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 شكر وتقــدير

لتيسيره ، ولتذليله لي طيبا مباركا مدا كثيرا دا يليق بجالل وجهـه العظيم حــالحمد هللا حم
فمن عظيم فضله أن أحاطني بإشراف رفيع المقام متمثال في أستاذتين من كل أمر عسير، 

/ د.أ كالنقاط وضعت علي الحروف لتكسبها معناها هي ةاذـأستاألساتذة االجالء المتميزين ، 
بكلية التربية الرياضية " سابقا " المضمار ابقات الميدان و سأستاذ ورئيــس قسم م إيمان محمد نصر

فقد تعلمت منها أصول البحث العلمى فجاء هـذا البحث ثمرة نصائحها ، للبنات جامعة الزقازيق
فكان عطاؤها بال حدود على البحث والباحثة وكان لتوجيهاتها الرشيـدة ، وتوجيهاتها وغزارة علمها 

ــــر حس/ د.م.أأما أستاذتي الفاضلة البحث ، و  وآرائها السديدة أكبر األثر في إنجاز هذا

الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية  مسابقات بقسمالمساعد األستاذ  رشــــــــــدي شبانه
لكم مني كل االحترام ف، ني بعلمها الغزير وخلقها الكريم والتى غمرت،  للبنات جامعة الزقازيق

ممن  علميا فلقد أكرمني اهللا عز وجل بأستاذين لمناقشــة البحثولكي يزداد البحث ثراءا . والتقدير
/ د . أهم سيماهم علي وجوههم أولهما أستاذ تعرف حين تلقاه بأنك أمام منبع للعلم واإلنسانية هــو 

بكلية بقسم التدريب الرياضي مسابقات الميدان والمضمار --التدريب استاذ  مصطفي محمد فريد
، و ثانيهما أستاذه هي مبعث للطمأنينة والراحة إلى  هرم جامعة حلواننين بالالتربية الرياضية للب

قسم مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية ورئيس أستاذ  ايمان سعد زغلول/د . أالنفس 
وال يفوتني أن أتوجه بخالص ، فجـزاهما اهللا عنى خير جزاء ، الرياضية للبنات جامعة الزقازيق 

ولمن خفضت لهما . اد عينة البحث علي ما بذلـوه من جهد التمام هذا البحث الشكر إلى أفر 
والذى لواله ما تمكنت من ، جناح الذل من الرحمة إلى والدي الحبيب نبـع الحنان صاحب الفضل 

أن أخطو خطوة واحدة  فى هذا البحث ، وٕالى روح والدتى الغالية الطاهرة تقبل اهللا منى دعائـى 
كما أشكر زوجى ، لفردوس االعلي وٕالى أخوتي األحباء جّمع اهللا بيننا دائما وأبدًا لها وأدخلها ا

محمد ، "  انوالي طفلي الحبيب، وأعطى بال حدود، فصبر دون كلل ، الذى تحمل معى كثيرا
بالشكر لكل من أمد الباحثة بالفكر والرأي من اجل الوصول وأخيرا أتقدم  مابارك اهللا فيه" ومروان 
  .لبحث الي صورته الحالية ، وفقنا اهللا بهذا ا

  الباحثة
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  الفصل األول

  البحثلة كومشمقدمة ال
 

  مقدمة البحث:   أوالً 

 مشكلة البحث وأھميته: ثانياً 

 ف البحثاھــدأ: ثالثاً 

 ض البحثوفــر: رابعاً 

  مصطلحات البحث: خامساً 
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 : مقدمة البحث: أوالً 
ر االداء المهـــــاري مجـــــاال للتنـــــافس بـــــين كافـــــة قطاعـــــات المجتمـــــع للوصـــــول أصـــــبح تطـــــو 

توي ممكن يسمح بـه امكانـات وطاقـات البشـر بصـفة عامـة والفـرد الرياضـي بالرياضي العلي مس
حيــث ان الوصــول للمســتويات الرياضــية العليــا ال يتــأتي ســوي عــن طريــق اتقــان ،  بصــفة خاصــة

وتثبيــــت المهــــارات الحركيــــة الرياضــــية وتطويرهــــا وتــــولي الــــدول المتقدمــــة فــــي المجــــال الرياضــــي 
مهــاري اهميــة كبــري ، بــل وتخصــص جــزءا كبيــرا مــن ميزانيتهــا اهتمامــا كبيــرا باالعــداد البــدني وال

للبحــث العلمــي فــي هــذا المجــال ، وتعمــل علــي االســتفادة مــن نتــائج تلــك االبحــاث لتطــوير االداء 
ة الرياضــة كضــرورة حضــارية تعكــس مــدي الرقــي والتقــدم مــالــدول بقي الرياضــي ، ايمانــا مــن تلــك

مــا تحــرزه تلــك الــدول مــن انتصــارات فــي مختلــف ، والــذي تــنعكس آثــاره علــي الــذي وصــلت اليــه 
  )281: 71(.المحافل الرياضية الدولية 

ـــر  ـــالعلوم المرتبطـــة فـــي تطـــوير مســـتوي االداء المهـــاري مـــن المتطلبـــات  االســـتعانةويعتب ب
االساســــية للنهــــوض بالرياضــــة علــــي كافــــة المســــتويات المحليــــة والدوليــــة ، ومنهــــا علــــم الحركــــة 

تشــريح ووظــائف االعضــاء مــن االمــور الهامــة ، ويعتبــر التحليــل الحركــي والميكانيكــا الحيويــة وال
اداة التعامــل مــع كافــة المهــام المرتبطــة بــاالداء المهــاري ، حيــث يعتمــد هــذا التحليــل فــي اسســه 

مــن خــالل افــادات وقواعــده علــي تفســير االداء البشــري وكشــف االمــور التــي تحتــاج الــي ايضــاح 
نســان ، وبصــفة خاصــة االفــادات المرتبطــة بخــواص واســتعدادات العديــد مــن العلــوم المرتبطــة باال

بـاالداء فــي ظـل بيئـة تحكمهـا العديـد مـن القـوانين المتعلقــة الجسـم البشـري والعالقـات التـي تربطـه 
  ) 23: 52( .باالداه 

االتجاهــات الحديثــة لتكنولوجيــا التعلــيم فــي ظهــور نظــم جديــدة للتعلــيم والــتعلم  أســهمتوقــد 
اكبــر االثــر فــي احــداث تغيــرات وتطــورات علــي الطريقــة التــي يــتعلم بهــا الطــالب  والتــي كــان لهــا

واســـاليب توصـــيل المعلومـــات الـــيهم ، وايضـــا علـــي محتـــوي وشـــكل المـــنهج بمـــا يـــتالئم مـــع هـــذه 
االتجاهات ، ومن النظم التي اسفرت عنها االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا التعلـيم مـا يسـمي بـنظم 

المتعـددة فـي تعلـيم  التي تعتمد علي استخدام الحاسب اآللي بمختلف مجاالتهالتعلم االليكتروني و 
المحتــوي الدراســي وتحويلــه الــي مقــرر اليكترونــي يمكــن التفاعــل معــه وتعلمــه عــن طريــق بعــض 
التقنيات الحديثة التي افرزتها تلك االتجاهـات مثـل الوسـائط المتعـددة والفائقـة وغيرهـا مـن البـرامج 

ا ـمنظومـــة تكنولوجيـــق وتواكـــب تقنيـــة صـــناعة الحاســـب االلـــي لتكتمـــل ـــــها لتوافوالتـــي تـــم اســـتحداث
  ) 87: 38( .التعليم 
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الـي ان جهـاز الحاسـب اآللـي مـن الوسـائل الحديثـة  )م1996" ( فوزي عبد السالم " ويشير 
التــي اذا اســتخدم بشــكل جيــد فــي مجــال التعلــيم امكــن تحقيــق الكثيــر مــن االهــداف التربويــة الفعالــة 

يــث ان االســتخدام المتكامــل للحاســب اآللــي يســاعد علــي تــوفير بيئــة تعليميــة جيــدة الن الحاســب ح
علــي التفاعــل المثمــر بــين المــتعلم واآللــه وهــو يختلــف عــن بــاقي الوســائل التعليميــة اآللــي يســاعد 

  )  346:  28( . االخري في انه يسمح بأن يتفاعل وفقا لمعدل تعلمه الخاص
يدان والمضمار تتطلب مسـتوي معـين مـن اللياقـة البدنيـة ، ويبـرز ذلـك وممارسة مسابقات الم

بوضــوح فــي مســابقة القفــز بالزانــه حيــث تتطلــب مــن ممارســيها قــدرا كافيــا مــن اللياقــة البدنيــة هــذا 
مــن درجــة صــعوبة معينــة لضــرورة االهتمــام بعمليــة تعليمهــا ، نظــرا لمــا يتضــح فــي اداء مهاراتهــا 

  ) 1:  39(.ل عملية التعلم ج خالتحتاج منا الي التدر 
وامتـع مسـابقات الميـدان ، نظـرا لتعـدد  رمن اصعب واعقـد واخطـ وتعتبر مسابقة القفز بالزانه

مراحل االداء الفني وما تتسم به مـن حركـات اكروباتيـه ممـا يجعلهـا متعـة للمشـاهد والممـارس علـي 
م ، تلـك 1896الوليمبيـة عـام وهي اكثر المسابقات اثارة منذ ان ادرجت ضمن االلعاب احد سواء، 

المســابقة التــي يحــاول الالعــب فيهــا ان يطيــر بجســمه فــي الهــواء متحــديا الجاذبيــة االرضــية متعلقــا 
  ) 60: 40 (. علي عامود غير ثابت
د بالدرجـة االولـي علـي تكنيـك االداء ، كمـا انهـا تتطلـب فـي نفـس ـــتعتم بالزانـةومسابقة القفز 

د ، وتتوقـف الصـعوبة فـي االداء ـــوعية معينة مـن االداء الصـعب المعقالوقت السيطرة التامه علي ن
  ) 12:  9(   ز كعامل مساعد لزيادة االرتفاعــاالستفادة من عصا القفالحركي علي كيفية وكمية 

  :مشكلة البحث وأھميته : ثانيا
 قد اجمعـت العديـد مـن الدراسـات والمراجـع العلميـة المتخصصـة علـي اهميـة وضـع البـرامج 

ة مــن خــالل تطبيــق افــادات العلــوم المرتبطــة بتحقيــق ذلــك ، كمــا اكــدت ايضــا علــي اهميــة عليميــالت
تحقيق مبدأ الخصوصية مـن خـالل انتقـاء التمرينـات التـي تـتم باسـلوب يتشـابه الـي درجـة كبيـرة مـع 

 اكثـر خصوصـية كلمـا ادي ذلـك الـي المسابقة حيـث انـه كلمـا كـانالمسار الحركي للمهارة ذاتها او 
  .ة عليميخالل العملية الت يتحقيق عائد عال

وقد اصبح الحاسب االلي هـو سـمة العصـر الـذي اقـتحم حياتنـا واصـبح يسـيطر علـي  واآلن   
، واالنشـطة الحركيـة فـي  حاسـب االلـيجميع مجاالت النشاط االنساني وهناك عالقة مباشرة بـين ال

  ) 116:  20 (.خاصة  التربية الرياضية عامة وفي مجال التدريب
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ان اســتخدام الحاســب اآللــي فــي التعلــيم يســاعد  )م 2002" (ســالممهــدي محمــود " ويــري 
ها مشـــاركا ايجابيـــا حيـــث يســـتطيع تحصـــيل ـم فيــــح المتعلــــة يصبــــة نشطــــعلـــي خلـــق بيئـــة تعليميـــ

 161:  41.(ومات المختلفة بصورة افضـل واسـرع ممـا يزيـد مـن مسـتواه المعرفـيـارف والمعلـالمع
(  

اآلن ضـــمن المقـــررات الدراســـية فـــي الجامعـــات ال يعنـــي اســـتغالل  اآللـــيالحاســـب  ووجـــود
مجموعــة مــن االجهــزة المعقــدة بــل يعنــي اســتغالل ثقافــة تشــغيل المعلومــات الســتخالص معــارف 

ـــي اســـس علميـــة  ـــرامج متخصصـــة مبنيـــة عل ـــدة وتحليـــل بيانـــات وتفســـير ظـــاهرات وانتـــاج ب          .جي
                                                                                                        )30 :3 (  

تعتبــر مســابقة القفــز بالزانــة للســيدات احــدث المســابقات انضــماما للبرنــامج الزمنــي للبطــوالت و      
م 2000الدوليـــة واالولمبيـــة والمحليـــة حيـــث اضـــيفت الـــي االلعـــاب االولمبيـــة كمســـابقة رســـمية عـــام 

فـي تلـك المسـابقة عـام للسـيدات خالل دورة االلعاب االولمبية بسيدني ، كما سجل اول رقـم عـالمي 
ال يمتـر لالعبـة االمريكيـة دراجـ4.60وكـان هـذا الـرقم هـو م في بطولة العالم السابقة بأسبانيا 1999

منـة االثم فـي بطولـة العـالم 4.81م تحطـم هـذا الـرقم لـنفس الالعبـة وسـجلت 2001ستيس وفي عام 
بـــأدمنتن بكنـــدا ، فـــي حـــين ادخلـــت مســـابقة القفـــز بالزانـــة للســـيدات كمســـابقة رســـمية ضـــمن خطـــة 

فــي بطولــة  م3.45 وســجل الــرقم المصــريم 1999مســابقات االتحــاد المصــري اللعــاب القــوي عــام 
  ) 15:  9( .م 2001الجمهورية عام 

الرقمـــي المصـــري اذا مـــا  ومـــن خـــالل مـــا ســـبق الحظـــت الباحثـــة انخفـــاض مســـتوي االنجـــاز       
قــورن بالمســتوي العــالمي ، وقــد يرجــع هــذا الــي عــدم وجــود معلومــات علميــة دقيقــة عــن المحــددات 

واالنثروبومتريــة والفســيولوجية والجانــب البــدني والمهــاري واالســتعدادات النفســية  البدنيــة والبيولوجيــة
انتقــاء  خاللـه يـتم مـن وي مـع بعضـها الـبعض للوصــول الـي اعلـي مسـت وكـل هـذه العوامـل متداخلـة

