ملخص البحث
تمرينات خاصة باستخدام جهازالترامبولين الطويل وتأثيرها في تعلم مهارة اليورشنكو على طاولة القفزبالجمناستك للناشئين
علي سعدي
أ.د هدى شهاب جاري
أ.د اسماعيل ابراهيم محمد
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تمرينات خاصة باستخدام جهاز الترامبولين الطولي لتعلم مهارة اليورشنكو على
طاولة القفز .وقد استخدم الباحثان املنهج التجريبي على عينة من العبين ناشئين بالجمناستك بعمر (  ) 11-14سنوات وعددهم
( ) 10العبين تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة عدد كل منهما ( )5العبين .طبقت عليهم ( )24وحدة تدريبية
بواقع ثالث وحدات تدريبية في األسبوع وبزمن ( )30-35دقيقة للوحدة التدريبية لجهاز طاولة القفز.
استخدم الجهاز املساعد مع جهاز طاولة القفز للمجموعة التجريبية  ،وأما املجموعة الضابطة فقد استخدمت جهاز طاولة
القفز فقط  ،واستنتج الباحثان من خاللها إلى تفوق املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة في تعلم املهارة قي ـ ــد البحث ،
كما إن االجهاز املساعد ساهم على تطوير مهارة اليورشنكو وذلك بإعطاء الالعب التمرينات الخاصة لألجزاء الرئيسة املوثرة في
املهارة.

ثوختةى تويَذينةوة
ترامثؤليني دريَذ وكاريطةري لة فيَربوني كارامةى
راهيَنانة تايبةتكان بةبةكارهيَناني ئاميَري ِ
يؤرشينكؤ لةسةر تةثلةى بازدان لةجمناستك بؤ تازةثيَطةيشتوان
عةلي سةعدي
ث.د .هودا شةهاب جاري

ث.د .ئيسماعيل ئيبراهيم موحةممةد

ترامثؤليني دريَذ وكاريطةري لة فيَربوني كارامةى يؤرشينكؤ
راهيَنانة تايبةتكان بةبةكارهيَناني ئاميَري ِ
لةسةر تةثلةى بازدان  ،تويذةران ريبازي ئةزمونيان بةكارهيناوة لةسةر نمونةى ياريزاناني تازةث َيطةشتواني
جمناستك لةتةمةني ( )11-14كةذمارةيان ( )10ياريزان بووة بةهةرةمةكي كراون بة دوو كؤمةلة ئةزموني
وريككاري هةريةكة ( )5ياريزان كة ( ) 24يةكةى مةشقيان لةسةر ثيادةكراوة بةرادةى ( )3يةكةى مةشقي
لةهةفتةيةك و بةكاتي ( )35 – 30خولةك لةسةر ئاميَري تةثلةى بازدان.
ئام َيري يارمةتيدةر بةكارهاتووة لةطة َل ئام َيري تةثلةى بازدان بؤ كؤمةلةى ئةزموني ،كؤمةلةى
ريككاري تةنها ئاميَري تةثلةى بازداني بةكارهيناوة ،تويَذةران دةرةنجاميان كردووة بةوةى سةركةوتني
كؤمةلةى ئةزموني بةسةر كؤمةلةى ريككاري لةفيربوني كارامةى ذير تويذينةوة ،هةروةها ئاميري يارمةتيدةر
بةشداربوة لة ثةرةثيَ داني كارامةى يؤرشينكؤ ئةويش بةثيداني راهيناني تايبةت بةياريزان بؤ بةشة سةرةكي
وكاريطةرةكةى كارامةكة.
The aim of the study was to identify the effect of special exercises of using the
trampoline longitudinal system to learn the (Yurchenko) skill on the jumping table
device. The researchers used the experimental method on a sample of players from the
group aged between (11-14) years old and the number of sample was (10) players were
randomly divided into two experimental and control groups (5) players for each.
Twenty four, training units were implemented (three times per week) and the duration
of each unit exercise was between 30-35 minutes training module for the jumping table.
The assistive method was used with the Jumping Table device for the experimental
group. Whereas, the control group only used the jumping table device. The researchers
concluded that the experimental group was superior compared to the control group in
learning the skill in under investigation. Furthermore assistive method has contributed
to the development of Urshenko skill by giving the player specific exercises for the
main parts of the skill.

