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 مقدمة البحث.

 أصبحت حتى الرياضى التدريب علم تطوير إلى الحالي العقد تواكب التي العلمية الثورة أدت     
 كافة في الرياضيين لاألبطا باستعراض التطور هذا نتاج لعرض مسرحا   الدولية والمحافل البطوالت

إبداعا   أظهرت الدولى باألتحاد الفنية اللجنة أن حتى ، خاصة بصفة والجمباز عامة الرياضات
 رياضة في المستخدمة واألجهزة الدولى التحكيم قانون  على طرأت التي التغييرات في وإبتكارا  

 الفني. الجمباز
 عبر وتطويره الالعب اعداد عملية فى كبير ةاهمي الرياضى بالتدريب المرتبطة العلوم وتمثل      

 الالعبين تطوير من يتمكن لن العلم لهذه الصحيحة المعرفة يمتلك ال الذى والمدرب التدريبة، حياتة
 تحدث التي المختلفة للتكيفات الحقيقية االسباب على التعرف من يتمكن لن النه مألئمة بطريقة
 غيرها.                            وا فسيولوجية او بدنية كانت سواء للجسم
بأن  م(1997طلحة حسام الدين ، وفاء صالح الدين ،سعيد عبد الرشيد ) من ويشير كال     

التدريبات النوعية تحتل أهمية خاصة في رياضة الجمباز حيث تعمل على تطوير الصفات البدنية 
مستوى المهارى من خالل تدريبات والحركية الخاصة ، فهي تعتبر من أفضل األساليب لتنمية ال

يتشابه فيها العمل العضلي مع المسارات الحركية لالداء المهارى للمهارات الحركية المختلفة على 
 ( 85:16أجهزة الجمباز، وكلما كان التدريب أكثر خصوصية كان العائد أفضل .)

 الجمباز رياضة ان لىع (2006الشاذلى) فؤاد احمد و شحاتة ابراهيم محمد" من ويشير كال     
 وتكسب الراقى باالداء تتميز التى العالمية و االساسية و الشائعة الرياضية االنشطة احد هي

 الحركى واالحساس العصبى العضلى والتوافق والتوازن  الحركية السرعة و القوة و المرونة ممارسيها
 (53:28).  األداء في المميز

 يحتاج المختلفه الجمباز أجهزة على العمل انم(2004) عادل عبد البصير علي يضيف كما    
 بطريقه االداء الالعب بمحاوله وذلك الجهد فى االقتصاد منها واالسس الضوابط من مجموعه

مستوى األداء المهارى على  برنامج تدريبي نوعي باستخدام جهاز مساعد مبتکر وأثره على "

 "عارضة التوازن جهاز

 حسين عبد الونيس حسن/ د.م  

 كلية التربية الرياضية  

 جامعة بنى سويف
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 بأستخدام االجهزه على والحركات رت ا المها بين الربط وكذالك وعقلى، بدنى جهد وبأقل انسيابيه
 الحركات وربط أنسجام الى يؤدى مما تليها التى لحركهل أبتدائى كوضع النهائي للحركه الوضع

.  لها المناسب وبالمجهود لها المخصص الزمن فى أدائها على والعمل الحركيه والمهارات والجمل
(49:18) 
 

 Abie جروسفيلد اباى" اكد التدريب عملية فى المهارية باالساسيات يتعلق وفيما     
Grossfield  (1996 )كونر وبارت Bart conner (1995 )ملبرج واريك Eric Malberg  

Geroldcolkin  (1994 ) كالكين وجيراندFredorlfocky  (1994 )اورلفسكى وفريد( 1993)
 الكتساب مستويات ضمان االقل الصعوبة مستويات التي تمثل االساسيات اتقان اهمية على

 بعد اال اعلى لمهارات  االنتقال و تسرعال عدم اتفقوا على كما االحهزة جميع على االعلى الصعوبة
   المتغيرات . هذه وتحديد اختيار فى الحرية للمدربين و االتقان مؤشرات كافة استخدام

                                                                               
(36()37()39()40()42) 

 الضرورى  من أصبح قد أنه م(1998ل عبد البصير" )فوزي يعقوب ، وعاد" ويذكر كال من      
 ذات الحركية بالمهارات المتعلقة المتغيرات كافة دراسة الجمباز رياضة في والباحثين المدربين على

 يمكن حتى التدريبية أو الميكانيكية أو التشريحية الناحية من ذلك كان سواء العالية الصعوبة
 (45:24المهارى .) األداء تطوير في همتسا التي التدريبية البرامج تصميم

 الالعبين إكساب إلى يهدف الذى البرنامج هو المتخصصة المراجع في المهارى  واالعداد    
 يتطلب األداء لها، و المالئمة التنافسية المواقف في ووضعها الرياضى للنشاط األساسية المهارات
 األداء تحليل ضرورة جانب إلى هذا خاصة، يةونفس بدنية قدرات توافر الجمباز أجهزة على المهارى 

 وإتباع دقة بكل التكتيكية النواحى تنفيذ على يعتمد للمهارات المتميز إلى مراحل، واألداء الفني
 كأحد األمر هذه تضع التي األعداد لخطة وفقا   هذا ويتم ذلك، لتحقيق الالزمة التدريبية الخطوات
 (55:1) .الرئيسية األهداف

 التدريبات هي النوعية التدريبات م(2010محمد إبراهيم شحاتة ) ياق متصل يذكروفي س    
 بالنشاط الخاصة المهارات الحركية وتنمية لإلعداد تهدف والتي خصوصية األكثر المساعدة
 وفقا   وتوظيفا   النوع أو الكم ناحية من سواء التخصص درجات أقصى في التخصصى الرياضى

 (85:31األداء . ) في العاملة العضلية جموعاتللم اللحظية لالستخدامات
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لالنسات  الجمباز الفني أحد األجهزة االربعة في منافساتعارضة التوازن  جهاز عتبرهذا وي   
سم: 100سم( وارتفاع )10) علي قاعدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى وهذا الجهاز

ان والبعد عن السقوط او االرتطام حتى التز سم( وذلك يحتاج الي مهارة خاصة لإلحتفاظ با125
 يةالحركالمهارات يشكل ارتفاع الجهاز صعوبه في اداء  حيث، التتعرض الالعبات لإلصابة 

) .  في األداء يمثل عبئ كبير على كاهل الالعباتوانسيابها ولذلك فإن جهاز عارضة التوازن 
22  :144 .) 

بية والخلفية( السريعة والبطيئة سواء بالهبوط المنفرد أو وتعد مهارات الشقلبات ) االمامية والجان    
الهبوط المزدوج من المتطلبات األساسية على جهاز عارضة التوازن كما ان لمهارات الدورانات 
الهوائية ) االمامية والجانبية والخلفية( بأوضاع الجسم المختلفة المفروده والمنحنية والمكورة  أهمية 

ز والتي تصنف من الصعوبات العالية طبقا لمتطلبات األداء الفني والقانوني كبيرة جدا على الجها
وفقا للتعليمات الفنية لالتحاد المصرى واالتحاد الدولى للجمباز ، وكذلك المهارات الجمبازية مثل 
مهارة الفجوة بأشكالها المتنوعة والقفزات المتعددة تعد أيضا من المتطلبات الفنية والقانونية على 

 (95:23لجهاز. )ا
وبالتحليل الفني للمتطلبات االداء للمهارات االكروباتية والمهارات الجمبازية نجد ان كل المهارات    

تلك  تحتاج الى قدرة عالية للدفع بالذراعين واالرتقاء بالرجلين االمر الذي يتطلب من الالعبات 
سالمة تجنبا لالصابات البالغة التي التمتع بقدرات بدنية عالية جدا زيادة على عنصر األمان وال

يمكن ان تلحق بهن عند األداء المهارى على الجهاز  مما يمثل عائق كبير جدا امام المدربين في 
استخدام التدريبات المختلفة عند تعليم المهارات المتنوعة خوفا على الالعبات من التعرض لإلصابة 

القبال على تعلم المهارات المختلفة على الجهاز كما يمثل عائق اكبر على الالعبات انفسهن في ا
تخوفا من التعرض للسقوط على الجهاز وعدم االتزان بسبب عدم توافر عنصر االمان والذي 

 اليتوافر بعارضة التوازن طبقا لمواصفاته الفنية القانونية.
التوازن بشكل ولهذا فيعتبر التوازن له أهمية كبيرة في مهارات الجمباز عامة وجهاز عارضة    

أن   خاص والذى يتطلب تغيرا مفاجئا فى الحركات التى تفقد خاللها الالعبه توازنها ، مع ضرورة
، االمر الذي يحتاج  الى قدرة عضلية بالطرفين عند تستعيد هذا التوازن بسرعة لبدء حركة جديدة

 (  120:  22)  الدفع واالرتقاء  أثناء أداء المهارات الجمبازية واالكروباتية عليه .
 عن البديل أصبحت حيث الجمباز تدريب في المساعدة دورا  أساسيا واألدوات األجهزة وتلعب  

 ونظرا   المهارى ، األداء مستوى  وتحسين تعليم خالل المدرب بها يقوم التي المساعد السند عملية
 من النوع ذلك ورظه أستوجب الذي األمر حاليا ، الفني تركيبها وتعقد الجمباز مهارات لتعدد
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أصبحت ال تحقق المنتظر منها مع اغلب  المدربين بها يقوم التي السند عملية ألن األجهزة
 (14:28المهارات الحركية على األجهزة المختلفة . )

نظرا الحتوائها على  المساعدة واالدوات كما أن رياضة الجمباز تعتمد على الكثير من األجهزة  
عبة والمعقدة حركيا والتي تتطلب انسيابية ودقة عالية في األداء مقترنة العديد من المهارات الص

  بدرجة كبير من الخطورة .
 (2017وندا عبد الوهاب ) (2004) وياسر قطب( 1993) صبحيهشام كال  من   ويشير    

ز أن التدريب باستخدام األدوات واألجهزة المساعدة لها عامل كبير اذا استخدمت بعناية على انجا
المهارات المختلفة على األجهزة والتي تعطي صورة أكثر وضوحا للمهارة وتتيح لالعبات إمكانية 
أداء المهارات بنفسهم دون الحاجه الى السند ودون اإلحساس بالخوف او القلق من اإلصابة حيث 

دافعية أنها تعزز الثقة بالنفس وبذل المزيد من الجهد وعدم اإلحساس بالملل وبالتالي زيادة ال
 (3:33()8:35()55:34للتدريب. )

 مشكلة البحث.