  . الناشئات
الزقـازيق للبنـات جامعـة خصـائية رياضـية بكليـة التربيـة الرياضـية أخالل تواجد الباحثة كومن       
هـذه المسـابقة  الـيلالسـتجابة  اسـتعداد الناشـئاتالحظـت الرياضي  لروادبنادي اناشئات كمدربة ، و 

فكانــت محاولــة مــن ، بالكليــة م واتقــان القفــز بالزانــهواحتمــال نجــاح الطالبــات فــي تعلــللفريــق بالنــادي 
بوضع برنامج باستخدام الحاسب االلي كعامـل تشـويق الباحثة الدخال هذه المسابقة علي الطالبات 

، ذلـك نظـرا الن للطالبات وكوسـيلة مسـاعدة السـتيعابهن ومحاولـة نجـاحهن فـي تعلـم تلـك المسـابقة 
 يــة مصــر العربيــة حيــث تمــارس فعليــا منــذ خمــس مواســمهــذه الرياضــة حديثــة الممارســة فــي جمهور 
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رياضية سابقة فانها لم تحظي باالهتمام الكافي من الدراسات واالبحـاث مثـل بـاقي مسـابقات الوثـب 
  .وحتي االن 

العلميــــة والمقابلــــة الشخصــــية للخبــــراء فــــي مجــــال  باســــتنادها الــــي المراجــــع الباحثــــة تحــــاولو       
عـــــرض برنـــــامج مقتـــــرح لقســـــم مســـــابقات الميـــــدان لالفرصـــــه  ةتاحـــــا مســـــابقات الميـــــدان والمضـــــمار

اجــه ضــمن منهــاج التــدريس لــديهم حتــي يمكــن اســتيعاب والمضــمار لتعلــيم مســابقة القفــز بالزانــه الدر 
لهــا فــي ضــوء اســس علميــة وموضــوعية مقننــه ووجــدت الباحثــة اهميــة اســتخدام الحاســب  الطالبــات

الدخـال هـذه المسـابقة التـي تعتمـد بالدرجـة االولـي علـي اآللي كوسيلة مساعدة للتعليم فهـي محاولـة 
الداء ، كمـــا انهـــا تتطلـــب فـــي نفـــس الوقـــت الســـيطرة التامـــة علـــي نوعيـــة معينـــة مـــن اتكنيـــك االداء 

في هذه المسابقة علـي كيفيـة وكميـة االسـتفاده  ه في االداء الحركيالصعب المعقد وتتوقف الصعوب
رتفــاع كمــا ان اســتخدام الحاســب اآللــي يســاعد الطالبــات مــن عصــا الزانــه كعامــل مســاعد لزيــادة اال

  .علي تخيل المهارة واتقانها 

تنطلــق الفكــرة االساســية للبحــث فــي وضــع برنــامج مقتــرح باســتخدام الحاســب اآللــي  نــامــن هو 
  . لتعلم مسابقة القفــز بالزانة لطالبات كلية التربية الرياضيــة

  : ف البحثاھدأ: ثالثاً 
  :لى التعرف على يهدف البحث إ

تــأثير برنــامج مقتــرح باســتخدام الحاســب اآللــي لــتعلم مســابقة القفــز بالزانــة لطالبــات كليــة التربيــة  - 1
 .الرياضية

 . نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية في جميع المتغيرات قيد البحث  - 2

  :ض البحث وفر: رابعا 

مســـابقة آللــي تـــأثيرا ايجابيـــا علـــي تعلـــم يــؤثر البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح باســـتخدام الحاســـب ا - 1
 .القفز بالزانة لطالبات كلية التربية الرياضية 

فــــي ) القبليــــة ، البعديــــة ( بــــين القياســــات  التحســــنفــــي نســــب دالــــة احصــــائيا توجــــد فــــروق  - 2
 . المتغيرات قيد البحث والمستوي الرقمي ، ومستوي االداء لمسابقة القفز بالزانه 



  -6-

  : ستخدمة فى البحثالمصطلحات الم: خامساً 
  Instructional Technology:تكنولوجيا التعليم  - 

هــي تنظــيم متكامــل بــين االنســان واالجهــزة واالفكــار واالداء واســاليب العمــل واالدارة بحيــث "      
 )12:  4(." تعمل جميعها داخل اطار واحد لرفع كفاءة العملية التعليمية وتطويرها

  :  Educational program البرنامج التعليمي
إلــى إتقــان أحــد  الطالبــةبعنايــة فائقــة بحيــث تقــود  سلســلة مــن عــدة نقــاط تــم تصــميمها هــو"        

  ) 72( ." األخطاء قبل البدء في استخدام البرنامج على المستخدم الموضوعات بأقل وقت من
  :Computer الحاسب اآللي

إلكترونـــي مصـــمم بطريقـــة تســـمح  جهـــاز" بأنـــه  )م 2005( ســـلوي ســـعد الـــدين فـــه عر ت        
باســتقبال البيانــات واختزانهــا ومعاملتهــا وذلــك بتحويـــل البيانــات إلــى معلومــات صــالحة لالســـتخدام 

  ) 62:  17(   ".القرارواستخراج النتائج المطلوبة التخاذ 
  Learning :التعلم 

عـــد ناتجـــا لعمليـــة حياتنـــا وي التغييـــر الحـــادث فـــي ســـلوك الفـــرد وغالبـــا مـــا يحـــدث فـــي"  هـــو        
   ) 72. ( "التعليم 
 :The pole vault1 : بالزانةالقفز 

مركبـة يحتـوي اداؤهـا علـي حركـات التـي المشـوقه مسابقة القفز بالزانـه مـن مسـابقات الميـدان       
 .تستخدم اداه مرنه تعطي رد فعل بعد االنثناء معقده و 
 
 
 
 
 

                                                 
  .إجرائيتعريف   1



  

  الفصل الثانى

  سابقةالقراءات النظرية والدراسات ال
   القراءات النظرية - أوال

   مسابقة القفز بالزانه - 
  نبذة تاريخية عن مسابقة القفز بالزانه - 
 القفز بالزانه اھيةم - 
 انواع الزانات الحديثة  - 
 المرأة والقفز بالزانه - 
 المراحل الفنية لمسابقة القفز بالزانه - 
 تكنولوجيا التعليم - 
 حاسب اآللي ال - 
  لسابقةالدراسات ا - ثانيا

  الدراسات العربية  - 
  الدراسات األجنبية  - 
  سابقةالتعليق على الدراسات ال - 
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  القراءات النظرية والدراسات السابقة 
  :القراءات النظرية : اوال  
  The Pole Vault Competition   بالزانةمسابقة القفز  

 بالزانهنبذة تاريخية عن مسابقة القفز  -  
،   Kemberlandكمبرالنـــد مســـابقة القفـــز بالزانـــه نشـــأت فـــي انجلتـــرا حيـــث ظهـــرت فـــي       

  Angiliaانجيليـا ، والبعض االخر يقول انها نشـأت فـي شـرق  Westmorlandوستمورالند و
كــان الفالحــون فــي شــرق انجيليــا الــذين يعيشــون فــي المســتنقعات يقومــون بــالقفز الطويــل باســتخدام و 

طويلـــة تســـاعدهم علـــي تخطـــي الحفـــر والقنـــوات والمســـتنقعات ،غيـــر انهـــم كـــانوا يقيمـــون لهـــا زانـــات 
 .مسابقات في اوقات الفراغ لديهم 

اســتخدم القفــازون االوائــل زانــات عبــارة عــن افــرع مــن اشــجار الــدردار ذات الســن المــدبب ،       
متـر بهـذه 3.66قفـازون ارتفـاع وكانوا يوسعون المسافة بين القبضتين ليتمكنوا من حملها وتجـاوز ال

  .االفرع 
وفــي مطلــع القــرن العشــرين اســتخدم االمريكــان واليــابنيين زانــات مــن البــامبو النهــا اقــل وزنــا       

واكثر مرونه مثبت بها مسمارا حديـديا فـي نهايتهـا لتثبيـت الزانـه فـي االرض ، وتمكنـوا مـن تخطـي 
  .متر  4.40ارتفاع 
الثانيـة حلـت الزانـه المعدنيـة محـل البـامبو ووضـع صـندوق فـي االرض وبعد الحـرب العالميـة       

  .لتثبيت الزانه 
وفي اوائـل السـتينات ظهـرت زانـات خفيفـة ومرنـه وقابلـة لالنثنـاء ، وهـي زانـات مصـنوعة مـن       

  .م 1964االلياف الزجاجية والتي اشترك بها المتسابقون الول مرة في دورة طوكيو عام 
بقة القفـز بالزانـه ضـمن مسـابقات الجمبـاز ، وكـان يسـمح للمتسـابقين بالتسـلق بيـد كانت مساو       

التسـلق ، وظهـر اسـلوب االداء الفنـي للزانـه المعدنيـة بمراحلـه  نـعفوق يد اثناء مرحلـة التعلـق، ثـم م
  .المعروفة ، ثم الزانه الزجاجية المستخدمة حتي اآلن بمراحلها الفنية المختلفة 

ــــذكر ان آخــــر رقــــم تــــم تســــجيله بعصــــا الزانــــه المعدنيــــة قبــــل اكتشــــاف العصــــا الجــــدير ب         ال
، ثـــم قفـــز الـــرقم بواســـطة العصـــا  1960عـــام ) م 4.80( المصـــنوعة مـــن االليـــاف الزجاجيـــة هـــو 

حتــي ظهــر Thierry Vigneroتيــري فينــرو بأســم الالعــب الفرنســي ) م 5.83( الجديــدة الــي 
الـذي سـيطر علـي بطـوالت العـالم الكثـر مـن   Sergei Bubkaبوبكـا  سـيرجي الالعب الروسـي 

  ) 11، 10: 8(  .م 6.16أكثر من رقم عالمي حتي وصل الي ارتفاع عشر سنوات مسجال 
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  : بالزانةالقفز  اھيةم

و فــي هــذا النــوع ، الجمبــازو هــو مشــتق مــن  ألعــاب القــوىالقفــز بالزانــة هــي إحــدى رياضــات      
، ويلــةيبــدأ المتســابق بانــدفاع ســريع جــدا ، و هــو يحمــل فــي يــده زانــة ط، الصــعب مــن رياضــة القفــز

بــأن يشــد ، ويحــول ســرعته إلــى قــوة صــعود، األرضوعنــدما يصــل إلــى الصــاري يغــرز الزانــة فــي 
و ، لكــي يرتفــع فــوق الحــاجز، و فــي نفــس الوقــت يطــوح بســاقين فــي الهــواء فــوق الزانــة ، عضــالته

وٕاذا تســبب المتســابق فــي اســقاط ، و يجــب أن تســقط خلفــه، بمجــرد أن يتخطــاه يتــرك الزانــة مــن يــده
هذا والزانـة األكثـر اسـتخداما مصـنوعة مـن األليـاف الزجاجيـة ذات ، تعتبر محاولة الغية، عارضةال

  ) 73(  .أمريكانعها في مرونة فائقة حيث يتم ص

تعتبــر مســابقة القفــز بالزانــه مــن مســابقات الميــدان التــي تتصــف بالمهــارة العاليــة فــي االداء ، و      
سب ممارسيها الثقة واالعتزاز بـالنفس ، حيـث كما انها من المسابقات االكثر اثارة وتشويق فهي تك

  ) 7:  14(  .يتطلب اداؤها الجرأة والشجاعة الفائقة 

ان مسـابقة القفـز بالزانـه تعتبـر مـن  ) Vaslin et al.  )1994فاسـلن ، وآخـرون  ويشـير       
ة خــالل المســابقات الرياضــية المعقــدة والمثيــرة والتــي تمثــل هــدفا لعديــد مــن الدراســات العلميــاكثــر 

الثالثــين ســـنه االخيــرة والتـــي اعتمــدت علـــي التحليـــل الكينمــاتيكي والكينـــاتيكي وخاصــة مـــع ظهـــور 
  ) Fiber-Glass .   )69  :1402  الزانه ذات االلياف الزجاجية 

وتعتمــد مســابقة القفــز بالزانــه فــي ادائهــا علــي اتقــان عــدة مراحــل مختلفــة ، حيــث يــتم تعلــيم كــل      
مــن كاملـة لتحقيــق الهـدف  د اتقانهــا يـتم تجميــع المراحـل كلهــا الدائهـا بصــورهمرحلـة علـي حــدي وبعـ

  ) 21:  14( .اداء المسابقة وهو اجتياز اعلي ارتفاع 

وتعتبــر الميكانيكــا الحيويــة مــن اهــم العلــوم التــي تســعي الــي تطــوير اداء مهــارة القفــز بالزانــه ،      
االداء المتعـــددة باســـتخدام اجهـــزة القيـــاس  وهنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات التـــي اجريـــت علـــي مراحـــل

ارامبـــــا تســـــيس وآخـــــرون ي ابتكـــــره ذوالـــــ"  Kistlerكســـــتلر " ل احـــــدثها جهـــــاز ـالحديثـــــة ، ولعـــــ
Aramba Tsis et al. )2002 والـذي يوضـع فـي نهايـة صـندوق الغـرس لقيـاس قـوي رد  )م ،

، وايضـا جهـاز منصـة الضـغط فعل الصندوق علي نهاية الزانه وبالتالي انتقال القوة الكليـة لالعـب 
Pressure Platform   وتســتخدم فــي التعــرف علــي توزيــع القــوي علــي مســاحة القــدم اثنــاء فتــرة

  ) 44: 40. ( االتصال في مرحلة االرتقاء 
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  :أنواع الزانات الحديثة 

  :وهناك انواع كثيرة من زانات القفز اشهرها        

 )Pacer , Spirit Sky , Rocket , (  
 يستخدمها الناشـئين والسـيدات النهـا اسـهل فـي الثنـي وتنفـرد بـبطء) :   Sky , Rocket(ت زانا - 

الـي  90وزن مـن  11قدم ،  13.6الي  10اطوال من  5لها وال تنكسر بسهوله وخفيفة الوزن ، 
  .رطل  145

للسيدات وتتميز بصـغر نصـف القطـر وسـرعة رد الفعـل اثنـاء االمتـداد وهـي )  Pacer(زانات  -
 150الـــي  70اوزان مـــن  10قـــدم ،  14الـــي  10اطـــوال مـــن  6وعة مـــن الكربـــون ولهـــا مصـــن
  .رطل

