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 يجهت تطبُقاث ػهىو انرَاضت 

 0202حًاَُت َىَُى وانؼذد يائت 

 ضُىاث 8 – 5بُاث( يٍ  –ٍُُ تأحُر بؼض انتًرَُاث انخاصت وأَشطت انطالقت انحركُت انًتتابؼت ػهً تحطٍُ انرضا انحركٍ وانحركاث اإلجبارَت نبراػى انجًباز انفٍُ )ب

 د. أحًذ يحًذ إبراهُى شىَقت
 

 مقدمة ومشكمة البحث:

؛  والعالمي األوليمبي التنافسيالمجال  فيليا أىميتيا  التيطة الرياضية تعتبر رياضة الجمباز أحد األنش        
 فيلتميزىا بتعدد أنواعيا وتباين األجيزة واألدوات المستخدمة عند أداء مياراتيا الى جانب االبتكار واالبداع 

والمشاىد  الرياضيعمى األجيزة المختمفة، مما يضفى عمييا صفة جمالية تجذب  الحركياألساليب الفنية لألداء 
 (0226 – 4عمى حد سواء.)

قبااًل من الناشئين، وتتطور فيو ميارات  الفنيويعد الجمباز        أحد أفرع الجمباز األكثر شعبية وأىمية وا 
 البشرى. بداعأدائيا إلى درجة اإل فيالجمباز، بدرجة تصل 

بنات(  –)بنين  الفنيقات لبراعم الجمباز ( برنامج مساب 0228 – 02لمجمباز )  المصريوينظم اإلتحاد       
(، ويشمل برنامج اإلجباريات حركات عمى 0(، )2لميواه بإجباريات خاصة بيم ووفقًا لبرنامج زمنى سنويًا مرفق )

البطولة  في)لمبنين(، عارضة التوازن)لمبنات(، وقد شارك  المتوازيالقفز،  طاولةأجيزة التمرينات األرضية، العقمة، 
 (. 3( العب والعبو مرفق )2254م( عدد)0228لعام )األولى 
 التيرجال، فقد الحظ صعوبة بعض الحركات  الفنيتدريب وتحكيم الجمباز  فيومن خالل عمل الباحث        

التدريب؛ مثل أداء ميارات جموس  فيلمناشئ عند أدائيا، مما يصعب بإستمرار الناشئ  تعب وألمقد تسبب 
االستمرار بممارسة  في، مما يؤدى الى تسرب عدد كبير من البراعم  ، والشد عمى العقمةميواألما الجانبيالبرجل 

 رياضة الجمباز.  
وتحسين أداء ميارات رياضة الجمباز، الى جانب دورىا  إلكسابوتعد التمرينات الخاصة القاعدة األساسية        
عند تعممو بعض الحركات  موال تعبالطفل بتحسين أداء الميارات ، إال أنيا قد تسبب إحساس  فيالكبير 

 (.30: 22اإلجبارية نتيجة صعوبتيا عمى الطفل )
ويمكن وضع تعريف إجرائي لمتمرينات الخاصة بأنيا مجموعة الحركات البدنية التى يؤدييا براعم الجمباز  

 از الفني.والتي تستند عمى أسس عممية بغرض المساعدة فى اكساب الميارات الحركية لبراعم الجمب
م( ، أن أنشطة الطالقة الحركية تعد مجااًل طيبًا الكتساب 0227 -7، واسامة راتب ) ويؤكد أمين الخولى      

،  الميارات الحركية وتزخر بالكثير من فرص االبداع والخيال والطالقة والمتعة، وتساىم فى إكساب التوافق
 ذا يساعد عمى ظيور المواىب الحركية بين األطفال. ، وى ، والدقة ، واالتزان ، والمرونة والرشاقة
،  ، والتشقمب كما أنيا تميد لتعمم الميارات الخاصة باألنشطة الرياضية وتنقسم إلى: حركات تقميد الحيوان      

 ، وحركات البراعة مع الزميل. ، وحركات البراعة الفردية واالتزان المقموب، وحركات براعة اإلتزان
ل الالعبين الى المستويات الجيدة والمتقدمة ، يتطمب من المدرب تمقينيم لمميارات األساسية بطريقة ولوصو       

 (. 2997 – 6عممية ومشوقة ) 
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إحتياجات الناشئ ويؤدييا مع الشعور بالسرور، دون اإلحساس  في اشباعأنشطة الطالقة الحركية  وتساىم      
 ، والنفسية.  ، والحركية ةبالممل، وتساىم فى إكساب الصفات البدني

الطالقة الحركية بأنيا قدرة البراعم عمى أداء حركات مشوقة  ويمكن وضع تعريف إجرائي ألنشطة 
 ومتنوعة موجية لتحسين أداء بعض الميارات الحركية لبراعم الجمباز الفني.

مية كبيرة فى تحديد ميول مكانة ىامة فى الممارسة البدنية لما لو من أى الحركيويحتل موضوع الرضا       
 م(.0227:  25الفرد ودوافعو لممارسة بعض األنشطة الرياضية دون غيرىا)

قتناع عما يؤدونو، يميمون لتحقيق  الحركيومن ىنا يظير دور الرضا        فى أن الناشئين األكثر رضا وا 
يجابية فى  الناشئ يجعلمستويات مرتفعة من النتائج ويتوقع منيم األداء بفعالية أكثر و  يكون أكثر إنتاجية وا 

التفاعل وأكثر إستقرارًا وسعادة، مما يعكس بالتالى تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالسعادة والرضا عن األداء فى 
 الحركات التى يطمب من الناشئين ممارستيا. 