 -1التعريف بالبحث
 1 -1مقدمة البحث واهميته .
أصبحت االلعاب الرياضية احدى املقاييس لتقدم الدول  ,ورياضة الجمناستك الفني هو إحد االلعاب الرياضية االوملبية
التي لها نصيب وافر من االوسمة  ,واملتتبع لهذه اللعبة يالحظ التطور الكبير الحاصل في االداء الحركي  ,وهذا لم يأت نتيجة الصدفة
بل نتيجة للتطور الفني الذي شمل جميع نواحي الحياة  ,وقد اهتم الباحثون واملتخصصون في هذه الرياضة واستعانوا باستخدام
العلوم النظرية مثل البايوميكانيك لغرض تحقيق االنجازات الرياضية في السباقات الدولية اذ أصبح التنافس في هذه البطوالت غاية
في الصعوبة  ,لدرجة أنه اليمكن تمييز أو دراسة الحركات املؤداة اال بتحليلها أو تحليل اتصال مراحلها مع بعضها.
إن االداء الفني ألي حركة يخضع الى مجموعة من البرامج التدريبية التي تحدد جودة هذا االداء  ،اذ إن تنفيذ الواجب
ً
الحركي وفقا لهذه البرامج يحقق االنجاز االفضل مع تكامل االداء وجماليته وتناسقه.
وتتميز املهارات الحركية في الجمناستك بتعددها وصعوبتها وتنوعها وأختالفها بأختالف أجهزة الجمناستك للرجال
والنساء  ،وهذه املهارات تخضع الى الكثير من متغيرات االداء الفني والتي تحدد جودة االداء الفني لها.
تعد منصة القفز في الجمناستك احد أجهزة الجمناستك التي تتميز عن باقي االجهزة من حيث التدريب والتقويم  ,اذ تقوم
من خالل اداء الالعب ملهارة واحدة او مهارتين حسب متطلبات البطولة  .ومهارات منصة القفز موزعة على خمس مجاميع حسب
تقسيم قانون التقويم الدولي وتعد املهارة قيد البحث ( اليورشنكو ) من ضمن قفزات املجموعة الخامسة والتي تحمل التسلسل ( ) 1
وقيمتها (  ) 2.0درجتان وهي مفتاح لصعوبات اعلى ( وهي عبارة عن قفزة عربية متبوعة بقفزة يدين خلفية حيث تكون ذراع الالعب
على االرض ورجليه على لوح االرتقاء في القفزة العربية اما في قفزة اليدين الخلفية فتكون ذراعية على منصة القفز )  ،ولنقل اثر
التعلم اهمية كبيرة في الجمناستك الفني اذ يتم التدريب على املهارات على بساط الحركات االرضية واجهزته املساعدة ومن ثم
االنتقال على الجهاز االصلي وهذا ما سيتم في تعلم املهارة قيد البحث  ،من هنا جاءت اهمية البحث في تعليم هذه املهارة ليتسنى
التدريب على املهارات االصعب والتي يتنافس فيها ابطال العالم في البطوالت مثل مهارة اليورشنكو املتبوعة بقلبتين خلفية منحية
وغيرها من املهارات االصعب ليتسنى لالعبين التأهل والتنافس في بطولة نهائيات جهاز طاولة القفز واحراز نتيجة جيدة .

 2-1مشكلة البحث
من خالل خبرة الباحثان كونهما حكمان دوليان ومشاركان في تحكيم البطوالت الدولية الحظوا اتجاه معظم الالعبين
العامليين ألداء مهارة اليورشنكو واملتبوعة بالعديد من املهارات مثل ( متبوعة بقلبة مستقيمة مع اللف  ◦360او  ◦720او القلبتين
املكورة او املنحنية ..الخ ) كما الحظوا ابتعاد مدربينا عن تدريب هذه املهارة خوفا من االصابة او لكونها مهارة يكون ادائها باالتجاه
الخلفي للجسم على الرغم من ان احد متطلبات التأهل لبطولة نهائي جهاز القفز هو اداء مهارتين من مجموعتين مختلفتين وهنا
تكمن مشكلة البحث لذا ارتأ الباحثان استخدام جهاز الترمبولين الطويل لتعلم مهارة اليورشنكو على طاولة القفز وحث املدربين
على تدريبها واستغالل هذا الجهاز املساعد واملتوفر في قاعة التدريب ليتسنى للعبين التأهل على هذا الجهاز في املشاركات الالحقة.
 3-1هدف البحث
التعرف على تاثير تمرينات خاصة بأستخدام جهاز الترامبولين الطولي في تعلم مهارة اليورشنكو على طاولة القفز في الجمناستك
الفني للرجال
 4-1فرض البحث
هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات القبلية والبعدية ملجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في تعلم مهارة
اليورشنكو على طاولة القفز
 5-1مجاالت البحث
 -1املجال البشري -:الالعبين الناشئين في بغداد باعمار  14- 11سنة

