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 المهاري و تأثيره علي تعليم مهارة الشقلبة االماميه علي اليدين مع   التجزئ  
 علي جهاز طاولة القفز (Roche)  دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين
 

 عبد الرحمنمحمد م علي د . كري
 

 *مقدمة ومشكلة البحث:
دسممممي للجهاز ي علي   تختلف طبيعة االداء المهاري بين اجهزة الجمباز بنائا علي التصممممميه الهن

التي ينحصممممما االداء علي   اداء ي   (vault) اداء مختلف  لجهاز طايلة القفزيه طبيعة  التصممممممحدد هذا 
 (16:3) .اجالللقفزه محددة القيم  سا قا في قانون التحكيه الديلي للجمباز الفني 

ي في ضمممال االامممتااطاي الفني  التي تنا علي اداء قفزه ياحده من القفزاي الموجوده في قانون  
التحكيه ي ذلم  في  وولتي الفا  ي الفادي العماو ي في حمالمة رابمة اللعمه التماهما لنهمائيماي طمايلمة 

لمممة القفز فعليممم  اداء قفزتين من مجموعتين مختلفتين ي كمممذلممم  تختلف طبيعمممة االداء المهممماري لماح
 (98:20) .الوياان الثاني من حيث محاير الديران ي كذل  عدد للفاي حول المحور الوولي 

من المجموعاي   لكا العه   المناسمممممممبةالقائه علي العملي  التدريبي  الختيار القفزه    يسمممممممع يعلي   
في قممانون التحكيه بنممائمما علي القممدراي البممدنيمم  ي المهمماريمم  للعممه حيممث  ممممممممممممممنفمم     المممذكورة  الحاكيممة

 القفز كالتالي : طايلةالمجموعاي الحاكية عل  جهاز 
 :  (و2021- 2017يفق قانون تحكيه جمباز الاجال ) علي جهاز طايلة القفز الحاكيةالمجموعاي 

 . (handspring) االماميه علي اليدين   الشقلبة -1

 (. or 1/2 tw in 1st flight 1/4الربع او نصف لفه حول المحور الطولي في الطيران االول ) -2

 (.  Round off entryاالماميه مع ربع لفه ) الشقلبةاالرتقاء من  -3

 Round off with 1/2 twاالرتقاء بشقلبه اماميه مع ربع لفه مع نصف لفه في الطيران االول ) -4

in 1st flight .) 

 ( 100:20) (.Scherbo entry in 1st flightاالرتقاء مع مهارة شيربو في الطيران االول ) -5

 

يسمممممعي مدرمي المسمممممتوياي    (vault)يفي ضمممممال االامممممتااطاي الفني  يالتحكيمية لجهاز طايلة القفز
العليما الختيمار المهماراي االعلي هيمم  من جدايل الصممممممممممممممعوماي في قانون التحكيه لتحقيق اعلي القيه في 

جمباز من خلل علي المااكز االيلي حيث يته التقييه في ال  التنافسمممممميةالدرجاي النهائي   ما يزيد الفاص 
لذي يقوو  احتساب  ( ي اE( يالحكه )D score( ي الذي يقوو  احتساب هيمة االداء المهاري )Dالحكه )

( السممممممممممممممتخاا  الدرج  D score( ي التي تجمع علي ال)E scoreاخوماء االداء ياسممممممممممممممتخاا  الدرج  )
 D score+ e score = final score. (98:20-99)النهائي  
( أن األعداد المهارى في الجمباز  Don Torny( دين  تورن ) Watanabaيتانا ا )تفق ماي       

يهدف إل  تعليه يإتقان يرمط المهاراي الحاكية من خلل ااتااطاي التقييه الموضوعة في قانون  
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:    15( )102:    25)  التحكيه مع اإلتقان التاو لتل  المهاراي الحاكية للاتااك في المنافساي.

50) 

أن عمليمة االعمداد المهماري تسممممممممممممممعي ال     (Eric Malmbrg)  اريم  ملنبا يهو مما اكمد عليمة  
تحقيق التوازن المولوب للعملي  التنافسي  ي هو الحصول علي اعلي هيه االداء المهاري ي تقليا الفاقد 

 (75:16)من االخواء ي ذل  لافع هيمة الدرج  النهائي  .
يتماتي مهمارة المدراسمممممممممممممم  ال ممممممممممممممقبلم  االمماميم  علي اليمدين مع ديرتين هوائيتين امماميتين مكورتين  

(Roche)   الماتفعة الصمممممممعوم  حيث حددي هيمتها في قانون التحكيه  المجموع  االيلي مهاراي كاحد
 درج  ي في ضال المااحا الفني  لمهارة الدراس  ي التي تتمثا في : ( 5.2 قيمة مقدارها)

 احل  التمهيدي  : ي التي تتمثا في االرتقاء الي سله القفز . الم -
 الماحل  الساسي  : الدفع ي الوياان اللحظي من طايلة القفز . -
 الماحل  النهائي  : ت كيا الجسه للداء الائيسي يالهبوط. -

 

  حيث اتفق أحمد عل  مع طلحة حسممين حسمماو الدين ياخايان أن التدريباي المهارية تعما عل 
الو ممممممممول إل  تقسمممممممميه األداء المهارى إل  مااحا يجه عل  المدرب إتباي مسممممممممتوى التوور فيها كي 

رفع هيمة الصممممممعوماي المهارية عن طايق رفع هيمة    كي يسممممممتويعيصمممممما إل  إتقان المهاراي الحاكية 
المهارة الحاكية إل  الصمممعومة األعل  ح يحيث إن للتدريباي المهارية طبيعة خا مممة يأداء فني ماكه 
أثناء أداء اللعبين لها فعلية تحتا التدريباي المهارية أهمية خا مممممة في رياضمممممة الجمباز حيث تعما  

ى ، فهي تعتبا من أفضممممممما األسممممممماليه لتنمية األداء يذل  من خلل عل  توويا يإتقان األداء المهار 
التدريه  أسممملوب يت ممما   بدرجة كبياة مع أسممملوب المهارة نفسمممها يكلما كان التدريه أكثا خصمممو مممية  

 (27-26:5(  )15:3أدى إل  عائد تدريبي عالي خلل العملية التدريبية .)
التعليمية لمهاراي الجمباز الحديثة عل  تفا مممميا كا ييتفق الباحث في ضممممايرة بناء الخوواي  

جزء من مااحلها الحاكية لضممممممممممممان نجاع تعليمها مع الملحظة المسمممممممممممتماة لم ممممممممممماهدة أداء أفضممممممممممما 
  (Fred Roethlisberger)، فايدريثليسممممممباجاFadel Chidac) المسممممممتوياي مع فاديا اممممممايداك )

 ( 64: 7() 55: 18( ) 45: 17) .عل  محمد عبد الاحمن،
حيممث تعممما التممدريبمماي المهمماريمم  المقننمم  علي اتقممان االداء المهمماري مع تقليمما نسمممممممممممممممه حممدي  
االخواء ي التي قد تعصممممممممممف  جهود االجهزه الفني  ياللعبين في توويا مسممممممممممتوي االداء ي كما حدد 

يل اخواء االداء قانون التحكيه القيه المهاري  يضع جدايل لقيه اخواء االداء   كا عاو ي كذل  جدا
 (78-77:8) الخا    كا جهاز ي هيه تل  االخواء .

 (  1جدول )
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 ( D juryاخطاء االداء و قيم الخصومات علي طاولة القفز الخاصة بحكم الصعوبات )
 صغير  الخطأ 

 =0.1 
 متوسط

 =0.3 
 كبير 

 =0.5 
 من الدرجة النهائية  0.1 الهبوط او اللمس برجل واحدة او يد واحدة خارج منطقة الهبوط  

 من الدرجة النهائية  0.3 الهبوط او اللمس بالرجلين او اليدين خارج منطقة الهبوط  
 من الدرجة النهائية  0.3 الهبوط مباشرة خارج منطقة الهبوط  

 من الدرجة النهائية  0.5 متر   25الجري اكثر من 
 0.0الدرجة =  قفزة غير قانونية او ال توجد بالقانون  

 0.0الدرجة =  عدم استخدام طوق األمان في اليروشينكو  
 0.0الدرجة =  تكرار القفزة األولة في القافزة الثانية  

 من درجة القفزة الثانية  2.0 تكرار مجموعة القفزة األولى في القفزة الثانية  
 من درجة القفزة الثانية  2.0 تكرار نفس الطيران الثانى في القفزة الثانية 
 من الدرجة النهائية  1.0 الجرى مع عدم لمس السلم او الحصان 

                                                                                  
 (  2جدول )

 ( E juryاخطاء االداء و قيم الخصومات علي طاولة القفز الخاصة بحكم الصعوبات )
 صغير   الخطأ 

 =0.1 
 متوسط  

 =0.3 
 كبير 

  =0.5 
 * * * أخطاء الطيران األول  

 * * * أخطاء تكنيكية في الطيران األول 
 * * * عدم المرور بوضع الوقوف على اليدين  

 * * * أخطاء الطيران الثاني  
 * * * أخطاء تكنيكية في الطيران الثانى  

 * * * نقص في األرتفاع  
 * * * عدم التحضير للهبوط  

(102:20 ) 
اللعبين إل  اقتناص اكبا هيمة ممكنة    إلعداد   تسعي( أن االجهزة الفنية  2)،(1)من جديل  يتضح   

هيمة   عل  رفع  العما  مع  الجهاز  عل   االداء  تقييه  هيه عواما  يتجنه  D score)  الصعومةمن   )
( نتيجة حدي  اخواء تكنيكية أي اكلية يعلية ياتبط التخويط لتوويا  E scoreانخفاض درجة االداء )

في الجمباز ارتباط يثيق بباامج اإلعداد سواء البدني أي المهارى يالتي تنبع من طبيعة  مستوي االداء  
يف  ضوء الماحا العماية للعبين يالمستوياي المهارية التنافسية    جهازيمتولباي األداء عل  كا  

فالاد   المختلفة يالتعديلي المستماة لقانون تحكيه جمباز الاجال يتفق كا من عل  عبد الاحمن ومحمد 
(  عل  ان العبي  T.pompa( ي تيودير بومبا ) Gerald.s.George)حبيه مع جياالد. س .جور  

الئقين بدنيا الداء المهاراي الحاكية ذاي الصعوماي المهارية الماتفعة يال    يكونون العليا    المستوياي 
  6:9()   88:7)ينقصهه اال اتقان مااحا االداء المهاري من خلل تدريباي نا عة من طبيعة االداء  .