اسة تأثير التمرينات ، فإنو لم تتطرق أبحاث إلى در  وفى حدود عمم الباحث ، وما استطاع التوصل اليو      
الخاصة وبعض أنشطة الطالقة الحركية المتتابعة عمى تحسين الرضا الحركي والحركات اإلجبارية لبراعم 

 من الرئيسي الجزء في الحركية الطالقة من أنشطة نشاط ويتبعو الخاص التمرين إعطاء بحيث يتم الجمباز،
 تمك الدراسة.وىذا ما دعي الباحث إلى إجراء  التدريبية ، الوحدة

 
 البحـــــث: هدف
 يهدف البحث الحالي إلى التعرف عمى ما يمى:         

تأثير البرنامج التدريبي المقترح بإستخدام التمرينات الخاصة، وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة عمى تحسين  -2
 ( سنوات.8 – 5الرضا الحركي لبراعم الجمباز الفني من)

، وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة عمى تحسين  تدريبي المقترح بإستخدام التمرينات الخاصةتأثير البرنامج ال -0
 ( سنوات.8 – 5درجة أداء الحركات اإلجبارية لبراعم الجمباز الفني من)

 -فروض البحث:
 :لتحقيق أهداف البحث تم وضع الفروض التالية        
والقياس البعددي ألفدراد عيندة البحث)البندات( فدي قيداس الرضدا توجد فروق دال إحصائًيا بين القياس القبمي  -2

 الحركي، ودرجات أداء الحركات اإلجبارية لصالح القياس البعدي.
توجد فروق دال إحصائًيا بين القياس القبمي والقياس البعددي ألفدراد عيندة البحدث)البنون( فدي قيداس الرضدا  -0

 قياس البعدي.الحركي، ودرجات أداء الحركات اإلجبارية لصالح ال
توجدد فددروق دال إحصددائًيا بدين القيدداس القبمددي والقيدداس البعددي ألفددراد عينددة البحث)الكدل( فددي قيدداس الرضددا  -3

 الحركي، ودرجات أداء الحركات اإلجبارية لصالح القياس البعدي. 
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 (  4مرفق )  الدراسات المرجعية:
 

 إجراءات البحث: 
 ستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة .ُاستخدم الباحث المنيج التجريبي بإ       

 

 عينة البحث: 
،  )فرع دمياط( تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، والتي تمثل براعم الجمباز بنادي إتحاد األشراف       
، وطبقت عمييم  (2% من مجتمع البحث جدول)57,25، وىم يشكمون  بنون( 8بنت،  20( ناشئ )02) وعددىم

 ؛ حيث أجريت القياسات القبمية ليذه العينة. الدراسة األساسية كمجموعة تجريبية واحدة
 

 ( توصيف عينة البحث.1جدول )
  النسبة العدد نوع العينة م
 عينة الدراسة االستطالعية  1

(11) 
 12.45 1 البنون

 44.13 11 البنات 4
 عينة الدراسة األساسية 3

(41) 
 44.42 4 البنون

 32.45 14 بناتال 2
 %111 31 العينة الكمية )المجتمع البحث(

 

 
 ( عينة البحث.1شكل )

 ( تجانس عينة البحث في المتغيرات قيد البحث4جدول )
 (31)ن=

عينة الدراسة 
االستطالعية  

5; البنون  

عينة الدراسة 
االستطالعية  

10; البنات  

عينة الدراسة 
;  األساسية البنون

8 
عينة الدراسة 
; األساسية البنات

12 
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 انًتغُراث
وحذة 

 انقُاش

 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

يؼايم 

 االنتىاء

ُت
ض

ضا
أ

 

 0..2 2.21 8..5 ضُت انطٍ

 2.12 .22.0 .225.2 ضى انطىل

 ...2 0.11 ...02 كجى انىزٌ

َت
ار

ه
ي

 

 .2.0 85.. 22..2 ضى جراَذ كار ًٍَُ

 2.58 2... ....2 ضى جراَذ جار َطار

 2.51 2.10 25.. درجت ث 5قبت 

 2.50 2.52 18.. درجت دحرجت أيايُت

 2.18 .2.1 05.. درجت دحرجت خهفُت يائهت

 2.88 ...2 .... درجت انؼجهت

 2.22 2.00 02.. درجت انؼقهت

 2.02 .2.1 18.. درجت حصاٌ انقفس

 .0.5- 2..2 12.. درجت انًتىازي )نهبٍُُ(

 2.15- .2.5 22.. درجت ػارضت انتىازٌ )نهبُاث(

ُت
ط

َف
 

 0..2 2.01 8.02 درجت انبؼذ األول )جراَذ كار ًٍَُ أو شًال(

 2.22 0..2 0.52 درجت ث( 5انبؼذ انخاٍَ )قبت حباث 

ذ انخانج )دحرجت أيايُت ػهً انبؼ

 يطتىي أفقً(
 8..2 .2.8 5.12 درجت

انبؼذ انرابغ )دحرجت خهفُت ػهً 

 يطتىي يائم(
 2.10 2.58 2..0 درجت

 5..2 .2.1 1.22 درجت انبؼذ انخايص )ػجهت فتح(

 2.08 2.11 2..8 درجت انبؼذ انطادش )انؼقهت(

 2.22 .1.. 22.25 درجت انبؼذ انطابغ )حصاٌ انقفس(

 ...2 2.81 02.. درجت انبؼذ انخايٍ )بُىٌ(

 .2.0 1..2 5.22 درجت )بُاث( انبؼذ انتاضغ

 2.80 0.02 51.01 درجت انذرجت انكهُت )بُىٌ(

 2.05 0.21 51.18 درجت انذرجت انكهُت )بُاث(

 
 ( تجانس عينة البحث في المتغيرات قيد البحث4شكل )
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بالنسدددبة فددددي  3±ن قيمدددة معامدددل االلتدددواء انحصددددرت بدددين قيمدددة ( أ2( وشددددكل )0يتضدددح مدددن جددددول )
 المتغيرات قيد البحث.

 

 (. 5مرفق ) حساب معامل صدق وثبات المقياس: 
 

 ( . 6مرفق ) الدراسة اإلستطالعية: 
 

 أدوات البحث:
 الحركيضا االختبارات والمقاييس: لتحديد المقدار الكمي لمرضا الحركي قيد البحث، استخدم الباحث  مقياس الر 

 (.7( مرفق ) 0229 – 3سنوات ألحمد المطري )  8 – 5لبراعم الجمباز الفني 
 ممحوظة :

عند عرض المقياس لمتطبيق عمى عينة البحث تم قراءة العبارة أمام المفحوصين من قبل الباحث ، وذلك لتوضيح 
وذلك أثناء تطبيق  –لعبارات وتسييل محتوى كل عبارة ، ولسيولة االستجابة عمى المقياس ، وتفسير وشرح ا

 نظرا لصغر سن المرحمة العمرية لممفحوصين. –الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية 
 

