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ملخص البحث :
ً
هدفت الدراسة الى إعداد تمرينات للقوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة عند االداء على جهاز الحلق فضال عن التعرف على
تأثير تمرينات القوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة وأداء املتطلبات الخاصة بجهاز الحلق.
 2-1مشكلة البحث:
ً
ً
يتطلب التدريب على املهارات في الجمناستك الفني للرجال وبصورة خاصة جهاز الحلق قدرا كبيرا من القوة القصوى في كل مجموعة من
املجاميع العضلية لالعب  ،ومن خالل خبرة الباحثان كونها من ذوي االختصاص ومتابعتهما لنتائج العبي املنتخب الوطني وجدا بأن هناك
قصور في أداء الحركات التي تتطلب ال قوة والثبات واألتزان التي لها عالقة باملتطلبات الخاصة ألجهزة الجمناستك لذلك سعى الباحثان الى
وضع تمرينات حديثة والتي يطلق عليها تمرينات القوة الوظيفية والتي من شأنها رفع مستوى الالعبين من حيث الجوانب البدنية واملهارية.
 3-1أهداف البحث:
إعداد تمرينات للقوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة عند االداء على جهاز الحلق ,والتعرف على تأثير تمرينات القوة الوظيفية
في بعض قدرات العضالت العاملة وأداء املتطلبات الخاصة بجهاز الحلق.
 4-1فروض البحث:
وقد افترض الباحثان بأن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض القدرات للعضالت العاملة  ،وال توجد
ً
أيضا فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ألداء وضع اإلستناد الحر املتفارج على جهاز الحلق.
 5-1مجاالت البحث:
املجال البشري :العبو املنتخب الوطني العراقي الشباب بالجمناستك للموسم ()2016 – 2015
املجال املكاني :املركز التدريبي للجمناستك  /قاعة الشهيد سمير خماس
املجال الزماني :من  2015/12/10ولغاية .2016/4/5
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Introduction:
The study aimed to set functional strength exercises in some certain muscles abilities while
performing the movements on rings, that is beside identifying the effectiveness of functional
strength exercises in some certain muscles abilities while doing the upraise stance
requirement on rings.
Problem of the study:
Training in gymnastics specially the rings required the gymnasts a big amount of skills and
maximum strength for almost all the body muscles, and because of the researchers
experiences we investigated that there is lack in performing such difficult stances in our
national gymnasts on rings, especially the movements that required high levels of strength,
stability, and equilibrium, all that called the functional strength which we can consider it
indispensable requirements for rings.
That’s why the researchers intent to do such study with functional strength exercises to
develop the skills, physical sides of our national gymnasts.
Aims of the study:
Setting functional strength exercises for some certain muscles abilities in performing rings,
also identifying the functional strength exercises effectiveness in some certain muscles that
engaged to perform the requirements on rings.
Hypotheses of the study:

The researchers assumed that there are no statistical significance differences between the preand post- tests in some certain muscles, also there are no statistical significance differences
between the pre- and post tests for performing the upraise stance on rings.
Fields of the study:
Subject: Iraqi youth national gymnastics team season (2017 – 2018)
Place : Iraqi national gymnastics training center.
Duration: time between ( 10/12/2017 – 5/4/2018)
Keywords:
Functional strength training: "mix of balance, strength training that performed in same time"
(fabio commana. 2004)
Procedures:
The researchers depended one group experimental research with one pre- and post- tests,
which is appropriate to solve such types of problem study.
Subject:
Iraqi national youth gymnasts team season (2017 – 2018).
Conclusions and recommendations:
The functional strength exercises helped enhancing the maximum strength of (trunk, arms)
muscles, it is also support to make the muscles groups working together.
According to this conclusions above the researchers recommended with the necessity of
supplying the gymnasium with functional strength exercises apparatuses, equipment, tools
because they are very important for enhancing the skills, physical levels, they recommended
also by using the same study with different age groups and maybe in different sports.