()225:19 ()295:24  ) 
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التي تلزو اللعه  ي   (vault)القفز  طايلةعلي  الم ار لها  قانون التحكيه  منائا علي طبيعة االداء  ي       
و( ي االرتقاء من سله القفز  كلتا القدمين ي االرتكاز يالدفع  اليدين ي  25تتعدي ) االقتااب مساف  ال  

الوياان الداء المهاره سواء  الديران حول المحور العاضي اي اللف حول المحور الوولي اي الثنين  
اي ي الوج  (  vaultلوايلة القفز) ين في يضع مواجهة  اللعه  الهبوط ياقفا عل  القدم  مع التزاومعا  

للخار  ي علي اللعه ان يحقق االرتفاي المناسه النهاء الديران   كا يموا فاي فني  سليم  ي  
أكد  ما  يهو  القدمين  علي  الصحيح  الهبوط  يآخاي   هتحقيق  ييا  (  أن  Jack will at all)  ن جاك 

الضغوط الفسيولوجية الواقعة علي اللعبين يجه أن تكون ذاي  ل  مباااه  النواحي التكنيكي  ي ذل  
احتواء بانامج االعداد علي تمايناي يميزها طا ع المهاراي الحاكية األساسية لنوي الن اط التخصصي   

ة حيث تاتبط عملية اتقان  كأحد مبادي نجاع العملية التدريبي  Specificity اتباي مبدا الخصو ية  
ي المالثاه   كا مبااا في القدراي المهاري   لهذا   المهاراي الحاكية  مستوى القدراي البدنية الخا ة

 ( 153:21(  )99:20).  من خلل تجزئ المهارة لمجموعة من التدريباي  االداء
 

جهاز ذي طبيعة خا ة ال يحتوى عل  جملة مهارية يانما يحتوى    (vault)القفز  طايلة  يمكون     
عل  مااحا فنية لألداء تحتا  ال  فهه يدراسة طبيعة خصائا هذه المااحا للتعاف عل  أهه مميزاي  

يتاجع  عومة عملية التدريه في جهاز طايلة القفز ان االداء يتمثا في مهاره ياحده يجه    كا ماحلة
تكنيك  المختا  ان تالدي  سياده  للحكه  التحكيه حدد  قانون  لتجنه اخواء االداء حيث ان  ي  عالي  

( البدء في ملحظة اخواء االداء  مجاد ملمسة القدمين لسله القفز  ما يعني  E jury الخصوماي)
ان جميع مااحا اداء المهاره بدا من سله القفز تخضع للتقييه لذا يجه ان تكون الباامج المستخدم  

عة االداء المهاري ي هذا ما اكد علي  كا من محمد ابااهيه احاتة يسعيد عبد الاايد أن مناسب  لوبي
باامج االعداد يجه ان  تهته  التدريباي المهارية الت  تنولق من طبيعة االداء المهاري يتفصيلت   

 ( 103:20) الدهيقة ،  حيث ت ما كا مااحا ألداء الفعلي .
 

التمهيدية في الماحلة    يحيث أن      الجمباز يقع ضمن أن وة الحاكة الوحيدة حيث تعما الحاكة 
اإلعدادية عل  إيجاد المسافة الكبياة المناسبة لعما العضلي الم تاكة في الحاكة ي مقاديا الزيايا 

حا  الم تاكة المناسبة للمفا ا يكلما كان التمهيد تاما يكامل تمكن  العضلي من العما في الماا
األ لية  عجلة تساري أكبا ، يعن طايق الحاكة التمهيدية توول يتمتد العضلي التي تقوو  العما  

األ ل الماحلة  ياستعداد  في  تأهه  حالة  في  فتكون  الجمباز  ية  تصنيف  يوضح  التال   يالجديل 
 .  يخصائص  كأحد األن وة الاياضية
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 ية تصنيف الجمباز وخصائصه كأحد األنشطة الرياض ( 3جدول)

 المتطلب الوظيفي  القدرات الحركية المسيطرة  الشدة التدريبية   تركيب المهارة  أهداف التدريب  نوع النشاط 

الجمباز  
Gymnastics 

التوافق التام  
 والشكل المهاري 
Perfect co. 
Ordination 
and form of 

skills 

حركة وحيدة  
 غير متكررة 
Acyclic 

Movement 

 تبادلية متغيرة 
Alternative 

 مزيج من التوافق القوة السرعة 
Complex pleading of co. 
ordination .strength and 

speed 

الجهاز العصبي  
 المركزي 

Central 
nervous 
system 

 (49:1  ) 
يمكون الباحث احد العبي منتخه مصا للجمباز الفني رجال سا قا ي مدرب منتخه مصا يالنادي  

االهلي للجمباز الفني رجال حاليا فقد الحظ قصور في توويا عملية االعداد المهاري حيث يقوو الكثيا  
و االستيعاب  من المدرمين بتعليه المهاراي ي  خا ة علي جهاز طايلة القفز  صوره كلي  مما يالدي لعد 

عدو استيعاب تاثيا االدراك ي  ي يقلا من نسه االداء الناجح  ي  الكاما ي التحكه في جميع مااحا االداء  
  التحكه في جميع مااحا المهاره علي رفع نسه االداء الناجح ي القدره علي تصويه االخواء حال حديثها 

ول لتقسيه األداء المهارى إل  مااحا يجه  التدريباي ي الو التجزئ المهاري لوضع  يمن هنا تظها أهمية  
عل  المدرب إتباي مستوى االنجاز كي يصا إل  إتقان المهاراي الحاكية مع إمكانية رفع هيمة الصعوماي 
المهارية عن طايق رموها عل  األجهزة المسموع علية  الامط أي عن طايق رفع هيمة المهارة الحاكية  

ي المهارية طبيعة خا ة يأداء فني ماكه أثناء أداء اللعبين لها  لصعومة األعل  ح يحيث إن للتدريبا
فعلية تحتا التدريباي المهارية أهمية خا ة في رياضة الجمباز فهي تعتبا من أفضا األساليه لتنمية  
األداء يذل  من خلل التدريه  أسلوب يت ا   بدرجة كبياة مع أسلوب المهارة نفسها يكلما كان التدريه  

  ية أدى إل  عائد تدريبي عالي خلل العملية التدريبية . أكثا خصو 
   

تعلم وتحسرررررين األدان الفني دوراً هاماً في سررررررعة    التجزئ المهاريحتل  وعلية يمكن أن ي
 لزيادة فاعلية هذا األسلوب ينبغي إتباع األسس التالية :و  للمهارات المختلفة

 . المهارى االتقانإلى  بهدف الوصول االداءمن خالل تجزئ مراحل تصميم التدريبات  -1

 البدء بالتدريبات البسيطة والتدرج منها إلى الصعبة . -2

 إذا أعطيت تسهيالت أثناء التنفيذ فال تكون على حساب األداء الفني للمهارة. -3

 أن تكون التمرينات المستخدمة مكونة في مجملها لألداء الفني الكامل للمهارة. -4

 كل تمرين أسهل من المهارة ذاتها. أن يكون -6

 يمكن ربطها مع بعضها بيسر حتى يمكن أداء المهارة بكامل هيئتها.لب التمرينات يأن يتم ترت -7

لو ضع اساس لعملية    وعملية تسعي   محاوله علميه  كونهامشكلة البحث في    ظهرت و من هنا          
علي جهاز طاولة القفز عن طريق االهتمام    المهارات الحركيةلتجزئ المهاري و تأثيره علي تعليم  ل

من خالل  صله مع تدريب المهاره بشكل كلي وبطريقه منف   ء المهارةبضبط و تدريب كل جزء من اجز
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تحاد  كون الباحث المدرب المسؤول عن اعداد الالعب عينة الدراسه و لكونه حكم دولي معتمد من اال 
الدولي للجمباز و ملم بتفاصيل احتساب االداء و اخطاء االداء و الهمية جهاز حصان القفز في رفع  

ع العام لالعب و الفريق عن طريق اداء مهارات تتميز بالصعوبه العاليه بتحكم  والقيمه الكليه للمجم 
  المهاري عن طريق لالعداد    و سياده تكنيكيه راي الباحث ضرورة اجراء هذه الدراسه لوضع اسس 

وذلك من خالل اتباع محددات قانون التحكيم والذى يشير الى ان تقييم االداء على  التجزئ المهاري  
طاولة القفز يبدا من مرحلة ضرب السلم باالضافة الى ان الالعب عيتة الدراسة يتميز بسرعة االقتراب  

لمهارة الدراسه كدليل لعملية  المهاري  وعلية سوف يراعي الباحث تلك المحددات اثناء بنائها للتجزي  
     االعداد علي جهاز طاولة القفز

 

 أهداف البحث:
التجزئ المهاري علي تعليم مهارة الشقلبة االماميه علي اليدين  التعرف على تأثير    يهدف الي 

 : من خالل   مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين علي جهاز طاولة القفز 

لتعليم مهارة الشععقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين     مقترحة  تدريبات   وضععع  -1

 .وفقا لمراحل التجزئ المهاري  مكورتين علي جهاز طاولة القفز

 

على مسععععتوى اداء الالعب عينة البحث وفقا للتجزي   التدريبات المسععععتخدمةتاثير  التعرف على    -2

مهارة الشععععقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين علي  لتعليم     المهاري

 .جهاز طاولة القفز

 

مقارنة ببعض  على مسعتوى االداء و التدريبات المسعتخدمة   التعرف على تاثير التجزئ المهاري    -3

 . ة والالعب عينة البحث العالي المستويات وى الالعبين ذ 

 

 تساؤالت البحث:
قبل اإلعداد إلجران هذه الدراسرة تبادر إلي ذهن الباح  العديد من التسراتالت التي وضرعها   

 نصب عينيه عند إجران الدراسة وفيما يلي هذه التساتالت:

لتعليم مهعارة الشعععععقلبعة االمعاميعه علي اليعدين مع دورتين هوائيتين      التعدريبعات المقترحعةمعا هي    -1

 . وفقا لمراحل التجزئ المهاري اماميتين مكورتين علي جهاز طاولة القفز

 

مهارة الشقلبة االماميه    تأثيراً إيجابياً فعاالً في تعليم التجزئ المهاري و التدريبات المستخدمة  هل    -2

على مسعععتوى االداء   هوائيتين اماميتين مكورتين علي جهاز طاولة القفزعلي اليدين مع دورتين  

 لالعب عينة البحث .