 تصميم البرنامج المقترح:
قام الباحث بوضع البرنامج التدريبي المقترح بيدف تحسين الحركات اإلجبارية لبراعم الجمباز الفني        
دام بعض التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة عمى أطفال نادى بنات( ، وذلك بإستخ –)بنين

 إتحاد األشراف فرع دمياط.
بعد االطالع عمى العديد من المراجع في مجال التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية، وكذا المراجع        

، واالستعانة بخبرة المتخصصين في م(0220: 24م(، )0222: 2المتخصصة في مجال التدريب الرياضي)
مجال رياضة الجمباز، باإلضافة إلى خبرة الباحث كمدرب وحكم جمباز فنى رجال أمكن اختيار وتحديد محتوى 
البرنامج الخاص)التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة( ، والتي تم اختيارىا متناسبة لخصائص 

 ( . 8ولطبيعة أداء الحركات اإلجبارية وتشكيل حمل التدريب مرفق )  ( سنوات،8 -5المرحمة السنية)
 

 أسس وضع البرنامج:
 (9تم تشكيل حمل التدريب بحيث يقوم كل ناشئ بأداء الحد األقصى فى كل تمرين. مرفق) -
 م(.0222 -24) استخدام طريقة التدريب الفترى -
خالل الوحدات التدريبية من األولى  مو%( من أقصى ما يستطيع الطفل تحم75 -52) الشدة المستخدمة -

% ( خالل الوحدة التدريبية الثامنة ، الرتفاع قدرات 92الى السابعة ، واستخدام التدريب المرتفع الشدة ) 
 البراعم في نياية البرنامج.

 م(.0222 -24( تكرار)32 -02بالمجموعات) تالتكرارا إجمالي -
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 ( تكرارات.22 -5تحتوى المجموعة عمى عدد) -
 مجموعات.  (4 -0دد المجموعات)ع -
 م(.0220: 2( وحدات تدريبية)3عدد مرات التدريب األسبوعية) -
 ق(.62زمن الوحدة التدريبية) -
( أى يوم حمل منخفض يتبعو 0: 2) يتم تشكيل حمل التدريب خالل الوحدة األسبوعية طبقًا لمنموذج -

يل الحمل خالل دورة الحمل ، أما بالنسبة لتشك( 2998 – 27) م( 0229 -20يومان حمل عال )
م(، 0229 -20( أى أسبوعان حمل مرتفع يعقبة أسبوع أقل إرتفاعًا )أسبوع راحة( )2:  0الفترية فكان)

 وتعنى درجة قميمة )حمل منخفض( من الحمل اليوم يعقب ذلك يومين حمل مرتفع.
 التدرج فى االرتفاع بشدة الحمل. -
 ( تمرينات.4حركية فى الوحدة التدريبية)عدد التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة ال -
 .في الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية تمرين أنشطة الطالقة الحركية ويتبعويتم إعطاء التمرين الخاص  -

 (. 22 ، 22مرفق ) 
 أداء التمرينات عمى أرضية مطاطية لألمان. -
 ( . 20تم تقسيم الوحدة التدريبية إلى ثالث أجزاء. مرفق )  -

 ق(، ويتم إعطاء مجموعة من التمرينات لتييئة الجسم لمعمل.22ومدتو) اإلحماء - أ
)ميارى، والتمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة  ، ومقسم إلى جزئين ق(45) ومدتو الرئيسيالجزء   - ب

 الحركية(.
ق(، ويعطى فيو لمناشئ مجموعة من التمرينات أو األلعاب الصغيرة بغرض 5) الجزء الختامى ومدتو -ج

 لجسم لمحالة الطبيعية.عودة ا
التوزيع الزمنى لبرنامج التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة بالجزء الرئيسى فى الوحدة  -

التدريبية بتحديد زمن التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية لكل وحدة تدريبية عمى حدة 
 (.23مرفق)

 .م(0222: 24لتشويق.)مراعاة أن تكون التمرينات تتميز بالمرح وا -
 تقويم البرنامج: 

، ودرجدددة أداء الحركددديتدددم تقدددويم البرندددامج مدددن خدددالل نتدددائج القياسدددات القبميدددة والبعديدددة فدددى مقيددداس الرضدددا        
بندات(، وذلدك مدن خدالل معالجدة ىدذه النتدائج بدالطرق اإلحصدائية  -)بنينالفني الحركات اإلجبارية لبراعم الجمباز 

، ودرجدددة أداء الحركددي يندددات الخاصددة وأنشددطة الطالقدددة الحركيددة المتابعدددة عمددى تحسددين الرضدددا لمعرفددة تددأثير التمر 
 قيد الدراسة. الفنيالحركات اإلجبارية لبراعم الجمباز 

 الخطوات التنفيذية لمبحث:
 القياسات القبمية:

ى جميدع المتغيدرات م عمى عيندة الدراسدة األساسدية فد0229/ 28/4 – 26أجريت القياسات القبمية فى الفترة من -
 قيد البحث.
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 تطبيق تجربة البحث:
بصدددالة األنشدددطة  )لمددددة شددديرين متتدددالين( م0229/ 6/ 23 - 02/4الفتدددرة مدددن  فددديتدددم تطبيدددق تجربدددة البحدددث  -

 التابعة لنادى اتحاد األشراف فرع دمياط.
 القياسات البعدية:

جميدع المتغيدرات قيدد  فديمجموعة البحث  م عمى6/0229 /27 – 25الفترة من  فيتم إجراء القياسات البعدية  -
 الدراسة.