:التعريف بالبحث
1-1
هدفت الدراسة الى إعداد تمرينات للقوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة عند االداء على جهاز الحلق
ً
فضال عن التعرف على تأثير تمرينات القوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة وأداء املتطلبات الخاصة بجهاز
.الحلق
: مشكلة البحث2-1
ً ً
يتطلب التدريب على املهارات في الجمناستك الفني للرجال وبصورة خاصة جهاز الحلق قدرا كبيرا من القوة القصوى
 ومن خالل خبرة الباحثان كونها من ذوي االختصاص ومتابعتهما لنتائج، في كل مجموعة من املجاميع العضلية لالعب
العبي املنتخب الوطني وجدا بأن هناك قصور في أداء الحركات التي تتطلب القوة والثبات واألتزان التي لها عالقة
باملتطلبات الخاصة ألجهزة الجمناستك لذلك سعى الباحثان الى وضع تمرينات حديثة والتي يطلق عليها تمرينات القوة
.الوظيفية والتي من شأنها رفع مستوى الالعبين من حيث الجوانب البدنية واملهارية
: أهداف البحث3-1
 والتعرف على تأثير,إعداد تمرينات للقوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة عند االداء على جهاز الحلق
.تمرينات القوة الوظيفية في بعض قدرات العضالت العاملة وأداء املتطلبات الخاصة بجهاز الحلق
: فروض البحث4-1
وقد افترض الباحثان بأن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض القدرات
ً
 وال توجد أيضا فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ألداء وضع اإلستناد، للعضالت العاملة
.الحر املتفارج على جهاز الحلق

 5-1مجاالت البحث:
املجال البشري :العبو املنتخب الوطني العراقي الشباب بالجمناستك للموسم ()2016 – 2015
املجال املكاني :املركز التدريبي للجمناستك  /قاعة الشهيد سمير خماس
املجال الزماني :من  2015/12/10ولغاية .2016/4/5
 6-1تحديد املصطلحات:
القوة الوظيفية (  " :) Functional Strength Trainingهي مزيج من تدريبات القوة وتدريبات التوازن يؤديان في توقيت
واحد" ( )30 :6
ً
ً
وتعرف أيضا القوة الوظيفية  ":هي القوة املستخدمة واملحددة في اداء املهارات الفنية في الفعاليات الرياضية كال حسب
نوعها " ()133 :8
-2منهج البحث واجراءاته امليدانية
 1-2منهج البحث:
ملالءمته طبيعة املشكلة.
استخدم الباحثان املنهج التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي
ِ
 2-2عينة البحث:
املنتخب الوطني بالجمناستك الفني رجال والبالغ عددهم ( )6العبين للموسم (.)2018 – 2017
الجدول ()1
تجانس العينة في العمر التدريبي
املتغيرات

وحدة

الوسط

القياس

الحسابي

سنة

9.3

العمرالتدريبي

الوسيط

9

االنحراف

معامل

املعياري

االلتواء

0.548

0.548 -

يظهر الجدول ( )1أن القيم معامل االلتواء تنحصر بين ( ) ±3مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في هذه املتغيرات أي
اعتدالية التوزيع الطبيعي لهم.
 3-2وسائل جمع املعلومات واالجهزة واالدوات املستخدمة في البحث:
 1-3-2وسائل جمع املعلومات:
 شبكة املعلومات الدولية (االنترنيت). املصادر العلمية املحلية والعربية والدولية (كتب ،رسائل ،اطاريح). املقابالت الشخصية للخبراء واملختصين 2-3-2االجهزة واالدوات املستخدمة بالبحث:
 جهاز البتوب نوع( )dellعدد(.)1 كاميرات فيديو نوع( )sony,Nikonعدد( )2يابانية الصنع . -ميزان لقياس الوزن عدد( )1صيني الصنع.

 شريط قياس جداري لقياس اطوال الالعبين (3م) عدد(.)1 حبال كتان بطول (2م) عدد(.)4 حبال مطاط بطول(2م) عدد(.)4 شرائط مطاط بطول(2م) عدد(.)4 ساعة توقيت يابانية الصنع عدد(.)1 جهاز حلق قانوني عدد(.)1 مجموعة اثقال مختلفة االوزان (  3 -2كغم ).. جهاز (داينمو متر) عدد(.)1 حماالت حديدية عدد(.)1 كرات طبية عدد( )2زنة (  3كغم ) . 4-2اجراءات البحث الرئيسية- :
 1-4-2االختبارات القبلية املستخدمة بالبحث:
 1-1-4-2االختبارات البدنية:
قام الباحثان بأجراء االختبارات القبلية قبل البدء باستخدام املنهج التجريبي املعد من قبل الباحث وكان اجراء هذه
االختبارات يوم  2015/7/25على قاعة املركز التدريبي للجمناستك في مجمع املراكز التخصصية.
ً
اوال :دفع البار الحديدي باليدين (اختبار البنج بريس) :هو اخت بار دفع البار الحديدي باليدين على مصطبة مستوية
لدفع اقص ى وزن لألعلى (. )93 :4
وتكون مواصفات االختبار كما جاءت في اغلب املصادر كاالتي:
 الغرض من االختبار :قياس القوة القصوى لعضالت الذراعين والكتفين في حركة الدفع إلى اأعلى. األدوات املستعملة :مصطبة مستوية ،بار حديدي ،اقراص حديد مختلفة االوزان زنة (  10 -5 -2،5كغم ).
 االجراءات املستخدمة في االداء:• يتخذ املختبر وضع الرقود على الظهر فوق املقعد الحديدي.
• يحمل املدرب البار الحديدي من الطرفين بحيث يحمل املختبر البار باليدين أمام الصدر .انظر الصورة ()8
• تكون الذراعان مثنيتان وبأتساع الصدر تماما .انظر الصورة ()9
 -وصف األداء:

