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  Introduction    المقدمة 1/0
 The entrance to the Research    بحثمدخل ال 1/1

يعد المجال الرياضي من أىم المجاالت التي شيدت تطورات مذىمة في السنوات األخيرة، ويظير 
ذلك جميًا في تحطيم األرقام القياسية في الرياضات الرقمية كألعاب القوى والسباحة وفي الميارات ذات 

الرياضات التى تعتمد عمى األداء الفني كالجمباز والسباحة التوقيعية والغطس، المستوى الفني العالي في 
وقد بمغت ىذه الرياضات من الصعوبة حدًا يصعب معو تقبل العقل البشري ليا، فقد وصمت درجة 

( أى Hالصعوبة التي يقيم بيا أداء الالعب في رياضة الجمباز عمى سبيل المثال الى المستوى )
( وبالتأكيد لم يكن ىذا ليحدث إال كنتيجة Aن من مستويات الصعوبة والتى تبدأ بالمستوى )المستوى الثام

 (39)                                                   لمتطور الحادث في العموم المتصمة بالرياضة.
أن تطور مستوى األداء الفني لالعبين مرتبط بدرجة كبيرة بتطور مستوى القدرات التوافقية  كما

أن  م(1994السيد عبد المقصود )نقاًل عن  م(2012محمد محمود مصمحي )لدييم؛ حيث يذكر 
 القدرات التوافقية تعد أحد الدعائم الرئيسية لألداء المياري التى تسيم في الوصول بالالعب الى أعمى
مستوى رياضي ممكن وفقًا إلمكاناتو الجسمية، فنجد أن المبتدئين الذين يتميزون بالقدرات التوافقية 
يستطيعون تسجيل درجة أعمى من أقرانيم في القدرات البدنية العامة، حيث ترتبط القدرات التوافقية ارتباطًا 
                                                                وثيقًا بكل من المياقة البدنية والميارية.

(9 :93) 
                                                               Problem of the Research    مشكمة البحث 1/2

وجود ارتباط وثيق بين القدرات التوافقية والميارات الرياضية إذ  الى م(1988) يوىانس ريويشير 
أن تنمية وصقل الميارات الرياضية يشترط أن يممك الرياضي أساس معين من القدرات التوافقية، كما أن 
ارتفاع مستوى ىذه القدرات يعتبر مؤشر الرتفاع المستوى الفني لالعب، وبالتالي يتوقف مستوى اإلنجاز 

اء عمى مستوى ما يوجد لدى الالعب من ىذه القدرات، ومن ناحية أخرى يؤدى التنوع في الوسائل في األد
التدريبية المستخدمة في التدريب الرياضي عمى الميارات الرياضية الى تحسين مستوى القدرات التوافقية 

يارات الرياضية في آن ويمكن وصف ىذه العالقة المتبادلة بأن القدرات التوافقية شرط ونتيجة لتنمية الم
 (8: 33)                                                                                      واحد.

 Bussmann, Buschmann, Pabstبوسمان، بوسكمان، بابست  منكما يرى كل 
نما م(2002) من المكونات مثل )القدرة تحتوي عمى العديد  أن القدرات التوافقية ليست مكونًا واحدًا وا 

، القدرة عمى الربط الحركي( وغيرىا من القدرات والتى تساعد عمى تحقيق االقتصاد تحديد الوضع عمى
 (31، 39: 33)          .في الحركة والمساعدة في عمميات التعميم والتعمم ورفع مستوى األداء البدني



الى أن وجود قاعدة كافية من القدرات  م(2001عبد الباسط جميل )وباإلضافة الى ذلك يشير 
التوافقية عمى مستوى عالي من التطور شرط أساسي لتعمم الميارات وتطبيقيا وفق ظروف خاصة بصورة 

  (93 :91)                                                                                   فعالة. 
متابعة الباحث لبطوالت الجمباز الفني المحمية وبرامج تدريب  باإلشارة الي كل ما سبق ومن خالل

البراعم والناشئين في رياضة الجمباز بحكم العمل في مجال تدريس الجمباز وكذلك في مجال تدريب 
الناشئين فقد وجد الباحث أن معظم ىذه البرامج تتشابو فيما بينيا من حيث التركيز عمى تدريب عناصر 