 ممحوظة :
تم قياس جموس الرجل ) الجراند كار يمين أو شمال ( باتخاذ الالعب ) وقدوف . الوضدع أمامدا ( ثدم يقدوم الالعدب 
بفتح الرجمين ألقصى مدى ممكن ، وتقداس المسدافة عموديدا عمدى األرض مدن عظمتدي العاندة بدين الدرجمين ب سدم 

 ( .2990-5فة بين ممتقى التحام البنطمون حتى األرض           ) أو المسا

 تقييم األداء المهارى:
لمجمبدددداز لتقيدددديم مسددددتوى األداء الميددددارى  المصددددرياسددددتعان الباحثددددان بمجنددددة مددددن الحكددددام المعتمدددددين باالتحدددداد  -

 (.24مرفق)

( درجددة وفقًددا 2ر الدرجددة إلدى)( عشدد2/22يقديم األداء الميددارى بددرجات مددن الصددفر إلدى عشددرة بخصددومات مدن ) -
 (.25لخصومات األداء، ويتم وضع الدرجة فى استمارة التسجيل لدرجات المحكمين لألداء الميارى مرفق)

 المعالجات اإلحصائية: 
( SPSS) االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحزم برنامج لمبيانات اإلحصائية المعالجات في الباحث استخدم

 :التالية بالمعامالت مستعينة( 03) اإلصدار

 .وااللتواء المعياري ، واإلنحراف والوسيط، المتوسط -2

 ".بيرسون" ارتباط معامل -0

 ".جتمان"و" براون سبيرمان"لد النصفية التجزئة -3

 ".  كرونباخ ألفا" ثبات معامل -4

 .البيانات من مرتبطتين لعينتين( ت) اختبار -5

 (.ت) اختبار حالة في( η2) ايتا مربع امباستخد( Effect Size) التأثير حجم -6

 ".جوجيان ماك"لد الكسب نسبة -7

 Change Ratio(التغير معدل) التحسن/ التغيير نسبة -8
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 عرض ومناقشة النتائج:
 نتائج البحث :عرض أوال : 

ت قيد ( داللة الفروق بين القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية )بنات( في المتغيرا3جدول )
 البحث.

 وحذة انقُاش يتغُراث  

 انقُاش انبؼذٌ انقُاش انقبهٍ
َطبت 

 انتحطٍ

 قًُت

 )ث(

حجى 

انتأحُر 

(η
2

) 

 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   
 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

ٌة
ار

مه
 

 2.022 20.. 00..5 25.. 52.. 5.85 1.12 ضى جراَذ كار ًٍَُ

 .2.12 5.20 2...5 81.. 5.01 5.18 20.21 ضى جراَذ جار َطار

 .2.10 .21.0 205.00 2.01 0..8 2.10 21.. درجت ث 5قبت 

 2.855 .8.2 10...2 2.02 8.22 ...2 0... درجت دحرجت أيايُت

 2.152 .5.1 222.22 2.22 1.52 2.80 15.. درجت دحرجت خهفُت يائهت

 2.801 .1.0 028.01 0.01 1.21 .2.2 0.05 درجت انؼجهت

 .2.00 00.. 52.21 2.12 5.21 2.20 0... درجت انؼقهت

 2.152 .5.1 221.05 2.85 1.21 2.22 0... درجت حصاٌ انقفس

 2.822 .0.8 20..1 ...2 8.28 2.81 01.. درجت ػارضت انتىازٌ )نهبُاث(

ٌة
س

نف
 

 كار )جراند البعد األول
 شمال( أو ٌمٌن

 2.1.0 .8..2 222.21 2.02 20.01 .2.2 0.22 درجت

 5 ثبات )قبة البعد الثانً
 ث(

 2.182 ....0 82.51 2.00 22.15 2.22 5.10 درجت

 أمامٌة )دحرجة البعد الثالث
 أفقى( مستوى على

 2.155 5..25 12.12 2.22 22.52 2.22 5.52 درجت

 )دحرجة البعد الرابع
 مائل( مستوى على خلفٌة

 2.100 22.10 11..1 .2.0 ....2 2.52 1.01 درجت

 )عجلة البعد الخامس
 فتح(

 2.115 02.50 5..11 2.05 20.01 2.12 0..0 درجت

 2.151 .25.0 12.21 2.00 05..2 2.25 ...8 درجت )العقلة( البعد السادس

 )حصان البعد السابع
 القفز(

 2.882 8.18 82.58 8..0 21.05 2.18 1.52 درجت

 2.112 .28.8 .1..1 .2.2 20.15 1..2 ...1 درجت )بُاث( انبؼذ انتاضغ

 0.21 50.01 درجت انذرجت انكهُت )بُاث(
22..2

1 
..8. 8..80 05.15 2.18. 

 4.41( = 1.11، 11)ج ت
 

 (.05.75( و)4.26) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين3من جدول ) يتضح

ر الذي يعبر عن حجم ولتحديد الداللة التطبيقية لممتغير المستقل عمي المتغير التابع تم حساب حجم التأثي
ηتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع باستخدام مربدع ايتدا )

( 2.984( و)2.622) ( بدين²η(، وتراوحدت قديم)2
 (.Hugeوىذا يدل عمى حجم تأثير )ضخم 
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د ( داللة الفروق بين القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية )بنون( في المتغيرات قي2جدول )
 البحث.

 (4)ن=

 انًتغُراث
وحذة 

 انقُاش

 انقُاش انبؼذٌ انقُاش انقبهٍ

َطبت 

 انتحطٍ

 قًُت

 )ث(

حجى 

انتأحُر 

(η2) 

 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

انًتىض

 ط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

َت
ار

ه
ي

 