• عند أعطاء أشاره البدء يقوم املختبر بمد الذراعين لضغط البار الحديدي أمام الصدر حتى تصبح الذراعان ممدودتين
بالكامل ،انظر الصورة (.)10
التسجيل:يتم التسجيل القص ى وزن يقوم برفعه االعب.
 تقدير كمية الثقل الحديدي وتسجيل البيانات في سجل البياناتً
ثانيا :اختبارالقوة الثابتة لعضالت الظهر(:)135 : 2
 الغرض من االختبار :قياس قوة عضالت الظهر (الجذع) الباسطة ّ(املادة).
 األجهزة واألدوات :جهاز الدايناموميتر ّاملثبت على قاعدة بالستيكية  .انظر الصورة (.)11
ً
ً
 مواصفات األداء :يقف املختبر على قاعدة الدايناموميتر حيث يقوم بثني الجذع قليال لألمام ممسكا العارضة الحديديةبالقبضة املعكوسة (راحة إحدى اليدين للداخل واألخرى للخارج) وفي هذا االختبار يجب تعديل طول السلسة الحديدية،
ً
ويراعى ه نا أن تكون الرجلين ممدودة بكاملها ،ويراعى ايضا أن يكون الرأس والظهر لألمام مرفوعين .أنظر الصورة ()12
ّ
بالشد لألعلى إلخراج أقص ى قوة يستطيع ان يؤديها ومن خالل محاولتين،
 طريقة التسجيل :تعطى إشارة للمختبروتحتسب ّ
أدق وأفضل محاولة بـ (كغم).
 2-2-4-2االختبارات املهارية :
ً
اوال :اختبار الوقوف على اليدين على جهاز الحلق ( - :)91 :1
اسم االختبار  :الوقوف على اليدين على جهاز الحلق .
الهدف من االختبار  :الثبات ملدة (  2ثانية ) على جهاز الحلق .
طريقة االداء :من الصعود ببطء (الجسم مثني والذراعان ممدودة) ملدة  2ثانية ثم يتم مد الجذع الى االعلى والذراعان
ممدودة.
التسجيل :يتم أخذ درجات اربعة حكام ،ثم تحذف اعلى درجة وأقل درجة وتجمع الدرجتان الباقيتان على ( )2الستخراج
درجة االداء.

شكل ( )1اختبارالوقوف على اليدين على جهازالحلق والثبات ملدة (  2ثانية )
ً
ثانيا :اختبارصعود طائرخلفي للثبات في وضع االستناد الحراملتفارج والثبات ملدة ( )2ثانية (:)85 :1
اسم االختبار :صعود طائر خلفي للثبات في وضع االستناد الحر املتفارج والثبات ملدة ( )2ثانية .
الهدف من االختبار :الثبات ملدة (  2ثانية ) من االستناد الحر املتفارج .
ً
طريقة االداء :من وضع املرجحة لألمام والعودة للخلف والجسم ممدود والراس اماما يتم تدوير االكتاف للخلف وصعود
الجذع لألعلى لالستناد على الذراعين مع بقاء الرجلين ممدودة للخلف .التسجيل :يتم تسجيل الدرجة من قبل اربعة
حكام وتحذف اعلى درجة واقل درجة ويتم جمع الدرجتين الباقيتين وتقسيمها على ( )2الستخراج النتيجة.