الميدانية في صاالت تدريب الجمباز وجد صعوبة بالغة في تعليم  الباحثخالل خبرة من     
واتقان المهارات االجبارية واالختيارية على جهاز عارضة التوازن لالعبات في المراحل السنية 

سنة بنات والتي تمثل عنق الزجاجة  11ن مرحلة تحت المختلف وخاصة في مرحلة االختيارى المقن
أمام العبات الجمباز والمدربين في استكمال  التدريب ، وذلك بسبب عدم قدرة الالعبات على أداء 
المهارات المطلوبه بدرجة عالية من االتقان والدقة أو بسبب االصابات التي تالحقهن أثناء التعليم 

 ى جهاز عارضة التوازن.   والتدريب على تلك المهارات عل
ومن خالل اشتراك ومشاهدة الباحث للمنافسات المحلية الحظ ضعف شديد في مستوى األداء    

المهارى لالعبات على جهاز عارضة التوازن وحصولهن على درجات خصومات كبيرة جدا في 
ارهن في ممارسة األداء على الجهاز تصل بالالعبة الى الخروج من المنافسة نهائيا أوعدم استمر 

 رياضة الجمباز نتيجة أصابة بالغة أثناء المنافسة.
وعلى مستوى المنتخب المصرى الحظ الباحث أن العباتنا تحرز العديد من الميداليات والمراكز 

 المتقدمة على أجهزة الجمباز في المنافسات الدولية بإستثناء جهاز عارضة التوازن .
ام الباحث بشدة  فشرع بالبحث في المراجع العلمية وشبكة االمر الذى استرعى انتباه واهتم

المعلومات الدولية المتخصصة في المجال أمال من في إيجاد حال  ، وقد انتهى به البحث الى 
تصميم جهاز مساعد مبتكر لجهاز عارضة التوازن واستخدامه في تعليم وتدريب المهارات 

سنة امال منه في تحسين المستوى  11رية  لالعبات تحتالجمبازية واالكروباتية االجبارية واالختيا
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المهارى مستخدما التدريب النوعى لما له من أثر إيجابي في تحسين األداء المهاري كما تم ذكره 
 مسبقا.

 (Safety Pushing beem)الأهمية التطبيقية للجهاز

 لفة على عارضة يعطي الجهاز قدرة ارتدادية مناسبة عند أداء المهارات الحركية المخت
التوازن والذي يسهل كثيرا من تعلم واتقان المهارات الجمبازية واالكروباتية المتعدد على 

 الجهاز.

  يحافظ الجهاز على الالعبات من اإلصابة عند السقوط أثناء وبعد أداء المهارات الحركية
 عليه حيث يزيد من عنصرى األمان والسالمة على الجهاز.

 لالعبات في الحصول على الدفع المناسب للذراعين واالرتقاء الرجلين عند يساعد الجهاز ا
 أداء المهارات سواء الجمبازية أو االكروباتية على عارضة التوازن.

  يزيد الجهاز من قاعدة االرتكاز على عارضة التوازن مما يزيد االتزان بنوعيه الثابت
 لحركية المختلفة على الجهاز.والمتحرك اثناء وبعد األداء المهارى للمهارات ا

  يسهل الجهاز من أداء المهارات ذات الصعوبة العالية على جهاز عارضة التوازن والتي
كانت مشكلة تواجه المدربين والالعبات حيث كانت تقلل من درجة الصعوبة التي تحصل 

 عليها الالعبات عند أداء الجلة الحركية في المنافسات .

 جهزة القانونية األخرى في الجمباز الفني رجال وانسات .يعد جهاز مساعد لأل      
 أهداف البحث.

الى تصميم برنامج تدريبي نوعي باستخدام جهاز مساعد مبتكر والتعرف على أثره  يهدف البحث  
 -على:
 .مستوى األداء المهارى علي جهاز عارضة التوازن لالعبات افراد المجموعة التجريبية   

 

 

 ث.فروض البح

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدى في مستوى األداء  .1
وفي اتجاه القياس البعدي لالعبات افراد المجموعة  المهارى علي جهاز عارضة التوازن 

 التجريبية.
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ء توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدى في مستوى األدا .2
وفي اتجاه القياس البعدي لالعبات افراد المجموعة  المهارى علي جهاز عارضة التوازن 

 الضابطة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية  .3

وفي اتجاه القياس البعدي  والضابطة في مستوى األداء المهارى علي جهاز عارضة التوازن 
 ات افراد المجموعة التجريبية.لالعب

 مصطلحات البحث.

 (beem Safety Pushingجهاز )
هو جهاز مساعد مبتكر عبارة عن جهاز مطاط يتم تزويده بالهواء وهو مستطيل الشكل يبلغ    

سم ويتم تثبيته بجانبيى واسفل جهاز عارضة التوازن 5سم وارتفاعة 15م وعرضه  2.5طولة 
سم وطولة 5زعين على الجانبين بمقاسات متساوية عرض الواحد شريط الصق مو  4من خالل 

 (2مرفق )سم. 50
 الجملة الحركية على عارضة التوزن   

نصت تعليمات اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات بأن الجملة االجبارية المقننة على جهاز  
وباتية ومهارات سنة بنات البد وأن تحتوى على مهارات أكر  11عارضة التوازن لمرحلة تحت 

مهارات متضمنة مهارة البداية ومهارة النهاية وذلك طبقا لمتطلبات األداء  8جمبازية وبحد أدني 
  (1مرفق)الفني على الجهاز كما ينص قانون االتحاد الدولى. 

 الدراسات السابقة .
د من لقد اجريت مجموعة من الدراسات العلمية في الجمباز الفنى والتي استخدمت العدي    

العلمية والبرامج التدريبية المختلفة واألدوات واألجهزة المساعدة المتنوعة لتنمية المستوى  االساليب
 مهران عبده أحمدالبدنى والمهارى لالعبي والعبات الجمباز على األجهزة المختلفة كدراسة 

( 2000)أحمد محمد عبد العزيز( ودراسة 2007)أحمد محمد السيد برغوثودراسة ( 1986)
داليا محمد ( ودراسة 2007)األعصر إيمان عبد هللاودراسة  (2012) أسيا سليمان محمدودراسة 

رؤوف عبد  ودراسة (2008) رانيا عبد العزيز جميل الفليت ( ودراسة 2011) معروف الحضري 
صالح الدين محمد  ودراسةم( 1983)زينب سيد حسن م( ودراسة2009)الكريم عبد الرؤوف

( ودراسة 2015) عادل جالل شوقي عباسم( ودراسة 1990)  دايات أحمد حسنينسليمان , ه
 هشام صبحي( ودراسة 2017) ندا عبد الوهاب عبد الرحيم م( ودراسة2014) غريب كريم إبراهيم

برنامج تدريبي  ( ولكن لم يتطرق احد الى استخدام2004) ياسر على قطب( ودراسة 1993)
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لتحسين المستوى  (Safety Pushing beem)المبتكر  نوعي باستخدام الجهاز المساعد
 .وذلك في حدود علم الباحث المهارى على عارضة التوازن 

 :البحث إجراءات

 :البحث منهج   
 بالتصميم التجريبي االستعانة وتم البحث، لطبيعة لمناسبته التجريبي المنهج الباحث استخدم      

 . والبعدي القبلي اسالقي باستخدامتجريبية وضابطة  تينلمجموع
 :البحث وعينة مجتمع

بنادى من العبات الجمباز الفني بأكاديمية اإلمبراطورية الرياضية  البحث مجتمع مثلتي    
باإلتحاد المصري للجمباز للموسم  تبتروسبورت بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة والمسجال

جمباز الالعبات من ريقة العمدية تم إختيار عينة البحث بالط. حيث م 2021/ 2020الرياضى 
تقسيمهم بطريقة عشوائية الى مجموعتين تم و .  العبة 12سنة وبلغ عددهن  11تحت  فنيال