 2.801 .5.8 8.58. 0.85 .8.2 12.. 25.82 ضى جراَذ كار ًٍَُ

 .2.80 .5.1 2.22. .2.8 1.15 .5.. 20.05 ضى جراَذ جار َطار

 .2.18 02.58 212.11 .2.1 8..8 .2.8 0.88 درجت ث 5قبت 

 2.811 1.28 2.0.01 2..2 8.22 2.01 8... درجت دحرجت أيايُت

 2.102 20.10 082.01 2.11 .8.2 .2.2 .0.2 درجت دحرجت خهفُت يائهت

 2.102 1.20 025.02 .2.8 1.88 2.52 0.52 درجت انؼجهت

 11..2 .0.0 222.22 0.22 0.52 2..0 05.. درجت انؼقهت

 2.8.2 0.20 8..221 .2.0 .1.2 2.81 05.. درجت حصاٌ انقفس

 2.122 .2.. 11.12 .2.1 1.88 2..2 8... درجت انًتىازي )نهبٍُُ(

ُت
ط

َف
 

انبؼذ األول )جراَذ كار ًٍَُ 

 أو شًال(
 2.100 ...1 00.28 2.10 8...2 2.01 8.05 درجت

 5انبؼذ انخاٍَ )قبت حباث 

 ث(
 .2.12 8.28 50.05 2.08 22.15 0..2 0.88 درجت

انبؼذ انخانج )دحرجت أيايُت 

 ػهً يطتىي أفقً(
 2.1.0 22.05 2...1 2.50 .22.0 .2.8 .0.2 درجت

انبؼذ انرابغ )دحرجت خهفُت 

 ػهً يطتىي يائم(
 2.100 8..1 50..1 .2.8 .2..2 2.58 0.15 درجت

 2.158 20.01 11.12 2.11 .2..2 .2.1 8..1 درجت نبؼذ انخايص )ػجهت فتح(ا

 2.102 .1.2 10..8 2.21 25.52 2.11 8..8 درجت انبؼذ انطادش )انؼقهت(

 2.828 0..5 12.01 1..2 21.05 .1.. .22.2 درجت انبؼذ انطابغ )حصاٌ انقفس(

 2.808 0.18 .11.5 2.20 .1.0 2.81 05.. درجت انبؼذ انخايٍ )بُىٌ(

 2.111 21.02 2...1 22.. 8..222 0.02 .58.2 درجت انذرجت انكهُت )بُىٌ(

 4.32( = 1.11، 3)ج ت
 (.02.58( و)0.63) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين4من جدول ) يتضح

عبر عن حجم ولتحديد الداللة التطبيقية لممتغير المستقل عمي المتغير التابع تم حساب حجم التأثير الذي ي
ηتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع باستخدام مربدع ايتدا )

( 2.984( و)2.497) ( بدين²η(، وتراوحدت قديم)2
  (.Hugeوىذا يدل عمى حجم تأثير )ضخم 
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( داللة الفروق بين القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية )الكل( في المتغيرات قيد 1جدول )
 البحث.

    

 انًتغُراث
وحذة 

 انقُاش

 انقُاش انبؼذٌ انقُاش انقبهٍ

 َطبت انتحطٍ
 قًُت

 )ث(

حجى 

انتأحُر 

(η2) 

 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

 انًتىضط

 )َش(

 االَحراف

ع()±   

ٌة
ار

مه
 

 2.012 0.50 .52.2 .2.. 5.15 5.85 20.25 ضى جراَذ كار ًٍَُ

 2.1.8 1.52 1.22. 1... 2..1 2..5 82..2 ضى جراَذ جار َطار

 2.110 .05.0 2..215 2.08 2..8 2.10 25.. درجت ث 5قبت 

 .2.80 22.11 2.5.01 2.02 8.22 2.52 2... درجت دحرجت أيايُت

 .2.80 0..1 252.22 2.20 1.15 .2.1 22.. درجت دحرجت خهفُت يائهت

 .2.80 22.11 021.20 2.85 5..1 2.01 5..0 درجت انؼجهت

 .8..2 02.. 12.25 2.81 5.12 2.00 5... درجت انؼقهت

 2.185 0..8 ....22 .2.1 1.25 .2.1 5... درجت حصاٌ انقفس

 2.122 .2.. 11.12 .2.1 1.88 2..2 8... درجت انًتىازي )نهبٍُُ(

 2.822 .0.8 20..1 ...2 8.28 2.81 01.. درجت ػارضت انتىازٌ )نهبُاث(

ٌة
س

نف
 

 أو ٌمٌن كار )جراند البعد األول
 شمال(

 2.105 0..25 81.08 1..2 20.15 2.12 0.12 درجت

 2.1.5 28.22 .12.0 2.12 22.15 2.00 2..0 درجت ث( 5 ثبات )قبة البعد الثانً

 أمامٌة )دحرجة البعد الثالث
 أفقى( مستوى على

 2.1.8 .28.0 8...8 .2.8 22.55 2.11 5.15 درجت

 خلفٌة )دحرجة البعد الرابع
 مائل( توىمس على

 .2.10 25.22 82.52 2.21 05..2 2.50 2..1 درجت

 2.101 02..0 88.11 2.82 20.85 2.15 0.82 درجت فتح( )عجلة البعد الخامس

 2.1.2 20.22 10.05 2.01 15..2 1..2 5..8 درجت )العقلة( البعد السادس

 2.852 0..22 10.10 0.22 21.05 .0.8 1.15 درجت القفز( )حصان البعد السابع

 2.808 0.18 .11.5 2.20 .1.0 2.81 05.. درجت )بُىٌ( انبؼذ انخايٍ

 2.112 .28.8 .1..1 .2.2 20.15 1..2 ...1 درجت )بُاث( انبؼذ انتاضغ

 2.111 21.02 2...1 22.. 8..222 0.02 .58.2 درجت انذرجت انكهُت )بُىٌ(

 .2.18 05.15 80..8 .8.. 21..22 0.21 50.01 درجت انذرجت انكهُت )بُاث(

 
  4.15( = 1.11، 15)ج ت

 (.05.75( و)4.24) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين5من جدول ) يتضح

ولتحديد الداللة التطبيقية لممتغير المستقل عمي المتغير التابع تم حساب حجم التأثير الذي يعبر عن حجم 
ηمربدع ايتدا )تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع باستخدام 

( 2.984( و)2.722) ( بدين²η(، وتراوحدت قديم)2
 (.Hugeوىذا يدل عمى حجم تأثير )ضخم 

وتكون مقبولة إذا لم تقل قيمة استخدم الباحث نسبة الكسب لد"ماك جوجيان" لمتحقق من فاعمية البرنامج و
 (.6كما في جدول )( ، 2.6ىذه النسبة عن )

د كدددار يمدددين و جراندددد كدددار يسدددار، نظدددرا لعددددم وجدددود درجدددة عظمدددى لدددم يقدددم الباحدددث بحسددداب الفاعميدددة جرانددد
 .ا ب)سم(متم قياسي ينوذلك ألن االختبار ؛ ، والتي تتطمبيا معادلة )نسبة الكسب لد"ماك جوجيان"(  ينلالختبار 
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، في نتائج االختبارات قيد البحث لممجموعة  (MG( نسبة فاعمية البرنامج لـ "ماك جوجيان" وقيمة )2جدول )
 تجريبية )الكل(ال

      

 انًتغُراث
وحذة 

 انقُاش

انذرجت 

 ًانؼظً

متوسط 
القٌاس 
 القبلً

متوسط 
القٌاس 
 البعدي

Gain 

Ratio 

(MG) 