شكل ()2
اختبار صعود طائر خلفي للثبات في وضع االستناد الحر املتفارج والثبات ملدة ( )2ثانية.
 3-4-2تقييم األداء املهاري-:

تم تقييم األداء املهاري ملهارتي قيد الدراسة من قبل مجموعة من الحكام املعتمدين في االتحاد العراقي املركزي
للجمناستك وبالغ عددهم ( )( )4وتحذف اعلى درجة واقل درجة ويتم جمع الدرجتين الباقيتين وتقسيمها على ()2
الستخراج النتيجة.
 5-2اختبارات البحث امليدانية:
 1-5-2االختبارات القبلية- :
تم اجراء االختبارات القبلية يوم االثنين  2015/7/25لالختبارات البدنية ويوم الثالثاء  7/26لالختبارات املهارية
 2-5-2التمرينات املستخدمة بالبحث-:
بعد اطالع الباحثان على املصادر العلمية ومراجعة الخبراء واملختصين قام الباحثان بإعداد مجموعة من تمرينات القوة
الوظيفية ذات األسلوب الحديث في األداء والتي قامت بتطبيقها في الوحدات التدريبية لعينة البحث في القسم الرئيس
ً
منها  ،وكانت مجموع الوحدات التدريبية ( )36وحدة تدريبية وملدة (ثالثة اشهر) وبواقع ( )12اسبوعا وتمت تطبيقها في
ً
االيام ( السبت  ،األثنين  ،األربعاء ) الساعة ( الرابعة عصرا )  ،إذ تم تطبيق التمرينات من تأريخ (  / 8 /5ولغاية - 10 / 26
 ) 2015وتراوحت مدة تطبيق هذه التمارين داخل الوحدة التدريبية ( 25-35دقيقة )  ،وقام بالتدرج في أعطاء التمرينات
ً
من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى املركب حتى يتسنى لالعبين التأقلم عليها وفهمها تدريجيا  ،وآستخدم الوسائل
واألدوات املناسبة لكل تمرين من هذه التمرينات وهي عبارة عن ( دمبلصات  ،كرات توازن  ،أشرطة وحبال مطاطية،
وحبال كتان  ،الرولة الرغوية  ،كرات طبية  ،بوزو بول )



 -الحكام :

 -1عامر سكران حمزه  ( .حكم دولي)  .االتحاد الدولي للجمناستك.قاعة سمير خماس
 -2رعد جاسم .

( حكم دولي)  .نادي االمانة

 -4اسماعيل ابراهيم

( حكم دولي)  .كلية التربيه البدنيه وعلوم الرياضة

 -3كريم عارف

( حكم دولي)  .و ازرة التربية

 3-5-2االختبارات البعدية- :
اجرى الباحثان اختباراتها البعدية البدنية في يوم االثنين املوافق  2015 / 11 / 2واالختبارات البعدية املهارية يوم األربعاء
املوافق  2015/11/4بعد اكمال جميع الجرعات التدريبية التي تضمنت التمرينات املقترحة من قبل الباحثان  ،وقد حاولت
الباحثان اجراء هذه االختبارات بنفس الظروف واالحوال التي جرت فيها االختبارات القبلية  ،من خالل تثبيت جميع الظروف
املتعلقة باالختبارات من حيث الزمان واملكان واالجهزة واالدوات وطريقة التنفيذ من اجل العمل قدر االمكان على توفير نفس
ً
الظروف او قريبا منها عند اجراء االختبارات البعدية .
 6-2الوسائل االحصائية :
-1الوسط الحسابي.
-2الوسيط.
-3االنحراف املعياري.
-4معامل االلتواء.
-5قانون  T.testللعينات املستقلة .
 1-3عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات البدنية.
الجدول ()2
األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية في االختبارات البدنية قيد البحث في نتائج االختبارين القبلي والبعدي
االختبار البعدي
االختبار القبلي
وحدة
االختبارات
القياس
ع
س
ع
س
القوة القصوى للذراعين
القوة القصوى الجذع

كغم

52.500

6.124

60.000

7.746

كغم

87.500

10.368

100.000

15.492

الجدول ()3
فرق األوساط الحسابية وانحرافه املعياري وقيمة ( )tاملحسوبة وداللة الفروق والنسبة املئوية للتطور بين نتائج االختبارين القبلي
والبعدي في االختبارات البدنية قيد البحث
وحدة
قيمة t
مستوى الخطأ داللة الفروق
عف
ف
املتغيرات
القياس
املحسوبة
القوة القصوى للذراعين
القوة القصوى الجذع