  العبات. 6واألخرى ضابطة من  العبات 6أحداهما تجريبية من 
 عتدالية توزيع أفراد العينة في االختبارات قيد البحث :إ

من الدراسات للتعرف على أنسب اإلختبارات المناسبة  باإلطالع على العديد الباحثقام       
لذا تعمد  ر إعتداليةيمن عيوب التوزيعات الغ ايضا   العينة وخلوها تكافؤلطبيعة البحث  للتأكد من 

ومعتمدة من قبل المراجع والدراسات العلمية السابقة  استخدام اختبارات سبق ثباتها وصدقها الباحث
رات وهو موضح امل األلتواء لنتائج هذة االختبا. وقام الباحث بحساب مع والمرتبطة بطبيعة الدراسة

 عيوب التوزيعات غير اإلعتدالية. ( للتأكد من تجانس العينة وخلوها من 1بجدول رقم ) 
 ( 1جدول ) 

 التوصيف االحصائي لعينة البحث في متغيرات النمو
 (12)ن=            لمهارى والمستوى اختبارات البدنية واال                      

 المتغرات م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

1 

مو
لن
 ا
ت

را
تغ

م
 

 0.600- 0.189 10.60 10.54 سنة السن

 0.374- 2.907 133.00 132.70 سم الطول 2

 0.073- 2.011 33.00 33.40 كجم الوزن 3

 0.280 0.306 5.15 5.14 سنة العمر التدريبي 4

5 

ت 
را

با
خت

ال
ا

ية
دن

لب
ا

 

 0.142 3.058 36.00 36.41 سم القدرة العضلية للرجلين

 0.574- 1.864 25.00 24.75 سم القدرة العضلية للذراعين 6

 0.290 1.651 2.00 2.00 سم مرونة الفخذين 7

 0.234 2.745 21.00 21.41 سم مرونة الجذع 8

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

109 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 0.288 1.497 13.00 13.33 عدد الرشاقة 9

 0.639 3.503 44.50 45.50 ثانية اإلتزان 10

11 

ى
ار

مه
 ال

ى
تو

س
لم

ا
 

 0.282 1.614 3.00 3.33 درجة هاند سبرنج

 0.185- 1.240 3.50 3.08 درجة رونداف 12

 0.136 0.965 3.00 3.25 درجة باك ديف 13

 0.153- 1.302 3.00 3.33 درجة باك صلتو 14

 0.354 0.834 2.00 1.83 درجة اتشنجليب  15

 0.522- 1.055 5.00 4.75 درجة اسبلت 16

 0.591- 1.055 5.00 5.25 درجة وولف 17

قيد  لدى عينة البحث التجريبيةتراوحت معامالت االلتواء ( أنُه 1يتضح من جدول )  
 أنأى تقع داخل المنحنى اإلعتدالي وبذلك فهي ( 3،+3-البحث انحصرت ما بين )

 العينة موزعة توزيعا  إعتداليا  مما يشير إلى تجانس أفراد العينة قيد البحث .
 تكافؤ عينة البحث. 

من تجانس عينة البحث في دالالت النمو والعمر التدريبي  الباحثبعد ان تأكد 
والمتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث . قام الباحث بتقسيمهم الى مجموعتين متساويتين 

تجريبية األخرى ضابطة . وللتاكد من تكافؤ المجموعتين قام الباحث أحداهما لعدد في ا
 -كما يتضح من جدول التالي: بحساب داللة الفروق بينهما

 (2جدول رقم )
 تكافؤ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في دالالت النمو والعمر 

 والمهارية قيد البحثالتدريبي والمتغيرات البدنية 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 Tقيمة 

 2ع 2م 1ع 1م

 0.14 0.23 10.51 0.15 10.53 سنة السن

 0.56 3.20 131.66 0.94 132.66 سم الطول

 -0.81 2.50 33.50 1.64 32.50 كجم الوزن

 -0.73 0.33 5.25 0.28 5.11 سنة العمر التدريبي

 0.64 2.78 35.83 3.46 37.00 سم القدرة العضلية للرجلين

 -0.75 2.04 25.16 1.75 24.33 سم القدرة العضلية للذراعين

 -0.33 1.47 2.16 1.94 1.83 سم مرونة الفخذين

 -0.10 2.73 21.50 3.01 21.33 سم مرونة الجذع

 -1.17 1.47 13.83 1.47 12.83 عدد الرشاقة

 1.81 1.72 43.83 4.16 47.16 انيةث اإلتزان

 1.08 1.47 2.83 1.72 3.83 درجة هاند سبرنج

 0.68 1.32 2.83 1.21 3.33 درجة رونداف

 6=2=ن1ن
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 0.28 0.75 3.16 1.21 3.33 درجة باك ديف

 -0.87 1.21 3.66 1.41 3.00 درجة باك صلتو

 0.67 0.81 1.66 0.89 2.00 درجة ليب اتشنج

 0.80 1.22 4.50 0.89 5.00 درجة اسبلت

 0.26 1.16 5.16 1.03 5.33 درجة وولف

 1.81( = 0.05)( لداللة الطرفين عند مستوي   Tقيمة )     
( أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية 2يتضح من جدول )

 والمجموعة الضابطة في قياسات دالالت النمو والعمر التدريبي والمتغيرات البدنية
( الجدولية عند T( المحسوبة أقل من قيمة )Tوالمهارية قيد البحث . حيث أن قيمة )

( . مما يعطي داللة مباشرة على تكافؤ مجمعتي البحث 0.05مستوى معنوية )
 التجريبية والضابطة في هذة المتغيرات .

 وسائل وأدوات جمع البيانات :

 أوال: األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 هاز الريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر.         * ميزان إلكتروني لقياس الوزن ج

 بالكيلو جرام.
 اساتك مطاطة مختلفة االحجام                       .جهاز عارضة توازن قانونى * 

  ةرضياال الحركات * جهاز     جهاز عارضة توازن مساعد مختلف االرتفاعات . 

 سيوم ) مانيزيا(                      * مراتب هبوط مختلفه كربونات ماغني
 االرتفاعات.

  سلم رشاقة                                        * كاميرا تصوير 

 ( جهازSafety Pushing beem)    

سم وارتفاعه و 15م وعرضة 2.5عبارة عن جهاز مستطيل الشكل طولة  وهو   
ن متداخلتين الطبقة األولى عبارة عن جلد مطاط مكون من طبقتي سم5سمكة 

مستطيل يتم ملؤه بالهواء من خالل ضاغط الهواء الكهربائي ، والطبقة الخارجية عبارة 
( شرايط الصقة موزعين بالتساوى 4عن موكيت ناعم غير قابل للتزحلق مثبت بهم )

توازن. سم لتثبيت الجهاز بعارضة ال50سم وطولة 5بطول الجهاز عرض الشريط 
 (2مرفق )

 ثانيا : االستمارات المستخدمة بالدراسة.
  .(3مرفق )استمارات تسجيل البيانات لتسجيل القياسات واالختبارات قيد البحث 
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 .(4مرفق ) استمارات تقييم مستوى األداء المهارى للعينة قيد البحث 

  (5مرفق ) حول مكونات البرنامج التدريبي . استطالع رأي الخبراء اتاستمار 

 

 ثالثا: االختبارات المستخدمة في البحث:

تم وأراء السادة الخبراء المرجعي والقراءات العلمية للمراجع والدراسات  المسحمن خالل       
 التوصل

 (6مرفق ) التالية: البدنية االختباراتالى      

  الوثب العالى من الثبات لقياس القدرة العضلية للرجليناختبار .  
 الدفع بالذراعين البعد مسافة لقياس القدرة العضلية للذراعينختبار ا.  
 لقياس الرشاقة تكرار() دقيقة 1 اختبار بيربى المعدل . 
  الفجوة من الثبات لقياس مرونة الفخذين.اختبار 

  الكوبرى من الثبات لقياس مرونة الجذع.اختبار 

  اس االتزان.الوقوف على مشط القدم من الثبات لقياختبار 

 :تقييم مستوى األداء المهارى 

عن طريق للمهارات الحركية على جهاز عارضة التوازن األداء  مستوى تم تقييم 
بتقييم  ثالثة محكمين يقومواعن طريق  المسجلين في االتحاد المصرى للجمباز،محكمين ال

از ) قيد البحث( واختيار مستوى األداء المهارى للمهارات الحركية اإلجبارية المقننة على الجه
متوسط الدرجة لكل مهارة ومعالجة النتائج إحصائيا  الستخراج نتائج التي توصلت اليها 

 (4) ، مرفقالدراسة 

 الدراسة الاستطلاعية:

العبات من مجتمع البحث ومن خارج العينة بإجراء دراسة استطالعية على  الباحثقام 
 وذلك للتعرف على: االساسية

 األجهزة واألدوات المستخدمة.صالحية  -1

 طبيعة العمل على الجهاز المساعد والوقت الذي يستغرقة أداء كل العبة عليه.  -2

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

112 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 لعينة البحث. النوعيةتدريبات المناسبة  -3
 التأكد من مدي مناسبة بعض محتوى البرنامج التدريبي لعينة البحث. -4

المعوقات التي يمكنة ان تواجه الباحث  تطبيق االختبارات البدنية عليهم ومعرفة ما هي  -5
 عينة البحث األساسية.لتالفيها عند اجراؤها على 

 

 القياس القبلي.
 في على مدى يومان ) التجريبية والضابطة ( البحث تيتم إجراء القياس القبلى لمجموع        

أما في  اسة .ق االختبارات البدنية الخاصة بالدر يتم تطبم 11/12/2020األول الجمعة اليوم 
للجملة الحركية قياس مستوى األداء المهاري م تم 12/12/2020وهو السبت ي اليوم التال

افراد عينة البحث سنة بنات  11تحت  االجبارية على جهاز عارضة التوازن للبنات مرحلة 
  التجريبية والضابطة.