ٌة
ار

مه
 

 ــــــ 5.15 20.25 ــــــ ضى جراَذ كار ًٍَُ

 ــــــ 2..1 82..2 ــــــ ضى جراَذ جار َطار

 2.8 2..8 25.. 22 درجت ث 5قبت 

 2.1 8.22 2... 22 درجت دحرجت أيايُت

 2.1 1.15 22.. 22 درجت دحرجت خهفُت يائهت

 2.1 5..1 5..0 22 درجت انؼجهت

 ..2 5.12 5... 22 درجت انؼقهت

 2.0 1.25 5... 22 درجت حصاٌ انقفس

 2.0 1.88 8... 22 درجت انًتىازي )نهبٍُُ(

 2.0 8.28 01.. 22 درجت ػارضت انتىازٌ )نهبُاث(

سٌ
نف

ة
 

 أو ٌمٌن كار )جراند البعد األول
 شمال(

 2.1 20.15 0.12 25 درجت

 2.8 22.15 2..0 20 درجت ث( 5 ثبات )قبة البعد الثانً
 أمامٌة )دحرجة البعد الثالث

 أفقى( مستوى على
 2.8 22.55 5.15 20 درجت

 على خلفٌة )دحرجة البعد الرابع
 مائل( مستوى

 2.8 05..2 2..1 25 درجت

 2.1 20.85 0.82 25 درجت فتح( )عجلة د الخامسالبع

 2.1 15..2 5..8 28 درجت )العقلة( البعد السادس

 2.1 21.05 1.15 02 درجت القفز( )حصان البعد السابع

 2.1 .1.0 05.. 1 درجت )بُىٌ( انبؼذ انخايٍ

 2.1 20.15 ...1 25 درجت )بُاث( انبؼذ انتاضغ

 2.1 8..222 .58.2 .20 درجت انذرجت انكهُت )بُىٌ(

 2.8 21..22 50.01 221 درجت انذرجت انكهُت )بُاث(

:مناقشة النتائج   

مناقشة نتائج الرضا الحركى ودرجات الحركات االجبارية عمى مختمف أجيزة الجمباز الفنى لممرحمة السنية  -2
سنوات لبراعم الجمباز الفنى ) بنات ( : 5-8  

الخاص بداللة الفروق بين القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية ) بنات ( و 3فيتبين من نتائج جدول )
 ( فى المتغيرات قيد البحث االتى :

وجود فروق دالة احصائيا بين القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية ) بنات ( فى الحركات  -
( لصالح القياس البعدى حيث تراوحت نسب التحسن  2.25االجبارية وأبعاد الرضا الحركى عند مستوى ) 

، وتم  27.03،  4.06% ، وقيم )ت( المحسوبة بين  028.67% ،  52.27لمحركات االجبارية ما بين 
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، وىذا  2.964،  2.603حساب حجم التأثير الذى يعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل فى المتغير التابع بين 
 يدل عمى حجم تأثير ضخم .

ويرجع الباحث ىذا التحسن الى فاعمية البرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية    
 المتتابعة ، وىذه التدريبات ساعدت عمى تحسين درجة أداء الحركات االجبارية قيد البحث .

% وىى أعمى  028.67بة تحسن وقد ظير واضحا ارتفاع نسبة تحسن ميارة الشقمبة الجانبية عمى اليدين بنس  
نسبة تحسن بين الميارات ، ويرجع ذلك الباحث الى نوعية التدريبات الخاصو والتي تتشابو حركيا مع اداء المياره 

، وبارفاش ( Ellham fallah) نتائج كال من اليام فاله  مع الصندوق ، وىذا يتفق ىمثل تمرين القفز عمي جانب
ن في ا [2015-20](  Jaleh bagherly) ، وجاليو باغرلي ( Parivash nourbaksh ) نورباكش 
 .لناشئات الجمباز األداء الميارى فى تحسينتأثير كبير يا الخاصو ل التمرينات

عمي تقويو الذراعين والجذع مثل دوائر القاعده  تالتي ساعدو قو الحركيو طالانشطو الاستخدام الي جانب       
 ورفسو الحصان. ، ]لفو كاممو،  4\3 ،0\2، 4\2الدفع باليد مع المف [
وقيم )ت( ، المحسوب بين  % ،27,222% ،27,72كما تراوحت نسب التحسن ألبعاد الرضا الحركي بين -

 ، و ىذا يدل عمي حجم تأثير ضخم . 982,2،  882,2، و تم حساب حجم التأثير بين  33,03،  98,8
الحركيو قيد البحث ، وىذا  قةدريبى وبخاصة انشطو الطالويرجع الباحث التحسن الي فاعميو البرنامج الت

يتفق مع ما ذكره العديد من الخبراء في ان انشطو الطالقة الحركيو تعد مجاال طيبا الكتساب الميارات الحركيو ، 
 0227:  25)  ( 0227 – 7) كما تشبع احتياجات الناشئ ويؤدييا مع الشعور بالسرور دون االحساس بالممل 

. ) 
القياسين  نبي ]2و25[ىذا يؤكد صحو الفرض االول والذي ينص عمي انو توجد فروق دالو احصائيا عند مستوي و 

 القبمي والبعدي لممجموعو التجريبية ) بنات ( فى المتغيرات قيد البحث .
السنية مناقشة نتائج الرضا الحركى ودرجات الحركات االجبارية عمى مختمف أجهزة الجمباز الفنى لممرحمة  -4
 سنوات لبراعم الجمباز الفنى ) بنين ( : 1-4

( والخاص بداللو الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعو التجريبيو )بنون( 4فيتبين من نتائج جدول )
 في المتغيرات قيد البحث االتي:

يبيو )بنون( في الحركات االجباريو وجود فروق دالو احصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعو التجر  -
 ( لصالح القياس البعدي. 25,2والرضا الحركي عند مستوي )

% ، وتم حساب حجم التاثير والذي يعبر 082,69% ، 42,22 نفتتراوح نسب التحسن لمحركات االجباريو ما بي
 ، 2,497( بين n²اوحت قيم )( وتر  n²المستقل في المتغير التابع باستخدام مربع ايتا )المتغير  عن حجم تأثير

 ، وىذا يدل عمي حجم تأثير ضخم. 2,984
الطالقو الحركيو  ةنشطأالبرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الخاصو و  ةويرجع الباحث ىذا التحسن الي فاعمي