ذات تصـميم عـالي )   PACER FX , CARPON FX(وقـد تـم انتـاج زانـات حديثـة مـن       
والمرونــة ، وتعتبــر الجيــل الثــاني المطــور لزانــات  الجــوده مــن اليــاف الزجــاج والكربــون الفــائق القــوة

Pacer الــــوزن وقطــــر اصــــغر لتعطــــي انثنــــاء اكبــــر وحركــــة اســــرع لالمتــــداد لتصــــل  وتتميــــز بخفــــة
للمســتوي العمــودي بشــكل اكثــر فاعليــة ، وقــد تــم معايرتهــا واختبارهــا علميــا بدقــة فــي مراكــز البحــث 

  ) 71. ( المتخصصة 

  : بالزانةالمرأة والقفز 

م حــــواجز و  400لقــــد اقــــتحمن االنــــاث  مســــابقة القفــــز بالزانــــه بعــــد ان خضــــن مســــابقات        
متر جري سـباق المـاراثون ثـم الوثـب الثالثـي واطاحـة المطرقـة وهـم مـن اصـعب مسـابقات  10000

، وبصــفة عامــة فــان هنــاك  التكنيــك أي المســابقات التــي تتميــز بصــعوبة وتركيــب فــي االداء الفنــي
ث بعــض االختالفــات بــين الــذكور واالنــاث فــي حجــم وتكــوين الجســم حتــي ســن البلــوغ فنجــد االنــا

  :يتميزن باآلتي 

  .اقصر قامة  - 

  .اقل وزنا  - 

  .اقل في الحجم الكلي للعضالت  - 

  .اكثر مرونه  - 
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  .تميزهن بنسبة دهون عالية  - 

  .وصولهن اسرع لمرحلة النضج االدراكي  - 

  .وصولهن اسرع لمرحلة البلوغ الجنسي  - 

القــوة لــديها انمــا يــتم انجــازه والمــرأة بصــفة عامــة تتميــز بكميــة اقــل مــن العضــالت ، وان انتــاج      
  .مع عدد ضربات اقل للقلب" كمية الدم المدفوعة في الضربة الواحده " بواسطة دفع قلبي كبير 

الحــد االقصــي الســتهالك االكســجين اقــل عنــد المــرأة وهــذا لــه عالقــة بكميــة قيمــة  أنونــري        
ن فـــي الـــدم والتـــي تنـــتج عـــن الـــدهون الزائـــدة فـــي الجســـم ، والمســـتوي المـــنخفض مـــن الهيموجلـــوبي

  .انخفاض نسبة االكسجين في الدم الشرياني 

فــي تحمــل القــوة ، % 40:  20تتفــوق علــي الرجــل بنســبة وقــد اظهــرت الدراســات ان المــرأة   
  ) 37،  36:  40( .في تدريبات التحمل الهوائي %  40:  10ومن 

ل االمريكي ان القفز بالزانه شئ صاحبة الرقم القياسي للشما"   Feringaفيرنجا " وتقول       
نتـا تقفـز صعب جدا ولكنه ممتع وشيق ويعطي احساس بالتميز وانه من المثير للدهشة ان تري ب

 56( . ات مخـاطر عديـدةبالزانه ويقول الناس ان هذا عمل جنوني النهم يعتقـدون انهـا مسـابقة ذ
(  

  :  المراحل الفنية لمسابقة القفز بالزانه 
  :للقفز بالزانه الي ما يلي الفنية تنقسم المراحل 

   .القبض وحمل الزانه  - 1
  .االقتراب  - 2
  . غرس الزانه في الصندوق - 3
  .االرتقاء  - 4
  .التعلق  - 5
  .المرجحة والتكور  - 6
  .الفرد واالمتداد  - 7
                                              .الدوران والدفع  - 8
  .ط تعدية العارضة ثم الهبو  - 9
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  ) 1( شكل 

   نةاحل الفنية لمسابقة القفز بالزاالمر 
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  :القبض وحمل الزانه  - 1

تمثـل عمليــة القــبض علــي الزانـه اهميــة كبــري فــي االداء الفنــي حيـث يــتم بكلتــا اليــدين ويتوقــف      
طولهـا الـذي ارتفاع القبضة علي المستوي الرقمي لالعب علي ان يوضع في االعتبار وزن الزانـه و 

يجــب ان يتناســب مــع وزن الالعــب ، ويــتم حمــل الزانــه علــي الجانــب االيمــن لالعــب الــذي يســتخدم 
قدم االرتقاء اليسـري ، وتكـون اليـدان فـي مسـتوي حـزام الوسـط علـي ان تكـون المسـافة بـين قبضـتي 

فـي  سم ، ويتم القبض علي الزانه بدون تصلب مـع مالحظـة ان يكـون المـرفقين80- 60اليدين من 
   .حالة انثناء وتكون قبضة اليد اليسري هي العليا 

  
  
  
  
  
  ) 2( شكل 

  الزانةالقبض وحمل 
أن الالعبـين المتميـزين اعتـادوا القـبض  Petar Mak Jeans بيتـر مـاك جينسـيويـري   

م حيــث كانــت اطــوال 4.90العــالي علــي العصــا بكلتــا اليــدين حيــث بلــغ ارتفــاع القبضــة العليــا لــديهم 
م فــأكثر ولقــد بلــغ معــدل انثنــاء الزانــات لــديهم اثنــاء مرحلــة االرتقــاء  5صــة بهــم حــوالي الزانــات الخا

كجـــم  90ســـم فأقـــل وكـــان معـــدالت االوزان التـــي تتحملهـــا الزانـــات تقتـــرب مـــن  15والتعلـــق حـــوالي 
  )     15:  60. ( فأكثر وهذه المعدالت بالنسبة للمستويات العليا

  :تراب ــــاالق - 2

قتــراب الــي وصــول الالعــب الــي اكبــر ســرعة ممكنــة مــع القــدرة علــي غــرس الزانــه يســتهدف اال     
م لالعبـــين ،  45- 35فـــي الصـــندوق اســـتعدادا لعمليـــة االرتقـــاء ويبلـــغ طـــول طريـــق االقتـــراب مـــن 

  :يوضح عملية االقتراب )  2(والشكل 
  

  ) 3( شكل 
 مرحلة االقتـــراب
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  :وهناك طرق عديدة لبدء عملية االقتراب تختلف من العب الخر وهي 
  .تزايد السرعة من الثباتالعدو مع  - 1
 .خطوات  5- 3العدو مع تزايد السرعة لمسافة من  - 2

 .العدو مع تزايد السرعة لمسافة اطول  - 3

وفي جميع االحوال يتم اداء االقتراب بسرعة والجسـم مائـل لالمـام قلـيال وعنـدما تـزداد السـرعة         
ة هـــذه المرحلـــة عموديـــة ، ويقـــوم يســـتقيم الجـــذع ليصـــبح شـــبه عموديـــا تقريبـــا ، وتكـــون الزانـــه فـــي بدايـــ

فـــي خفـــض مقدمـــة الزانـــه وتوجيـــه نهايتهـــا لالمـــام تمهيـــدا لوضـــعها فـــي الصـــندوق ،  بالتـــدرجالالعـــب 
  : يوضح سرعة االقتراب ، وطول آخر ثالث خطوات لبعض متسابقي القفز بالزانه)  1(وجدول

  ) 1( جدول 
  انةسرعة االقتراب وخطوات ثالث سباقات لمتسابقى القفز بالز 

  الرقم   الدولة
السرعة من نهاية   مطول االقتراب   سمالمسجل 

  ث/االقتراب م
طول الخطوة 

  الثالثة
طول الخطوة 
  قبل االخيرة

الخطوة 
  األخيرة

  199  203  199  9.63  42.00  545  روسيا
  196  196  193  9.40  38.7  540  روسيا
  187  193  186  9.36  38.3  540  روسيا
  198  205  198  9.46  39.6  530  أمريكا
  206  200  216  9.36  43.00  530  ألمانيا

                                           )60  :16 -19 (  
  : في الصندوق  الزانةغرس  - 3

هناك ارتبـاط وثيـق بـين هـذه المرحلـة وعمليـة االرتقـاء وتعتبـر مـن اهـم المراحـل المـؤثرة فـي القفـز       
ه فـي نهايـة مرحلـة االقتـراب ، ويالحـظ عنـد عمليـة الغـرس وقبـل مرحلـة بالزانه ويتم التمهيد لغرس الزان

االرتقــاء ان تكــون عصــا الزانــه فــوق الــرأس واليــد اليمنــي ممــدودة ، وتكــون اليــد اليســري مفــروده ثــم تبــدأ 
درجة امام الجسم ، وعند دفع الزانه لالمام يجب ان تـتم المحافظـة علـي  90عملية ثني بزاوية مقدارها 

  ) 20:   7(  .درجات  6- 1ل الجذع للخلف بزاوية مقدارها زاوية مي

  ) 4( شكل 
  في الصندوق الزانةغرس 
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ـــد ويـــري         ـــد الحمي ـــراج عب ان مرحلـــة وضـــع الزانـــه فـــي الصـــندوق يحتـــاج فيهـــا  ) 2004( ف
الالعــب الــي التوافــق العضــلي العصــبي بــين االرتقــاء ووضــع الزانــه والــذي يســاعده فــي عــدم فقــده 

  ) 103:  27 ( .للسرعة والقوة المطلوبة الستكمال االداء
  :اء ـــاالرتق - 4

ــدأ عمليــة االرتقــاء        عنــد لحظــة وضــع قــدم االرتقــاء بكاملهــا علــي االرض بزاويــة مقــدارها مــن  تب
درجة ، وتبدأ قدم االرتقاء في الدفع بسرعة وقوة ، واالرتقـاء فـي القفـز بالزانـه يشـبه الـي حـد 118- 115

ي وهــي الحجلــه ، ومرحلــة االرتقــاء تمثــل اهميــة قصــوي بعيــد المرحلــة االولــي لالرتقــاء فــي الوثــب الثالثــ
 Sergeiسـيرجي بوبكـا مـدرب   Veitale Ptrofفيتـالي بتـروف لجميع المراحل التالية لها ، ويري 

Bubka   الـرقم العـالمي فـي القفـز بالزانـه فيمـا اطلـق علـي االرتقـاء الحـر صـاحبFree-Take off 
اع الصـندوق يتـرك االرض قبـل ان تالمـس مقدمـة الزانـه قـمـن االرتقـاء و وهو عباره ان الالعـب ينتهـي 

  ) 302،303:  7 (.يوضح عملية االرتقاء )  5( والشكل الخاص بها 

  

  

  
  

  

  
  ) 5( شكل 

  مرحلة االرتقاء
  : ق ــالتعل - 5

تبدأ مرحلة التعلق بعد عملية االرتقاء وذلك عـن طريـق انتقـال القـوة المكتسـبة مـن عمليـة         
الرتقــاء الــي الزانــه والالعــب بهــدف الوصــول الــي الوضــع العمــودي بعــد االنتهــاء مــن االقتــراب وا

عمليـــة ثنـــي الزانـــه ، كمـــا يجـــب ان تأخـــذ عمليـــة التعلـــق مـــداها الطبيعـــي تمهيـــدا لحـــدوث عمليـــة 
المرجحة والتكور ، وتستغرق زمنا قصيرا بالنسبة للمراحل االخري ، حيث تتم خالل هذه المرحلة 

ي مــدي لهــا ثــم يتخــذ الجســم الوضــع المناســب تمهيــدا لعمليــة المرجحــة والتكــور ثنــي الزانــه القصــ
  ) 23: 9( .يوضح مرحلة التعلق ) 6(والشكل 
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  ) 6( شكل 

  مرحلــة التعلــق

  :المرجحة والتكور  - 6

تبدأ المرجحة والتكور فـي نهايـة التعلـق وتـتم بـدون ايـه حركـات ايجابيـة مـن الالعـب  وتبـدأ         
العمليــة بتقصــير مــدي المرجحــة الحادثــة فــي بدايــة مرحلــة التعلــق التــي تــؤدي لخفــض معــدل هــذه 

السرعة ثـم تبـدأ فـي الزيـادة مـره اخـري اثنـاء التكـور وتبـدأ عمليـة التكـور عنـد وصـول مسـتوي صـدر 
الالعـــب الـــي محـــور الزانـــه ، بحيـــث يكـــون الجـــذع مـــع محـــور الزانـــه خطـــا متوازيـــا ، وعنـــد وصـــول 

رتفــاع متســاوي تبــدأ عمليــة انثنــاء مفصــلي الركبــة والحــوض وهــذه هــي مرحلــة التكــور الفخــذين الــي ا
، ويجــب ان تــتم عمليــة التكــور بســرعة حتــي ال يحــدث )  L( الحقيقيــة والتــي تطلــق عليهــا حــرف  

  ) 14:  61. ( تأخيرا في عملية الفرد واالمتداد التالية 

             

  

  
  
  ) 7( شكل 

  المرجحة والتكور

  :الفرد واالمتداد  - 7
تبــدأ هــذه المرحلــة بفــرد الجســم علــي اســتقامته مــع الزانــه وتكــون ســريعة االنــدفاع العمــودي        

للوصـــول الـــي اقصـــي ارتفـــاع لوضـــع الجســـم وتأهيلـــه للـــدوران اســـتعدادا لتخطـــي العارضـــة وتنتهـــي 
الجســم بالزانــه  عمليــة الفــرد واالمتــداد  لوصــول الجســم فــي اســتقامه الــي الوضــع المقلــوب ويلتصــق

  ) 15:  60(. ي ويقترب الحوض من قبضة الذراع اليمن
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  )8(شكل 
  والدوران والدفع الفرد واالمتداد

  :الدوران والدفع  - 8

تبــدأ هــذه المرحلــة بســرعة فــي نهايــة الفــرد واالمتــداد وذلــك بهــدف اســتمرارية الــدفع العمــودي       
م عمليــة الــدوران مــن خــالل ســحب الــذراع اليمنــي للحـوض والفخــذين للوصــول القصــي ارتفــاع ، وتــت

والتــي يكـــون خاللهـــا الكتـــف االيمـــن بجانـــب العصـــا ،  ويجـــب ان يـــتم الضـــغط باليـــد اليســـري علـــي 
الزانــة ليــد وقريبــه مــن اعلــي قبضــة ا األيمــنل الكتــف ـي يصـــالعصــا لكــي يحــدث دوران الجــذع حتــ