 -2املجال الزماني -:للفترة من  2017/12/15ولغاية 2018/2/15
 -3املجال املكاني -:قاعة املركز التدريبي التحاد الجمناستك (قاعة سمير خماس)
 -2الدراسات النظرية .
 1 – 2الترامبولين الطولي
الترامبولين الطولي هو احد االجهزة املساعدة في الجمناستك الفني صمم هذا الجهاز لغرض الخطوط االكروباتيكية التعليمية
لبساط الحركات االرضية كل القلبات االمامية واملتبوعة بحركات اللف والقلبات الخلفية املتبوعة بحركات اللف تؤدى في وسط
جهاز الترامبولين وكذلك استخدام نهاية الجهاز في تعليم كل املهارات التي تؤدى على نهايات السالسل الحركية على العقلة واالرضية
والقفز واملتوازي والحلق .
طول الجهاز الكلي (  12.60م ) وعرضه (  2.90م ) موجود على نهايتي الجهاز أبسطة واقية من االصابات لالمان  ،يحتوي جهاز
الترامبولين الطولي على شبكه مطاطية عرضها (  1.50م ) وارتفاعها عن سطح االرض (  60سم ) مربوطه بحبال مطاطيه ذات
مقاومه عالية عى مساند حديدية طولية  .الهدف من أستخدام جهاز الترامبولين الطولي ما يلي :
 .1مساعدة الالعب في اداء املهارات من ناحية االمان
 .2أعطاء قفز لالعب لتسهيل أداء املهارات بالتكنيك الصحيح
2

 .3لعدم تشتت تفكير وتركيز الالعب عند أداءتكنيك املهارة
–  2النواحي الفنية الداء مهارة اليورشنكو
ً
يبــدأ الالعــب مــن وضــع الوق ــوف مــع ضــم الــرجلين عل ــى مســافة ال تزيــد عــن  25مت ـرا تقــاس مــن عمــق الطاول ــة مــن الجهــة القريبــة من ــه،
القفزة تبدأ من أول خطوة أو وثبة يؤديها الالعب و لكن التقييم يبدأ من لحظــة ملــس القــدم علــى لوحــة ســلم القفــز يــؤدي الالعــب مهــاره
العربية علــى الرنــدوف والهبــوط علــى لــوح ســلم القفــز ومــن ثــم اداء قفــزة اليــدين الخلفيــة واالســتناد عــل منصــة القفــز والــدفع بالــذراعين
باس ــرع وق ــت ممك ــن اذ ان كلم ــا كان ــت لحض ــة التص ــادم قليل ــة كلم ــا ك ــان الطيـ ـران والهب ــوط بص ــورة ــحيحة يج ــب أن يظه ــر الالع ــب
االرتقــاء الوا ــك ملركــز ثقــل جســمه بعــد الــدفع باليــدين فــي مرحلــة الطيـران الثــاخي ،.القفــزة تنتلــي هبــوط خلــف الحصــان بوضــع الوقــوف
ً
بقدمين مضمومتين سواءا مواجه للحصان أو أن تكون الطاولة خلف الالعب ( أم ــامي أو خلفي).