 الدراسة. تطبيق

  البحث قيد التجريبية المجموعة العبات    

 Safety)الجهاز المساعد المبتكر   المقترح النوعي التدريبي البرنامج تطبيق تم     
Pushing beem)  لتحسين المستوى المهارى للجملة الحركية االجبارية على عارضة

 الموافق االثنين  يوم  من  الفترة في التجريبية  المجموعة  للالعبات التوازن 

 ثالث بواقع أسبوع 12  ولمدة م6/3/2021 الموافق السبت يوم الى م14/12/2020

 ق(.90)  التدريبية الوحدة زمن اسبوعيا   تدريبية وحدات

  الضابطة المجموعة العبات    

 بالطريقة التوازن  عارضة جهاز على الحركية للجملة االجبارية المهارات على التدريب تم     

 األداء شروط وبنفس بتروسبوت ىبناد الجمباز صالة داخل التدريب في المتبعة التقليدية

 البدني المستوى  من يحسن الذي وبالشكل الالعبات سالمة على للحفاظ للمهارات الفني

 الوحدة زمن اسبوعيا   تدريبية وحدات ثالث بواقع أسبوع 12  ولمدة لالعبات والمهاري 

 ق(.90)  التدريبية

 :المقترح التدريبي البرنامج
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 والمبادئ األساليب أفضل تحديد خالل من المقترح التدريبى امجهبرن بتصميم الباحث قام      
 والخبراء المرجعى والمسح الباحث خبرة خالل من استخالصها تم والتي البرامج  وإعداد لتخطيط

 :يلي لما وفقا   (4) مرفق
 البرنامج تطبيقل ومرحلة ماقبل المنافسات الخاص االعداد مرحلة اهداف تحديد 

 . بوضوح التدريبي

 التدريبي البرنامج لتطبيق الزمنية الخطة تحديد. 

 وفترات الراحة المساعدة األجهزة باستخدام المستخدمة التدريبات وحجم شدة تحديد 
 .الخاص األعداد مرحلة وهدف لمحتوى  وفقا   البينية

  المستخدمة واألدوات اإلمكانات رافتو.  
 والتطبيق لتعديلل وقبوله المقترح التدريبى البرنامج مرونة.  
 االجبارية للجملة الحركية على جهاز عارضة التوازن  اتمهار ال تحسين على التركيز

 الجهاز استخدامو  المقترحة النوعية التدربيات بين  المزج طريق عن البحث قيد 
ومرحلة ماقبل  الخاص االعداد فترة خالل (Safety Pushing)المساعد

 .الرئيسى الجزء فيالمنافسات 
 :المقترح التدريبات وضع أسس
نهائية   -رئيسية  -تمهيدية ( مراحل ثالث إلى للمهارات وتقسيمها الفنية الخصائص تحليل -

) 
 للمهارات الحركية االجبارية. الفني التحليل من المقترحة التدريبات استخالص -
 مع الشخصية ابالتالمق وكذلك التدريبية الباحث خبرة خالل من المقترحة التدريبات اختيار -

 .المرجعى والمسح للجمباز، الدولى االتحاد تدريبات ومتابعة الخبراء
 ةالمقترح التدريبات تطبيق ومدة مرحلة تحديد -
 على الخاص ومرحلة ماقبل المنافسات األعداد مرحلة في البرنامج بتطبيق الباحث قام -

 ، االثنين ، السبت (أيام بواقع ثالث وحدات تدريبية ( أسبوع12) بواقع البحث عينة
  )األربعاء

 حيث يتم الواحدة التدريبية الوحدة في  )ق 90) عارضة التوازن  جهاز على التدريب زمن -
 من دقيقة ق( 55الى  40مدة تتراوح بين ) المقترح البرنامج قيد المهارات على التدريب

 . تدريب الجمباز وحدة
  : البرنامج لتنفيذ العام اإلطار
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م الباحث باستطالع رأي الخبراء لتحديد زمن وشكل أجزاء الوحدة التدريبية ، وقد اتفقوا قا    
 (5مرفق) على أن يكون شكل وتوزيع الوحدات كالتالي :
 (3جدول)

 توزيع عدد الوحدات على مدار البرنامج التدريبي وزمنها

مدة 
 البرنامج

عدد 
أسابيع 
 البرنامج

عدد 
الوحدات  

 في األسبوع

 داتعدد الوح
خالل 

 البرنامج

زمن الوحدة 
 التدريبية

زمن البرنامج 
 الكلي

مكان تطبيق 
 البرنامج

(3 )
 رو شه

(12 )
 عاسبو 

بتروسبورت بنادي  دقيقة 3240 ( دقيقة90) ( وحدة36) ( وحدات3)
 الرياضي

  :تشكيل حمل التدريب في البرنامج المقترح
تتمثل فـي  التوازن  عارضة جهاز على يةاالجبار  للجملة الحركيةالمراحل الفنية لمهارات      

ختامية ( ولكي يتم تشكيل الحمل التدريبي ألفراد  -اساسية  –ثالث مراحل وهى ) تمهيدية 
إلى االعتماد على التحليل الزمني ألداء المهارات قيد البحث فوجد  الباحثعينة البحث اتجه 

وبذلك فهي للمهارة الواحدة ثواني (  5:3أن أفراد عينة البحث يستغرق زمن أداءهم ما بين ) 
 تتبع النظام الالهوائى . 

حيث استخدم الباحث الطريقة التموجية في تشكيل حمل التدريب خالل فترات البرنامج  **
 -وكانت:

 ( خالل فترة اإلعداد الخاص .1-1( ، )1-2التشكيل ) -     
 ( خالل فترة ما قبل المنافسات.1-1التشكيل ) -     

 
 لتدريب المستخدمة في البرنامج المقترح.طريقة ا
التكراري( وذلك لرفع  –طريقة التدريب )الفتري منخفض ومرتفع الشدة  استخدم الباحث    

مستوى األداء المهاري وذلك  من خالل التدريبات النوعية ) البدنية والمهارية( الخاصة 
تم وضعها بناءا  على التحليل قيد البحث التى  الحركية على جهاز عارضة التوازن  اتبالمهار 

 .اتالفنى للمهار 
 
 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

115 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 طريقة تقنين شدة الحمل في البرنامج المقترح.
قام الباحث بتقنين شدة الحمل في البرنامج التدريبي المقترح بطريقة )أقصى تكرار لألداء(      

 باتقيد البحث والتدري ات الحركية على جهاز عارضة التوازن وذلك لمناسبته لطبيعة المهار 
 النوعية الخاصة بها.

 : التدريبي المقترح البرنامج محتوى 
 اإلحماء :ـ  1

يهدف هذا الجزء إلى رفع درجة حرارة الجسم وزيادة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب       
والحماية من التمزق الذي قد يصيب العضالت واألوتار واألربطة واشتمل اإلحماء على 

وضع تمرينـات اإلطـالـة  الباحثالجري المتنوع ، وقـد راعى وتمرينات الوثب وتمرينات 
اإلطالة وإكساب للعضالت وتمرينات المرونة للمفاصل والعمل على إكساب العضالت 

 . الوحدة التدريبية المرونة الالزمة وإعداد وتهيئة الجسم للمهارات الحركية داخلالمفاصل 
 اإلعداد البدني( ويشمل )التدريب المهاري ، الجزء الرئيسي:. 2

 التدريب المهاري  - 
 للجملة االجبارية الحركية مهاراتالبيحتوي هذا الجزء على التدريبات  النوعية الخاصة     

)قيد البحث( وذلك عن طريق تحليل أداء المراحل الفنية  التوازن  عارضة جهاز على الحركية
التدريبات النوعية الخاصة للمهارات من خالل العبات على مستوى عال من االداء ووضع 

 بهدف رفع مستوى االداء المهارى. 
حيث يحتوي هذا الجزء على تدريبات مهارية والتي يتشابه فيها العمل العضلي مع متطلبات     

ختامية (  -اساسية  –األداء المهاري وفي نفس المسار الحركي لجميع مراحل وهى ) تمهيدية 
 Safety)ات على جهازعية من خالل شروط األداء للمهار كما يتم  استخدام التدريب النو ، 

Pushing)  وذلك بالربط الحركي لهذه المراحل وكذلك بحفاظ الالعبة على اتزانها والتدريب
 على بذل الجهد المناسب للقوة والزمن والمسافة.