         ) 15:  69(  .ران والدفع معاالسابق يوضح مرحلتي الفرد واالمتداد والدو ) 8(والشكل 

  :تعدية العارضة والھبوط  - 9
بعد االنتهـاء مـن دفـع الزانـه باليـد اليمنـي يبـدأ الالعـب بـانزال الـرجلين خلـف العارضـة بحركـة       

ي شكل قوس ، محاوال نقل اجزاء جسـمه االخـري متتابعـة ، بحيـث ال يلمـس العارضـة ، ـدورانية عل
 69.( ة تتم عملية الهبوط علي الرجلين مع عمل دحرجـة خلفيـة علـي الظهـر ـضد اجتياز العار ـوبع
 :1403 (  

اع العـالي للقفـزة يهـبط الالعـب فـي وضـع الجلـوس ـوالهبوط المناسب عادة يكون بسبب االرتف      
 106:  27(  .يوضـح عمليـة تعديـة العارضـة والهبـوط)  9( ل ـوالشكية ـخلفرجه ـه دحـالطويل يتبع

(  
  
  
  
  

  عملية تعدية العارضة والهبوط  )9(شكل 
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  :  تكنولوجيا التعليم 

التكنولوجيا بأشكالها هي المطلب األساسي مـن مطالـب العصـر وأصـبح التقـدم التكنولـوجي         
يــدخل فــي كــل المجــاالت بغــض النظــر شــكلها أو نوعهــا فكــان للتعلــيم النصــيب الــوفير والكبيــر فــي 

اعــل كبيــر وفــي نظــام متكامــل صــمم لصــنع اإلنســان الســوي فكــان التفالتطــور والتقــدم حيــث التربيــة 
  ) 72( .تحسن وتطور مستمر

ان تكنولوجيـــــا التعلـــــيم تعتبـــــر فكـــــر جديـــــد : )  م1995( أحمـــــد محمـــــد ســـــيف ويضـــــيف       
  )  7:  2( . تعلم وموديالت قائمة علي آخر ما توصلت اليه نظريات ال

لتعلـــيم فـــي المجـــال الرياضـــي مـــن خـــالل تعـــديل اتجاهـــات مـــن تكنولوجيـــا ا االســـتفادةويعتبـــر       
المتعلمين نحو البيئة الرياضية بصفة عامة ، وايضـا التأكيـد مـن خاللهـا علـي بعـض القـيم الجماليـة 
واالجتماعية ، وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالنشاط الرياضي وذلك مـن خـالل مشـاهدة بعـض االفـالم 

، كمــا يمكــن مــن خــالل اســتغالل وســائلها ان تصــبح وســيلة الرياضــية التــي تؤكــد علــي تلــك القــيم 
  ) 15:  3( .للمقارنة بين الحركات الفردية للمتعلم بحركات االبطال في تلك الرياضة 

وقد تطورت أساليب استخدام الحاسب في التعلـيم وأصـبح االهتمـام اآلن منصـبًا علـى تطـوير       
ب أو اسـتحداث أسـاليب جديـدة يمكـن أن يسـهم مـن األساليب المتبعـة فـي التـدريس باسـتخدام الحاسـ

إال أن اســتخدامه فــي تــدريس ، دعــم بعــض أهــداف المنــاهج الدراســيةخاللهــا الحاســب فــي تحقيــق و 
جميــــع المــــواد الدراســــية وال ســــيما فــــي الرياضــــيات والعلــــوم وغيرهــــا مــــن المــــواد وهنــــاك الكثيــــر مــــن 

ــــات ال ــــى أن بعــــض البرمجي ــــة إضــــافة إل ــــات التعليمي ــــا ولهــــا البرمجي ــــوفرة حالي ــــة المت ــــة العربي تعليمي
خصائص علمية وتربوية كثيـرة فـي تصـميمها ، ومعمولـة لتناسـب طالبنـا ومعلمينـا ومناهجنـا ، وقـد 
يرجــع ذلــك إلــى أن التطــور فــي التعلــيم مســتمر دون توقــف و يجــب هنــا علــى القــائمين بالمؤسســات 

صصـات مـن أجـل جعـل هـذا الـتعلم صـحيح التربوية مواكبة هذا التقدم من خالل توفير الخبرة والتخ
                ) 72( .وسليم ويؤدي الغرض المطلوب

ومن خالل ما سبق يمكن استخالص ان تكنولوجيا التعليم يمتد مفهومها ليكـون اعـم واشـمل        
يتسـع مفهومهـا  من مجرد استخدام اجهـزة وادوات فـي عمليـة التعلـيم لتوصـيل المعرفـة للمتعلمـين بـل

اخــري تتعلــق بــالتخطيط والتنظــيم والتطبيــق والتقــويم  ك بهــدف توصــيل المعرفــة بعوامــلالكثــر مــن ذلــ
  . للموقف التعليمي نفسه 

  
 Computer :  الحاسب اآللي
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يعــد الحاســب اآللــي ناتجــًا مــن نــواتج التقــدم العلمــي والتقنــي المعاصــر ، كمــا يعــد فــي الوقــت       
جعلـــه فـــي اآلونـــة األخيـــرة محـــور اهتمـــام المـــربين  ذاتـــه أحـــد الـــدعائم التـــي تقـــود هـــذا التقـــدم ؛ ممـــا

والمهتمين بالعملية التعليميـة ، وقـد اهتمـت الـنظم التربويـة بالحاسـب اآللـي ، ودعـت إلـى اسـتخدامه 
  .     سواء في اإلدارة المدرسية أو التدريس 

 والحاســـب االلـــي مـــن االجهـــزة التكنولوجيـــه التـــي حظـــت باهتمـــام المتخصصـــين فـــي المجـــال      
. ( م ـوي والتعليمي فأخذ ابعادا جديده واهتمام خـاص الحـداث تغييـر فـي اسـاليب الـتعلم والتعليــالترب
43  :191  (  

وقـد شـاع اسـتخدامه فـي اآلونـة األخيـرة فــي مختلـف ميـادين الحيـاة وأثبـت كفـاءة عاليـة وفــرت       
ياتـه فـي الميـادين التربويـة وقـد الجهد والوقت والتكاليف مما ساعد على التفكيـر فـي االسـتفادة بإمكان

الحاســـب اآللـــي ، والحاســـب اإللكترونـــي ، ( أطلقـــت علـــى الكمبيـــوتر عـــدة مســـميات بالعربيـــة منهـــا 
بمعنـى يحسـب ،  TO COMPUTEوذلك لكون اسـمه مشـتقًا مـن الفعـل اإلنجليـزي ) والحاسوب 

نــه مبنــى أساســًا علــى رغــم أ حاســب االلــيكمــا أطلــق عليــه أيضــًا العقــل اإللكترونــي والحقيقــة إن ال
منطق رياضي إال إنه أصبح يـؤدي معالجـات رياضـية وغيـر رياضـية ، ومـن هنـا فهـو لـيس حاسـبًا 

  . فقط 
والمســــتخدم للحاســــوب يــــرى الدقــــة واإلتقــــان وســــرعة اإلنجــــاز وتعــــدد اإلمكانيــــات وســــهولة 

بالوظــائف التــي  اســتعماله كمــا أنــه يقــوم بتنفيــذ أوامــر اإلنســان مــن كافــة العمليــات ولكنــه يقــوم فقــط
يرســمها لــه مســبقًا عنــد وضــع البرنــامج ويعتبــر هــذا الجهــاز مــن أهــم ســمات العصــر الحــديث فكــل 
شــيء حولنــا يمكــن أن يــدار مــن خاللــه فهــو يســتخدم فــي جميــع الهيئــات والمؤسســات التعليميــة فهــو 

  )72( . آلة في يد اإلنسان فيمكن أن يحسن استخدامه أو يسيء استخدامه 
ومــدي االســتفاده منــه كــاداه تعليميــة هتمــت الكثيــر مــن الــدول العربيــة بالحاســب اآللــي وقــد ا      

  ) 12:  38( .حيث ادخلت مادة الحاسب في المدارس والجامعات 
  :  اآلليحاسب سعة ال

ال يقاس الكمبيوتر بالحجم ولكنه يقاس بمدى الذاكرة أو المخزن فكلمـا زادت هـذه السـعة كـان       
علــــى المعالجــــات األكبــــر واألصــــعب، فلكــــي يقــــوم الكمبيــــوتر بمعالجــــة المعلومــــات الجهــــاز قــــادرًا 
Processing  البد من إعطائه التعليمات بلغة يفهمها ، وهذه اللغة تخزن فـي ذاكـرة الجهـاز بنظـام

، وكـــذلك ألن الجهـــاز أصـــال ال يفهـــم ) واحـــد ( والـــرقم ) صـــفر ( ثنــائي أي بمجموعـــات مـــن الـــرقم 
وكأنــه لمبــة كهــر وبائيــة تضــاء ) افــتح الــدائرة / أغلــق الــدائرة ( مــرين اثنــين همــا لغــات ولكنــه يفهــم أ
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ونـــان همـــا المعبـــران عـــن هـــذه الحالـــة ، وهمـــا المك) واحـــد / صـــفر ( وتطفـــأ بالمفتـــاح ، ولـــذلك فـــإن 
ي هـــ Machine Languageومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن لغـــة اآللـــة  الرئيســـيان للغـــة الكمبيـــوتر،
  ) 72( .والواحد  اختصار لحالتي الصفر

  

  : حاسبالتعليم بمساعدة ال إرشادات عند

   : التالية قبل البدء في استخدام البرنامج على المستخدم إتباع اإلرشادات

  توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيها من البرنامج - 1

 حاسب إخبار الطلبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلم على ال - 2

  .وتحصيلها في أثناء التعلم هم المفاهيم أو الخبرات التي يلزم التركيز عليهاتزويد الطلبة بأ - 3

إلنجاز ذلك البرنامج وتحديد المـواد والوسـائل كافـة،  شرح الخطوات التي على الطالب إتباعها - 4
 . االستعانة بها إلنهاء دراسة البرنامج يمكن للطالب التي 

  نواع التعليم المطلوبتحصيلهم أل تعريف الطلبة بكيفية تقويم - 5

  الطالب بعد انتهائه من تعلم البرنامج تحديد األنشطة التي سيقوم بها - 6

 المناسبة للبرنامج ، وٕاخباره عن الجهاز الذي يستخدمه تسليم كل طالب النسخة- 7

بعـدها  يقوم الطالب بعدة استجابات للـدخول إلـى البرنـامج ، اآلليحاسب باستخدام ال عند البدء- 8
يقـوم بطـرح أسـئلة أو  خل الكمبيوتر في حوار مع المتعلم الذي يستعمل هـذا البرنـامج حيـثيد

  . سؤال أو مشكلة مطروحة مشكالت على الطالب الذي يقوم بدوره باإلجابة عن كل

  

 : التعليمي ومميزاته حاسب االليفوائد ال

 سرعتهم التعليمي للطلبة بالتعلم بحسب اآلليحاسب يسمح ال . 

 الطـرق   في هذه الطريقة منه فـي الذي يمكن أن يستغرقه المتعلم في عملية التعلم أقل إن الوقت
 .التقليدية األخرى

 ـــــل الحاســـــوب إن االســـــتجابة الجيـــــدة   . للمـــــتعلم يقابلهـــــا تعزيـــــز ، وتشـــــجيع مـــــن قب

  التالميذ الضعاف استعمال البرنامج التعليمي مرات ومرات دون ملل إنه صبور ، ويستطيع
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 بة الضعاف من تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهمالطل يمكن .  

 يوفر األلوان والموسيقا والصور المتحركة مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة إنه .  

  المعلـم أو عدمـه  يمكن أن يوفر تعلما جيدا للطلبة بغض النظـر عـن تـوافر اآلليحاسب الإن
  )  226:  10( ، )  435 : 15(  . وفي أي وقت يشاءون وفي أي موقع

  

  : التعليمي ومساوئه حاسب االليالعيوب 

مــا يــزال عمليــة مكلفــة والبــد مــن األخــذ بعــين االعتبــار تكــاليف  حاســب االلــيلإن التعلــيم با       
التعلـيم  موازنة بالفوائد التي يمكن أن نجنيهـا منـه وذلـك مـن ناحيـة حاسب االليالطريق  التعليم عن

مـــا تعرضـــت هـــذه  ح عمليـــة صـــيانة أجهـــزة الحاســـوب مشـــكلة ، وبخاصـــة إذاوالتـــدريب فقـــد تصـــب
  .األجهزة لالستعمال الدائم

لتــوافر البـرامج التعليميـة ذات المسـتوى الرفيـع والتـي يمكـن عمــل  يوجـد نقـص كبيـر بالنسـبة
البـرامج المالئمـة  نقـصأصحابها الشرعيين باإلضـافة إلـى دون أخذ الموافقة المسبقة من  نسخ منها

   . لمناهجل

تصـميمها لكـي تسـتعمل مـع نـوع مـا مـن األجهـزة الحاسـوبية ال  إن البرامج التعليمية التي تـم       
  . أجهزة حاسوبية أخرى يمكن استعمالها مع

   :مفھوم التعلم 

يعتبــر الــتعلم احــد الظــواهر ذات االهميــة عنــد الكائنــات البشــرية فــالتعلم يجعــل الفــرد يكتســب      
ت وقيم ومعظمخبراته ويعدل سلوكه ليناسب بيئته ومـا يسـتخدم مـن متغيـرات فيهـا ، مهارات واتجاها

  .وهو محصلة تفاعالت الفرد مع بيئته والعامل الذي يحدد اداء الفرد فيلحظة معينة وفي اي وقت 
مـــن الناحيـــة العمليـــة فـــالتعلم هـــو عمليـــة فرضـــية ال يمكـــن مالحظتهـــا مباشـــرة انمـــا نســـتدل  أمـــا     

خــالل اثارهـــا او النتــائج المترتبـــة عليهـــا ، كمــا انـــه يــدل عليتغيـــر فــي طريقـــة اداء الفـــرد عليهــا مـــن 
لمهــارة مــا او طريقــة ممارســتهعادة او اكتســاب قــدرة علــي اداء شــئ جديــد ، ويتضــمن الــتعلم تغيــرا 

  ) 417:  49 (.الفرد تقدميا في سلوك
التـدريب عليهـا فقـط بـل ايضـا  التعلم ال يحدث من خـالل اكتسـاب بعـض الخبـرات او أنكما       