ت المرونة والقوة مع إغفال تدريب باقي العناصر وخاصة تدريب القدرات التوافقية عمى بعينيا مثل تدريبا
الرغم من أىميتيا بالنسبة لفئة الناشئين تحديدأ وذلك وفقًا لما أشارت إليو المراجع والدراسات السابقة، 

 وانعكاس ذلك عمى تقييم األداء.
كبير من الحركات مختمفة الصعوبة والتي ولما كانت رياضة الجمباز تتميز باشتماليا عمى عدد 

تتطمب أن يكون لدى الالعب قدرًا جيدًا من التوافق العضمي العصبي، وبقدر امتالك ىذه الخاصية تتحدد 
 (31، 3: 93)                             درجة النواحي الميارية لدى الالعبين وتتمايز مستوياتيم. 

عوامل المؤثرة في األداء الميارى، وبالرجوع الى نظام أحد أىم الوحيث أن القدرات التوافقية تعد 
كنتيجة  تقييم الالعبين خالل بطوالت الجمباز المحمية، وبالنظر الى الخصومات التي توقع عمى الالعبين

المياري والتى تنعكس بالسمب عمى نتيجتيم النيائية، تبمورت مشكمة  خالل األداءالتى تحدث خطاء لأل
 إذ يفترض البحث في الرغبة في التعرف عمى تأثير تنمية القدرات التوافقية عمى مستوى األداء المياري،

العمل عمى تنمية ىذه القدرات لدى العبي الجمباز سوف تحسن من قدراتيم ال سيما القدرات الباحث أن 
ية وبالتالي حدوث تغير إيجابي في مستوى أداء الالعبين لمجممة الحركية موضوع البحث عمى الميار 

  جياز الحركات األرضية.
 Importance of the Research    بحثأىمية ال 1/3

من خالل قراءات الباحث واىتمامو بدراسة القدرات التوافقية وتأثيرىا عمى مستوى أداء الالعبين، فإنو 
 -صياغة أىمية ىذا البحث في النقاط التالية:يمكن 

 Theoretical importance    األىمية النظرية 1/3/1
 - :كونوفي  البحث ايذالنظرية لىمية األتكمن 

لمتعرف عمى القدرات التوافقية في ضوء نسب مساىمتيا في إحدى المحاوالت العممية  3/9/3/3
 .األرضية في الجمبازأداء جممة حركية محددة عمى جياز الحركات 

محاولة إلثراء الناحية المعرفية والعممية لدى الميتمين بمجال التدريب الرياضي بشكل  3/9/3/2
عام وتدريب الجمباز بشكل خاص من خالل تسميط الضوء عمى القدرات التوافقية كمكون ىام يجب أن 

 .تحتوية البرامج التدريبية لالعبين



خطوة نحو المزيد من الدراسات المماثمة عمى المراحل السنية المختمفة،  قد تمثل ىذه الدراسة 3/9/3/9
 وبذا يتم اتباع االسموب العممي في االرتقاء بمستوى العبي الجمباز.

 Empirical importance    األىمية التطبيقية 1/3/2

و في تحسين توجيو نظر المدربين الى أىمية تدريبات القدرات التوافقية وما قد تثمر عن 3/9/2/3
 .مستوى األداء الحركي

 Objective of the Researchالبحث     ىدف 1/4
التعرف عمى تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية المساىمة في أداء جممة الى  بحثيدف الي

 -وذلك من خالل:  سنة عمى مستوى األداء 32الحركات األرضية لممرحمة السنية تحت 

مساىمة القدرات التوافقية في مستوى أداء جممة الحركات األرضية التعرف عمى نسب  3/1/3
 .قيد البحث

تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتنمية بعض القدرات التوافقية في ضوء نسب مساىمتيا في  3/1/2
 .أداء جممة الحركات األرضية قيد البحث

 Research Hypothesesالبحث     فروض 1/5
 -: الباحث ما يمييفترض  البحثفي ضوء ىدف 

تختمف نسب مساىمة القدرات التوافقية في مستوى أداء جممة الحركات األرضية قيد  3/3/3
 .البحث

البعدي( في القدرات التوافقية  -البيني  –وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس )القبمى 3/3/2
 قيد البحث لصالح القياس البعدي.

البعدي( في مستوى أداء  -البيني  –القياس )القبمي  وجود فروق دالة إحصائيًا بين 3/3/9
 الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية ولصالح القياس البعدي.