 اإلعداد البدني - 
 الحركية مهاراتالب يحتوي هذا الجزء على تدريبات لتنمية القدرات البدنية الخاصة     

)قيد البحث( في الوحدة التدريبية وفق  التوازن  عارضة جهاز على الحركية للجملة االجبارية
، والتي تتضمن على تدريبات تتغير وتتنوع فيها طرق التنفيذ للتدريبات  مهارةشروط كل 

تتضمن  كما، بشكل مترابط وتتغير فيها ظروف التنفيذ وأداء التدريبات في أوقات محددة 
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 لكقيد البحث تساعد في رفع مستوى األداء المهاري وكذ اتتدريبات بدنية نوعية للمهار 
  تدريبات بدنية عامة تساعد في رفع مستوى اللياقة البدنية عند أفراد عينة البحث. 

 الختام.ـ  3
بيعية أو الط مإلى حالته اتيهدف هذا الجزء من الوحدة التدريبية إلى محاولة العودة بالالعب   

مايقرب منها ويشتمل على تدريبات المرجحات واالهتزازات الخاصة بالذراعيين والرجلين وكذلك 
 ء والتي ينخفض فيها مقدار الحمل.تدريبات االسترخا
 القياس البعدي :

على أفراد العينة التجريبية باستخدام  المقترحالتدريبي النوعي بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج   
المجموعة التجريبية  العباتعلى (Safety Pushing Beem)جهاز ز المساعد المبتكرالجها

بإجراء القياس  الباحثقام  وتطبيق البرنامج التدريبي التقليدي على العبات المجموعة الضابطة
االحد  طريقة في القياس القبلي وذلك يومبنفس ال) التجريبية والضابطة(  البعدي على عينة البحث

 .  م2021/ 3/ 7 الموافق

 الأسلوب الإحصائي المستخدم :

بعد جمع البيانات وتسجيل القياسات المختلفة للمتغيرات التي استخدمت في هذا البحث تم إجراء 
المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحقيق األهداف والتأكد من صحة الفروض باستخدام القوانين 

" التابع للحزمة البرمجية  Excelرنامج اإلحصائي " اإلحصائية وكذلك الحاسب اآللي باستخدام الب
والبرنامج اإلحصائي للحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية الذي   Microsoft Officeالموثقة 

 -"  وتم حساب : SPSSيرمز له بالرمز " 
 

 المتوسط الحسابي 
 الوسيط 
  االنحراف المعياري 
  معامل االلتواء 
 ( قيمةTلدالل ) ة الفروق 
 معدل التحسن 
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 عرض النتائج :

  (4جدول رقم )
  داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي

 في المتغيرات المهارية للمجموعة التجريبية قيد البحث

وحدة  االختبارات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي 
 Tقيمة 

 2ع 2م 1ع 1م

 10.95* 1.60 7.83 1.72 3.83 درجة ند سبرنجها

 6.23* 0.84 7.33 1.21 3.33 درجة رونداف

 8.66* 1.86 8.33 1.21 3.33 درجة باك ديف

 7.22* 0.75 8.16 1.41 3.00 درجة باك صلتو

 8.85* 1.86 8.33 0.89 2.00 درجة ليب اتشنج

 3.99* 1.50 8.66 0.89 5.00 درجة اسبلت

 8.69* 1.09 9.00 1.03 5.33 درجة وولف

 1.81( = 0.05)( لداللة الطرفين عند مستوي   Tقيمة )
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس 4يتضح من جدول )

( T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tالبعدي في المتغيرات المهارية قيد البحث . حيث أن قيمة )
( . مما يشير الى وجود فروق بين القياس القبلي والقياس 0.05) الجدولية عند مستوى معنوية

 البعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات المهارية ولصالح القياس البعدي.

 
 (1شكل)
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  الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي
 لمتغيرات المهارية للمجموعة التجريبية قيد البحثفي ا

  (5جدول رقم )
  داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي

 في المتغيرات المهارية للمجموعة الضابطة قيد البحث

وحدة  االختبارات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي 
 Tقيمة 

 2ع 2م 1ع 1م

 6.74* 0.75 6.16 1.47 2.83 درجة اند سبرنجه

 3.43* 0.75 5.16 1.32 2.83 درجة رونداف

 17.0* 0.89 6.0 0.75 3.16 درجة باك ديف

 4.44* 0.75 6.16 1.21 3.66 درجة باك صلتو

 8.21* 0.81 4.66 0.81 1.66 درجة ليب اتشنج

 2.42 0.89 6.0 1.22 4.50 درجة اسبلت

 1.36 0.98 6.16 1.16 5.16 درجة وولف

 1.81( = 0.05)( لداللة الطرفين عند مستوي   Tقيمة )
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس 5يتضح من جدول )

( T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tالبعدي في المتغيرات المهارية قيد البحث . حيث أن قيمة )
( . مما يشير الى وجود فروق بين القياس القبلي والقياس 0.05الجدولية عند مستوى معنوية )

البعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية ولصالح القياس البعدي . بينما التوجد فروق 
( المحسوبة Tحيث أن قيمة )وولف "  دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي في أداء مهارة "

( مما يشير الى انه ال توجد فروق في بين 0.05ة عند مستوى معنوية )( الجدوليTاقل من قيمة )
 القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في اداء مهارة " وولف".

 
 (2شكل)

 6=2=ن1ن
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  الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي

قيد البحث الضابطةفي المتغيرات المهارية للمجموعة 
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 ( 6)جدول رقم ) 
 للمجموعتين التجريبية  داللة الفروق بين القياسيين البعديين

 والضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث

وحدة  االختبارات
 القياس

 المجموعة الضابطة جريبيةالمجموعة الت
 Tقيمة 

 2ع 2م 1ع 1م

 2.30* 0.75 6.16 1.60 7.83 درجة هاند سبرنج

 4.30* 0.75 5.16 0.84 7.33 درجة رونداف

 2.76* 0.89 6.0 1.86 8.33 درجة باك ديف

 4.21* 0.75 6.16 0.75 8.16 درجة باك صلتو

 4.41* 0.81 4.66 1.86 8.33 درجة ليب اتشنج

 3.73* 0.89 6.0 1.50 8.66 درجة تاسبل

 4.71* 0.98 6.16 1.09 9.00 درجة وولف

 1.81( = 0.05)( لداللة الطرفين عند مستوي   Tقيمة )
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين 6يتضح من جدول )

( المحسوبة Tيث أن قيمة )للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث . ح
( . مما يشير الى وجود فروق بين 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية )Tأكبر من قيمة )

القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية ولصالح المجموعة 
 التجريبية.

 
 (3شكل)
 للمجموعتين التجريبية  الفروق بين القياسيين البعديين
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 والضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث
 (7)جدول 

ية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية نسبة التحسن المئو 
 هماوالفروق بين المهاريةفى المتغيرات  والضابطة

 المتغيرات
 المهارية

نسبة التحسن 
 للمجموعة التجريبية

نسبة التحسن 
 الضابطةللمجموعة 

فروق نسب 
 التحسن المئوية

لصالح 
 المجموعة

 التجريبية 22.07% 82.33% 104.4% هاند سبرنج

 التجريبية 2.4% 117.7% 120.1% رونداف

 التجريبية 60.33% 89.87% 150.2% باك ديف

 التجريبية 103.69% 68.31% 172% باك صلتو

 التجريبية 135.8% 180.7% 316.5% ليب اتشنج

 التجريبية 39.87% 33.33% 73.2% اسبلت

 التجريبية 49.48% 19.38% 68.86% وولف

( نسب التحسن المئوية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 6يتضح من جدول )
حت نسب التحسن للمجموعة التجريبية مابين  ) التجريبية في االختبارات المهارية . وتراو 

( . بينما بلغت نسبة التحسن المئوية بين القياس القبلي والقياس البعدي  316.5%:  68.86%
( . كما تفوقت  117.7:  %19.38للمجموعة الضابطة في االختبارات المهارية ما بين ) 

ن في جميع األختبارات المهارية . المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في نسب التحس
 ( %135.8:   %2.4حيث تراوحت فروق نسب التحسن بينهما ما بين ) 
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 ية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتيننسبة التحسن المئو 
  المهاريةالمتغيرات  ىف التجريبية والضابطة 

 

 : مناقشة النتائج

 -الفرض األول:  .1

التـــي توصـــل إليهـــا الباحـــث وفـــي أهـــداف وفـــروض  فـــي ضـــوء العـــرض الســـابق لنتـــائج الفـــرض األول   
واسترشادا بنتائج الدراسات السابقة وما ورد بالمراجع العلمية يبـدأ الباحـث بمناقشـة نتـائج الفـرض  البحث
 -األول:

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطي القياســـين ) القبلـــي / البعـــدي (  (4دول )جـــيتضـــح مـــن    
للمجموعة التجريبية  في مستوى األداء المهاري للمهارت الحركية للجملة االجبارية على جهاز عارضـة 

( 0.05( الجدولية عند مسـتوى داللـة )Tالتوازن )قيد البحث( وفي اتجاه القياس البعدي حيث أن قيمة )
 ( المحسوبة .Tقل من قيمة )أ

 (Safety Pushing Beem)ممــا يــدل ذلــك أن البرنــامج التــدريبي المقتــرح باســتخدام جهــاز   
والتــدريبات النوعيــة لهمــا أثــر إيجــابي فــي تنميــة وتطــوير المســتوى المهــارى لالعبــات افــراد المجموعــة 

عى الباحث عند وضعه األسـس سنوات )قيد البحث ( والذي را  11التجريبية  لالعبات الجمباز تحت 
العلمية الحديثة استنادا إلى المراجع العلمية العربية واألجنبية المختصـة  والـذي يحتـوي علـى تـدريبات 

 يتشابه فيها العمل العضلي مع متطلبات األداء المهاري وفي نفس المسار الحركي.   

