصــة  التوافقالقــدرات تــأثير: )٢٠٠٨(محمــود  طــارق الجمــال -٨
هــوكي المـيـدان، المــؤتمر اـلـدولي األول للتربـيـة البدنـيـة والرياضــة، العــدد األول، لناشــئ 
 .   الكويت

النظريات واألسس العلمية فـي تـدريب الجمبـاز الحـديث، الجـزء : )٢٠٠٩ (ر عليعادل عبد البصي -٩
 .دار الفكر العربي، القاهرة، ٢ط، الثانى

 واالنجـاز االنتبـاهر ه علـى مظـاةيـ بعـض القـدرات التوافقةيـأثـر تنم: )١٩٩٢(حلمـي حمد أعصام  -١٠
 ريــ غتــوراهدك ة رســال،ني الناشــئنيم فــردى متنــوع للســباح٢٠٠ لســباحة الفراشــة الرقمــي
    .سيجامعة قناة السو ،دي ببورسعةياضيرال ةيتربال ةي كل،منشورة

، دار ١٢ ط ،)قــاتي وتطب– اتيــنظر (الرياضــي بيالتــدر: )٢٠٠٥ ( عبــد الخــالقني الــدعصــام -١١
 .  المعارف، القاهرة

 .األكاديمية الرياضية العراقية, أهمية القدرات التوافقية: )٢٠٠٩ (على فالج سلمان -١٢
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  .القاهرة المعارف، دار ،٢ط الجمباز، في ىالمهار التحليل :)١٩٩٨( الرحمن عبد محمد علي -١٣

ع، .م. لالعبـي المصـارعة فـي جةي للقدرات التوافقعامليهدراسة : )١٩٩٨ (عمرو محمد مصطفي -١٤
      .، جامعة حلواننيللبن ةياضيالر ةيالترب ةيمنشورة، كل ري غدكتوراه رسالة

 للنشــر الكلمــة فرســان ،٢ط ، للرجــال التعليمــي الجمـبـاز :)٢٠٠١( ســليمان محمــود يعـقـوب، ىـفـوز -١٥

 .القاهرة والتوزيع،

أسـس التـدريب الرياضـى لتنميـة : )١٩٩٧ (محمـد صـبحى حسـانين,  إسـماعيلكمال عبد الحميد -١٦
, دار الفكــر العرـبـى, اللياـقـة البدنـيـة ـفـى درس التربـيـة الرياضــية بمــدارس البـنـين والنـبـات

 .القاهرة

ٕتصـميم وانتاجيـة برمجيـة : )٢٠٠٣( ومحمـد علـي، هـاني سـعيد عبـد المـنعم محمد سعد زغلول، -١٧
 تعليمـيـة معــدة بتقنـيـة الهيبرمـيـديا وأثرهــا عـلـي جواـنـب اـلـتعلم لمهــارات ضــربات ركمبـيـوت

الكـــرة ـبــالرأس لطلـبــة كلـيــة التربـيــة الرياضـــية بطنطـــا، مجـلــة نظرـيــات وتطبيـقــات، كلـيــة 
 .   ٤٨درية، العدد التربية الرياضية للبنين بأبي قير باإلسكن

القيــاس والتقــويم فــي التربيــة البدنيــة والرياضــة، الجــزء األول، : )٢٠٠١(محمــد صــبحي حســانين  -١٨
   .، دار الفكر العربي، القاهرة٤ط

اختبـارات األداء الحركـى، دار النشـر : )٢٠٠١(محمد نصر الدين رضوان، محمد حسن عـالوى  -١٩
     .العربى، القاهرة

تأثير تنمية بعض القدرات التوافقيـة الخاصـة برياضـة الجمبـاز علـى : )٢٠٠٧( عمر السيد ناصر -٢٠
,  مارس٢٢ -٢١المؤتمر العلمى الدولى الثانى فى الفترة من , مستوى األداء المهارى

 .جامعة الزقازيق, كلية التربية الرياضية للبنين, المجلد الثانى

مســتوى األداء  لرفـع الخاصـة ةيـالقـدرات التوافق بعـض ريتطــو أثـر: )٢٠٠٤(ييـه  محمـود نبنينسـر -٢١
 رـيـ غري ســنوات، رســالة ماجســت٨ عـلـى عارضــة الـتـوازن لناشــات الجمـبـاز تحــت الفـنـي

     .ةي، جامعة إلسكندرني للبنةياضي الرةي التربةيمنشورة، كل

 علـــى بعـــض ةيـــ القـــدرات التوافقةيـــ لتنمتـــدريبي برنـــامج ريتـــأث: )٢٠٠٤ ( محمـــودنيفـــين حســـين -٢٢
 ةـيــ منشـــورة، كلرـيــ غدكـتــوراه الجـــودو، رســـالة اضـــةيعـبــات ر ـلــدى الةـيــالمـهــارات الحرك

     .قيجامعة الزقاز  للبنات،ةياضيرال ةيالترب

 كيــالتوافــق الحركــي والتكن" العامــة بي وطــرق التــدراتيــمــدخل إلــى نظر: )١٩٩٨( هيــ روهــانسي -٢٣
، ـبـزغي، ل"في شــالروغنـيـ" ترجمــة ة،ياضــي الرةـيـ للترباأللمــاني، المعهــد العــام "الرياضــي

 .ةيمقراطي الدايمانأل

 ورغنيـــ، ترجمـــة الرياضـــي كيـــالتوافـــق الحركـــي والتكن: )٢٠٠٥ (تـــري، انفبـــورغ ريـــه روهـــانسي -٢٤
     .ألمانيا، بزجي، جامعة الةياضي الرةي التربةيكل، ٢ط، فيشال
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