 

على مسعععععتوى االداء مقعارنعة ببع   و التعدريبعات المسعععععتخعدمعة   معا هو تعاثير التجزئ المهعاري    -3

 الالعبين زوى المستوى العالية والالعب عينة البحث .
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 مصطلحات البحث:

بوضع  تقسيم المهارة الحركية إلى عدة مراحل حاسمة , حيث يقوم المدرب    التجزئ المهاري :  -

 .   )تعايف اجاائي(.  حدهكل مرحلة على  ل التدريبات 

وهي احدي    :(Roche)   الشقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين  -

قانون التحكيم بقيمة مقدارها  ( في  178علي جهاز طاولة القفز و رقم )  مهارات المجموعه االولي

(5.2 . ) (106:20 ) 

المهاري    :  (D)الحكم   - االداء  قيمة  احتساب  المسئول عن  الحكم  قيمة  و  هو  بتحديد  المخت  

العقوبات   تطبيق  كذلك  و  الحركيه  الجمل  تكوين  و  تركيب  لقواعد  طبقا  الحركيه  الجمله 

(penalties ) (16:20. )  بصفته رئيس لجنة التحكيم 

  الحكم المخت  بخصم درجات نتيجه الخطاء المدرجه في جداول خصومات االداء   :  (E)الحكم   -

 ( 16:20. )  (E score) واستخراج الدرجه 

لالعب    جمله الحركيهلل  درجات المهارات الحركية المكونه    قيمة  هي  D score:     (D)الدرجة -

 . على كل جهاز على حدة

 ( 14:20) .الدرجه المتبقيه من عشر درجات بعد خصم اخطاء االداء  E score:  (E)الدرجة  -

- Final score = d score + e score  ( الدرجه   :D(الدرجه+  )Eالنهائيه الدرجه   =  )   .  

(14:20 ) 

 تنقسم إلي:(  (Amplitude السعة المدى  -

تسمممممتخدو لو مممممف المدى الذي خلل    (:    (External Amplitude  الخارجيةأوالً : السعععة   -
 (14:2كاما يحدة الجسه   تتحاك  االرتباط مع األرض أي الجهاز. )

يتاتبط  الحاكة نفسمممممها )خلل( مفا ممممما   ( :Internal Amplitude) ثانياً : السعععة الداخلية -
خلل  أكثا من جزء عن أجزاء   الجسمممممممممه ، يلزيادة في اإليضممممممممماع فهي ت ممممممممميا إل  المجال الذي

 (14:2الجسه تتحاك  النسبة لبعضها. )
 ازدياد إتقان المهارة تظها الحديد القصمممممموى لانهاء المثالي يي مممممميا اإلنهاء  ( :  Closure)  اإلنهاء -

إل  درجة التي يعبا بها اللعه عن امكا جسمم  خلل أداء المهارة حت  الوضمع النهائي يتأسميسما  
 (15:2اإلنهاء عل  أن األداء المميز السعة مع اإلنهاء الجيد  إتقان  الغ. ) عل  هذا يدل مبدأ
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 إجراءات البحث  
 منهج البحث: 

ذو   التجريبي  التصميم  باستخدام  الدراسة  لطبيعة  لمناسبته  التجريبي  المنهج  الباحث  استخدم 
 واحدة. المجموعة الوحدة باستخدام القياس القبلي البعدي لمجموعة تجريبية 

 عينة البحث :  
 العينة البشرية :  

 تنقسم الى :
 عينة الدراسة :  - أ

المدرجمة االيلي  مالنمادي االهلي  العبي   من  ياحمد   لعمه ل  دراسمممممممممممممممة الحمالمةته اختيمار العينمة  مالوايقمة   
الدراسممممممة السممممممتكمال متولباي االداء عل  جهاز    مهارة الدراسممممممة  بتعلهيقوو  حيث أنة   للاياضممممممة البدنية

  القفز .طايلة 

 :الدراسة توصيف عينة 
 توصيف عينة البحث  (4جدول )

 فراس طارق  االســــم
 21 السن 

 االهلي للرياضة البدنية نادى  النادى التابع لة 
 سم 176 الطول 
 ك  72 الوزن 

 

 عينة القياس البعدي لمقارنة لمستوى االداء : - ب

ته اختيمار العينمة  مالوايقمة العممديمة لمقمارنمة مسممممممممممممممتوى االداء من مجموعمة من اللعبين زيى الخباة  
ممن لدية الخباة  للجمباز   القوم  المصممماي ف  االداء المهاري لمهارة الدراسمممة من العبي المنتخه  

 ف  االداء المهاري 

 الدراسة المقارنة  توصيف عينة   (5جدول )
 الوزن  الطول  المستوى  السن  الالعب 
 ك 60 سم 158 العبي منتخب  21 االول 
 ك 60 سم 156 العبي منتخب  20 الثاني 
 ك 63 سم 164 العبي منتخب  21 الثالث 
 ك 72 سم 174 العبي منتخب  19 الرابع 
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 العينة المهارية : 

قاو الباحث  اختيار مهارة الدراسة ال قلبة االمامي  علي اليدين مع ديرتين هوائيتين اماميتين     
مناسممممممممممبتها لقدراي   (5.2(  قيمة مقدارها )D Scoreإلرتفاي هيمة )  مكورتين علي جهاز طايلة القفز

لتلم    يعمدو يجود بانمامج تمدريبي محمدد عل  مسممممممممممممممتوى التنماف  المحلي  نمة البحمث مع  يامكمانماي عي
 .المهارة 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 (1شكل )

 مهارة الشقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين   
 

 مجاالت البحث : 
 المجال الزمني:  -أ

 البانمامج المقتاع خلل موسممممممممممممممه طبقم  المدراسممممممممممممممماي االسممممممممممممممتول يمة يهيماسممممممممممممممماي البحمث يتنفمذ        
و إل   1/7/2019من( اسممممممممممممممبوي في الفتاة  12حيمث طبقم  التجاممة األسممممممممممممممماسمممممممممممممميمة لممدة ) و2019

 .و1/10/2019
 المجال المكاني:  -ب 

ته إجااء القياسمممممممماي القبلية ي البعدي  يتنفيذ محتوى البانامج التدريبي  صممممممممالة الجمباز  النادي  
حيث تتوافا عينة الدراسمة ي توافا األجهزة القانونية ياألجهزة المسماعدة إلجااء  للاياضمة البدنية  االهلي  
 التجامة.
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  أدوات البحث:
 اسمتخداو أدياي ييسمائا يميما يلي اسمتعااض لهذه الوسمائا  قاو الباحث أثناء إجااء هذه الدراسمة  

 يتل  األدياي:
 أواًل : وسائل جمع البيانات :

 (.1قائمة  أسماء الخبااء  مافق ) -1
 ( .2مافق ) المهاري يالتدريباي المقتاحة التجزئ  مااحا استمارة استولي رأى الخبااء في -2
 ( .3اللداء ي االداء الكلي لمهارة الدراسة مافق )استماراي تقييه مستوى مااحا  -3
 ( .4استمارة توزيع التدريباي المهارية عل  يحداي البانامج التدريبي مافق ) -4
 ( .5استمارة ماحا التجزئ المهاري يالتدرمياي المهارية يالمقتاحة ياهداف كا منها مافق ) -5
 (.6مافق )تكااراي التدريباي المهارية لمااحا التجزئ المهاري لمهارة الدراسة  -6
 

 ثانيًا : األجهزة واألدوات :
قام الباح  أثنان إجران هذه الدراسررة باسررتخدام بعج األجهزة التي سرراعدته وفيما يلي عرج      

 لهذه األجهزة:

 جهاز حاكاي ارضية . –  سه. 20مااته  ارتفاي الماتبة   –. حصان قفز  -سله قفز.    -
 . run way tumblingجهاز الحاكاي االرضي  التدريبي  -

  :لمهارة الدراسة ثالثًا : التدريبات المهارية 
  (Roche)لمهارة    سععتمارة اسععتطالع رأى الخبراء في التجزئ المهارىقام الباحث بتصععميم ا

للتعرف   علي جهاز طاولة القفزالشععقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين  
و أي منهعا مالئم كتعدريعب مهعارى للمهعارة قيعد مراحعل التجزئ المهعاري والتعدريبعات  على أرائهم في  

 .البحث ، بعد استطالع رأى الخبراء 
 

 عا : تقييم مستوى االداء المهاري :راب
تم تقييم مسعتوي األداء المهاري للمهارة قيد الدراسعة من خالل مقياس تقديري عن طريق لجنة  

حيث   مكونة من عدد ثالث محكمين    للجمبازالمصععري  من المحكمين الدوليين المعتمدين من االتحاد  
 تمت عملية التقييم كما يلي:

اء وتوزيع الدرجة الكلية من خالل تقسععيم مرحل االد (  6كما هو موضععب بالجدول رقم )  اوال :
مراحل   تجزئعينة الدراسععععة للتعرف على تاثير  للمهارة على مراحل االداء حيث يتم التقييم لالعب  

إلى   لمهعارة العدراسعععععةمراحعل االداء  ل  المختعارة بنعاء على اراء الخبراء    االداء والتعدريبعات المهعاريعة
 .النهائية( حيث تم توزيع الدرجات لكل مرحلة على حدة –األساسية  –ثالث مراحل )التمهيدية 

 
العبين اخرين فى االداء  واربععةمن خالل تنظيم منعافسعععععة بين الالععب عينعة البحعث    ثرانيرا :

اري المهعاري لمهعارة العدراسعععععة للتعرف على العدرجعة الكليعة لالداء ومعدى تعاثير برنعامج التجزئ المهع
  على مستوى المهارة موضوع الدراسة .
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 ( 6جدول )
 الدراسة  توزيع درجات التقييم على مراحل األدان لمهارة  

 

 المراحل 
األدان الفني  
 والشكلي 

 تجزئة المهارة 

 المرحلة التمهيدية :  -1
و تتمثل في خطوة االرتقان من االرج لسلم القفز و  

 .  القفزاالرتقان مره اخري في اتجاه طاولة 
6.2 

 

 المرحلة الرئيسية :  -2
تي تلي عملية االرتكاز اللحظي و يتم فيها الدفع  ال

 impactبالجهاز ) االتصالالمباشر في لحظة 

moment)   و تعديل وضع الجسم للبدن في المرحله
 . النهائيه

4.5 

 