 – 3منهجية البحث وإجراءاته امليدانية:
 1 – 3منهج البحث:
ً
ً
تعــددت البحــوث العمليــة وتعــددت معهــا املنــاقجم وذلــك ألن قيمــة البحــث ونتائجــه تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــاملنهج الــذي يتبعــه
الباح ــث ،وعلي ــه كان ــت مش ــكلة البح ــث الحالي ــة تتطل ــب تطبي ــق تمرين ــات خاص ــة ل ــتعلم مه ــارات اليورش ــنكو عل ــى جه ــاز طاول ــة القف ــز
للرجــال ،وك ــون مش ــكلة البحــث ذات طبيع ــة تج ريبي ــة إذ ان مــن الب ــديلي أن اس ــير الباح ــث مــع امل ــنهج التجريب ــيم لكونــه م ــن أك ــر املن ــاقج
مالءمــة للبحــث حيــث اســمح هــذا املــنهج بمعرفــة قيمــة تــأثير املتغيــر املســتقل عــن املتغيــر التــابع مــن خــالل مالحظــة أي تغييــر يط ـرأ علــى
املتغير التابع (.)1
 2 – 3عينة البحث .
إن اختي ــار عين ــة البح ــث م ــن املش ــاكل الت ــي تواج ــه الب ــاحثين ،والس ــيما لعب ــة الجمناس ــتك الت ــي تمت ــاز ب ــالعمر الت ــدريبي طوي ــل
األمد وتعدد أجهزتها واملهارات املؤداة علــى هــذه األجهــزة ،ممــا يصــعب علــى الباحــث اختيــار العينــة مــا لــم تكــن هــذه العينــة تمثــل املجتمــع
ً
ً
األصلي الذي يقوم بدراسته تمثيال صادقا.
والعين ــة الت ــي اختي ــرت اش ــتملت عل ــى العب ــي منتخ ــب الناش ــئين الجمناس ــتك بأعم ــار ( )11-14س ــنة ،وت ــم اختي ــارهم بالطريق ــة
العمدية كون مفردات مراحل تعلم مهارة اليورشنكو تعطى على وفق خشرة االتحاد الدولي للجمناســتك بتسلســل إعطــاء املهــارات ،وقــد
تم اختيار الالعبين املنطوين تحت هذه األعمار ومن املؤهلين ألداء هذه املهارة وكان عددهم ( )10العبين.
بعد ذلك تم تقسيمهم بالقرعة على مجموعتين (تجريبية وضابطة) وكل مجموعة احتوت على ( )5العبين.
ولغرض تجنب العوامل التي تؤثر على نتائج التجربة  ،تم تكافؤ عينة البحث بنتــائج االختبــار القبلــي ملهــارة ( التنبــو ) علــى جهــاز
بساط الحركات االرضية كونها تشابه مهارة اليورشــنكو علــى طاولــة القفــز ويجــب اتقانهــا قبــل االنتقــال وادائهــا علــى جهــاز طاولــة القفــز ،
وقد قومت من قبل مجموعة من الحكام الدوليين(*) والجدول ( )1يبين ذلك

جدول ()1
يبين التكافؤ بين املجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة التنبو على بساط الحركات االرضية
املجموعة
التجريبية

املتغير
مهارة التنبو

املجموعة
الضابطة

س

±ع

س

±ع

7.667

0.577

8

0.001

قيمة (ت)
املحسوبة *

املعنوية
الحقيقية sig

1.001

0,085

داللة الفروق
غير معنوي

* معنوي ≤ 0.05
 2 – 3وسائل جمع املعلومات واألجهزة واألدوات املستعملة .
 1– 2 – 3وسائل جمع املعلومات .

( )1

•

املصادر العربية واألجنبية.

•
•

شبكة املعلومات الدولية (االنترنيت).
املقابالت الشخصية.

•

املالحظة والتجريب.
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•

القياسات واالختبارات.
استمارة جمع البيانات.

•

استمارة تفريغ البيانات.

•

فريق العمل املساعد.

•

 2– 2 – 3األجهزة واألدوات املستعملة .
•

كاميرا فديو عدد ( )1نوع  Sonyبتردد ( ) 120صورة  /ثانية .

•

جهاز البتوب نوع ( . ) Lenovo

•

أقراص ( . ) CD

•
•

بساط إسفنج عدد (.)4
جهاز طاولة القفز.

•

جهاز الحركات بساط االرضية.

•

الجهاز املساعد ( الترامبولين الطويل ) املو ك بالشكل ( . ) 1

•

برنامج تحليل حركي ( . ) Kinovea

•

مقياس رسم .