البعدي( في مستوى القدرات التوافقية ومستوى  -وجود نسب تحسن بين القياس )القبمي  3/3/1
 أداء الجممة الحركية قيد البحث ولصالح القياس البعدي. 

 Research procedures  بحثإجراءات ال 3/0
 Research Method    بحثمنيج ال 3/1

الباحث المنيج الوصفى )الطريقة المسحية( وذلك لمتوصل إلى القدرات التوافقية  استخدم
 المساىمة فى أداء الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية قيد البحث.

الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة لمناسبتو وطبيعة البحث واعتمد  كما استخدم
البعدي( لمتعرف عمى تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية في  -البيني  –الباحث أسموب القياس )القبمي 

 ضوء نسب المساىمة عمى مستوى أداء الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية قيد البحث.



 Research Society and Sampleمجتمع وعينة البحث     3/2
قام الباحث باختيار عينة البحث المسحية بالطريقة العمدية العشوائية من بين العبي مرحمة تحت 

م، والممثمين ألندية 2138/  2132( سنة والمقيدين باالتحاد المصري لمجمباز لمموسم الرياضى 32)
( العب، وذلك 33( حيث بمغ حجم العينة )مدينة نصر الرياضي –قير  )كمية التربية الرياضية بأبو

إلجراء القياسات الخاصة بالقدرات التوافقية وجممة الحركات األرضية والالزمة لمتوصل الى نسب مساىمة 
 القدرات التوافقية في الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية قيد البحث.

( سنة 32البحث بالطريقة العمدية من بين العبي مرحمة تحت )قام الباحث باختيار عينة كما 
م، 2138/  2132والمشاركين في بطولة الجميورية لمجمباز الفني لمرجال موسم  بنادي االتحاد السوداني

( العبين، فيما بمغ حجم العينة المستخدمة في الدراسة االستطالعية 2حيث بمغ حجم العينة األساسية )
 ( توصيف مجموعات البحث.2( العبين، ويوضح جدول )3)
 Data gathering tools     وسائل جمع البيانات 3/3

 ئل وأدوات متنوعة تم تصنيفيا كمااعتمد الباحث في جمع البيانات المتعمقة بالبحث عمى وسا
 -يمي:

 وسائل جمع البيانات 3/3/1
 المسح المرجعي 3/3/1/1
 استبيان خاص بتحديد القدرات التوافقية قيد البحث  3/3/1/2
قيد استبيان خاص بتحديد نسب العمل بالقدرات التوافقية في البرنامج التدريبي  3/3/1/3

 .البحث
 استمارات تسجيل بيانات 3/3/1/4
 األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث 3/3/2 
 األدوات المستخدمة 3/3/2/1

 رستاميتر لقياس الطول والوزن. 9/9/2/3/3
 المسافات.شريط قياس لتحديد  9/9/2/3/2
 .شريط الصق 9/9/2/3/9
 .كربونات الماغنسيوم المجففة )مانيزيا( 9/9/2/3/1
 .ساعة إيقاف 9/9/2/3/3

 األجيزة المستخدمة 3/3/2/2
 جياز الحركات األرضية. 9/9/2/2/3
 Tumbling track جياز مسار الشقمبات 9/9/2/2/2



 Mini Trampolineجياز الترامبولين الصغير  9/9/2/2/9
 Vaulting Boardسمم القفز  9/9/2/2/1

 االختبارات المستخدمة في البحث 3/3/3
 اختبار القدرات التوافقية ويتضمن: 3/3/3/1

 إختبار القدرة عمى تقدير الوضع. 9/9/9/3/3
 .الربط الحركيإختبار القدرة عمى  9/9/9/3/2
 إختبار القدرة عمى بذل الجيد المناسب. 9/9/9/3/9
 إختبار باس المعدل لقياس التوازن الديناميكي. 9/9/9/3/1
 إختبار القدرة اإليقاعية. 9/9/9/3/3
 التكيف مع األوضاع المتغيرة.القدرة عمى إختبار  9/9/9/3/3

 -:تبار مستوى األداء الميارياخ 3/3/3/2
بكل العب في  محكمين قاموا بتدوين النتائج الخاصة 1قام الباحث بتقييم مستوى األداء المياري بواسطة 