 المرحلة النهائية :  -3
  

بعد تعديل وضع الجسم بوضع الجلوس او الوقوف في  
الهوان يقوم الالعب بادان دورتين هوائيتين مكورتين و  
االستعداد للهبوط و الهبوط بالقدمين معا في مواجهة  
 الجهه نهاية مراتب الهبوط) الظهر لطاولة القفز ( 

4.5 

 

 15.2       المجموع 

 الدارسة االستطالعية: 
إلي االحمد   28/6/2019الجمعمة  من  الفتاة   ف   قماو البماحمث  مإجااء المدراسممممممممممممممة االسممممممممممممممتول يمة

  ي  يفتااي الااحة  الو ممممممول إل  زمن أداء التمايناي ي عدد المجموعاي يالتكاار بهدف  30/6/2019
 . التأكد من األجهزة ياألدياي المستخدمة في تنفيذ إجااء البحث 

 الخطوات التنفيذية للبحث : 
ــيم مراحل االداء :   -1 الشققققلبة االماميه علي اليدين مع   الدراسعععةقام الباحث بتقسعععيم مهارة   تقســــ

إلي ثالثعة مراحعل اعتمعداً    علي جهقاز اقاولقة القف (Roche)دورتين هوائيتين امقاميتين مكورتين 
أن الجمباز ضعمن أنشعطة المهارات و حاتم ابو حمدة   أحمد على عبد الرحمنما أشعار إلية  علي  

الحركة يمر بمراحل تسعععاعده على تأدية الحركة  الوحيدة و أن ذلك النوع من األنشعععطة الوحيدة  
النهائية( وعلية قسعم الباحث مراحل الحركة حيث تم    –األسعاسعية    –إلى ثالث مراحل )التمهيدية  

بم يتفق مع العدرجعة النهعائيعة للتقييم المهعاري من واقع    توزيع العدرجعات لكعل مرحلعة على حعده
  (38:2. )قانون التحكيم 

الى   2019/  1/7من  قام البحث بتطبيق تجربة البحث في الفترة  تم تطبيق الدراسـة األسـاسـية :   -2

من خالل التدريبات المهارية المسععتخلصععة من اسععتطلع رأى الخبراء على  وذلك   1/10/2019
مقسعمة الى مجموعة من التدريبات  وحدات تدريبية أسعبوعية   سعت بواقع    أثنا عشعر أسعبوعمدار 
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ا يوميعا قبعل بعدايعة الوحعدات التعدريبيعة فى االحمعاء وتعدريبعات اخرى يتم تنفيعذهعا فى نفس  يتم تنفيعذهع
 توزيع التدريبات المهارية علي وحدات التدريب. (4) مرفقووقت تدريب جهاز طاولة القفز  

ــات البـعدـية  -3 مهعارة ل  للداء المهماري البعمدي   اي : قماو البماحمث  مإجااء القيماسمممممممممممممم تم تطبيق القـياســـــــ

الشققققلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين مكورتين علي    (Roche) الدراسععععة

للتعاف عل  ممدي تمأثيا يإيجمابيمة التمدريبماي المهماريمة المسممممممممممممممتخمدممة في تعليه    جهقاز اقاولقة القف 
 .و3/10/2019يذل  يوو الخمي  المهارة قيد البحث 

 
 البرنامج التدريبي المقترح لمهارة الدراسة : 

 هدف البرنامج :
االمامي  علي اليدين مع ديرتين هوائيتين اماميتين    ال ممقلبةمهارة   لتعليهيهدف هذا البانامج إل  

 .عن طايق تجزئ المهارة لمااحا حاسمة ييضع تدريباي مهارية لها  علي جهاز طايلة القفز
 

 البرنامج التدريبي :
ال مممممممقلبة االمامي  علي  مهارة   لتعليهيتضممممممممن البانامج التدريبي مجموعة من التدريباي المهارية 

من ياقع التجزئ    علي جهممماز طمممايلمممة القفز(Roche)  ديرتين هوائيتين امممماميتين مكورتيناليمممدين مع  
 موضوي الدراسة.لمااحا االداء للمهارة  المهاري 
 

 تحديد الفترة الزمنية للبرنامج التدريبي : -أ 
(، يته تقسيه هذه الفتاة إل  12)  اسبوي اثني ع اته تحديد الفتاة الزمنية للبانامج التدريبي بممممممممممم  

متولبماي االداء المهماري للمهمارة قيمد المدراسممممممممممممممة   إلتقمان  للتمأهيما  اسممممممممممممممابيع(  4الماحلمة األيل  يممدتهما )
ري للمهارة قيد الدراسة اتقان دمج جميع مااحا االداء المها غاض    أسابيع  (8الماحلة الثانية  يمدتها )

 . الخبااء  رأيلباحث  عد استولي ا هاقد اعتماد  بواسوة التدريباي الخا ة  التجزئ المهاري يالت  
 تحديد عدد الوحدات التدريبية خالل البرنامج التدريبي: -ب 

أيماو    الواحمد   ( يحمداي خلل األسممممممممممممممبوي التمدريبي6الوحمداي التمدريبيمة بواقع )ايماو ته تحمديمد عمدد  
يته فيها تنفيذ مجموعة من التدريباي اثناء فتاة التدريه عل     من كا اسمممممبوي  (الخمي ،الثلثاء،االحد )

( يته فيها تنفيذ مجموعة من التدريباي أثناء فتاة االحماء  ياألرمعاء  أالثنينالجهاز ي اياو) السممممممممممممممب  ، 
ته توزيع التدريباي    ( يحدة تدريبية72)  للبانامج التدريبيالعاو لتصممبح عدد الوحداي التدريبية المكون   

 .المهارية ما بين فتاة االحماء عل  مدار االسبوي يخلل فتااي التدريه عل  طايلة القفز
 متغيرات البرنامج التدريبي :  -ت 
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 يتكون البرنامج التدريبي من بعض المتغيرات التالية :
 الممدخول ي الممدفع  ف  الماحلممة االيلي  (مهمماريمم   تممدريبمماي   6)دريبي  عممدد التماينمماي المكونممة للبانممامج التمم

 عيدا للو ول   اليدينتحاي   اهمية   للتأكيد التمايناي االرضية  جهاز  عل     تدريه(  1مقسمة كالتال  )
  ال    اإلضممممافة ،مباامممماة قبا الو مممما للوضممممع العمودي للوقوف علي اليدين  اليالدفع  االرتكازلوضممممع  
قفز منخفض من مسممممممممافة اقتااب قصممممممممياه ال   يطايلة اسممممممممتخداو سممممممممله قفز تدريباي( مهارية  3) عدد 

ثه  لحفاظ علي الوضمممممممع امممممممب  االفقي مع االرض هذا التدريه يالدي بدين دفع ل تتعدي خم  خوواي 
نف  التدريه السمممممابق    يلي سمممممه (  135القفز ) لوايلةنف  التدريه السمممممابق علي االرتفاي القانوني  يته  

التدريه   تدريه( مقسممممممين كالتالي  2)عدد    ،  مع الدفع للو مممممول للوضمممممع العودي للوقوف علي اليدين
  مسممتقيمةديره هوائي  امامي    ألداء اللعه االقتااب ي دفع السممله   الخا ممةاالقتااب  من مسممافة االيل
االمامي    ال مممممممممممممقلبةالتدريه الثاني اداء   ،طايلة القفز ي الهبوط علي مااته  ارتفاي طايلة القفز  لعبور

  9تتكون من عدد ) ، الماحلة الثانية  سممممه  20علي اليدين للهبوط علي مااته تعلو طايلة القفز  مقدار 
نمة البحمث منهما لتنميمة مقمدرة اللعمه عي يهمدف التمدريمه االيل يالثماني يالثمالمث يالاا ع تمدريبماي مهماريمة(

عل  اداء الديرة الهوائية االمامية المكورة من يضمممممممع الثباي من خلل تدر  االرتفاي  المااته بدا من  
سمه ، التدريه الخام  يالسمادس   60ال    سمه20االداء عل  جهاز الحاكاي االرضمية ثه رفع المااته 

 خوواي    الماحلة يهدف ال  تنمية اداء مهارة الديرتين الهوائيتين المكورتين من مسمممممممممافة اقتااب خم 

 runنف  التدريه السممممممابق  اسممممممتخداو جهاز    يلي   تدريبي  اسممممممتخداو سممممممله قفز ي الهبوط علي مااته 

way tumbling    من يضع الثباي  التدريه السا ع    يلي تفاي الجهاز   ار   الهبوط علي مااته تدريبي ي
التدريه الثامن    يلي   عن االرض  اسمممممممتخداو سمممممممله القفز الهبوط علي مااته تدريبي   و( 1)علي ماتفع  

مهارة الديرتين الهوائيتين االماميتين علي جهاز الحاكاي االرضمي   اسمتخداو سمله   بنف  الماحلة الداء
اداء الديرتين الهوائيتين  بتل  الماحلة اال يهو   ياألخياثه التدريه التاسمممممع    سمممممه10قفز ي ماتبة هبوط 

تبمدا  تمدريبماي مهماريمة(  3يليهما الماحلمة الثمالثمة  عمدد )االمماميتين من يضممممممممممممممع الوقوف فو  طمايلمة القفز  
ي الهبوط علي مااتمه    مكورةال مماميمةألاهوائيم   الديره  الم  ألداء  االمماميم  علي اليمدين  ال ممممممممممممممقلبمة بتدريه 

ليلي   سمممممممممه فو  مسمممممممممتوي ارتفاي طايلة القفز   40ثه   سمممممممممه   20 ارتفاي طايلة القفز ثه مااته  ارتفاي  
ديرتين هوائيتين اماميتين  ب  وعةالمتب  االمامي  ال مممممممممقلبةاداء مهارة  يهو    خياهالتدريه الثاني  الماحلة اال

يليهه التدريه االخيا من  سمممممممممه    10ي الهبوط في الحفاه االسمممممممممفنجي  ثه بوضمممممممممع ماتب  ياحده  ارتفاي  
يعلية    مع رفع مسمممتوي الهبوط تدريجيا الي ان يصممما للمسمممتوي القانوني المهارةالتدر  في اداء  خلل 