الشكل ( ) 1
يو ك الجهاز املساعد ( الترامبولين الطويل )
 3 – 3التجربة االستطالعية .
ً
اوال  :التجربة االستطالعية الخاصة بالتصويرالفيديوي .
تم اجراء التجربة االستطالعية على العبين من أفراد العينة يوم االربعاء املوافق  2017 / 12 / 13وكان الهدف منها هوه تجنب
االخطاء املمكن حدوثها اثنا تصوير االداء الفعلي للتجربة من حيث زاوية الكاميرا وارتفاعها و بعدها عن جهاز طاولة القفز وكمية
االضاءة املناسبة حيث يجب وضع الكاميرا في املكان الذي تلتقط عدستها مجمل النواحي الفنية ألداء املهارة و كانت النتيجة من
التجربة االستطالعية ما يلي :
 .1تم ضمان التصوير الجيد باستخدام كاميرا واحدة والتصوير بسرعة ( )120صورة  /ثا.
 .2تم ضمان تصوير جيد من خالل ضبط اعدادات الكاميرا بوجود اضاءة داخلية .
 .3تم تحديد املوقع املناسب للكاميرا  .حيث تبعد الكاميرا عن املنصة (  ) 5,80متر وبأرتفاع (  ) 1,5متر  ،وذلك كي اسمح
مجال الرؤية في الكاميرا بالتغطية الكاملة للمهارة .

ً
ثانيا :التجربة االستطالعية الخاصة بالتمرينات .
أجريت هذه التجربة االستطالعية على العبين من أفراد العينة يوم الخميس املوافق  2017/12/14في تمام الساعة
ً
الخامسة عصرا في قاعة الجمناستك (املركز التدريبي التحاد الجمناستك) ،وتم تطبيق وحدة تدريبية وتجربتها وكان الهدف من إجراء
التجربة معرفة اآلتي:
 .1عدد تكرارات أداء الالعبين والزمن الذي استغرقه أداء التمرين .
 .2مدى مالءمة التمرينات على الترامبولين الطويل ملستوى أفراد العينة.
 .3استبدال بعض التمارين لصعوبة أدائها من قبل الالعبين الناشئين واالستعاضة بتمرينات مالئمة ملستوى العينة.
 4 – 3االختبار القبلي .
ً
اج ــري االختب ــار القبل ــي ف ــي ي ــوم الس ــبت املواف ــق  2018 / 12 / 16ف ــي تم ــام الس ــاعة الخامس ــة عصـ ـرا ف ــي قاع ــة الجمناس ــتك
(املركز التدريبي التحاد الجمناستك) وتضمن االختبار التالي :
 1 – 4 – 3االختبار املهاري .
مهارة التنبو(القفزة العربية املتبوعة بقفزة اليدين الخلفية دون وضع اليدين على االرض)
 الهدف من االختبار :قياس قابلية الالعب على أداء املهارة.
 األدوات املستعملة :جهاز بساط االرضية القانوخي.
 وصف االختبار :من الركضة التقربية يودي الالعــب مهــارة التنبــو(القفزة العربــة املتبوعــة بقفــزة اليــدين الخلفيــة دون وضــع
اليدين على االرض )..
 حس ااال الدرج ااة :لق ــد ت ــم تق ــويم امله ــارة م ــن خ ــالل االداء الفن ــي للمه ــارة وال ــذي قيمت ــه ( )10درج ــات ،ولق ــد اس ــتعان الباح ــث
بخمســة محكمــين دوليــين معتمــدين لــدى االتحــاد العراق ــي للجمناســتك كلجنــة لتقــويم مهــارة الالعبــين للمجموعــة الض ــابطة
والتجريبية على جهاز بساط االرضية من خالل شاشة الالبتوب لالختبــار ،وقــد اســتعملت اســتمارة التقــويم الخاصــة حيــث
ً
ً
فيها درجة القضاة األربعة ،فضال عن درجة حكم الفصل التي تعتبر مقياسا لــدرجات القضــاة األربعــةم ملعرفــة مــدى تجــاخس
درجــات الحكــام وبحســب الفروقــات القانونيــة التــي نــا عليهــا قــانون التحكــيم الــدولي للجمناســتك ،ثــم يقــوم حكــم الفصــل
بش ــطب أعل ــى وأق ــل درج ــة وتجم ــع ال ــدرجتين الوس ــطيتين وتقس ــم عل ــى ( )2الس ــتخرار درج ــة الالع ــب النهائي ــة وكم ــا مب ــين ف ــي
أدناه.
مجموع الدرجتين الوسطيتين
درجة الالعب النهائية =
2

3

–  5التجربة الرئيسة .