كغم

7.500

2.739

6.708

0.001
0.032

معنوي
معنوي

2.619
10.368 12.500
كغم
*  -درجة الحرية ( )5=1-6معنوي عند مستوى الخطأ ( )0.05إذا كان مستوى الخطأ أصغرمن ()0.05
 1-1-3مناقشة نتائج اختبارفرق األوساط الحسابية (اختبارت) بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات البدنية:
بعـد االطـالع علـى الجـدول ( )2و( )3ومـا تـم عرضـه وتحليلـه لنتـائج االختبـارات البدنيـة قيـد البحـث ،اتنـم لنـا بـان متغيـرات اختبـار
ً
ً
الق ــوة القص ــوى لل ــذراعين واختب ــار الق ــوة القص ــوى لعض ــالت الج ــذع اظه ــر فرق ــا معنوي ــا ب ــين االختب ــارين القبل ــي البع ــدي ملص ــلحة
االختبـار البعـدي وهـو مـا يؤكــد الـدور االيجـابي لتمرينـات املســتخدمة خـالل الوحـدات التدريبيـة فــي القـوة القصـوى لعضـالت الجــذع
اذ مــن خ ــالل هــذه التمرين ــات تعمــل الق ــوة العضــلية ألي عض ــلة بشــكل جم ــاعي مــع العض ــالت األخــرى اذ ان البني ــة الجســمية تعم ــل

بشــكل فع ــال مع ــا م ــن خ ــالل تمرين ــات الق ــوة الوظيفي ــة الت ــي تعنــي عم ــل الجس ــم بأجمع ــه مع ــا ف ــي مس ــطحات الثالث ــة (ام ــامي وج ــانبي
والعرض ي) ويتفق هذا مع ما أكده فابيو كومانا (( Fabio Cumanaان تمرينات القوة الوظيفية عبـارة عـن حركـات متكاملـة ومتعـددة
املســتويات (ام ــامي ،مس ــتعرض ،وســهىي) تش ــتمل عل ــى تس ــارع والتثبيــت والتب ــاطؤ ه ــدف تحس ــين القــدرة الحركي ــة  ،الق ــوة املركزي ــة
(يقصــد ه ــا العمــود الفق ــري ومنتص ــف الجســم ) والكف ــاءة العص ــبية والعضــلية)) (  )88 :6ويع ــزو الباحث ــان الــى ان تمرين ــات الق ــوة
الوظيفيــة ايجابيــة مــن حيــث أنهــا ســاهمت فــي اش ـراك أكبــر عــدد مــن االليــاف العضــلية خــالل التمــرين الــذي لــه دور فعــال فــي اخ ـراج
القــوة القصــوى بأقص ـ ى حــد ممكــن .فــالقوة القصــوى تــزداد كلمــا زاد عــدد االليــاف العضــلية املشــتركة فــي التمــرين ،وهــذا كــان أحــد
إيجابيــات اســت خدام القــوة الوظيفيــة ضــمن التمرينــات املقترحــة والن القــوة تعتمــد علــى عــدد االليــاف املشــتركة فــي العمــل العضــلي
وهــذا مــا أكــده العلمــاء "القــوة القصــوى تــزداد فــي حالــة القــدرة علــى اســتثارة جميــع اليــاف العضــلة الواحــدة او اثــارة أكبــر عــدد مــن
الياف العضلية الضرورية ،فكلمـا زادت درجـة شـدة الحـافز كلمـا تطلـب ذلـك مشـاركة أكبـر عـدد مـن االليـاف العضـلية وزيـادة القـوة
التي تستطيع العضلة انتاجها")167 :3 ( .

 2-3عرض النتائج االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات املهارية وتحليلها.
الجدول ()12
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية في االختبارات املهارية قيد البحث في نتائج االختبارين القبلي والبعدي
االختبارالقبلي

االختبارالبعدي

ع

س

ع

7.833

0.753

7.333

1.468

االختبارات

وحدة
القياس

س

مهارة الوقوف على اليدين من وضع مد
الذراعين

درجة

5.500

0.548

مهارة صعود طائرخلفي للثبات في وضع
االستناد الحراملتفارج

درجة

4.000

1.095

من الجدول ( )12يتبين:
الجدول ()13
يبين فرق األوساط الحسابية وانحر افه املعياري وقيمة ( )tاملحسوبة وداللة الفروق والنسبة املئوية للتطور بين نتائج
االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات املهارية قيد البحث
املتغيرات