تدريباي مهارية   6يصمبح عدد لتدريباي المهارية المسمتخدمة ف  التجزئ المهاري لمهارة الدراسمة عدد )
تدريباي   9ف  ماحلة االداء الخا مممة  الدخول يالدفع ( يالت  قد تسمممتما عل  مدار البانامج ثه عدد )
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  التممدريممه الكمماممما للمهممارهتممدريبمماي مهمماريممة ف  ماحلممة    3( يعممدد )الوياان ي الهبوطمهمماريممة ف  ماحلممة  
علما  ان جميع التدريباي المهارية المسمتخدمة ف  التجزئ المهاري يته ادائها عل     المااحا المختلو (

للتاهيا التقان    ( اسمممابيع4محتلف مااحا البانامج التدريبي بدا من الماحلة االيل  يالت  تسمممتما عدد )
( أسمممابيع  غاض اتقان دمج 8الماحلة الثانية  يمدتها )ي  متولباي االداء المهاري للمهارة قيد الدراسمممة 

جميع مااحا االداء المهاري للمهارة قيد الدراسمممممة بواسممممموة التدريباي الخا مممممة  التجزئ المهاري يالت   
الخبيا سمممممممممممممماجي يهو مما يتفق ميم  البماحمث مع راى قمد اعتممادهما البماحمث  عمد اسممممممممممممممتولي راي الخبااء 

المذى اجاى فتاة التعمايو ي التمدريمه للعبي المنتخمه الوطن     (26) (sergie chinkar) نكماريامممممممممممممم
للجمباز عندما اامممممممممممممار ال  عدة جوانه فني  في العملي  التدريبي  ي اهمها اسمممممممممممممتماار التدريه اليومي  

   وبيعة االداء لجهازي حصممممان القفز ي االرضممممي ي هو ايضمممما ما ااممممار الي   ماتبوةبتدريباي مهاري   
االتحماد المديلي للجمبماز ي المذي قماو بتمدري  المديره   مخبيا   (pedro almeida ( )25)بمدري الميمدا

كما اكد كلهما علي ضمممممممممممممايرة   academy level 3التدريبي  المعتمده من االتحاد الديلي للجمباز  
االهتمماو  ملحظمة ماحلمة االرتقماء ي المدخول لومايلمة القفز حيمث ان معظه اخوماء االداء تماتي نتيجم   

 . للداء الغيا سليه لهذه الماحل  
 

 المعالجات اإلحصائية: 
 تم إجراء المعامالت اإلحصائية للبيانات الخام باستخدام :

 . لدرجة الخاوامتوسط  -النسه المئوية    -
 

 عرض ومناقشة النتائج: -
 لداء المهاري لمسممممتوى التقييه     اجااء للعه عينة الدراسممممةقاو الباحث  عد إجااء تجامة البحث 

 يميما يلي عاض تل  النتائج :للمهارة قيد الدراسة 
 موافقة الخبراء على مراحل التجزي المهاري نسبة  (7جدول )

 النسبة المئوية غير مناسب  مناسب   المرحلة   م
 % 100 -  13 الدخول و الدفع  1
 % 100 -  13 الطيران والهبوط  2
 % 100 -  13 التدريب الكامل للمهاره ) المراحل المختلطه(. 3

للمهارة الحاكية قيد الدراسة اتفا  اراء الخبااء عل  مااحا التجزئ المهاري    يوضح الجديل السابق    
 %(.100بنسبة مئوية لجميع الماحا المقتاحة من الباحث بنسبة مقدارها )

 
 التدريبات المقترحة   على الخبراءنسبة موافقة ( 8جدول )
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 مااحا التجزئ المهاري ي    %  من أراء الخبااء ف  جميع70ارتضمممي الباحث نسمممبة ال تقا عن        
اتفا  اراء الخبااء عل  مااحا التجزئ المهاري للمهارة الحاكية قيد الدراسة   التدريباي ،  حيث تاايح  

يهو ما يوضمممممحة الجديل    %(100بنسمممممبة مئوية لجميع الماحا المقتاحة من الباحث بنسمممممبة مقدارها )
 بينمممما تاياحممم  اتفممما  الخبااء عل  التمممدريبممماي المهممماريمممة لمااحممما التجزئ المهممماري مممما بين    (7رقه )

 ما يل  : (8رقه ) الجدايلييتضح من %( 100 -% 76.92)2
(  الماحلة االيلي، 3% ف  التدريباي رقه )100أعل  نسممممممبة اتفا  عل  مناسممممممبة التدريباي لنسممممممبة    -

 ( ف  الماحلة الثالث .2،3يالتدريباي ارقاو ) ( ف  الماحلة الثانية ،9،6،5،1اي ارقاو )يالتدريب
 
 % يذلمم  ف  76.92بينممما كممانمم  أقمما نسممممممممممممممبممة اتفمما  عل  منمماسممممممممممممممبممة التممدريبمماي بين آراء الخبااء    -

(  كمما أامممممممممممممماري نتمائج اسممممممممممممممتولي الاأى  7( ف  الماحلمة االيلي ، يالتمدريبماي رقه )4التمدريبماي رقه )
جميع التدريباي المقتاحة من قبا الباحث يعدو حذف اي تدريه من التدريباي المقتاحة  موافقة عل   ال

تمدريبماي(  مالماحلمة الثمانيمة    9تمدريبماي  مالماحلمة االيلي( يعمدد )  6لجميع المااحما التمدريبيمة يعمدادهما )
  يوضمممممممممممحة الجديل  تدريه( لجميع الماحا كما  18تدريباي  الماحلة الثالثة (  مجموي كلي ) 3يعدد )
 .  ( 9رقه ) التالي 

 
  التدريبات المهارية لمهارة الدراسة  (9جدول )

 النسبة المئوية غير مناسب  مناسب  التدريبات  المسمي   مرحلة 

ولي 
اال

 

دفع 
و ال

ول 
دخ

ال
 

 % 84.61 2 11 األول 
 % 92.30 1 12 الثاني 
 % 100 -  13 الثالث 
 % 76.92 5 10 الرابع 

 % 84.61 2 11 الخامس 
 % 92.30 1 12 السادس 

نية 
الثا

 

وط 
لهب

و ا
ن 

طيرا
ال

 

 % 100 -  13 األول 
 % 92.30 1 12 الثاني 
 % 92.30 1 12 الثالث 
 % 84.61 2 11 الرابع 

 % 100 -  13 الخامس 
 % 100 -  13 السادس 
 % 76.92 5 10 السابع 
 % 92.30 1 12 الثامن 
 % 100 -  13 التاسع 

لثة 
الثا

ب   
دري

الت
مل  

لكا
ا

هاره 
للم

 
 % 84.61 2 11 األول 
 % 100 -  13 الثاني 
 % 100 -  13 الثالث 
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 ( 10جدول )

 التدريبات  م

 الدخول و الدفع  تدريبات المرحلة االولي :

 الدفع مباشرة قبل الوصل للوضع العمودي للوقوف علي اليدين  1

2 
خلفا مع الحفاظ علي الوضع شبه االفقي مع االرج هذا االقتراب ضرب سلم القفز لالرتكاز باليدين و مرجحة الكعبين  

 التدريب يتدي بدون دفع وباستخدام حصان قفز منخفج.

 سم (. 135نفس التدريب السابق علي االرتفاع القانوني لحصان القفز ) 3

 ودي للوقوف علي اليدين.منفس التدريب السابق مع الدفع للوصول للوضع الع 4

5 
االقتراب الخاصه بالالعب االقتراب و دفع السلم الدان دوره هوائيه اماميه مستقيمه لتعبر طاولة القفز و الهبوط  من مسافة  

 علي مراتب مرتفعه بارتفاع طاولة القفز. 

 سم.  20ادان الشقلبه االماميه علي اليدين للهبوط علي مراتب تعلو طاولة القفز بمقدار  6

 الطيران و الهبوط تدريبات المرحلة الثاني : 

 من وضع الثبات علي جهاز الحركات االرضيه ادان دوره هوائيه اماميه مكورة . 1

 سم . 20نفس التدريب السابق باستخدام مرتبه مرتفعه  2

 سم للمرتبه الواحده . 20نفس التدريب السابق باستخدام مرتبتين بارتفاع  3

 سم للمرتبه الواحده. 20مراتب بارتفاع  نفس التدريب السابق باستخدام ثال   4

 خطوات ادان مهارة الدورتين الهوائيتين االماميتين باستخدام سلم قفز و الهبوط علي مراتب تدربييه 5اقتراب بمسافة  5

 .  الهبوط علي مراتب تدريبيه  run way tumblingالتدريب السابق باستخدام جهاز الحركات االرضيه التدريبي  6

 التدريب السابق من وضع الثبات علي مرتفع )ا متر( عن االرج باستخدام سلم القفز الهبوط علي مراتب تدريبيه  7

 سم    10لحركات االرضيه باستخدام سلم قفز و مرتبة هبوط ادان مهارة الدورتين الهوائيتين االماميتين علي جهاز ا 8

 ادان الدورتين الهوائيتين االماميتين من وضع الوقوف فوق طاولة القفز.  9

 تدريبات المرحلة الثالثة : التدريب الكامل للمهاره ) المراحل المختلطه(. 