 .استمارة معدة لذلك من تصميم الباحث
  Statistical treatments اإلحصائية   المعالجات  3/4

جة البيانات إحصائيًا، واستعان باألساليب ل( لمعاSPSSالبرنامج اإلحصائي ) الباحث استخدم
 - اإلحصائية التالية:

 -لحساب التجانس بين أفراد عينة البحث تم استخدام: 9/1/3
  Arithmetic mean المتوسط الحسابي 9/1/3/3

 The Medianوسيط    ال 9/1/3/2

 Standard deviation    االنحراف المعياري 9/1/3/9
 skewness معامل االلتواء 9/1/3/1
لحساب داللة  The Mann-Whitney Testوتيني لعينتين مستقمتين  –اختبار مان  9/1/2

 الفروق في نتائج إختبارات القدرات التوافقية المستخدمة في البحث باستخدام صدق التمايز.
حساب معامل ل Pearson correlation coefficient    معامل ارتباط بيرسون 9/1/9

عادة تطبيقو  .الثبات باستخدام إسموب تطبيق االختبار وا 
 .Simple Linear Regression تحميل االنحدار البسيط 9/1/1
 One-way analysis of variance (ANOVA)تحميل التباين    9/1/3

  Least Significant Difference Method (LSD)اختبار حساب أقل فرق معنوي  9/1/3
 متوسط القياس القبمي   –نسبة التحسن متوسط القياس البعدي  9/1/2

 القياس القبلي

× 
100 



 Conclusion and recommendationاالستنتاجات والتوصيات:  5/0
 conclusionاالستنتاجات:  5/1

من خالل ىدف البحث وفروضو، ووفقًا لعينة ومتغيرات الدراسة، ولما أشارت إليو النتائج التى توصل 
 -إلييا الباحث؛ أمكن التوصل الى االستنتاجات التالية:

المساىمة في مستوى أداء الجممة الحركية قيد البحث عمى أىم القدرات التوافقية  5/1/1
 -جياز الحركات األرضية كانت:

 %.33.1القدرة عمى الحفاظ عمى التوازن بنسبة مساىمة  3/3/3/3
 %.39.2القدرة عمى تقدير الوضع بنسبة مساىمة  3/3/3/2
 %.39.2القدرة عمى بذل الجيد المناسب بنسبة مساىمة  3/3/3/9
 %.32القدرة اإليقاعية بنسبة مساىمة  3/3/3/1
 %.33.3القدرة عمى الربط الحركي بنسبة مساىمة  3/3/3/3
 %.88.9القدرة عمى التكيف مع األوضاع المتغيرة بنسبة مساىمة  3/3/3/3
أظيرت نتائج البرنامج التدريبي المطبق عمى أفراد عينة البحث األساسية أثر إيجابي  3/3/2

لتوافقية قيد الباحث مما أدي بالتبعية الى تحسن في مستوى أداء جممة الحركات عمى مستوى القدرات ا
 األرضية قيد البحث.

البعدى( فى القدرات  –البينى  –وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياس )القبمى  3/3/9
 البعدى. التوافقية المساىمة فى مستوى أداء جممة الحركات األرضية قيد البحث ولصالح القياس

البعدي( في مستوى أداء  -البيني  –وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس )القبمي  3/3/1
 الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية ولصالح القياس البعدي.

البعدي( في مستوى القدرات التوافقية  -وجود نسب تحسن بين متوسطات القياس )القبمي  3/3/3
 الحركية قيد البحث ولصالح القياس البعدي.ومستوى أداء الجممة 

 Recommendations    التوصيات 5/2

 -بناًء عمى ما تم التوصل إليو من استنتاجات يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية:
إعادة النظرفي البرامج التدريبية الخاصة بالناشئين مع ضرورة أن يتسم محتواىا بالشمول  3/2/3

 لذلك من انعكاس إيجابي عمى مستوياتيم في المراحل المتقدمة.والتكامل والتوازن لما 
 دمج تدريبات القدرات التوافقية مع التدريبات البدنية والميارية في برامج تدريب النشئ. 3/2/2
 إجراء أبحاث مشابية في فروع الجمباز المختمفة. 3/2/9
 مختمفة.إجراء أبحاث مشابية عمى مراحل سنية مختمفة، وفي رياضات  3/2/1