فـي علـى الجهـاز المسـاعد المبتكـر  المهاريـة المسـتخدمة النوعيـةتـدريبات التنـوع  الباحثكما راعى   
وكــذلك المحافظــة  والمقابلــة لــألداء المهــاري  البحــث حيــث أنهــا تعمــل علــى تقويــة العضــالت العاملــة

المرونــة و  القــوة تحســين مســتوياتعلــى ، ممــا يســاعد  واألربطــة والمفاصــل علــى مطاطيــة العضــالت
مرونـة  جهـاز عارضـة التـوازن علـى الجمبلة الحركية االجباريـة لدى الالعبات ، حيث تتطلب مهارة 

عالية في مفاصل الجسم المختلفة وخاصة في مفاصل الكتفين والعمود الفقري لكي تستطيع الالعبة 
الــــدرجات التــــي حصــــلن عليهــــا  فــــي ذلــــك واضــــحا ظهــــرات بصــــورة صــــحيحة ، حيــــث يأداء المهــــار 

 Safety)جهــاز الالعبــات فــي القيــاس البعــدى عنــه فــي القيــاس القبلــى ممــا يوضــح مــدى أهميــة
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Pushing Beem)   جهــاز علــى  لمكونــات الجملــة الحركيــة  ى مهــار الداء تنميــة وتحســين األفــي
 .عارضة التوازن 

 مــا الجمبـاز مهـارات تعلـيم عمليـة إن (2010) شـحاتة إبـراهيم محمـد اليـه يشـيرما مـع ذلـك ويتفـق     

 يتســـنى حتــى للمهــارات عــززالم التكـــرار معــايير تحديــد وتتطلــب خصوصـــيته لــه نــوعي تــدريب إال هــي

 (30). أخرى  بمهارات وربطها وإتقانها المهارة أداء للممارسين

إلي نجاح البرنامج التـدريبي المقتـرح ومـا  المهاراتجميع أداء تحسن مستوي  الباحثويرجع 
يؤكده وجهة نظر الباحث ومرجعيته العلمية فى تناول مشكلة الدراسة وأتفاق النتائج المستخلصة من 

الجهــاز المســـاعد عالجــات اإلحصــائية مـــع رأيــه فــى وضـــع البرنــامج التـــدريبى المقتــرح مــن خـــالل الم
وكــذلك مــا استخلصــة مــن براء الخبــراء فــى مجــال الجمبــاز ومــع رأى  (قيــد البحــث) اتللمهــار  المبتكــر

ــى عبــد الــرحمن ) أحمــدكــل مــن  ــل ســعد شــنودة وســامية فرغلــي)، م( 2002عل بــان  (1999أدي
الحركيــة وعليهــا يترتــب بـــاقي  اتيــة لــألداء هــي أهــم مراحــل التطـــوير مســتوي المهــار المرحلــة التمهيد

مراحـــل االداء وذلـــك ماأظهرتـــه الدراســـه مـــن نتـــائج  لتؤكـــد علـــى نجـــاح التمرينـــات النوعيـــة المهاريـــة 
ــــامج التــــدريبي المقتــــرح للمهــــار  ــــد  اتالتمهيديــــة الموضــــوعة داخــــل البرن ــــالجزء قي الدراســــة والخاصــــة ب

وتليهـــا المرحلــة الرئيســة التـــى يليهــا المرحلـــة النهائيــة والتــى هـــى األســاس التـــى   اتمهــار التمهيــدي لل
 (42:8( )52:3قامت عليها الدراسة. )

حيـــث أظهـــرت جميـــع المراجـــع والدراســـات العلميـــة فـــي مجـــال الجمبـــاز بوجـــه عـــام وجهـــاز 
ضـفي علـى أداء بوجـه خـاص أن مرحلـة الهبـوط هـي الشـكل النهـائي لـالداء والـذى ي عارضة التـوازن 

اى مـــن المهــــارات المختلفــــة رونقــــه ومعنــــاه الكامــــل ، النــــه ال معنــــى لــــالداء الفــــائق الى مهــــارة فــــي 
 مرحلتيها التمهيدية والرئيسية دون الوصول الى أداء متقن وثابت في المرحلة النهائية للمهارة. 

ــي، جمــس)وهــذا مــا يؤكــده رأي كــل مــن  أن التــدريب  Browen,James )(1996)برون
المهاري يجب إن يتأسس على تقسيم المهارة الحركية إلي مرحلة األساسية تمهيديـة ورئيسـية ونهائيـة 
وعملية وضـع تمرينـات نوعيـة مهاريـة علـى األجهـزة  القانونيـة والمسـاعدة لتحقيـق األهـداف التدريبيـة 

 ( 81:38لكل مرحلة على حدة . )
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ـــــــارت تفـــــــاق كـــــــل مـــــــن وهـــــــذا مـــــــا ظهـــــــر واضـــــــحا  مـــــــن خـــــــالل النتـــــــائج المستخلصـــــــة وا ب
علـــى أن  (Gerald.s.george ()1990جيـــرارد س جـــوج)،  (Bartconner( )1999كـــونر)

كلما استطاع المدرب تقسيم المهارة الحركيـة فـي الجمبـاز ووضـع تـدريبات مهاريـة باسـتخدام األجهـزة 
اري المســاعدة يــؤدي ذلــك إلــي تعــديل وتطــوير مراحــل األداء الحركــي المتمثــل فــي شــكل األداء المهــ

( الخــاص بداللـة الفــروق بــين متوسـطي القياســين القبلــى 4وعليـة يظهــر ذلـك مــن خــالل جـدول رقــم )
 (92:43( )85:37)قيد الدراسة .   لمستوى األداء المهارى للمهاراتوالبعدي  

" توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي القياســين بأنهــا  االولوهــذا يؤكــد صــحة الفــرض 
المجموعـة  ألفـرادقيـد البحـث  وى األداء المهارى على جهاز عارضة التـوازن مستالقبلي والبعدي في 

 .االولقد تحقق من صحة الفرض  الباحثوبذلك يكون  وفي اتجاه القياس البعدي" التجريبية

 -الفرض الثاني: .2

الثـاني التـي توصـل إليهـا الباحـث وفـي أهـداف وفـروض في ضوء العرض السابق لنتـائج الفـرض    
استرشــادا بنتــائج الدراســات الســابقة ومــا ورد بــالمراجع العلميــة يبــدأ الباحــث بمناقشــة نتــائج و  البحــث

 -الفرض الثاني:

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعـدي 5يتضح من جدول )     
( الجدولية عند Tة )( المحسوبة أكبر من قيمTفي المتغيرات المهارية قيد البحث . حيث أن قيمة )

( . مما يشير الى وجود فروق بين القياس القبلي والقيـاس البعـدي للمجموعـة 0.05مستوى معنوية )
الضـابطة فــي المتغيــرات المهاريـة ولصــالح القيــاس البعـدي . بينمــا التوجــد فـروق دالــة إحصــائيا بــين 

( Tالمحسـوبة اقـل مـن قيمـة ) (Tحيـث أن قيمـة )وولف "  القياسين القبلي والبعدي في أداء مهارة "
( ممــا يشــير الــى انــه ال توجــد فــروق فــي بــين القيــاس القبلــي 0.05الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة )

 والبعدي للمجموعة الضابطة في اداء مهارة " وولف".

هــذا التحســن فــي مســتوى األداء المهــارى للمهــارات الحركيــة للمكونــات الجملــة  الباحــثويعــزو     
ســـنة بنـــات الفـــراد المجموعـــة  11جهـــاز عارضـــة التـــوازن للمرحلـــة الســـنية  تحـــت  االجباريـــة علـــى

الضــابطة الــى اســتخدام البرنــامج التقليــدي والتــدريبات المتنوعــة) البدنيــة والمهاريــة( داخــل الوحــدات 
 التدريبية.
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كما يرجع الباحث التحسن فـي المسـتوى أيضـا الـى انتظـام الالعبـات افـراد المجموعـة الضـابطة    
حضور التمرين والتزامهن بتنفيذ الواجبات المهارية والبدنية المطلوبـة للمهـارات الحركيـة االجباريـة ب

للجملــة الحركيــة علــى جهــاز عارضــة التــوازن ) قيــد البحــث( داخــل صــالة التــدريب وأثنــاء الوحــدات 
 التدريبية .