1 
الشقلبه االماميه علي اليدين مع دوره هوائيه اماميه مكوره و الهبوط علي مراتب بارتفاع طاولة القفز ثم مراتب بارتفاع  

 سم فوق مستوي ارتفاع طاولة القفز.   40سم ثم   20

2 
رتبه واحده بارتفاع  ادان مهارة الشقلبه االماميه مع دورتين هوائيتين اماميتين و الهبوط في الحفره االسفنجيه مع بوضع م

 سم  .  10

 التدرج في ادان المهاره مع رفع مستوي الهبوط تدريجيا الي ان يصل للمستوي القانوني  3
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لمهارة الشقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين  واالداء الكلي االداء مراحل درجات 
 علي جهاز طاولة القفز   (Roche) مكورتين 

 عينة الدراسة العب لوفقا لمراحل التجزئ المهاري 
 

متوسط الدرجة    3حكم  2حكم  1حكم  الحكام 
 4.5 4.5 6.2 الدرجة المقدرة االداء  مرحلةل

 4.8 4.1 4.3 5.9 الدخول و الدفع المرحلة االولي   
 4.7 4.2 4.2 5.8 المرحلة الثاني  الطيران و الهبوط
المرحلة الثالثة : التدريب الكامل 

 4.7 4.2 4.1 5.8 للمهاره ) المراحل المختلطه(.
 14.2 الدرجة الكلية للمهارة 

 

 
 

 لمااحا التجزئ المهاري للعه عينة الدراسة درجاي لجنة المحكمين  (2اكا )
نسممممممممممممممبمة موافقمة المحكمين عل  مااحا التجزي المهماري ي الخماص ب  ( ي7)يتضممممممممممممممح من جديل  

راسممممممممممممممة يعل   اتفما  الخبااء عل  مااحما االداء الثل  للتجزي المهماري لمهمارة المد   التمدريبماي المقتاحمة
ي  الخاص  التجز   (9)(8) الجدايل ارقاو  توضمممممممممممممحةا مممممممممممممة  كا ماحلة يهو ما التدريباي المهارية الخ

لتظها التممدريبمماي للماحلممة االيلي الممدخول يالممدفع كمما ماحلممة عل  حممدة  المهمماري يالتممدريبمماي المهمماريممة ل
%( بينمما  100  -  %76.92تمدريبماي مهماريمة ( تايع نسممممممممممممممبمة موافقمة الخبااء عليمة مما بين )6 عمدد )

تايع نسبة موافقة الخبااء  تدريباي مهارية (   9تظها الماحلة الثانية الوياان يالهبوط  مكونة من عدد)
  التمدريمه الكمامما للمهماره ) المااحما المختلوم (يالماحلمة الثمالثمة  %( 100  -%  76.92عليمة مما بين )

سممبة اعل  مما ارتضممها البحث يه  ن%(  100 -%  84.61تايع نسممبة موافقة الخبااء علية ما بين )

0

1

2

3

4

5

6

متوسط الدرجة  3حكم 2حكم 1حكم 
للمرحلة

االولى الثانية الثاثة
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%( ممما يالكمد عل  اتفما   70للموافقمةعل  مااحما التجزئ المهماري اي التمدريبماي يالت  كمانم  بنسممممممممممممممبمة )
ي  (  26) (sergie chinkarسمممممماجي اممممممينكار )الخبااء عل  راي الباحث يمع ما ااممممممار الية كا من 

التجزئ     انمباز والمحاضعععرين  الخبراء باالتحاد الدولى للج(  pedro almeida ( )25بدري الميدا)
للمهاراي الحاكية يعد اسممممممماس تعله ياتقان يتوويا المسمممممممتوى حيث تعد تل  النسمممممممه للموافقة  المهاري 

عل  المااحا اي التدريباي يالت   يه  نسمممبة اعل  مما ارتضمممها البحث للموافقةعل  مااحا التدريباي  
 مااحاللجنة المحكمين  درجاي  (2ي ال ممكا رقه )  (10)يوضممح الجديل رقه  ي %(  70كان  بنسممبة )

ال ممممممممممممممقلبمة االمماميم  علي اليمدين مع ديرتين هوائيتين امماميتين مكورتين علي    (Roche)لمهمارة    االداء
يته  لرجة الكلية للمهارة عل  مااحا االداء  تقسممممممممممميه ماحا االداء يتوزيع الد حيث ته  جهاز طايلة القفز 

التقييه للعه عينة الدراسممة للتعاف عل  تأثيا التجزئ المهاري من ياقع التدريباي المختارة بناء عل   
التمدريمه   –الوياان ي الهبوط    –)المدخول ي المدفع  يهي    اراء الخبااء  لمااحما االداء لمهمارة المدراسممممممممممممممة

حيث تظها   حيث ته توزيع الدرجاي لكا ماحلة عل  حدة  السمممممممممممممما قة   الجديلكما موضممممممممممممممح   الكاما(
(  4.5ي )  المدفع  المدخول ي ( درجمة للماحلمة االيلي6.2المدرجمة المقمدرة للمااحما الثلثمة  قيممة مقمدراهما )

  حل) الما   التدريه الكاما للمهارة( درجة للماحلة الثالثة   4.5)  الوياان ي الهبوط  درجة للماحلة الثانية
تفو  الماحلة االيلي بدرحة مقدارها   لماحلة االداء متوسممط الدرجة  حيث يتضممح من حسمماب  المختلو (

( يممجموي كلي لجميع مااحما االداء  قيممة  4.7( تليهما الماحلتين الثمانيمة يالثمالثمة  قيممة مقمدارهما )4.8)
اباي جروسفيلد   ر الية موضمموي الدراسممة يهوما يتفق مع ما اامما  لدرجة الكلية للمهارة( ل14.2مقدارها )

(AbieGrossfield)  (12)  (رفففو فففر بفففر   BartConner )(13)وبفففرو    وأرلفففل  فففدففف  

(Ericmalmberg)(16)     ا  ا     التجزئعدى أه لفف تيسفففففل   راءففت   خ    ال هففاري  خ ل ت 

األعدى   ل رتيا  بي راو ال عبلخ الى  ضفف ا ا     ال سففتو   ل ج وع   خ الت رلباو ال هارل  ال ت رج 

أعدى إ  بعف  اسفففففتلف ا  رفا ف     راءفتعدى ج لع األجهزة ر فا اتييوا عدى عف   التسفففففرق وا  تيفات ل 

 ؤشففففراو انتياخ ولد  ربلخ الءرل   ت التلار وتء ل  هلم ال ؤشففففراو   وهو  ا أر م جلرال      

  (browen  ,James at EL )اخ  و بروخ وجل   والرو  (19)  (Gerald .s Georgeجور  )

إلت أخ شفففرت الجسففف  أأل ا  األ ا   ؤشفففرا  لد جا  ءلي لجر أخ لتو ر  لم أوضفففاق ل رخ  خ  (14)

ل لهفا أ ا   سفففففتولفاو  هفارلف   تيف  فم    فالع دلف  التف رلبلف     تيف ع ف  توا ر ال فففففيفاو البف  لف   

أجزا  الجسفففف  ببعضففففها أأل ا  األ ا    ر تطدباو لأل ا  اليعدت ولر ها ت ت  إلت  ا هو أه  وهو ع ق 

(  amplitude)  ال هفارلف  عدى ج لع األجهزة بل فففففاة  السفففففعف  التف رلبفاو ءلفي لجفر أخ تت لز  

ر ظاهر  لرا لرل  ترتبط ب ألاللم األ ا  ل هاراو الج باز    (Closure( وان ها  )Peakingواللروة )

ال هاري رت تسففففاع  عدى تيدلت    خ ل ت وضففففع برا ي ج ل ة تت اسففففر  ع  تطدباو تيلل  األ ا 

( سفوا  البسفلط  أو الربلرة  ع ا هت ا  بل فاة  الءرر  ءلي Performanceل فو او األ ا  )  

( عدى اه ل  تطولع األس  وال با ئ ال لرا لرل    ت تءيلق ال ساراو tony smithأر  تو ت س لز)

 . اله  سل  ال ألالل  ل ررز أليت جس  ال عر 
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الباءي  ت ا تياةم لتدل الت رلباو أخ تتشابم  ع  راءت ا  ا  لد هارة الءررل  قل  ءلي سعت    

ال راسف  بءلي تءتوي عدى ت رلباو  تشفابم ل راءت ا  ا  الي ت وأخ لتطابق تررلبها ل سفار )اليوة  

  الز خ( ل راءت ا  ا  اللا فف  ب هارة ال راسفف  و تتيق  ع طبلع  ال هارة باسففتل ا  ال ج وعاو   –

العضففففدل  العا د   ت ال هارة بءلي لت اسففففر ا لياق الءررت لدت رلباو ال لتارة  ع الياق ال هارة 

لاتها وهو اء  اه   ء  او  جا   عر الج باز ب ففففي  عا   للتيق راي الباءي  ع  ا اشففففار الل   

الياة لخ    ( إلت أخ ت  ل  وتطولر ا  ا  ال ففءلل لد هاراو ا سففاسففل  لدز 8 ء   إبراهل  شففءات  )

عدى الع دلف  التف رلبلف  بفالتعرف عدى ال راءفت الءفاسففففف ف  وال ؤألرة  ى ا  ا  وع فت عدى وضففففع  

الت رلباو ال هارل  ال ت رج  ال فففعوب   ءلي تءتوي هلة الت رلباو عدت   ط  شفففابم لأل ا  الي ت  

لجز  ا سففففاسففففت لد هارة و ق شففففروط  ء  ة بءلي تءتوي تدل الت رلباو ال هارل  عدى تررلر ا

ا سفففاسفففت لد هارة ع   اسفففتل ا  التجزئ ال هاري  ع ع   أعطا  تسفففهل و عدى ءسفففار الجز  

الرةلسفت لد هارة و التكرل  بكخ تروخ الت رلباو ال سفتل    لدتجزئ ال هاري أسفهت  خ ال هارة لاتها 

إلت   (13)  (Bart Connerءلي أر  )   ع  رو   تي لخ ت فعلبها عدى   ار  راءت الت رلر لد هارة

 ا  تدفل التف رلبفاو ال هفارلفم الضفففففرورلف  لت يلفل  ألاخ  عبت ال سفففففتولفاو العفاللف  لروخ جفاهزلخ   

ال هفاراو الءررلف  ءلفي ا ه   ةيلخ بف  لفا بفت أرف  عدى اخ الدلفاقف  البف  لف  بف وخ تف رلبفاو  فابعف   خ  

راو الج بفاز وأشفففففار   راءفت ا  ا    ت رخ ل عفر الج بفاز أو ال ف رر ال هوأل بفاأل ا  الي ت ل هفا

الت اخ  وقع تدفل التف رلبفاو ل رخ اخ تروخ ا فا  ى بف الف  الوءف ة التف رلبلف   ت  ترة ا ء فا  أو األ فا   

ع دلف  التف رلفر عدى الجهفاز او  ى  هفالف  الوءف ة التف رلبلف  وهو ا  ر الفلي اتبعفم البفاءفي ع ف   

راس  ر للت عدى اخ الت رلباو ال هارل   ا سترشا  بت  ل  بر ا ي الت رلباو ال هارل  لد هارة قل  ال  

ال  بألي   خ ال راءت الءاسفففف   هت ا سففففا   ى التجزئ ال هاري لتعدل  وإتياخ ا  ا  و ر ع ريا ة  

ال ج وعاو العضفدل  العا د  عدى ال يا فت بال سفب  لد هارة  قل  البءي    ا لؤ ي الى زلا ة الي رة 