  )  225:   22( .من خالل تطبيقها في مواقف جديدة متصلة بهذه الخبرات 
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  : حاسب االليللاالستخدامات التعليمية 
فـي الميـدان التربـوي لعـدة أسـباب ، منهـا أنـه يعطـي الفرصـة للتالميـذ  حاسـب االلـياستخدم ال      

التكنولوجيــا الســائدة فــي المجتمــع فــي الحاضــر والتطلــع للــتعلم وفــق طبيعــتهم النشــطة للتعــرف علــى 
يســهم بإمكانياتــه الهائلــة فــي تطــوير اإلدارة التعليميــة وخاصــة  حاســب االلــيالللمسـتقبل ، ومنهــا أن 

  ) 110:  18(  .عمليات التسجيل والجداول الدراسية واالمتحانات والنتائج وغيرها 
عمليــات التعليميــة ذاتهــا عــن طريــق تفريــد التعلــيم يســهم فــي تحســين ال حاســب االلــيالا أن كمــ     

  . وبرمجة المواد التعليمية وتطوير نظم تقديمها 
وأن الـتعلم  حاسـب االلـيالوقد دلت الدراسات على زيادة التحصيل الدراسي عند التعلم بمعونة      

ت المنخفضـة عن طريقه يتكافأ مـع الطـرق األخـرى ، وأنـه يحسـن التعلـيم لـدى التالميـذ ذوى الخبـرا
بالمقارنة بـالزمن  حاسب االليالبوالبطيئين في التعلم ، كما دلت الدراسات على اختزال زمن التعلم 

فــي المواقــف  حاســب االلــينــه يحســن االتجاهــات نحــو اســتخدام الالمســتغرق فــي الطــرق التقليديــة وأ
وبعـض رجـال التعلـيم التعليمية وٕاذا كانت هذه بعـض نتـائج الدراسـات العلميـة فـإن شـركات اإلنتـاج 

حاسـب اليرددون نفس النتائج تقريبًا ولكـن بصـيغ مختلفـة ومـن أمثلـة مـا يطـرح فـي هـذا المجـال أن 
يساعد التالميذ على االكتشاف بأنفسهم واالستمتاع بالتعليم وعدم السلبية بما يقوم بـه التلميـذ  االلي

عــين ويعمــل علــى الــتعلم الفــردي مــن تفاعــل ونشــاط ومشــاركة وأنــه يســاعد فــي التنســيق بــين اليــد وال
فــي التعلــيم إلــى  حاســب االلــيالوظــائف  توفــق المعــدل ويشــجع علــى التفكيــر أالبتكــاري وقــد قســم

   :قسمين هما 
  )1( CMI. في اإلدارة التعليمية  حاسب االليالاستخدام ) 1

  ) 2(  )38  :49( CAI. كمساعد في عملية التدريس  حاسب االليالاستخدام ) 2
  

  :كمساعد في التعلم  اآلليحاسب ال

كمســـاعد فـــي التعلـــيم اعتمـــد علـــى تقـــديم بعـــض التـــدريبات والتمـــارين  حاســـب االلـــيالاســـتخدام      
  والممارســـات التـــي تتطلـــب وظـــائف قياســـية مختلفـــة لإلجابـــة عـــن األســـئلة الـــوارد بهـــا وكـــذلك عـــن 

تدريبه المستمر علـى أمثلـة أسئلة التلميذ نفسه فالهدف الرئيسي هو تكوين مهارة التلميذ عن طريق 
 (        بالمروأولـــد هوفـــتد اســـتخدم جديـــدة يمـــارس حلهـــا وبالتـــالي يصـــل إلـــى إتقـــان الـــتعلم ولقـــ

ـــيم بطريقـــة مـــا و يقـــوم  اآللـــيحاســـب ال  )م1975 كمســـاعد فـــي التعلـــيم بهـــذا الغـــرض ، فيـــتم التعل
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فــي مجــال  مــا ذكــر ،بتقــديم بــرامج إتقــان التعلــيم ومــن أهــم الخطــط التــي قــدمت ك حاســب االلــيال
  : المساعد في التعليم كما يلي  حاسب االليال

  .بالتلفزيون  حاسب االليالمشروع ربط • 

  .مشروع تشغيل التدريس أوتوماتيكيا • 

  ).  simulation( طريقة المحاكاة • 

  ) 72(  .البرمجة الخطية والمتفرعة • 

 حاســب االلــيميــة يتضــح أن الواســتخداماته التعلي حاســب االلــيالمــن اللمحــة الســريعة عــن 
 األكثر وجـودًا فـي التعلـيم حتـى اآلن وبـرغم كـل الجهـود التـي بـذلت المساعد في التعليم هو النظام

ــيم وتفريــده فــي خطواتــه  والميزانيــات الضــخمة التــي أنفقــت فمــا تــزال البــرامج الكاملــة لتطــوير التعل
اعتمـد علـى تكامـل الوسـائل التعليميـة  المسـاعد فـي التعلـيم حاسب االليالاألولى ويتضح أيضًا أن 

  .األخرى

فـي العمليـة التعليميـة حيـث يمكـن اسـتخدامه كهـدف  حاسـب االلـيال وتعـدد مجـاالت اسـتخدام      
هنـا مـن و  أو كعامـل مسـاعد فـي العمليـة التعليميـة أو كمسـاعد فـي اإلدارة التعليميـة تعليمـي أو أداء

                        .لمسابقة القفز بالزانه كمساعد في التعليم ليحاسب االال استخدام طرق الي ذهن الباحثة 
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  :الدراسات السابقة 
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  :لسابقةالتعليق على الدراسات ا

وفى ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسات يتضح ما  سابقةد اإلطالع على الدراسات الـبع       
  :لى ي

الضوء على كثير من المعالم التى تفيد البحث كمـا توضـح العالقـة  سابقةتلقى الدراسات ال 
ام الباحثــة فيمــا مــكمــا تنيــر الطريــق أ، بــين الدراســات بعضــها الــبعض وعالقتهــا بالدراســة الحاليــة 

ص يتصل بتحديد خطة البحث وطبيعـة المـنهج واألدوات المسـتخدمة والعينـة وأهـم النتـائج واسـتخال
  .ما يمكن االستفادة منه لمناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية 

العربية واألجنبيـة فقـد وجـدت الباحثـة أن هـذه الدراسـات  سابقةوبعد اإلطالع على الدراسات ال      
قد شملت العديد من مجاالت التربية الرياضية ومختلف المراحل السنية وقد اسـتفادت الباحثـة منهـا 

  .تعلم مسابقة القفز بالزانه للطالبات على  الحاسب االليير فى معرفة تأث

تعلم وتأثير ذلك على تعليمي كبرنامج  الحاسب االليم تتناول دراسة واحدة الربط بين لو      
  :يمكن استخالص اآلتى  سابقةومن خالل عرض الدراسات المسابقة القفز بالزانه للطالبات 

  :ألھــــداف بالنسبة ل

دراســـات التعـــرف علـــي اســـتخدمت الحاســـب االلـــي اســـتهدفت معظـــم الالتـــى  بة للدراســـاتبالنســـ     
النبـــوي عبـــد الخـــالق اســـماعيل تـــأثير الحاســـب فـــي تعلـــم مهـــارات مختلفـــة مثـــل دراســـة كـــال مـــن 

 Skinly، ســــكينيلي ام بــــرودي دي )13)(م2002(،خالــــد فريــــد عــــزت )  5) ( م2001(

M&Brodie D )1990ـــــي  ، ويكســـــتن دي ال) 65( )م  Wikstenو باترســـــون ب

D.L.&Patterson )199871)(م.(  

ســـتهدفت دراســـات اخـــري تصـــميم وبنـــاء برنـــامج تعليمـــي باســـتخدامه لـــتعلم بعـــض مـــن بينمـــا ا      
، صــالح محمــد عســران ، هبــة )20)(م2001(عائشــة محمــد ســعد المهــارات االخــري مثــل دراســة 

، غيــداء عبــد الشــكور )24) ( 2005( ، عــزة احمــد شــحاته )18)( 2004( عبــد العظــيم امبــابي
، ودراسة واحدة اسـتخدمت الحاسـب للتقـويم فـي التـدريب البـدني وهـي دراسـة  )26)(م2006(محمد 

م Guthirie B. M& Mcpherson M      )1992ام ومكفيــر ســون ام  –جــوثري بــي 
)(55 .(  
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هدف التعـرف علـي تـأثير ما بالنسبة للدراسات التـي تناولـت مسـابقة القفـز بالزانـه فبعضـها اسـتأ     
ـــد برنــامج تعليمــي للقفــز بالزانــه مثــل دراســة  ، خالــد مرجــان ) 40)(م 1997( مصــطفي محمــد فريـ

شــاو ، زولونســكي ، وود  ،)1)(م2003(، احمــد محمــد عبــد الفتــاح) 14)(م1996(عبــد الــدايم 
Shaw ,Zwolinski , Wood)1990)(64 ( فولــك ، ســتراودر مــان ، لــونج ،Falk , 

Strawder Man , Long  )1998واخــري اســتهدفت التعــرف علــي الصــفات  ) 52( ) م ،
هشــام البدنيــة والمحــددات البيوميكانيكيــة المســاهمة فــي المســتوي الرقمــي للقفــز بالزانــه مثــل دراســة 

، فاديـــة احمـــد عبـــد )6) (م2001( وايمـــان محمـــد نصـــر ، ) 43) ( م1993( محمـــد الجيوشـــي
  . )46)(1994(Angelo Kinzlar,Baliusكنزلر ، بالوس ، انجلو)  27)(  م2002( العزيز

واختلفــت بعــض الدراســات االخــري للتعــرف علــي جوانــب اخــري للقفــز بالزانــه كاالعــداد النفســي      
، وتحســـن وتطـــور مســـتوي اللياقـــة البدنيـــة الخاصـــة  ) 59)(  مKook )1993كـــوك مثـــل دراســـة 

ــــا، ) 63)(مTomas   ، Popov)1996بوبــــف ، تومــــاسبــــالقفز بالزانــــه مثــــل دراســــة  دراجلي
، واخــرس اســتهدفت ) 51)(مDraglia , Nelson , Brannan)1997 ونيلســون ، برانــان

رشـدي شـبانه ، سحر التعرف علي الخصائص الكينماتيكية وعالقتها بالمسـتوي الرقمـي مثـل دراسـة 
االداء  ودراسـة واحـدة اسـتهدفت التعـرف علـي فـروق، )  16) ( م2000(نجله عبد المـنعم بحيـري 

 .)54) (مGh Asachi)2000جي اتش اساشي بين الرجال والسيدات مثل دراسة

  :بالنسبة للمنھج العلمى  - 

ـــًا ل      طبيعـــة مالئمتـــه لفقـــد اســـتخدمت معظـــم الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة المـــنهج التجريبـــى وفق
م محمـــد هشـــامثـــل دراســـة كـــال مـــن  أخـــرى المـــنهج الوصـــفىبينمـــا اســـتخدمت دراســـات  ،الدراســـة 

(  ، فاديــة احمــد عبــد العزيــز)6) (م2001( ، وايمــان محمــد نصــر ) 39) ( م1993( الجيوشــي 
 , Draglia، دراجليــا، ونيلســون ، برانــان)  59)(  م1993( Kook، كــوك ) 27)(  م2002

Nelson , Brannan)1997فولـك ، سـتراودر مـان ، لـونج  )51)(م ،Falk , Strawder 

Man , Long   )1998 52() م( جــي اتــش اساشــي ،Gh Asachi)200054 ) (م  ( ،
  . ) 64)( مShaw ,Zwolinski , Wood)1990شاو ، زولونسكي ، وود 

  

  :بالنسبة للعينة  - 
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مـــن طلبـــة وطالبـــات الجامعـــة وكليـــات التربيـــة  القـــد اختلفـــت عينـــة كـــل دراســـة علـــى حـــدا فمنهـــ     
وقـد اختلفـت واخري مـن ابطـال العـالم اضية العبين وناشئين من أندية وفرق ريمنها من الرياضية و 

  .معظم الدراسات فى المرحلة السنية وحجم العينة وطبيعة النشاط الممارس 
  : بالنسبة للنتائج  - 

مــن خــالل الدراســات الســابقة اتضــح للباحثــة وجــود اخــتالف فــي نتــائج الدراســات كــل حســب      
لتعليم من خالل اسـتخدام الحاسـب االلـي هدفه ، ولكن معظمها اتفق علي وجود ارتفاع في مؤشر ا

وتأثيره االيجابي علي مستوي الطالبات ، والدراسات االخري اتفقت علي وجود عالقة ارتباطيـة بـين 
تحسن وتطور الصـفات البدنيـة وجوانـب اخـري علـي المسـتوي االدائـي للقفـز بالزانـه ، وقـد اسـتفادت 

  .من خالل التعرض الوجه االتفاق واالختالف الباحثة عند مناقشتها للنتائج الخاصة بالدراسة 
  :وقد أفادت الدراسات المرتبطة الباحثة فيما يلى 

  .وفروضه  البحث وضع التصورات المبدئية ألهداف - 1

  .تحديد منهجية البحث والمسار الصحيح لخطوات الدراسة  - 2

 .عينة الدراسة  تالءم تعليمية تصميم برامج  - 3

  .لبيانات المناسبة لطبيعة الدراسة التوصل السلوب جمع ا - 4

  .التعرف على األساليب االحصائية المالئمة لهذه الدراسة  - 5

  .فى مناقشة الدراسة الحالية  سابقةاالستفادة من نتائج الدراسات ال - 6

  مقارنــة نتــائج البحــث الحــالى بنتــائج األبحــاث الســابقة المرتبطــة بالدراســة ومعرفــة أوجــه االتفــاق  - 7
  .الف بين األبحاث ومحاولة االستفادة منها لتفسير نتائج البحث الحالى واالخت

ة أنـه لـم يتنـاول أى باحـث موضـوع سابقمن خالل البحث فى الدراسات الوقد الحظت الباحثة      
برنامج مقترح باستخدام الحاسب االلي لتعلم مسابقة القفـز بالزانـه لطالبـات كليـة البحث الحالى وهو 

  . اضية التربية الري
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  الفصل الثالث
  إجــراءات البحـــث

  

  منھج البحـــــث: أوال 

  مجتمع وعينة البحث:ثانيا 

 أدوات جمع البيانات:ثالثا 

 الدراسات االستطالعية :رابعا 

 المعامالت العلمية لالختبارات:خامسا 

 البرنامج المقترح:سادسا 

 الدراسة األساسية:سابعا 

 ائيــــــةالمعالجات اإلحص: ثامنا 
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  :إجـــراءات البحــث 