اعتمد الباحثان في تطبيق برنامجهم التدريبي على أراء بعض املختصين في علم التدريب وعلى بعض مدربي فرق
الجمناستك .وقد تم البدء بالبرنامج التدريبي يوم االحد املوافق  2017/12/17ولغاية يوم االخميس املوافق  2018/2/8وقد استغرق
تطبيق البرنامج التدريبي (  ) 8اسابيع بواقع ( )24وحدة تدريبية بمعدل ثالث وحدات تدريبية في األسبوع بزمن ( )30-35دقيقة
للوحدة التدريبية من الجزء الرئيس ي املخصا لجهاز طاولة القفز.
 1 – 5 – 3التمرينات املستخدمة على جهازالترامبولين الطولي .
الوحدة

التمرينات

 أ.د.عبد الرزاق كاظم ،أ.م.د.عبد الجبار عبد الرزاق ،م.د.عامر سكران  ،م.م جمال سكران  ،المدرب رعد جاسم  ،المدرب احمد عويد

1

تعريف وشرح وتجزئة مهارة اليورشنكو

2

اداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى االعلى على جهاز الترامبولين الطويل
وضع بساط بارتفاع ( )1م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى االعلى والهبوط على
البساط على الرجلين
وضع بساط بارتفاع ( )1.5م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى االعلى والهبوط على
البساط على الرجلين
وضع بساط بارتفاع ( )1م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى الخلف وأداء مهارة قفزة
اليدين الخلفية والنزول على نفس البساط
وضع بساط بارتفاع ( )1.5م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى الخلف وأداء مهارة
قفزة اليدين الخلفية والنزول على نفس البساط
وضع بساط بارتفاع ( )1م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى الخلف وأداء مهارة قفزة
اليدين الخلفية على البساط والنزول على الرجلين على الترامبولين الطويل
وضع بساط بارتفاع ( )1.5م على الترامبولين الطويل واداء مهارة القفزة العربية مع القفز الى الخلف وأداء مهارة
قفزة اليدين الخلفية على البساط والنزول على الرجلين على الترامبولين الطويل

3
4
5
6
7
8
9

أعادة نفس الوحدة التدريبيه السابعة مع التأكيد على املسار الصحيح للمهارة كاملة

10

أعادة نفس الوحدة التدريبيه الثامنة مع التأكيد على املسار الصحيح للمهارة كاملة

11

اداء مهارة اليورشنكو على االرض (لوحة نهوض  +بساط اسفتجي ارتفاع 1م بدل طاولة القفز )

12

اداء مهارة اليورشنكو علي جهاز طاولة القفز القانونية

مالحظة  /املجموعتان التجريبية والضابطة قامتا بأداء نفس التكرارات وتحت إشراف مدربيهم والفرق في استخدام املجموعة
التجريبية للجهاز املساعد (الترامبولين الطولي ) فضال لجهاز طاولة القفز بينما املجموعة الضابطة تدربت على طاولة القفز .

 6 – 3االختبار البعدي
تم إجراء االختبار البعــدي يــوم االحــد  2015/ 2 /21فــي مهــارت اليورشــنكو وتــم احتســاب درجــة املهــارة مــن ( )10درجــات وتــم
تقويمها من قبل نفس الحكام الدوليين وبفس طريقة احتساب الدرجة .
 7 – 3الوسائل اإلحصائية
تم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSلغرض التوصل إلى النتائج التي تحقق أهداف البحث.
 - 4عرض ومناقشة النتائج
 1 – 4عرض ومناقشة نتائج الفرق بين املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارالبعدي في مهارة اليورشنكو .
جدول ()4
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية والفرق بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي
مهارة اليورشنكو الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