ان نسبو فعمي سبيل المثال ك، اداء الحركات االجباريو قيد البحث  ةدرج سينالمتتابعو ، والتي ساعدت عمي تح
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ويرجع ذلك ، تحسن بين الميارات لمبنين  ةوىي اعمي نسب، % 082,69تحسن مياره الدحرجو الخمفيو المتكوره 
التمرينات الخاصو مثل تمرين )وقوف.الذراعان عاليا( نصف دحرجو خمفا لالرتكاز عمي  ةالباحث الي نوعي

 وتكور(  .نكما في تدريب )وقوف عمي الكتفيالي جانب التدريب عمي وضع التكور ، الكتفين مع ثني الرجمين 
لناشئين مثل )االرتكاز( المشي باليدين باليدين عند افع دبعض تمرينات تقويو الذراعين والتي بدورىا تحسن ال

-22ومحمد خميسي ابو نمره ) لالمام عمي جياز المتوازي ، وىذا يتفق مع ما ذكره عبد المنعم سميمان برىم ،
بعض  باالضافة الىات الخاصو ىي القاعده االساسيو الكتساب وتحسين ميارات الجمباز ( بان التمرين2995

، لفة كاممة والذى  3/4،  2/0،  2/4أنشطة الطالقة الحركية مثل نشاط دوائر القاعدة ) الدفع باليدين مع المف 
بعض التدريبات التي  الى جانب يتشابو مع أداء مرحمة الدفع باليدين عند أداء ميارة الدحرجة الخمفية المتكورة ،

تقوى عضالت الذراعين وحزام الكتف مثل التعمق مرجحة الجسم اماما ، السقوط األمامي برجل واحدة من الميزان 
األمامي ، باالضافة الى الجزء الميارى ، وما يشممو من تدريبات لميارة الدحرجة الخمفية المتكورة عمى سطح 

( من أن تقديم أنشطة الطالقة الحركية بأسموب 2995 -22و عفاف عبد الكريم ) وىذا يتفق مع ما ذكرت، مائل 
 منطقي يساعد عمى تطوير ميارات الجمباز.

% ، وتم حساب حجم التأثير بين  94,50% ،  56,05كما تراوحت نسب التحسن ألبعاد الرضا الحركي بين  -
 ، وىذا يدل عمى حجم تأثير ضخم. 2,958،  2,828

حث ذلك الي فاعميو البرنامج ونجاح انشطو الطالقة الحركية فعمي سبيل المثال كان نسبو ويرجع البا
ويرجع ذلك الي ، % وىي اعمي نسبو تحسن 94,50 (تحسن بالبعد الرابع ) دحرجو خمفيو عمي مستوي مائل

لألمام برجل واحده انشطو الطالقة الحركية مثل دوائر القاعدة ، و)التعمق( مرجحو الجسم اماما ، والسقوط بعض 
، والتى ساعدت عمى تحسين قوة عضالت الذراعين وبالتالى تحسين أداء الميارة من خالل  ىمن الميزان االمام

الي تفاعل الناشئين واقباليم عمي  ى، وىذا التنوع في انشطو الطالقة الحركية ادالدفع باليدين عند أداء الميارة 
 ن(.يلبناه األنشطة بميول واستعدادات وقدرات )تمرينات البرنامج ، وكذلك ارتباط ىذ

( ببن القياسين 2,25وىذا يؤكد صحو الفرض الثاني الذي ينص عمي انو توجد فروق دالو احصائيا عند مستوي )
 القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية )بنون( في المتغيرات قيد البحث.

رية عمى مختمف أجهزة الجمباز الفني لممراحل السنية مناقشة نتائج الرضا الحركي ودرجات الحركات االجبا -3
 سنوات لبراعم الجمباز الفني ) الكل ( : 1-4

( والخاص بداللة الفروق بين القياس والقياس البعدى لممجموعات التجريبية ) الكل ( 5فيتبين من نتائج جدول )
 في المتغيرات قيد البحث االتي :

ياس القبمي والقياس البعدى لممجموعة التجريبية ) الكل ( في الحركات وجود وفروق دالة احصائيا بين الق -
 ( لصالح القياس البعدى . 2,25االجبارية والرضا الحركي عند مستوى )

، وىذا  2,984،  2,483% ، وكان حجم التأثير ما بين 027,20% ، 47,22فتراوحت نسب التحسن ما بين 
 يدل عمى حجم تأثير ضخم .
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ىذا التحسن الى محتوى البرنامج التدريبي باستخدام التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية ويرجع الباحث 
في تتابع  اوالذى تم أدائي، وما تحتويو من تنوع وتعدد في التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية ، المتتابعة 

، حركى ا تمثمو لألطفال من تحدى مو  وكذلك ارتباط ىذه األنشطة بميول واستعدادات وقدرات الناشئين ،، 
باالضافة الى الجزء الميارى ، وما يشممو من تدريبات لمميارات الحركية األساسية قيد الدراسة باالضافة الى 

أدى بدوره الى تحسن في درجات األداء الميارى لدى براعم والذى عوامل النضج والتطور الطبيعي لمناشئ 
 الجمباز.

( بأن أنشطة الطالقة الحركية تساعد عمى اتقان الميارات 0227 – 7ره أمين الخولى )وىذا يتفق مع ما ذك
( من أن  0222- 29الحركية األساسية الخاصة باألنشطة الرياضية ، باالضافة  لما ذكرتو ىويدا فتحي السيد )

حركي لألطفال ، ومع برنامج الطالقة الحركية تأثير ايجابى عمى تحسين بعض الميارات في الجمباز والرضا الل
( من أن التمرينات المرتبطة برياضة الجمباز 0224 -26، واسالم سالم ) صبحىما ذكره محمد شحاتو وىشام 

تحسن أداء حركاتيا ويتفق ذلك مع نتائج كال من أحمد محمود الجندي وحسانين عبد اليادي ، ووديع مرسى 
 تساعد عمى تحسين األداء الميارى . ( في أن التمرينات الخاصة0225 -0وبسمة صبري جمعو )

( بين 2.25وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث ، والذى ينص عمى أنو توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )
 القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ) الكل ( في المتغيرات قيد البحث .