  :منھـج البحــــث  :أوال 
 باســــتخدام،  وأهدافـــه البحــــث هـــذا لطبيعـــة لمالئمتــــه التجريبـــي المــــنهج الباحثـــة اســـتخدمت

  . واحدة جريبيةت لمجموعة البعدى القبلى القياس ذو التجريبى التصميم
  

  :مجتمع وعينة البحث : ثانيا 
مـادة  تخصـص"  الرابعة الفرقة طالباتن من وه،  العمدية يقةبالطر  البحث مجتمع اختيار تم
 الدراسـى للعـام وذلـك،  الزقازيق جامعة بناتلل الرياضية التربية بكلية"  والمضمار الميدان مسابقات
 طالبــات) 6( عــدد مــنهن ةـطالبــ) 25(  عــدد اســتبعاد تــم،  طالبــة) 76( وعــددهن م2009/ 2008
 فــــرق فــــى مشــــتركات طالبــــات)  9(  وعــــدد،  مصــــابات طالبــــات)  4(  وعــــدد،  لإلعــــادة باقيــــات
 بـةطال) 16( عـدد سـحب تـم كمـا طالبـات غائبـات لـم ينتظمـوا فـي الحضـور،)  6( وعدد ، رياضية
 البـالغ البحث ةـعين باختيار الباحثة وقامت، العشوائية بالطريقة عليهن االستطالعية الدراسة إلجراء
ـــقدره بنســبة الكلــي ثالبحــ مجتمــع مــن طالبــة)  35( نـعددهــ  والجــدول) % 46.05(           اـ

  .البحث وعينة مجتمع تصنيف يوضح) 6(
  )6(جدول

  تصنيف مجتمع وعينة البحث

 األساسية بحثعينة ال مجتمع البحث البيــان
العينة 

 االستطالعية

الطالبات 
 المستبعدات

 25 16 35 76 العدد إجمالي

 %32.89 % 21.05 %46.05 %100 النسبة المئوية
  

 

  :لعينة البحث  اإلحصائيالتوصيف 
قامـت الباحثـة بعد الرجوع للسـادة الخبـراء ومـن خـالل الدراسـات السـابقة والمراجـع العلميـة 

بين الطالبات عينة البحث في بعض المتغيرات قيد  الطبيعيبالتأكد من تماثل واعتدالية المنحنى 
 –كـالعمر الزمنـى (التجريبـي مثـل متغيـرات النمـو والتي قد يكون لها تأثير علـى المتغيـر و البحث 

و اختبـارات القـدرات البدنيـة الخاصـة المعرفى  واختبار التحصيل، ) ووزن الجسم –الطول الكلي 
   ).7(كما يوضحها الجدول ،  بالزانةبمسابقة القفز 

  )7( جدول
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  في متغيرات  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية 
  قيد البحث التحصيل المعرفىو ، ت النمو معدال

  51= ن   

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 معامل اإللتواء الوسيط

1- 
مو
 الن
الت

معد

 1.91 20.00 0.47 20.3 سنة  العمر الزمني -

 0.79 160.00 4.1 161.08 سم الطول الكلي -

 0.51 - 57.00 6.95 55.80 كجم وزن الجسم -

 0.14- 34.71 3.52 34.54 درجة التحصيل المعرفى  -2

  

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  7( ح مـــــن جـــــدولـويتضـــــ        
، ممــــا يشــــير إلــــي تماثــــل واعتداليــــة ) 3+ ، 3- (، وقــــد انحصــــرت هــــذه القــــيم بــــين ) 1.91:  51- ( 

  .الخاص بمسابقة القفز بالزانة التحصيل المعرفى و ،  وـدالت النمـمعالبيانات في متغيرات 
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  )8(جدول
  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية 

  قيد البحث   البدنية قدراتالفي 
  51= ن

 القدرات البدنية م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.6 - 5.00 0.65 4.87 ثانية ترم 30اختبار العدو  - 1

 0.03- 9.64 0.92 9.63 ثانية متر 50اختبار العدو  - 2

 0.37- 28.80 1.19 28.65 سم الوثب العمودي -  3  

 0.18- 1.45 0.16 1.44 ترم الوثب العريض من الثبات  - 4

 1.32 - 4.27 0.34 4.12 ترم دفع كرة طبية لالمام  - 5

 0.38 15.00 3.79 15.48 انيةث ع ثني الذراعينمن وض التعلق - 6  

 0.11 - 8.01 1.93 7.94 سم ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- 7  

 1.02 19.00 2.14 19.73 ثانية الجري الزجزاجي لبارو - 8  

 0.09 5.92 1.56 5.97 انيةث الوقوف علي مشط القدم - 9  

 0.22 21.51 4.88 21.88 كجم قوة القبضة اليمني -   10

 1.12 22.11 3.77 23.52 كجم قوة القبضة اليسري - 11

 0.63 68.50 1.56 68.83 كجم قوة عضالت الرجلين - 12

 1.05- 74.00 3.03 72.94 كجم قوة عضالت الظهر - 13

  

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  8( يتضـــــح مـــــن جـــــدول      
، مما يشير إلي تماثـل واعتداليـة ) 3+ ، 3-(قد انحصرت هذه القيم بين ، و ) 1.12:  1.32-(

  .البيانات في جميع المتغيرات قيد الدراسة 
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  ) 9 (جدول 
  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية 

  في جميع المتغيرات قيد البحث
  35= ن

 المتغيرات
وحدة 
القياس

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الوسيط
امل مع

 اإللتواء

1-
ت 
عدال

م
مو
الن

 

 0.65 20.00 20.10.46 سنة العمر الزمني -

 0.76 160.00 4.1 161.04 سم الطول الكلي -

 0.53 - 57.00 6.95 55.76 كجم وزن الجسم -

 0.15- 34.69 3.52 34.51 درجة التحصيل المعرفى  -2

      :القدرات البدنية -3

عة
سر

ية  
قال
انت

 

 0.09 - 5.00 0.65 4.98 انيةث متر 30و اختبار العد -

 2.27 9.12 0.95 9.84 انيةث متر 50اختبار العدو  -

   
   

وة
ق

  
عة
سر
بال

ة 
يز
 0.43- 29 1.69 28.75 سم الوثب العمودي -مم

 1.00 1.45 0.12 1.49 ترم الوثب العريض من الثبات  -

 0.76 5.55 0.71 5.73 ترم دفع كرة طبية لالمام  -
 0.03 - 15.60 3.75 15.56 انيةث التعلق -ل قوةتحم

 0.15- 8.12 2.01 8.02 سم ثني الجذع امام اسفل من الوقوف-مرونة
 0.98 18.00 1.83 18.60 انيةث الجري الزجزاجي لبارو -رشاقة
 0.12 5.96 1.49 6.02 انيةث الوقوف علي مشط القدم -توازن
  
  
  قوة
قصوي

 0.35 21.00 5.37 21.63 كجم قوة القبضة اليمني -

 0.18 23.29 3.86 23.52 كجم قوة القبضة اليسري -

 0.99 66.00 2.82 66.93 كجم قوة عضالت الرجلين -

 0.16 - 64.19 1.29 64.12 كجم قوة عضالت الظهر -

 0.82 1.97 0.11 2 درجة مستوي االداء -4

  1.12  98.6  3.73  100  سم  المستوي الرقمي  -5

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  9( ضـــــح مـــــن جـــــدوليت      
، مما يشير إلي تماثل واعتدالية ) 3: + 3-(، وقد انحصرت هذه القيم بين ) 2.27:  0.53-( 

  . بحثات في جميع المتغيرات قيد الالبيان
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  جمع البيانات ادوات :ثالثا 
ة لجمــع البيانــات علــي أن يراعــي عنــد اختيارهــا قامــت الباحثــة بتحديــد الوســائل المســتخدم

  :الشروط التالية 
  . أن تكون سهلة التنفيذ وفعالة في تشخيص الجوانب المحددة لها -
 ).الثبات –الصدق (أن تتوافر فيها المعامالت العلمية  -

  .أن يجمع علي استخدامها عدد كبير من خبراء التربية الرياضية -
  :ات إلي وتنقسم أدوات جمع البيان

  .األدوات واألجهزة  -1
  :االختبارات  -2

  .اختبار التحصيل المعرفي  -ب.                   اختبارات بدنية  -أ     
  .االستمارات  -3

  :المستخدمة  واألجھزة األدوات -1
قامــت الباحثــة بمعــايرة جميــع األجهــزة للتحقــق مــن صــدقها بمقارنتهــا بــأجهزة أخــرى للتأكــد     

  :يتها كأداة قياس كما يلى من صالح
  جهاز الرستاميتر لقياس الطول.  
  ميزان طبى لقياس الوزن. 

  ديناموميتر لقياس قوة عضالت الرجلين والظهرجهاز. 

  مانوميتر به مقياس مدرج لقياس قوة عضالت القبضة اليمني واليسري جهاز.  
  شريط قياس لقياس المسافات. 

  مسطرة مدرجة لقياس المرونة. 

  إيقاف لقياس الزمن ساعة. 

 كرات طبية. 

  سلم تسلق ، جهاز العقلة. 

  مقاعد سويدية. 

  اقماع وصناديق مقسمة. 

  مراتب اسفنجية. 
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 جهاز الوثب . 

 مختلفة االوزان  زانات. 

  حاسب آلي 

  اسطواناتCD  

  :االختبارات  -2
  :قامت الباحثة باستخدام االختبارات اآلتية 

  : االختبارات البدنية -أ
المراجــع العلميــة المتخصصــة والدراســات الســابقة  بعــد االطــالع علــي تتــم اختيــار االختبــارا      

حــــول القــــدرات البدنيــــة فــــي المجــــال الرياضــــي ) 10(وعــــددهم واخــــذ رأي بعــــض الســــادة الخبــــراء 
  ) 1مرفق .( الزانةمسابقة القفز بالخاصة ب

عرضها علي السادة  البحث وتموكذلك قامت الباحثة بحصر القدرات البدنية المرتبطة بهدف     
اختيــار القــدرات  وقــد تــم)  2مرفــق ( الزانــه الخبــراء لتحديــد انســب القــدرات البدنيــة لمســابقة القفــز ب

حيث انها تمثل اهم القدرات . فأكثر من رأي السادة الخبراء % 80التي حصلت علي نسبة مئوية
   )11(، ) 10(البدنية الخاصة بالمسابقة كما يوضحها جدول
  )10(دول ج

  10=ن       النسبة المئوية الراء الخبراء حول أهم القدرات البدنية قيد البحث                

 % النسبة المئوية  ) 100( مجموع الدرجات   القدرات البدنية  م

 %85  85 السرعة االنتقالية - 1

 %90  90 القوة القصوي - 2

 %95  95 التوازن - 3

 %80  80 عةالقوة المميزة بالسر  - 4

 %73  73 الرشاقة - 5

 %87  87 المرونة - 6

 %75  75 تحمل عضلي - 7

آراء الســــادة الخبـــراء فـــي تحديــــد القـــدرات البدنيـــة الخاصــــة ) 10(يتضـــح مـــن الجـــدول           
  .  القفز بالزانه  قيد البحث بمسابقة
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  ) 11( جدول 
  10=ن       الخبراء حول اهم االختبارات البدنية قيد البحث  ألراءالنسبة المئوية          

 النسبة المئوية االختبارات القدرات البدنية م

 القوة القصوي 1

  اختبار قوة عضالت الرجلين 
  اختبار قوة عضالت الظهر

  اختبار قوة عضالت الذراعين
  . اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل المعدل

 ني واليسريقوة القبضة اليم

95.12%  
82.93%  
70.23%  
65.86%  
90.15% 

 السرعة 2

  م من بداية متحركة30اختبار العدو 
  ث15اختبار الجري في المكان 

 م من بدء عالى50اختبار العدو 

86.19%  
70.79%  
84.45% 

 الرشـاقة 3

  اختبار الجرى المكوكى
  اختبار الجري الزجزاجي لبارو
 ث)10(االنبطاح المائل من الوقوف 

65.12%  
84.35%  
55.25% 

 القــوة المميزة بالسرعة 4

  اختبار الوثب العمودى
  اختبار الوثب العريض

  كجم لالمام )3(دفع كرة طبية 
 الوثب الثالثي من الثبات 

84.13%  
89.33%  
90.17%  
71.15% 

 المرونــــة 5

  اختبار ثنى الجذع من الجلوس الطويل
  اختبار الكوبرى

  الوقوف اختبار ثنى الجذع من
 اختبار مرونة الحوض 

66.12%  
59.32%  
85.18%  
64.96% 

 تحمل عضلي 6

  من وضع ثني الذراعين قاختبار التعل
  اختبار رفع الرجلين عاليا

 اختبار الجلوس من الرقود 

100%  
79.15%  
75.98% 

 التوازن 7

  اختبار الوقوف علي مشط القدم
  اختبار الوقوف علي اليدين

  اختبار باس المعدل
 تبار المشي علي عارضةاخ

99.12%  
78.91%  
76.56%  
79.99% 

فـأكثر % 80ان القـدرات البدنيـة التـي حصـلت علـي نسـبة مئويـة )  11( يتضح مـن جـدول      
القــوة القصــوي ، الســرعة ، الرشــاقة ، القــوة المميــزة بالســرعة ، المرونــة ، (مــن رأي الخبــراء هــي 

  . )التحمل العضلي ، والتوازن 
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  )4مرفق (:    لقدرات البدنية المستخدمة في البحث اختبارات ا
  ).لقياس السرعة القصوي ( م من بداية متحركة  30العدو  -1
 ) .لقياس السرعة ( م من البدء العالي  50العدو  -2

 ) .لقياس القدرة العضلية للرجلين ( الوثب العمودي من الثبات  -3

 ) .ن لقياس القدرة العضلية للرجلي(الوثب العريض من الثبات  -4

 ).لقياس تحمل عضلي قدرة الذراعين والكتفين ( التعلق  -5

 ).لقياس القوة المميزة بالسرعة ( كجم لالمام ) 3(دفع كرة طبية  -6

 ).لقياس المرونة ( ثني الجذع من الوقوف  -7

 ) .لقياس الرشاقة ( الجري الزجزاجي لبارو  -8

 ) .لقياس التوازن ( الوقوف علي مشط القدم  -9

 ).لقياس القوة القصوي ( مني واليسري قوة القبضة الي-10

  ).لقياس القوة العضلية ( قوة عضالت الرجلين والظهر -11
  

  )9مرفق : (اختبار التحصيل المعرفي  -ب 
اختبار التحصيل المعرفي وذلك لقياس مدى تحصيل الطالبات  تصميمقامت الباحثة ب