ـــدني   ـــائج الدراســـات المرتبطـــة مـــن تحســـن مســـتوى األداء الب والمهـــارى نتيجـــة  وهـــذا مـــا تؤكـــده نت
استخدام البرامج التدريبية التقليدية في تحسين مستوى األداء بدنيا كان او مهاريا وان كان التحسن 
ضــعيف ولــيس بالمســـتوى المطلــوب منــه عنـــد تطبيــق التــدريبات المختلفـــة علــى الالعبــات، حيـــث 

لالعبـات أفـراد  أظهرت النتائج التي توصل اليها الباحث الى تحسـن طفيـف فـي المسـتوى المهـارى 
المجموعــة الضــابطة فــي القيــاس البعــدى عــن القيــاس القبلــى وبــذلك يكــون الباحــث قــد تحقــق مــن 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطى صـــحة الفـــرض الثـــاني والـــذي يـــنص علـــى " 
القياسيين القبلـي والبعـدى لالعبـات المجموعـة الضـابطة ولصـالح القيـاس البعـدى فـي مسـتوى 

 ".   مهارى للمهارات الحركية لمكونات الجملة االجبارية على جهاز عارضة التوازن األداء ال

 
 -الفرض الثالث: .3

الثالث التي توصل إليها الباحث وفي أهداف وفروض في ضوء العرض السابق لنتائج الفرض     
مناقشة نتائج واسترشادا بنتائج الدراسات السابقة وما ورد بالمراجع العلمية يبدأ الباحث ب البحث

 -الفرض الثالث:
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين 6يتضح من جدول )

( المحسوبة Tللمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية قيد البحث . حيث أن قيمة )
د فروق بين ( . مما يشير الى وجو 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية )Tأكبر من قيمة )

القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية ولصالح المجموعة 
 التجريبية.

 
 استخدام الى ترجع قد البعدية القياسات لصالح جاءت الفروق والتى هذه ان الباحث ويرى      
 تنوع قبل الباحث ، حيث الجهاز المساعد المبتكر من باستخدام النوعية التدريبات بين المزج

 حيث المهارى  المستوى  رفع على الالعبات تساعد المساعدة واالدوات األجهزة باستخدام التدريبات
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 المساعدة العضالت تقوية على يساعد كما ، اليدين على للوقوف التحضير على الالعبة يساعد
 يساعد مما الكتف وحزام البطن عضالت تقوية على ويساعد باليدين أثناء االرتقاء بالرجلين والدفع 

األداء الفنية   خصومات  من يقلل مما الجسم أوضاع على والمحافظة الجيد المهارى  األداء في
 .والقانونية 

Kristy Browland (1998 ) ( و1986)مهران  عبده احمد" من كال مع النتائج هذه وتتفق    
فوزي يعقوب ، وعادل عبد ( و 2001)محمد سالمة ونجالء Goloby & Hope (1991) و

البدنية  الصفات تحسين على المساعدة واالدوات االجهزة استخدام اهمية على م(1998البصير" )
 .والتي بدورها تحسن من المستوى المهارى 

(2()44()45)
(32()24) 

 المقترح التدريبى النوعي ( أن البرنامج7كما يتضح من نتائج معدالت التحسن بجدول )     
 المساعد قد ساهم في تحسين قدرت الالعبات  (Safety Pushing Beem)م جهازباستخدا

 ، لها الفنى التركيب ووفق الصحيح مسارها فى للمهارات قيد البحث  الفنية على أداء المراحل
المساعد والذى  والجهاز التدريبي النوعية المقترحة  التدريبات أستخدام إلى ذلك ويرجع الباحث 
 –مهارة اسبلت في االرتقاء بالشكل الذي يجعل من أداء مهارات الجمبازية مثل ) ساعد الالعبات

( االكروباتية امرا في غاية السهولة ويحقق باك صلتو تك( وكذلك مهارة )وولف –ليب اتشنج 
المتطلب الفني للمهارات الحركية على الجهاز وكذلك القدرة االرتداية للجهاز ساهمت بشكل كبير 

عبات على اقصي قدرة للدفع بالذراعين عند أداء مهارات الشقلبات السريعة مثل ) في حصول الال
أحمد  "كال من الية توصل ما مع النتيجة هذه وتتفق . ( باك ديف –هاندسبرنج  -مهارة رونداف
 استخدام ان الى (2017) ندا عبد الوهاب( 2004) ياسر على قطب( و 2007)محمد السيد 

 المهارة واتقان تعلم على الالعبات تساعد المساعدة واالدوات االجهزة ستخدامبا النوعية التدريبات
 يعتبر المساعدة واالدوات واالجهزة المهارى  و البدنى االعداد بين والمزج لها الفنى التركيب وفق

 (33()35()5المهارى.) االداء مستوى  تحسين اساليب افضل
البدنية والمهارية والتي تتشابه مع المسارات الحركية  للتدريبات النوعية الباحثكما أن استخدم     

بالعبات المجموعة التجريبية الى تثبيت وحفظ المسارات العصبية  للمهارات قيد البحث قد أدي
للمهارات والذي ساهم وبشكل أساسي في تطوير المستوى المهارى لمكونات الجملة الحركية 

بحث والوصول بهن الى أفضل مستوى مهارى ممكن االجبارية على جهاز عارضة التوازن قيد ال
     وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة.
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كريم إبراهيم محمود غريب  ، ( 1993هشام صبحي )جاء به كال من هذه النتائج تتفق مع ماو     
مان , هدايات أحمد صالح الدين محمد سلي،   (2015عادل جالل شوقي عباس ) ، م(2014)

مRoy  J. L  ( "1994 ، )، "روى  (م2007)ان عبد هللا األعصرإيم،  م(1990)حسنين
Kristy Browland  (1998 ، )أحمد محمد عبد  ،م ( 1994احمد محمد عبد اللطيف ) م

أن استخدام التدريبات النوعية يؤدى لحدوث طفرة كبيرة م( 2004)على قطب ، ياسر  (م2000)العزيز
ة وذلك ألنها تساير طبيعة األداء المهارى باستخدام المجموعات فى مستوى أداء وفاعلية العملية التدريبي

وتتماشى مع أقصى درجات التخصص فى تنمية فس المسار الحركى العضلية العاملة بالمهارة وفى ن
 (35()6()9()15((19()25()34)األداء المهارى كما ونوعا  وتوقيتا .

النوعي باستخدام الجهاز المساعد  التدريبى أن البرنامج الباحثواسترشادا بما سبق ذكره يرى      
 التجريبيةمجموعة لل المستوى المهارى ن يقد أدى الى تحس  (Safety Pushing Beem)المبتكر

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية مما أدى إلى 
في مستوى األداء المهارى للمهارات والضابطة لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية 

صحة وبذلك قد تحقق الباحث من  الحركية لمكونات الجملة االجبارية على جهاز عارضة التوازن 
  الثالث. الفرض

 

 الاستنتاجات:

 اتلإلستنتاج الباحث توصل النتائج ومناقشة وعرض البحث وإجراءات وفروض أهداف حدود في

 :التالية

المستوى المهارى لالعبات المجموعة التجريبية  على إيجابي ا تأثير ا وعية المقترحةالتدريبات الن تثر أ .1

 عينة البحث.

أثرت التدريبات التقليدية على المستوى المهارى لالعبات المجموعة الضابطة تأثيرا إيجابيا  .2

 لبعض المهارات دون االخرى.
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 تحسيبن(أدى الى Safety Pushing)باستخدام الجهاز المساعد المبتكر البرنامج التدريبى .3

لالعبات الجمباز مرحلة  األداء المهارى لمكونات الجملة الحركية على جهاز عارضة التوازن 

 سنوات قيد البحث. 11تحت 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  .4

ى للالعبات المجموعة التجريبية في المستوى والضابطة وفي اتجاه متوسط القياس البعد

 المهارى للمهارات الحركية االجبارية على جهاز عارضة التوازن قيد البحث.

معدالت التحسن لالعبات المجموعة التجريبية أعلى من معدالت التحسن لالعبات المجموعة  .5

 . الضابطة

 :التوصيات

 بما الباحث يوصي اتاستنتاج من عليها ترتب وما البحث، نتائج عنه أسفرت ما على بناء

 :يلي

على ( لتحسين المستوى المهارى Safety Pushingالمبتكر) استخدام الجهاز المساعد -1

 جهاز عارضة التوازن للمراحل السنية األخرى وللعديد من المهارات المختلفة.

مهارى على لتحسين المستوى ال (Safety Pushingالمبتكر) استخدام الجهاز المساعد -2

 أجهزة الجمباز األخرى.

لتحسين المستوى المهارى على جهاز عارضة  استخدام البرنامج التدريبي النوعى المقترح  -3

 التوازن للمراحل السنية األخرى وللعديد من المهارات المختلفة.
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 مراجع البحث 

 -: المراجع العربية: أوال

أحمد الهادي يوسف   -1
 م(2010)

ه في تدريب الجمباز بإستخدام العمل العضلي أساليب متطور 
 األساسي . دار الفكر العربي . القاهرة.