اسفق بلخ ءرراو الجسف   وهلا ا   الى ت  ل  ال سفاراو عدى التءر   ى اجزا  الجسف   ع ء وي الت 

   الءررل  لأل ا  ال هار   ع الو وت لأل ا  الجل  

  ل ت إجرا  هفلم الف راسففففف  وتطبلق تجربف  البءفي تو فففففت البفاءفي إلى انجفابف  عدى خ و  

دورتين    لتعليم مهارة الشعععقلبة االماميه علي اليدين مع بالتدريبات المقترحة  التسفففاؤت ا وت اللا   

 خ ل ت      وفقعا لمراحعل التجزئ المهعاري  هوائيتين امعاميتين مكورتين علي جهعاز طعاولعة القفز

( اللا  بالت رلباو  9الج وت رق  )( و  2عدى اللبرا   ر ق رق  )ال راءت والت رلباو  عرأل تدل  

بال سفب  ال ةول   اللا  (  8رق  )  بالج وت ال هارل  ل هارة ال راسف   خ واقع اسفتط ق راي اللبرا 

 إلى أل ي  راءت وتيسففل ها   ألرا  السففا ة اللبرا   ت الت رلباو ال هارل  ال لتارة ل هارة ال راسفف 

( ت رلباو  6( ت رلر  هاري لج لع ال راءت ءلي اءتوو ال رءد  ا ولت عدى ع   )18بع   ردت )

( ت رلباو  هارل  لا فف   9دى ع   )بل  ا اءتوو ال رءد  الألا ل  ع ال لوت و ال  ع هارل  لا فف  ب

الرا ت   بالت رلباو   وتدله  ال رءد  الألالأل  اللا فففف   ل هارة ال راسفففف  اللا فففف   الطلراخ و الهبوطب
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( ت رلباو  هارل  وبللل لروخ ق  ت  ا جاب  عدى التساؤت  3عدى ع   )  ال لتدط (  مد) ال رء  لد هارة

      ا وت لد راس 

تأثيراً   التجزئ المهاري و التدريبات المسعععتخدمة  هل  لد راسففف  و ل ا لل  التسفففاؤت الألا ت  

مهعارة الشعععععقلبعة االمعاميعه علي اليعدين مع دورتين هوائيتين امعاميتين مكورتين   إيجعابيعاً فععاالً في تعليم

فقد اظهرت نتائج البحث فى الجدول   على مسععتوى االداء لالعب عينة البحث   علي جهاز طاولة القفز

( من خالل تقسععيم مراحل االداء الذى قام  14.2( ان الدرجة الكلية لالعب عينة البحث هى )8رقم )

اري  البحث بتصعميمة باالطالع على المراجع والدراسعات السعابقة حيث اتفق الباحث مع راي كل من  
سمممممممممعي ال   تحقيق التوازن المولوب للعملي  أن عملية االعداد المهاري ت(  Eric Malmbrg)  ملنبا 

التنافسمممي  ي هو الحصمممول علي اعلي هيه االداء المهاري ي تقليا الفاقد من االخواء ي ذل  لافع هيمة  
واتيق  عم رت  خ أء   عدى وءات   T.Pompa  (24  ))تلو ور بو با )و ا اشار اللم    الدرج  النهائي 

أء  العوا ت الءاسفففف   لتطولر وتع لت  سففففار  سففففتو  ا  جاز    التجزئ ال هاريابو ء  ة  ى اخ  

لد هاراو الءررل  وبا ل  لد هاراو الءررل  وءل ة الءرر  ال رو    خ  رءدم ت هل ل  ورةلسفل   

التدريبة ف  الجمباز يسمعا ال  اتعاف عل   العملية يعلية يتضمح مما سمبق ان  كلما كان اتجاه  و هاةل   
األ باء الميكانيكية للصممممممممممممعومة المهارية للمهارة    تقليا المااحا الحاسمممممممممممممة ف  االداء فهو يعما عل   

ال سفففتلرج   خ ال راسففف  ووجم  ظر الباءي  ى تيسفففل   راءت ا  ا    الحاكية حيث تتفق النتائج

او الل  ال راجع العد ل  ال تل ف ف   ى اخ الج باز  وال رجاو ال ي رة لرت  رءد    ها  ع  ا اشفار

فايد  ياكد علية   يحتا  إلي أسممممممممممملوب تدريبي يت ممممممممممما   يالمسمممممممممممار الحاكي لألداء يهو الاأي الذي أيده
التجزئ المهماري للمااحما عل  إمكمانيمة اسممممممممممممممتغلل    Fred Roethlisberger  (18)))ريثلسممممممممممممممباجا

يهو ما يتفق مع ما اامممار الية   جاز الواجه الحاكيالمهارية ف  ان كاسممماس لوضمممع التدريباي الحاكي 
أن عل  المدرب مسممممممممممممئولية تعديا يتوويا    (8( ومحمد اممممممممممممحاتة)1كا من أحمد عل  عبد الاحمن )

مسممممتوى اإلنجاز الخاص  اللعه من خلل االرتقاء  قدراي اللعه المهارية يذل  يسمممميا يفق خوة  
تقسيه المهارة الحاكية ي ما هي الماحا الحاسمة  إطار يضعها المدرب تهدف إلي التعاف عل  كيفي   

وهو  فا ا ي الى قف رة   يالمميزة لألداء المهماري الخماص  كما مهمارة عل  حمده يمحمايلمة التمدريمه عليهما

( وهو  ا ليو  با جاب  عدى التسفاؤت الألا ت  2 14ال عر عدى الو فوت الى  رج   هاةل   ي ارها )

مهارة الشععقلبة    تأثيراً إيجابياً فعاالً في تعليم التجزئ المهاري و التدريبات المسععتخدمة  هل  لد راسفف  

على مسعععععتوى   االمعاميعه علي اليعدين مع دورتين هوائيتين امعاميتين مكورتين علي جهعاز طعاولعة القفز

   االداء لالعب عينة البحث 

 

 ( 11جدول ) 
 الشقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين   االداء المهاري لمهارةالدرجات  
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 علي جهاز طاولة القفز   (Roche)  مكورتين 
 ة بادء المهارةبعض الالعبين ممن لديهم خبرة مسبق لدرجات 

 
 درجات الحكام  

 متوسط الدرجة    3حكم  2حكم  1حكم  الالعبين 
 13.766 13.9 13.6 13.8 االول
 12.833 12.9 12.7 12.9 الثاني 
 13.0 13.0 12.9 13.1 الثالث 
 13.3 13.3 13.4 13.2 الرابع 

 

 
 عبلخ   لع   اربع     (  رجاو لج   ال ءر لخ3و الشففرت رق  )  (11لتضففل  خ ج وت )      

الشفففيدب  ا  ا لم عدت الل لخ  ع  ورتلخ    (Roche)ا ا   هارة ال راسففف  ب  خ ل له  لبرة  سفففبي   

  عدت جهاز طاول  الييز هواةلتلخ ا ا لتلخ  رورتلخ 

 

 

 

 ( 12جدول )
 لمهارة الشقلبة االماميه علي اليدين مع دورتين هوائيتين اماميتين الدرجة النهائية  

12

12.2

12.4

12.6

12.8

13

13.2

13.4

13.6

13.8

14

متوسط الدرجة  3حكم 2حكم 1حكم 
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 علي جهاز طاولة القفز   (Roche) مكورتين 
 ة بادء المهارةبعض الالعبين ممن لديهم خبرة مسبق العب قيد التجربة ومقارنته بدرجات ل

 الالعبين       
 الدرجة 

 الالعب الرابع  الالعب الثالث  الالعب الثاني  الالعب االول الالعب قيد التجربة

 الدرجة النهائية
Final score 

14.2 13.7 12.8 13.0 13.3 

 

 
لج   ال ءر لخ ل عر قل  التجرب  و بعأل   رجاو   (4والشففرت رق  )  (12ج وت )لتضففل  خ         

الشففيدب  ا  ا لم عدت الل لخ  ع  ورتلخ    (Roche)   هارةل   ا  عبلخ   خ ل له  لبرة  سففبي  باألال

  عدت جهاز طاول  الييزهواةلتلخ ا ا لتلخ  رورتلخ 

ارقا )      لدج اوت  ارقا )  شرات واأل (  10( )9بالرجوق  ال هاةل   4( )3البلا ل   ال رج   أخ  لتضل   )

Final score) )  ( رج  للءتت بها الترتلر ا وت بلخ ال عبلخ  2 14ل عر عل   البءي  ي ارها  )

الللخ ل له  لبرة سابي   ى ا  ا  ال هاري  لد هارة قل  ال راس  ءلي ءيق باقت ال عبلخ  رجاو  

األ ا     ء  او التطبلق العد ى والع دت لتءدلت  (    ا ل ت عدى اخ  7 13   8 12 ا بلخ )  تتراو 

عدى ر ع   وضوق ال راس     ا ساع   لت رلباو ال هارل  ال ستل     ى البءي  عدى وضع ا  ساع  

ال هاةل    ال رج   الل   راس  ررل  عدى  ء   عب   (  (Final scoreقل    لتيق  ع  ا اشاراو  وهو 

( لبعأل  هاراو ال ج وع  الألالأل  عدى جهاز ء اخ الءدق و ا أشار الل  أء   عدى  11الرء خ )

لرا لرل  تسعت الى ا ستيا ة  ( أخ الت رلباو ال هارل   ى الج باز  خ وجه  ال ظر ال  1ء خ ) عب  الر

ال الدل  ) اليو   (  ى    External Forces( واليو  اللارجل  )  Internal Forcesالي و   خ 

التررلر   )  ال ل ا لرت تءيلق  ال بلول   ال لرا لرل   اليو   او   To the content or)لد ءتو  

mechanical forces exerted    ا لياق تءسلخ  عدى  الع ت  ا ستيا ة  خ  تطبليها  لستدز   والتى 

12

12.5

13

13.5

14

14.5

الالعب الرابعالالعب الثالثالالعب الثانيالالعب االولالالعب قيد التجربة
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وهو  ا ار  عدل   ال اجء     وال ءاو و    الءررت بواسط  ت رلباو تر لرل   ع  راع  ع  ل  الترراراو 

باخ التجزئ ال هاري بواسط  الت رلباو ال هارل   خ  (23)  (Richard Schmidt)رلتشار  ش ل و  