ولقد اعتمدت الباحثة في اختيار  قيد البحث ، الخاص بمسابقة القفز بالزانه  للجانب المعرفي
  :االختبار على الخطوات التالية 

  

  :تحديد الھدف من االختبار  -1
يهــدف هــذا االختبــار إلــى قيــاس تحصــيل الطالبــات عينــة البحــث فــي الجوانــب المعرفيــة 
الخاصـــة بمســـابقة القفـــز بالزانـــه ، علـــى أن يتمشـــى هـــذا االختبـــار مـــع مســـتوى الطالبـــات بالفرقـــة 

  .بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق الرابعة 
  

 :إعداد المحاور الرئيسية لالختبار -2
قامــت الباحثــة بتحديــد المحــاور الرئيســية لالختبــار المعرفــي والتــي تــرتبط بمســابقة القفــز 

) 4(بالزانه ، وذلك طبقًا للهدف العام واألهـداف السـلوكية لالختبـار المعرفـي، حيـث أشـتمل علـي 
خبراء في مجال العـاب القـوي لتحديـد أهـم المحـاور ) 5(لباحثة بعرضها علي عدد محاور قامت ا

التـــي تـــرتبط بشـــكل مباشـــر بموضـــوع البحـــث ، علـــى أن يشـــترط بـــالخبير أن يكـــون عضـــو هيئـــة 
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،  ســنوات 10تــدريس بأحــدى كليــات التربيــة الرياضــية ، وأن يكــون فــى المجــال لمــدة ال تقــل عــن 
  .ئوية ألراء الخبراء حول محاور االختبار المعرفييوضح النسبة الم) 12(والجدول 

  )12(جدول 
  .النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور االختبار المعرفي

 نسبة أراء الخبراء المحاور الرئيسية م

 ٪90.23 الجانب التاريخي -1

 ٪75.95 الجانب البدني -2

 ٪100 الجانب المهاري -3

 ٪100 القانونيالجانب  -4

ـــ ـــة قـــدرها  دـوق ـــة بنســـبة مئوي فـــأكثر مـــن آراء الخبـــراء فـــي محـــاور ) ٪85(ارتضـــت الباحث
ــ حيــث تــم اختيــار المحــور التــاريخي ، والمهــاري ) 12(ار المعرفــي كمــا يوضــحها الجــدول ـاالختب

  . قانونيوال
  

 :تحديد األھمية النسبية لمحاور االختبار -3
، التـاريخي ، (اور االختبـار المعرفـي بعد تحديد المادة العلمية لالختبار والمتمثلة فـي محـ

خبـراء فـي مجـال العـاب ) 5(قامـت الباحثـة بعـرض تلـك المحـاور علـي عـدد ) والقـانوني  المهاري
ثـم قامـت ) 13(القوي بهدف تحديد األهمية النسبية لكل محور من المحاور الثالث كما بالجدول 

 :ي كل محور باستخدام المعادلة التاليـةالباحثة بعد ذلك بإيجاد المتوسط الحسابي ألراء الخبراء ف
  المتوسط الحسابي لألهمية النسبية للمحور

  
=  

  
  )13(جدول 

  األهمية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي
  

 متوسط األهمية النسبية المحاور الرئيسية م 

 ٪18.76 الجانب التاريخي -1

 ٪62.59 مهاريالجانب ال -2

 ٪28.65 قانونيالجانب ال -3
  

  
  

  براء في المحورمجموع النسب المئوية ألراء الخ
  

 عدد الخبراء



  -42-

  :تحديد وصياغة مفردات االختبار -4
 

ها فــي اســتمارة لمعرفــة ضــعتــم صــياغة أســئلة االختبــار وفقــًا للشــروط والمواصــفات الواجــب اتباعهــا وو 
 –مناســبتها لمســتوى الطالبــات  –الوضــوح فــي التعبيــر : (مــدى صــالحيتها، علــى أن يراعــي فــي تلــك األســئلة 

  ) .مدى قياس أهداف البرنامج –ار االختص –الدقة العلمية  –الشمولية 
 وقــد راعــت الباحثــة عنــد توزيــع مفــردات االختبــار علــى المســتويات المعرفيــة فــى صــورته األوليــة

  :النقاط التالية 
لكـل محـور مـن المحـاور  فـي مسـابقة القفـز بالزانـه أن يتم تحديد عدد مفردات االختبار المعرفى

 :للمعادلة التالية على أساس األهمية النسبية لكل محور طبقا 

   أجمالى مفردات االختبار Xاألهمية النسبية للمحور = األهمية النسبية لكل محور  
                                                                                         100     

  :تحديد نوع األسئلة   -5
ــــاجابتيوهـــو االختيـــار مـــن  ميـــزان تقـــديرتـــم صـــياغة أســـئلة االختبـــار المعرفـــي مـــن خـــالل  ( ن  ــ

، وذلــك لســهولة تصــحيحها فضــال عــن تقليــل التخمــين بهــا ، ويعتبــر مــن أفضــل أنــواع  )صــواب ، خطــأ 
  . االختبارات الموضوعية وأكثرها شيوعًا واستعماالً 

  

   :إعداد الصورة المبدئية لالختبار   -  6
مــن الخبــراء فــي مجــال العــاب ) 5(د إعــداده علــي عــدد تــم عــرض الصــورة المبدئيــة لالختبــار بعــ       

، ومــدي قياســها  مفــردات االختبــار للتطبيــق وطريقــة صــياغتهاالقــوي، وذلــك بهــدف التأكــد مــن صــالحية 
ســؤاال وقــد أوضــحت نتيجــة اســتطالع رأي ) 67(بلــغ عــددها  قــدلألهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا ، و 

علـي األســئلة لالختبــار المعرفــي علــي أن يــتم إجــراء ) ٪96.9(الخبـراء علــي مــوافقتهم بنســبة مئويــة قــدرها
  .في بعض األسئلة) بالحذف ، بإعادة الصياغة ، باإلضافة(بعض التعديالت 

   
  :تعليمات االختبـــار   -7

من األمور الهامة لتطبيـق االختبـار المعرفـي هـو إعـداد قائمـة بتعليمـات االختبـار بصـورة سـهلة 
البحث ويترتـب عليهـا توضـيح الهـدف المطلـوب مـنهن ، وبالتـالي يجـب أن تناسب مستوى الطالبات قيد 

  .تكتب تعليمات االختبار بلغة سليمة وواضحة بعيدة عن اإلطالة
  

  

  :الصورة النھائية لالختبار  -8
مفـــردة ، وهـــي الصـــورة ) 74(بعـــد إجـــراء التعـــديل التـــى أشـــار اليهـــا الخبـــراء أصـــبح عـــدد األســـئلة       

يوضـــح المحـــاور الرئيســـية ) 14(، والجـــدول ار المعرفـــي الصـــالحة لالســـتخدام والتطبيـــق النهائيـــة لالختبـــ
  .لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وارقامها 
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  ) 14( جدول 
  المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وارقامها

  االرقام  عدد المفردات  المحاور الرئيسية  م
  ) 10 -1(   10  الجانب التاريخي  1
  ) 58 – 11(   49  الجانب المهاري  2
  ) 74 – 59(   15  الجانب القانوني  3

  

  :تصحيح االختبار  -9
يـــتم اعطـــاء درجـــة واحـــدة لكـــل إجابـــة صـــحيحة عـــن بنـــود االختبـــار المعرفـــى ، وٕاعطـــاء صـــفر   

درجــة ، وتــم إعــداد ) 74(لإلجابــة الخاطئــة ، وبالتــالى يكــون الحــد األقصــى للــدرجات لــدرجات االختبــار 
  . مفتاح لتصحيح االختبار 

  

  :تحليل مفردات االختبار   - 10
يقصد بهـا تطبيـق االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية مـن المجتمـع األصـلي للبحـث وخـارج العينـة   

  :األساسية ، وذلك بهدف 
  .تحديد صعوبة المفردات -
 .مدى مناسبة المفردات لمستويات الطالبات  -

  .والتميز حساب معامالت السهولة والصعوبة -
طالبـات ، ) 16(وتم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية لطالبـات الفرقـة الرابعـة وعـددهن 

ــــوم  ــــك ي ــــدًا لحســــاب 3/2/2009وذل ــــدرجات تمهي ــــار ورصــــد ال ــــم تصــــحيح االختب ــــق ت م  ، وبعــــد التطبي
  :وهي كالتالي المعامالت العلمية 

  

  )السؤال( للمفردة عدد اإلجابات الصحيحة   =معامل السهولة          
  العدد الكلي لالجابات                               

  
  معامل السهولة -1= معامل الصعوبة-

  معامل التميز     - 
  

  عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األدنى للمفردة -عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األعلى للمفردة  =
  عدد أفراد العينة فى أحد األرباعيين



  -44-

ز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي معـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـمييوضح )  15( والجدول      
  ..لمسابقة القفز بالزانه 

  

  )15(جدول                                       
    لالختبار المعرفي قيد البحثمعـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـميز        

  16= ن                                                                                        
 التميز الصعوبة السهولة رقم العبارة التميز الصعوبة السهولة رقم المفردة

10.52 0.48 0.24 140.34 0.66 0.22 
20.52 0.48 0.24 150.46 0.54 0.24 
30.48 0.52 0.24 160.59 0.41 0.24 
40.63 0.37 0.23 170.52 0.48 0.24 
50.39 0.61 0.23 180.61 0.39 0.23 
60.44 0.56 0.24 190.52 0.48 0.24 
70.61 0.39 0.23 200.61 0.39 0.23 
80.41 0.59 0.24 210.57 0.43 0.24 
90.42 0.58 0.24 220.46 0.54 0.24 
10 0.38 0.62 0.23 230.59 0.41 0.24 
11 0.56 0.44 0.24 240.53 0.46 0.24 
12 0.65 0.35 0.22 250.52 0.48 0.24 
13 0.59 0.41 0.24 260.59 0.41 0.24 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )15(جدول تابع 
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  معـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـميز
  16=ن                    لالختبار المعرفي قيد البحث                                   

 التميز الصعوبة السهولة رقم العبارة التميز الصعوبة السهولة رقم المفردة

27 0.48 0.52 0.24 510.59 0.41 0.24 
28 0.63 0.37 0.23 520.61 0.39 0.23 
29 0.33 0.67 0.22 530.46 0.54 0.24 
30 0.63 0.37 0.23 540.41 0.59 0.24 
31 0.59 0.41 0.24 550.63 0.37 0.23 
32 0.58 0.42 0.24 560.38 0.62 0.23 
33 0.56 0.44 0.24 570.39 0.61 0.23 
34 0.63 0.37 0.23 580.42 0.58 0.24 
35 0.61 0.39 0.23 59 0.44 0.56 0.24 
36 0.62 0.380.2360 0.59 0.41 0.24 
37 0.52 0.48 0.24 61 0.52 0.48 0.24 
38 0.59 0.41 0.24 620.59 0.41 0.24 
39 0.61 0.39 0.23 63 0.42 0.58 0.24 
40 0.58 0.42 0.24 64 0.39 0.61 0.23 
41 0.33 0.67 0.22 650.63 0.37 0.23 

42 0.56 0.44 0.24 66 0.59 0.41 0.24 
43 0.54 0.46 0.24 67 0.41 0.59 0.24 
44 0.61 0.39 0.23 68 0.37 0.63 0.23 
45 0.58 0.42 0.24 69 0.48 0.52 0.24 
46 0.33 0.67 0.22 70 0.63 0.37 0.23 
47 0.37 0.630.23 71 0.59 0.41 0.24 
48 0.39 0.61 0.23 72 0.62 0.38 0.23 
49 0.44 0.56 0.24 73 0.56 0.44 0.24 
50 0.63 0.37 0.22 74 0.59 0.41 0.24 

ألســئلة االختبــار حســاب معــامالت الســهولة والصــعوبة والتميــز  )51(يتضــح مــن الجــدول       
) 67، 35(ن ـومعامـل الصـعوبة يتـراوح بيـ) 65، 33(المعرفى ، حيث تراوح معامل السهولة بين 

  ).24، 22(ومعامل التميز يتراوح بين 

  
  :تحديد زمن االختبــــار     - 11

  دقيقة    34.3= زمن اخر طالبة    + زمن اول طالبة     =زمن االختبــــار
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                                                                                                     2  
  :الدراسات االستطالعية : رابعا 

  :الدراسة االستطالعية االولي  -1

قامــت الباحثــة بــاجراء الدراســة االســتطالعية االولــي علــي عينــة مــن داخــل مجتمــع البحــث       
طالبة بغرض حساب المعامالت العلميـة لالختبـارات ) 16( سية قوامها وخارج عينة البحث االسا

  ).التحصيل المعرفي  – البدنية( 
  

  :المعامالت العلمية الختبارات القدرات البدنية 

  :صدق اختبارات القدرات البدنية    -1

عـــن طريـــق تطبيـــق 2/2/2009يـــوم ختبـــارات القـــدرات البدنيـــة التمـــايز التـــم حســـاب صـــدق       
طالبـة ، المجموعـة )  16 (ختبار علي مجموعتين متساويتين مـن الطالبـات ، قـوام كـل منهمـا اال

انيـة هـى مـن فريـق منتخـب الجامعـة اللعـاب القـوي ، والمجموعـة الثو  ) مميـزة ( األولي كمجموعـة
يوضـــــح معامـــــل الصـــــدق )  16 (، والجـــــدول) المميـــــزةغيـــــر  (مجموعـــــة البحـــــث االســـــتطالعية 

  .لالختبار

  

  

  

  

  

  

  
  )16(جدول 

  قيد البحثالبدنية  قدراتداللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في ال
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  16=  2ن=1ن 

 "ت"قيمة 
المجموعة غيرالمميزة وحدة  المجموعة المميزة

  المتغيرات القدرات البدنية القياس
 م ع م ع

  سرعة متر 30اختبار العدو  - ثانية 4.55 0.51 5.30 0.86 *2.92
 متر 50اختبار العدو  - ثانية 7.09 0.45 9.83 0.95 *10.11 انتقالية