مهران  عبده أحمد  -2
(1986) 

 مهارة تعليم في المساعدة األدوات بعض استخدام أثر دراسة
 غير ( ماجستير رسالة ، العقلة جهاز على الخلفية الدائرة

 . الزقازيق جامعة ، للبنين التربية الرياضية كلية ، ) منشورة
 عبد محمد علي أحمد  -3

 م(2002) الرحمن
 تعديالت ضوء في الجمباز رياضة في التدريبي الموسم تخطيط

 غير ، دكتوراة  رسالة . "2001 األداء لمطلبات التحكيم قانون 

 حلوان. جامعة ، بالهرم للبنين الرياضية التربية كلية ، منشورة
       احمد محمد عبد اللطيف  -4

 م ( 1994) 
الخصائص التكتيكية لبعض مهارات الجمباز كأساس للتدريب 

غير منشورة، كلية التربية الرياضية  النوعي ، رسالة دكتوراة 
 .للبنين بالهرم،جامعة حلوان

 أحمد محمد السيد  -5

 م2007برغــــــــــــــــــــــــــــــوث 

 

"فاعلية التدريبات النوعية باستخدام األجهزة المساعدة لرفع 
المرجحة الدائرية وفتحا  أماما  للوقوف على اليدين  مستوى مهارة

على جهاز العقلة" ، رسالة ماجستير ،غير منشوره، كلية التربية 
 الرياضية جامعة اإلسكندرية ،.

أحمــــــــــد محمــــــــــد عبــــــــــد   -6

 م( 2000العزيــــــــــــــــــــــــــــز)

 

"تأثير برنامج مقترح للتدريبات النوعية على مستوى مهارة الكب 
للناشئين فى الجمباز" ، رسالة المقلوب على جهاز العقلة 

ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية 
 .  ، 

أســـــــيا ســـــــليمان محمـــــــد   -7

2012 

تمرينات تكنيكية معيارية بداللة التحليل الميكانيكي الكيفي 
والكمى لالرتقاء بمستوى أداء العبات الجمباز االيقاعي في وثبة 

رنامج حاسوبي، رسالة دكتوراه ،غير منشوره، الحلقة باستخدام ب
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 كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية
 أديـــــــل ســـــــعد شـــــــنوده ،   -8

 سامية فرغلى منصور

 م . 1999الجمباز الفنى ، ملتقى الفكر ، اإلسكندرية ، 

إيمــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــد هللا   -9

 م2007األعصــــــــــــــــــــــــــــر

 

لحركية "تأثير التدريبات النوعية على مستوى أداء النهايات ا

ألجهزة الجمباز" ، المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية والبدنية 

، العدد الثالث ، بحث منشور بالمجلة العلمية للترقى ، كلية 

 التربية الرياضية للبنات ، جامعة اإلسكندرية ،. 

داليا محمد معروف   -10
 ( 2011الحضري) 

ساليب ال  تأثير برنامج مقترح لإلطالة بإستخدام  بعض أ

PNF على المدى الحركي للمفاصل العاملة ومستوى اداء

الشقلبة الخلفية البطيئة على جهاز الحركات األرضية "، رسالة 

ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، 

 جامعة حلوان.

رانيا عبد العزيز جميل   -11
 ( 2008الفليت )

دام أسلوب التدريب باإليقاع  على تأثير برنامج تدريبي باستخ

تحسين مستوى أداء بعض السالسل الحركية على عارضة 

التوازن لناشئات الجمباز، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 التربية الرياضية بطنطا .

رؤوف عبد الكريم عبد   -12
 م(2009الرؤوف  )

لهوائية الخصائص الديناميكية لإلرتقاء في المهارات األكروباتية ا
والسالسل الهوائية علي جهاز الحركات األرضية . دراسة مقارنة 

 . رسالة دكتوراة . كلية التربية الرياضية للبنين . جامعة حلوان.
زينب سيد   -13

 م(1983حسن)
تقويم بعض مهارات الجمباز لدي طالبات كلية التربية الرياضية 
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،كلية  للبنات األسكندرية ، رسالة دكتوراة غير منشورة
 التربيةالرياضية للبنات ،جامعة حلوان

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرجى ،   -14

 بوليكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ،

 ترجمة عالء الدين محمد  

االتزان المرونة   –التمرينات البدنية القوة الرشاقة والسرعة التوافق 

، كلية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية بأبو قير ، 

 م.2009

صالح الدين محمد   -15
ت أحمد سليمان , هدايا

حسنين         ) 
 م(1990

الخصائص التكنيكية كأساس لتدريبات اللياقة البدنية الخاصة 
في بعض مهارات الجمباز " . مجلة كلية التربية الرياضية للبنين 

 .359: 335بالهرم . العدد الخامس،

طلحة حسام الدين ، وفاء   -16
صالح الدين ،سعيد عبد 

 م(1997الرشيد )

تحمل  –القدرة  –مية في التدريب الرياضي ، القوة الموسوعة العل
 المرونة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة. –القوة 

طلحة حسين حسام الدين   -17
 م(1999)

األسس الحركية  والوظيفية للتدريب الرياضي ، دار الفكر 
 العربي ، القاهرة .

عادل عبد البصير علي   -18
 م(2004)

ية في تدريب الجمباز الحديث"،الجزء النظريات واألسس العلم
 األول ، دار الفكر العربي القاهرة .

عادل جالل شوقي عباس   -19
(2015) 

برنامج تدريبي بإستخدام تمريبات بدنية موجهه لتحسين المستوي 
المهاري للسالسل الخلفية علي جهاز الحركات الحركات 

تربية األرضية لناشئي الجمباز . رسالة ماجستير. كلية ال
 الرياضية. جامعة مدينة السادات.

، ناريمان عبد العزيز النمر  -20
 م(2007الخطيب)

القوة العضلية، تصميم برامج القوة وتخطيط الموسم التدريبى، 
 .األساتذة للكتاب والنشر، القاهرة

عصام عبدالخالق   -21
 م(2005)

 ،دار11تطبيقات"،ط و نظريات الرياضي التدريب

 هرة.المعارف،القا
رياضة الجمباز بين النظرية والتطبيق ، مركز الكتاب للنشر ، عزيزة محمود سالم   -22
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 واخرون    
 م( 2005)  

 القاهرة.

فضـــــيلة حســـــين يوســـــف   -23

 سرى 

 م . 1990، القاهرة ،  5جمباز البنات ، ط

فوزي يعقوب ، وعادل   -24
 م(1998عبد البصير" )

، دار 1رياضة الجمباز ، ج النظريات واألسس العلمية لتدريب
 .الفكر العربي ،  القاهرة

كريم إبراهيم محمود   -25
 م(2014غريب )

 

برنامج تدريبي نوعي وتأثيرة علي بعض المتغيرات الفسيولوجية 
 والبدنية ومستوي أداء مهارات الحركات األرضية لناشئ الجمباز.

ا مدينة رسالة ماجستير. كلية التربية الرياضية السادات. جامعة
 .السادات

 فرحات السيد ليلى  -26

 م(2001)
 ، للنشر الكتاب مركز الرياضية، التربية في واالختبار القياس

 القاهرة.
 محمد صبحي حسانين  -27

  (2004 ) 
القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ، الجزء األول ، 

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 6ط
راهيم شحاته و محمد اب  -28

أحمد فؤاد الشاذلي         
 (2006 ) 

التطبيقات الميدانية . للتحليل الحركي في الجمباز . المكتبة 

 المصرية للطباعة باألسكندرية .

 محمــــد إبــــراهيم شــــحاتة ،   -29

محمــــــــد جــــــــابر بريقــــــــع 

 م2001

دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركى ، منشأة 

 ندرية . المعارف ، اإلسك

محمد إبراهيم شحاتة   -30
 م(2003)

 تدريب الجمباز المعاصر ، دار المعارف ، األسكندرية

محمد إبراهيم شحاتة   -31
 م(2010)

منظومة التدريب النوعي للجمباز الفني رجال . مؤسسة حورس 
 . األسكندرية . 1الدوليه . ط

 الصفات بعض مستوي  لتحسين المرجحات جهاز ماستخدا تأثير محمد سالمة نجالء  -32

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

133 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 ، االنسات متوازي  جهاز علي الحركية المهارات البدنية وبعض ) 2001 ( مصطفي
 للبنات الرياضية التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة

 . حلوان جامعة ، بالقاهرة
ندا عبد الوهاب عبد   -33

 الرحيم
2017 

لتطوير أداء  الدوران التدريبات النوعية باستخدام أداة لوحة تأثير
الدوران مع الفجوة الخلفية بالمساعدة في الجمباز االيقاعي. 

 155-180،ص8العدد8المجلة العلمية للتربية والرياضة، المجلد
. 

األجهزة المساعدة على تحسين بعض  ببعض مقترح برنامج اثر 1993هشام صبحي   -34
ة على حصان بأداء التلويحة الدرائري الصفات البدنية الخاصة 

 التربية كلية رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، الحلق للناشئين
 .الرياضية جامعة المنيا

ــــــــــى قطــــــــــب  -35  ياســــــــــر عل

 

" تأثير برنامج التدريبات النوعية باستخدام جهاز بديل على 

مستوى أداء مهارة الشقلبة الخلفية على جها عارضة التوازن "، 

التربية الرياضية ، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية

 م . 2004المنوفية ، 

 

 ثانيا : المراجع األجنبية : 
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-14 Federation 
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2017-2020: Code of points rhythmic gymnastics. 
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