تجريبية

6.4000

0.18708

ضابطة

4.8000

0.57009

* معنوي ≤ 0.05

قيمة ()t
املحتسبة

املعنوية
الحقيقية *sig

الفرق

6.532

0.003

معنوي

من جدول ( ) 4فقد كان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( ) 6.4000بانحراف معياري ( )0.18708وكان الوسط
الحسابي للمجموعة الضابطة ( )4.8000بانحراف معياري ( )0.57009وكانت قيمة  tاملحتسبة (  ) 6.532واملعنوية الحقيقية (
 ) 0.003وهي أصغر من (  ) 0.05أي أن الفرق معنوي بين املجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة اليورشنكو .ولصالك املجموعة
التجريبية وبما أن الباحث كان حريصا على توحيد كافة املتغيرات التي تتعرض لها كال املجموعتان التجريبية والضابطة فان هذا
الفرق اعزى إلى استخدام املجموعة التجريبية جهاز الترامبولين الطولي الذي جعل الالعبين اشعرون بالتغيير لالدوات املستخدمة
عن الروتينية والقانونية الن في مراحل التعلم لهذة املهارات تحتار الى ان اشعر الالعب باالمان عند االداء وخاصة أن هذه املهارة
تودى من وضع خلفي اي ان االداء صعب جدا مثل الذي ال يرى االشياء لذا جاء الجهاز املساعد ليجعل الالعبين اشعرون باألمان
ومنحهم الثقة لألداء بدون خوف اذ إن استخدام الوسائل التعليمية لها دور هام في تحقيق األداء العالي والوصول إلى أهداف
رئيسية طويلة وقصيرة األجل وهي تعطي قوة دافعة في تحفيز الرياض ي على أداء مهارات الجمناستك ).(1
فبالرغم من الفكرة املرسومة لدى الالعبين من صعوبة مهارة اليورشنكو إال أن استخدام االدوات جعل من تعليمها لالعبين ممكنا .
وقد الحظ الباحثان ا ستمتاع واندفاع الالعبين املجموعة التجريبية نحو أستخدام التمرينات على الجهاز املساعد
والقيام بأداءها بصورة أسهل وباندفاع كبير أذا ما تمت مقارنتهم بالعبين املجموعة الضابطة التي كان املدرب يبذل جهدا كبيرا في
حثهم ومساعدتهم وتشجعيهم لغرض دفعهم لألداء.
فضال عن أن الترمبولين الطولي املستخدم ساعد في رفع مركز ثقل الجسم ومساعدة الالعبين في أداء املهارة بمسار حركي جيد وعدم
نزول مركز ثقلهم الداء املهارة بارتفاع واخسيابية ،ليسمح من أداء محاوالت ناجحة وتحقيق تكرارات ناجحة تمكنهم من حفظ املسار
الحركي الصحيح واملناسب للمهارة قيد البحث.
و هذه النتيجة فقد حقق الباحث هدف البحث في تعليم مهارة اليورشنكو على منصة القفز في الجمناستك الفني للرجال.
 - 5االستنتاجات والتوصيات
 1 – 5االستنتاجات
استنتج الباحثان ما يأتي :
 -1أن االدوات املساعدة ذات مواصفات عالية الجودة لكونها تحمل عدد التكرارات من قبل الالعبين خالل فترة إجراء
البحث .
 -2ان استخدام االدوات املساعدة اساعد في تعليم مهارة اليورشنكو على منصة القفزفي الجمناستك الفني للرجال .
 2 – 5التوصيات
يوص ي الباحثان بما يأتي :
 -1استخدام جهاز الترامبولين الطولي في تعليم مهارات ذات صعوبة اعلى على منصة القفز
 -2استخدام جهاز الترامبولين الطولي في تعليم مهارات ذات الصعوبة العالية على جهاز بساط الحركات االرضية.
املصادرالعربية واالجنبية
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❖
❖
❖

أحمد توفيق ،تأثير جهاز حصان القفز النابض ي املقترح في سرعه تعلم قفزة اليدين األمامية( :رسالة ماجستير،كلية التربية
الرياضية ،جامعه بغداد. )1991،
أمين أنور الخولي،عدلي حسين بيوميم الجمناستك التربوي لألطفال والناشئة( :القاهرة،دار الفكر العربي .) 1991،
بسطويس ي احمد وعباس احمد  :طرق التدريب في املجال الرياض ي  ( : ،املوصل  ،مطبعة جامعة املوصل ،) 1984 ،
جبار عبد الحميد واحمد خيري كاظمم مناقج البحث في التربية الرياضية وعلم النفس( :القاهرة ،دار النهضة العربية.)1973 ،

(1) ISTVÁN MUNKÁCSI and others, Role of motivation in artistic gymnastics by results of a questionnaire based international survey , 6th
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عباس أحمد السامرائي،عبد الكريم محمودمكفاية تدريسية في طرائق تدريب التربية الرياضية(،البصرة ،مطبعة دار الحكمة)1991،
.
ليلى زهران  :األسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنية  ،( :القاىرة  ،دار الفكر العربي ) 1997 ،
محمد إبراهيم شحاتةم دليل الجمناستك الحديث (:اإلسكندرية،دار املعارف. )1981،
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