 الكسب نسبة أن(  MG)  وقيمة"  جوجيان اكم" ل البرنامج فاعمية بنسبة والخاص( 6) جدول من يتضح كما
فى جميع متغيرات البحث ) الحركات االجبارية ، وأبعاد الرضا الحركى ( ،  ، 2,6 ال تقل عن" جوجيان ماك"ل

 فيما عدا ميارة جياز العقمة .
 دل ذلك عمى أن فاعمية البرنامج مقبولة. 2,6واذا كانت نسبة الكسب ل"ماك جوجيان" ال تقل عن 

بالنسبة لمميارة عمى جياز العقمة )  2.6جع الباحث انخفاض نسبة الكسب ل " ماك جوجيان " الى أقل من وير 
 8-5( الى صعوبة جياز العقمة والشد عميو ضد اتجاه الجاذبية األرضية ، وخاصة ليذه المرحمة السنية )  2.4

اعين وحزام الكتف ، وذلك يتطمب زيادة مدة ( سنوات ) مسابقة اليواة ( ، لما يتطمبو األداء من قوة عضالت الذر 
 البرنامج ألكثر من شيرين لتكون فاعمية البرنامج أكثر تأثيرا تجاه جياز العقمة .

 استنتاجات البحث :
في ضوء أىداف وفروض البحث وفى حدود عينة البحث واألدوات المستخدمة في جمع البيانات وعرض ومناقشة 

 ت االتية :نتاجال الى االستالنتائج تمكن الباحث من التوص
التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة ليا تأثير ايجابى عمى تحسين الرضا الحركي لبراعم  -2

 الجمباز الفني قيد البحث .
م التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة ليا تأثير ايجابى عمى تحسين الحركات االجبارية لبراع -0

 الجمباز الفني قيد البحث .



  

 ى شىَقتأحًذ يحًذ إبراهُ

  (0202يونيو مجمة تطبيقات عموم الرياضة )                                                                                                     107

استخدام أنشطة الطالقة الحركية بتتابع مع التمرينات الخاصة ساعد عمى تحسين أداء الميارات الحركية  -3
 اسرع واسيل ألنيا تثير الناشئ إلنتاج أفضل ما لديو.

أدى الى ارتفاع نسب  البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات الخاصة وبعض أنشطة الطالقة الحركية -4
 تحسن أبعاد الرضا الحركي والحركات االجبارية قيد البحث بين القياسين البعدى والقبمي لممجموعة التجريبية .

 التوصيات :
 في ضوء االستخالصات السابقة ومناقشة النتائج يوصى الباحث بما يمى :

متتابعة كأسموب أساسي في تعميم وتدريب اعتماد أسموب التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية ال -2
 الميارات األساسية لبراعم الجمباز الفني .

ادراج المجنة الفنية باتحاد الجمباز ألسموب التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية في برامج تأىيل  -0
 المدربين عند تصنيفيم لمستويات .

تحتاجيا مدارس أو فرق الجمباز من اجل انجاز العمل توفير االمكانيات والمستمزمات الضرورية التي  -3
 التعميمي والتدريبي بأسموب التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة.

اعداد منيج أو برنامج خاص باتحاد الجمباز مرتبط بإكساب الناشئين لميارات الجمباز باستخدام أسموب  -4
 ركية المتتابعة يوزع عمى مدربي الجمباز بمناطق الجميورية .التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الح

أوصى الدراسين والباحثين بإجراء دراسات مشابية في التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة  -5
 مع ربطيا بالعديد من المتغيرات والميارات بأنواع الجمباز عمى أن تطبق بعينات مختمفة . 
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 

والحركات  الحركيعض التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة عمى تحسين الرضا "تأثير ب
 سنوات". 4 – 1بنات( من  –)بنين  الفنياإلجبارية لبراعم الجمباز 

                                       
 بنادي( سنوات ،  8-5من )  نيالفييدف البحث الى تحسين درجات أداء الحركات االجبارية لبراعم الجمباز   

من خالل وضع برنامج تمرينات خاصة وأنشطة الطالقة  الحركيالى تحسين الرضا  باإلضافةاتحاد االشراف 
 الحركية المتتابعة.

 8بنت ،  20( ناشئ )02تمثمت في عدد ) والتيوقد تم تطبيق البحث عمى عينة تم اختيارىا بالطريقة العمدية 
 ذو المجموعة الواحدة. التجريبيباحث المنيج بنون( ، واستخدم ال

وقد أظيرت النتائج أن البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية المتتابعة 
 أدت الى :

 
 قيد البحث. الفنيتحسين درجات أداء الحركات االجبارية لبراعم الجمباز  -2
 قيد البحث. الفنيم الجمباز لبراع الحركيتحسين الرضا  -0
ودرجات أداء الحركات االجبارية بين القياسات القبمية  الحركيارتفاع نسب تحسن جميع أبعاد الرضا  -3

 والبعدية.
 

ويوصى الباحث االستعانة بالبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات الخاصة وأنشطة الطالقة الحركية 
( سنوات ، ومراعاة  8-5)      أداء الحركات االجبارية لبراعم الجمباز الفنى  المتتالية عند تحسين درجات

 االسس العممية عند تنفيذ البرنامج .
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Effect of some special exercises And activities of motor fluency Sequentially  
To improve motor satisfaction And forced movements For Artistic Gymnastics 

(Boys - Girls) 5 - 8 years 

The research aims to Improve the performance of compulsory movements For artistic 
gymnastics buds of 5-8 years  Club Union supervision As well as improving motor 
satisfaction Through the development of a program Special exercises and activities of 
continuous motor fluency . 

The search has been applied On a sample that was selected in a deliberate manner Which 
was in the number of (20) emerging (12 daughters, 8 sons) The researcher used the one-
group experimental approach .  

The results have shown that Proposed Training Program Using special exercises and 
subsequent motor fluency activities led to : 

1- Improving the performance of the forced movements of the artistic gymnastics buds 
under consideration . 

2- Improving the motor satisfaction of artistic gymnastics buds under consideration. 

3- High rates of improvement in all dimensions of motor satisfaction And the degrees of 
performance of forced movements between tribal and remote measurements . 

   The researcher is recommended Use the proposed training program Using 
special exercises and activities of continuous motor fluency Sequentially  When improving 
the performance of compulsory movements For artistic gymnastics buds 5-8 years , The 
scientific bases in the implementation of the program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