وحدة
القياس

ف

مهارة الوقوف على اليدين من
وضع مد الذراعين

درجة

2.333

0.516

درجة

3.333

1.672

مهارة صعود طائرخلفي للثبات
في وضع االستناد الحراملتفارج
* درجة الحرية (.)5=1-6

عف

قيمة t
املحسوبة

مستوى
الخطأ

داللة
الفروق

11.068

0.000

معنوي

4.884

0.005

معنوي

 1-2-3مناقشةةة نتةةائج اختبةةارفةةرق األوسةةاط الحسةةابية (اختبةةارت) بةةين نتةةائج االختبةةارين القبلةةي والبعةةدي فةةي االختبةةارات املهاريةةة
قيد البحث.
بعـ ــد االطـ ــالع علـ ــى الجـ ــدولين ( )12و( )13ومـ ــا تـ ــم عرضـ ــه وتحليلـ ــه لنتـ ــائج االختبـ ــارات املهاريـ ــة قيـ ــد البحـ ــث ،اتنـ ــم لنـ ــا بـ ــان هـ ــذه
ً
ً
االختبــارات اظهــر فرقــا معنويــا ملصــلحة االختبــار البعــدي وي ـرى الباحثــان أن القــدرة علــى تغييــر االتجاهــات تــأتى مــن كفــاءة عضــالت
املرك ــز والت ــي تلع ــب ال ــدور اله ــام ف ــي تحقي ــق االنج ــاز الرياضـ ـ ي ف ــي فعالي ــة الحل ــق ،اذ ان دوره ــا يكم ــن ف ــي ثب ــات االتـ ـزان اثن ــاء تغيي ــر
االتجاهــات فضــال عــن قــدرتها علــى نقــل الحركــة بــنفس الســرعة والقــوة مــن اتجــاه الــى اخــر ،ومــن هنــا نالحــز أهميــة منطقــة املركــز فــي
الحركات الحلق ،فالالعب ذو املستوى العالي هو الذي يمتلـك القـوة الوظيفيـة (القـدرة – التـوازن) ورشـاقة ،وذلـك لقدرتـه علـى أداء
الحركــات جهــاز الحلــق فــي حــاالت اخ ــتالل التــوازن .وفــى هــذا الصــدد يؤك ــد ديــف ش ـميت  Dave Schmitzإلــى أن ((مــن أهــم س ــمات
التدريبات الوظيفية هو التركيز على املركز ،حيث تقوم عضالت املركز القوية بربط الطـرف السـفلى بـالطرف العلـوي ،باإلضـافة إلـى
أن التدريب الوظيفي يشتمل على حركات متعددة االتجاهات وان تؤدى تمريناته من خـالل التركيـز علـى طـرف واحـد ممـا يجعلهـا مـن
أفضـل التـدريبات املســتخدمة فـي تحسـين القــدرات البدنيـة)) (  . )114 :5وان التـوازن يلعــب دور اسا ـ ي فـي تحقيــق االنجـاز الرياضـ ي
في رياضه الجمناستك وبـاالخ جهـاز الحلـق  .اذ ان اسـتخدام كـرة التـوازن التـي تعـد قاعـده غيـر مسـتقره ,اذ يحـاول الالعـب الثبـات
عليهــا باســتخدام القــوة و هــذا يقــوم الجهــاز العصــبي بالحفــاا علــى اتـزان الجســم علــى الكــره .كمــا عــزز هــذا الـراي ( Scott Gaines
 ) (2003اهمية تمرينات القوة لعضالت الجسم بشكل عام وعضالت املركز بشـكل خـاص وان التمرينـات التـي تـؤدى علـى قاعـده غيـر
مستقرة مثل كرة االتزان تتطلب مزيدا من العمل عن طريق العضالت العميقه في املحور والجـذع فضـال عـن نظـام الـتحكم الحركـي
ويتحتم عليه االستمرار بالحفاا على توازن الجسم )212 :7( ,
 -4اإلستنتاجات والتوصيات:
إستنتج الباحثان بان تمرينات القوة الوظيفية ساعدت على تطوير القوة العضلية القصوى للذراعين والجذع لدى الالعبين الشباب
ً
بالجمناستك الفني ,وساعدت ايضا على اشراك املجاميع العضلية بصورة ايجابية ,وعلى اساس هذه اإلستنتاجات فقد أوص ى
الباحثان بظرورة تجهيز قاعات التدريب الخاصة بالجمناستك باملستلزمات الخاصة بتمرينات القوة الوظيفية ملا تحققه من مردود
ً
ايجابي في التطور البدني واملهاري ,وأيضا بأهمية تطبيق تمرينات القوة الوظيفية على العاب وفئات عمرية اخرى.
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