وجه   ظر التعد  هو تغلر  ى السدول ال  اءر لع دل  الت رلر أو تغلر  ى  ستو  األ ا   خ جرا   

الت رلبالست رار  ا  أخ    باشرة ءلي     ءظتمالتررار و خ ال عر   الت رلباو    ل ع دل   والت ر   ى 

 )وعرف تلو ور بو با )  ل عبلخ   ال هاري  لأل ا ول ال  اءر  ال هارل  لؤ   الى التغلر  ى السد

T.Pompa  (24 )     التجزئ ال هاري با م جز   خ ا ع ا  ال هاري رت لت   خ ل لم ا تياخ التا

طاق   بلول  وهو  ا اتيق  جه  و  ( أل   هارة رلاضل  باقت  Content( وال ءتو  )Formلدشرت )

) عدل  رت  خ ع ا  عب    أبراهل  6اللالق  وال يتت  اخ    (4)  (  البر ا ي  عدى  ال هاري هو  ا ع ا  

را     لش ت  الل   البر ا ي  هو  أ   وتألبلو  رو اتها  واتيا ها  الءررل   ال هاراو  تعدل   ال سةوت عخ 

 الع دلاو التى تب ا بتعدل  ال هاراو الءررل  به ف الو وت ألعدت  ستو   خ ا  ا    

الضممممممممممممممايريممة لتنفيمذ    المهمماراي ( إلي انمم  بممدين انتقمماء التممدريبمماي  Bart Conner( )13ييالكممد )
ال يمكن للعمه الجمبماز أي الممدرب النهوض  ماألداء الفني لمهماراي تجزئ تلم  التمدريبماي   ي  المهماراي 

الجمباز يمن األهمية أن يكون أسمممممملوب تنمية التدريباي المهاري  م مممممما   لنف  المسممممممار الحاكي يفي 
( حيث يالكد أن العما Don tonru( )15كما يتفق مع  في ذل  ديني تورني ) ألزمنينف  التوقي  

العضملي السمائد يجه أن يكون موابق لنف  المجموعاي العضملية العاملة في المهارة ذاتها مع يضمع  
، يهذا األسلوب يوفا عل  المدرب الوق  يالجهد في تنمية    الفنيالتسهيلي التي ال تالثا عل  األداء  

بدنية الخا ممة  المهارة يتكوين المسممار الحاكي السممليه ألداء المهارة المااد تعلمها يتحسممين  الصممفاي ال
طلحة حسمممممين  (  7) عل  عبد الاحمنأدائها يهذا يدعه ما تو ممممما إلي  الباحث ييتفق مع رأي كا من  

كبا  لها الفضممما األ المهارية ( في أن أسممملوب التدريه  اسمممتخداو التدريباي  6)ن ي اخاي  حسممماو الدين 
في تحسممممممممممين األداء المهارى للعبي الجمباز يياجع الباحث التقدو في هياسمممممممممماي المهارية إلي فاعلية  

يهذا يتفق مع رأي التجزئ المهاري لماحا االداء ييضمممممممع التدريباي الخا مممممممة  كا ماحلة عل  حدة  
تعتبا من المكونماي   ف  الجمبماز  ( عل  أن التمدريبماي الخماص fadal chidac ()17فمادل اممممممممممممممدك )

با تعما ف  مااحا   األداء المهاري للعه الجمباز مااحا االداء  يإتقانلتعليه  األسممماسمممية يالضمممايرية 
  الخصممممممممممممممو مممممممممممممميمة  مبمدأمتقمدمم  منم  عل  توويا مسممممممممممممممتويماي الصممممممممممممممعوممة المهماريمة يهو مما يتفق مع  

(Specificity  المممذى ينا عل  أن ) اء يمن خلل لتوويا األداء يجمممه التمممدرب بنف  طايقمممة األد
 نف  الوضع الذى سوف ينفذ من خلل  االداء ) المهارة الحاكية (.

 
( يالتعليق 4(،)3( ياالامممممممكال البيانية ارقاو)10(،)9يمن خلل العاض السمممممممابق للجدايل ارقاو)

ما هو تاثيا التجزئ المهاري  الخاص  الثالث عل  النتائج الخا ممة بهه يكون ته االجا ة عل  التسمما ل 
ي التدريباي المسممممتخدمة  عل  مسممممتوى االداء مقارنة ببعا اللعبين زيى المسممممتوى العالية ياللعه 

 .عينة البحث 
 

 االستنتاجات: 
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من خالل النتائج المســـتخلصـــة من المعالجات اإلحصـــائية التي توصـــل إليها الباحث ومن خالل     

 :  الدراسة استنتج الباحث التالي

ادى الى انجاز االداء  التدريبات المهارية المقترحة  التجزئ المهاري للمراحل الفنية لمهارة الدراسة    -1

 . (  14.2المهاري وحصول الالعب عينة البحث على درجة مقدارها ) 

  ( درجة  4.8مقدراها )  بقيمة   االولي  في مرحلة األداء كانت في المرحلة    متوسط للدرجات أن أعلي    -2

 . ( 4.8بقيمة مقدراها ) الثانية والثالثة  تليها المرحلة 

الى مراحل    -3 المهارى  االداء  تقسيم  اهمية  الضوء على  الدراسة  الى  ألقت  المراحل  تلك  وتجزئ 

 حركية بهدف الوصول الى اتقان كل مرحلة على حده. المجموعة من التدريبات 

  التوصيات:

 التحليل اإلحصائي وما توصل إليها الباحث من استنتاجات يوصي الباحث بما يلي:من خالل 

توجيه هذه الدراسة والبرنامج المستخدم إلي المدربين في مجال تدريب رياضة الجمباز إلمكانية    -1

 . االستفادة من هذه النتائج 

لما  في الجمباز  وتطويعها بما يتالئم مع التدريبات المقترحة  ضرورة استخدام األجهزة المساعدة    -2

 اء المهاري. لها من أهمية في شعور الالعب باإلحساس الحركي لألد 

    تدريبات وكل من تقسيم مرحل االداء  ضرورة توجيه نظر القائمين علي عملية التدريب إلي أهمية    -3

 .    حدهبكل مهارة على  الخاصة  التجزئ المهاري 

الفنية  توجيه   -4 للجنة  الدراسة  للجمباز  باالتحاد   هذه  لل  المصرى  استرشادية  نحو  كدراسة  مدربين 

 . كاساس لوضع التدريبات المقترحة  مراحل األداء المهارى المهاري ل استخدم التجزئ 

 .    تجزئ المهارات الحركية على اجهزة الجمباز المختلفة   إجراء المزيد من الدراسات في -5

 قائمة المراجـع
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 أواًل : المراجع العربية

لي تخويط الموسمه التدريبي ف  رياضمة الجمباز ف  ضموء تعديأحمد على محمد عبد الرحمن :   -1
قانون التحكيه لمتولباي االداء ، رسممممالة دكتوراة ميا من ممممورة ، كلية التامية الاماضممممية 

   و.2002للبنين  القاهاة ، جامعة حلوان ، 
بانامج االسممممماسمممممية ف  التدريه الاياضمممممي  حاتم أبو حمدة هليل:أحمد على محمد عبد الرحمن ،   -2

 و.2008ميا من ورة القاهاة األكاديمية االيلمبية المصاية مذكااي علمية 
اإلحجماو التمدريبيمة المهمارية لتعليه الماجحمة األماميمة مع لفمة كاملة    احـمد على محـمد عـبد الرحمن:  -3

اليمممممدين عل   للوقوف  المممممذراعين  احمممممد  المتوازيين  (Diamidov)عل   ،   عل  جهممممماز 
الايماضمممممممممممممميمة جمامعمة  المالتما العلم  المديل  االيل  الايماضممممممممممممممة يالوفولمة ، كليمة التاميمة 

 و.2009طنوا
التدريه الاياضمممممي الحديث ، دار الفكا العامي ، القاهاة ، الوبعة الاا عة   حماد : إبراهيمالمفتي    -4

 و.2007، 
  طلحة حســـين حســـام الدين ، مصـــطفى  امل أحمد ، حســـن على أنيس ، إســـماعيل أبو زيد :  -5

الحاكي في الجمباز  المجلة العلمية التدريباي النو ية يعلقتها  مسمممممممممتوى التحصممممممممميا  
للتامية الاياضمممممية ،  حو  مالتما ر ية مسمممممتقبلية للتامية البدنية يالاياضمممممية في الوطن 

 و. 1993العامي ، المجلد الثالث ، ديسمبا 
التدريه الاياضمممممممي نظاياي يتوبيقاي ، الوبعة الثامنة ، دار المعارف ،  عصـــــام عبد الخالق :  -6

 .و 1994اإلسكندرية ، 
األسمممممممممممممم  العلميممة للتخويط في مجممال الجمبمماز .مممذكااي علميممة ميا  على محمـد عبـد الرحمن:  -7

 . و2005من ورة،كلية التامية الاياضية للبنين  الهاو،
اإلسممممممكندرية :مالسممممممسممممممة   -منظومة التدريه النوع  للجمباز الفن  للاجالمحمد أبراهيم شــــحاتة:   -8

 و.2011حورس الديلية طبعة ايلي 
المكونممماي الحاكيمممة للمحموعممماي المهممماريمممة عل  أجهزة الجمبممماز ، محمــد فداد محمود حبيــب :    -9

كمحدداي لباامج األعداد ف  رياضة الجمباز،  حث من ور ، المالتما العلمي األيل ، 
 و.1993كلية التامية الاياضية للبنين  األسكندرية 

التحكيه الديلي كمصدر لستخاا  يتوويا باامج  تعديلي قانون     ريم علي محمد عبد الرحمن:  -10
كلية التامية    -اإلعداد في رياضمممممممممة الجمباز الفني رجال رسمممممممممالة دكتوراه ميا من مممممممممورة

 و. 2010القاهاة  -جامعة حلوان  -الاياضية للبنين
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بانممامج تممدريبي مقتاع لبعض مهمماراي المجموعممة الثممالثممة عل     :   ريم على محمـد عبـد الرحمن  -11
 حصمممان الحلق  اسمممتخداو التحليا الحاكي الكيفي كدالة لتوويا مسمممتوى األداء ،جهاز 

كلية   –المجلة العلمية للتامية البدنية يعلوو الاياضممممممممممممة   – حث انتا  علمي من ممممممممممممور 
 و.2020التامية الاياضية للبنين جامعة حلوان 
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