 الوثب العمودي من الثبات - سم 30.83 1.07 26.58 1.16 *10.44
  قوة
مميزة 
 بالسرعة

 الوثب العريض من الثبات  - سم 1.76 0.06 1.59 0.12 *6.47

 دفع كرة طبية لالمام  - متر 4.58 0.19 5.03 0.94 *3.97

 تحمل قوة التعلق - انيةث 6.09 1.51 6.09 1.51 *6.67

 سم 15.80 1.39 9.30 1.90 *10.70
 مرونة ثني الجذع امام اسفل من الوقوف-

 رشاقة الجري الزجزاجي لبارو - ثانيه 15.11 1.28 20.30 1.73 * 9.35

 توازن الوقوف علي مشط القدم - انيةث 5.95 1.59 5.95 1.59 *6.57

 قوة القبضة اليمني - كجم 28.00 1.14 21.05 2.85 *8.77

  قوة
 قصوي

 قوة القبضة اليسري - كجم 27.79 0.49 26.95 0.23 *6.04

 قوة عضالت الرجلين - كجم 82.00 1.73 68.10 1.53 *5.56

 قوة عضالت الظهر - كجم 68.10 1.53 61.20 1.75 *11.5

  2.042=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية ) ت(قيمة *  

 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 16(يتضح من الجدول 
بين المجموعتين المميزة وغير المميزة ولصالح المجموعة المميزة في اختبارات القدرات البدنية 

الخاصة بمسابقة القفز بالزانه قيد البحث ، مما يدل على صدق االختبارات المستخدمة في 
  .وضعت من أجله لقدرتها على التمييز بين المجموعتين قياس ما 
  
  
  
  
  

  :ثبات اختبارات القدرات البدنية   -2
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، مـــن  الخاصـــة بمســـابقة القفـــز بالزانـــهتـــم إيجـــاد معامـــل ثبـــات اختبـــارات القـــدرات البدنيـــة 
) 3(بفاصـل زمنـي قـدره  Test – Retestخالل قيام الباحثة بتطبيق االختبـار ثـم إعـادة التطبيـق 

م حتـى 2/2/2009يام بين التطبيقـين ، وذلـك علـى عينـة البحـث االسـتطالعية خـالل الفتـرة مـن أ
  م ، وذلك إليجاد معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معامل االرتباط البسيط 5/2/2009
  . يوضح ذلك ) 17(، والجدول ) بيرسون( 

  )17(جدول 
  حثمعامل ثبات اختبارات القدرات البدنية قيد الب

  16= ن 

 "ر"قيمة 
وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى

 القياس
 المتغيرات القدرات البدنية

 م ع م ع

  سرعة م 30اختبار العدو  - ثانية 5.30 0.86 5.98 0.95 0.68
 متر 50اختبار العدو  - ثانية 9.83 0.95 9.85 0.76 0.74 انتقالية

 ثب العمودي من الثباتالو  - سم 26.58 1.16 26.71 5.44 0.62
  قوة
مميزة 
 بالسرعة

 الوثب العريض من الثبات - سم 1.59 0.12 1.55 0.19 0.69

 دفع كرة طبية لالمام - متر 5.03 0.94 5.78 0.79 0.71

تحمل قوة التعلق - انيةث 6.09 1.51 6.55 1.39 0.59

 مرونة ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- سم 9.30 1.90 9.00 1.22 0.71

 رشاقة الجري الزجزاجي - ثانيه 20.30 1.73 20.40 1.91 0.67
 توازن الوقوف علي مشط القدم - انيةث 5.95 1.59 5.44 1.53 0.76

 قوة القبضة اليمني - كجم 21.05 2.85 21.20 4.78 0.83

  قوة
 قصوي

 قوة القبضة اليسري - كجم 26.95 0.23 22.44 3.69 0.76

 قوة عضالت الرجلين - كجم 68.10 1.53 68.00 1.67 0.73

 قوة عضالت الظهر - كجم 61.20 1.75 61.00 1.73 0.67

  0.497= 0.05عند مستوي معنوية " ر"قيمة *    

وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التطبيقين األول ) 17(يتضح من الجدول 
ة القفـز بالزانـه قيـد البحـث ، حيـث تراوحـت قـيم والثاني الختبارات القدرات البدنية الخاصـة بمسـابق

  . مما يشير إلى ثبات تلك االختبارات) 0.83،  0.59(معامالت االرتباط 
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  :لمعامالت العلمية لالختبار المعرفي ا 
  :صدق االختبار المعرفى 

تــم حســاب صــدق االتســاق الــداخلي عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات كــل 
طالبــات مــن مجتمــع ) 16(ر ، وبــين الدرجــة الكليــة ، وذلــك علــي عينــة قوامهــا محــور مــن االختبــا

والمحـور  مفـردة يوضح معامـل االرتبـاط بـين كـل) 18(البحث وخارج العينة األساسية ، والجدول 
  .الخاص بها وبين الدرجة الكلية لالختبار المعرفي 

 

  )18(جدول 
  هامعـامالت االرتباط بين كل مفردة والمحور الخاص ب
  وبين كل محور والدرجة الكلية لالختبار المعرفى

  16= ن 

  معامل االرتباط  عدد المفردات  المحاور الرئيسية  م
  *0.759  10  الجانب التاريخي  1
  *0.812  49  الجانب المهاري  2
  *0.725  15  الجانب القانوني  3

  0.497= 0.05عند مستوي معنوية " ر"قيمة *

قة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مسـتوي معنويـة وجود عال) 18(يتضح من الجدول 
بــين درجــات كــل مفــردة والمحــور الخــاص بهــا ، وبــين كــل محــور والدرجــة الكليــة الختبــار  0.05

التحصــيل المعرفــي ، وهــذا يعطــي داللــة مباشــرة علــي صــدق اإلتســاق الــداخلي لمفــردات ومحــاور 
  .االختبار

 :ثبات االختبـار المعرفى 
علــي عينــة Test، Retestل الثبــات بطريقــة تطبيــق االختبــار وٕاعــادة التطبيــقحســاب معامــ     

طالبات من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، وذلـك بفاصـل زمنـي قـدره ) 16(قوامها 
يوضح معامل الثبات الختبار ) 19(والجدول . م11/2/2009م إلي 1/2/2009أيام، من ) 16(

  .ز بالزانه التحصيل المعرفى لمسابقة القف
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  )19(جدول 
  معامل ثبات االختبار المعرفى

  16= ن 

معامل 
 الثبات

وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى
القياس  المتغــيرات

 م ع م ع

 االختبار المعرفى درجة 30.02 4.58 30.82 4.25 *0.759

  0.497= 0.05الجدولية عند مستوي معنوية " ر"قيمة * 

 0.05وجود عالقة إرتباطية داله إحصائيًا عند مسـتوي معنويـة ) 19(يتضح من الجدول 
بــين التطبيقــين األول والثــاني لالختبــار المعرفــى لمســابقة القفــز بالزانــه، حيــث بلــغ معامــل الثبــات 

  .مما يدل علي ثبات االختبار المعرفى قيد البحث ) 0.759(
  

  :نتائج الدراسة االستطالعية االولي 
  .االختبارات ومعرفة الزمن الالزم لتطبيق كل اختبار  دقة واجراء وتنفيذ -
 .صالحية وكفاءة االدوات واالجهزة المستخدمة وكذلك بطاقات التسجيل  -

حســاب الصــدق والثبــات الختبــارات القــدرات البدنيــة ، واالختبــار المعرفــي لمســابقة القفــز  -
 .بالزانه 

  : االستمارات  -3
ع رأي الخبراء لتحديد القدرات البدنيـة وكـذلك االختبـارات قامت الباحثة بتصميم استمارات استطال

التـــي تقـــيس هـــذه القـــدرات الخاصـــة بمســـابقة القفـــز بالزانـــة كمـــا قامـــت بتصـــميم بطاقـــات تســـجيل 
القياســــات االنثربومتريــــة والقــــدرات البدنيــــة والمســــتوي الرقمــــي ومســــتوي االداء ، وكــــذلك اســــتمارة 

زمنيــة لتنفيــذ مجموعــة التمرينــات المقترحــة وعــدد الوحــدات اســتطالع رأي الخبــراء لتحديــد الفتــرة ال
  )2مرفق ( الخاص بمسابقة القفز بالزانه  C.Dالتعليمية وزمن مشاهدة ال

  
  ) 8( مرفق رقم  :مستوي االداء -

بتصــميم اســتمارة لقيــاس مســتوي االداء وعرضــها علــي الســاده الخبــراء فــي الباحثــة  قامــت
  .داء الفني لمراحل مسابقة القفز بالزانه المجال الرياضي وذلك لتقييم اال

  وقد أسفرت النتائج علي تحديد اكثر ثالث خبراء أعطوا درجات مثالية لمستوي االداء       
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  يوضح شكل االستمارة ) 20(وذلك لالستعانة بهن في لجنة لتقييم مستوي اداء الطالبات والجدول
  ) 20( جدول 

  القفز بالزانهمارة تقييم االداء الفني لمراحل است
  درجة الطالبة   )10(الدرجة المثالية   المراحل الفنية لالداء   م
    1  القبض وحمل الزانه  1
    1  االقتراب  2
    1  غرس الزانه في الصندوق  3
    1  االرتقاء  4
    1  التعلق  5
    1  المرجحة والتكور  6
    1  الفرد واالمتداد  7
    1  الدوران والدفع  8
    2  هبوطتعدية العارضة ثم ال  9

  :المستوي الرقمي  *
مــن )  3(تــم تحديــد المســتوي الرقمــي لمســابقة القفــز بالزانــه مــن خــالل اداء الطالبــات لعــدد      

  .المحاوالت واحتساب أفضل هذه المحاوالت 
  

 ) 10( مرفق  :البرنامج المقترح : سادسا 
موضوع البحث ، وعلي يعتبر البرنامج التعليمي هو المحور الرئيسي الذي يدور حوله       

ذلك فقد خضع البرنامج لالسس والمعايير العلمية والمراجع العلمية في مجال التعليم باستخدام 
  . الحاسب االلي وفي مجال مسابقات القفز بالزانه 

  : تحديد األھداف العامة للبرنامج 
ب الــتعلم قامــت الباحثــة بتحديــد األهــداف العامــة للبرنــامج فــي ثالثــة أهــداف طبقــًا لجوانــ

  :وتتمثل فيما يلي 

  :ھدف عام معرفي  -1
إكساب الطالبات عينة البحث األساسية المعلومات عن مفاهيم وحقائق مرتبطة بمسابقة 

  .القفز بالزانه 
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  :ھدف عام مھاري  -2
إكساب الطالبات عينة البحث األساسية كيفية أداء المراحـل الفنيـة الخاصـة بـالقفز بالزانـة 

  .قان وسرعة ودقة في التوقيت قيد البحث بات
  

  :ھدف عام وجداني  -3
إكســاب الطالبــات عينــة البحــث األساســية اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام الوســائط المتعــددة      

  .قيد البحثمسابقة القفز بالزانه من خالل استخدام الحاسب اآللي في تعلم 

  :صياغة األھداف العامة في صورة سلوكية 
ألهــداف العامــة للبرنــامج المقتــرح فــي صــورة أهــداف ســلوكية يمكــن مالحظتهــا تــم صــياغة ا     

  .وقياسها ووصفها وصفًا دقيقًا يوضح أشكال األداء المختلفة والمتوقعة من الطالبات

  :أسس وضع البرنامج 
  :راعت الباحثة في وضع البرنامج االسس التالية 

  .نامج والسالمة خالل فترة تنفيذ البر  انمراعاة عامل االم -1
 .مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات  -2

 .اكساب الطالبات القدرة علي الفهم والمعرفة من خالل استخدام الحاسب اآللي  -3

 .مراعاة التنوع في البرنامج لتجنب الشعور بالملل  -4

 .مراعاة تدرج البرنامج من السهل الي الصعب  -5

 .علي الفهم السريع مراعاة ترتيب التمرينات بطريقة سلسة تساعد الطالبات  -6

 .مناسبة البرنامج لالمكانات المتاحة  -7

 .االسترشاد بنتائج الدراسات االستطالعية والقياسات القبلية قيد البحث  -8

  : خطوات وضع البرنامج    
تعتبر عملية تحديد خطوات وضع البرنامج من العمليات الصعبة والتي تمثل أهمية كبيـرة        

ة في اختيار التمرينات الخاصة بالمسابقة للطالبـات قيـد البحـث وكـذلك جدًا وتتمثل تلك الصعوب
وقـــد قامـــت الباحثـــة بتقســـيم مســـابقة اختيـــار وتحديـــد المـــواد واألدوات التعليميـــة التـــي تتضـــمنها ، 

  :القفز بالزانه اليعدة مراحل وهي 
  .االقتراب  -2.                 القبض وحمل الزانه  -1



  -53-

  .االرتقاء  -4.          ندوق غرس الزانه في الص -3
  .المرجحة والتكور  -6.                                التعلق  -5
  .الدوران والدفع  -8.                       الفرد واالمتداد  -7
  .تعدية العارضة ثم الهبوط  -9

القــدرات البدنيــة قيــد ثــم تــم ربــط جميــع المراحــل الســابقة الداء الحركــة كاملــة مــع مراعــاة تنميــة     
البحـــث مـــن خـــالل االســـتعانه بالحاســـب االلـــي كوســـيلة مســـاعدة علـــي مـــدي ايضـــاح وفهـــم اداء 

  .المهارة ككل وتحديد الوقت المخصص لمشاهدته في البرنامج 
وتــم عــرض محتــوي البرنــامج علــي خبــراء فــي مجــال العــاب القــوي لالســتفاده مــن رأيهــم فــي     

  :دمه وتم تحديدها علي النحو التالي التمرينات التعليمية المستخ
  ) .ق  20( الجزء التمهيدي  -1
 ) .ق  65( الجزء الرئيسي  -2

 ) .ق  5( الجزء الختامي  -3

وفتــرة تطبيــق البرنــامج ثمانيــة أســابيع بواقــع ثمــانى وحــدات تعليميــة كــل وحــدة تعليميــة بواقــع ثالثــة 
ويـتم مشـاهدة ، دقيقـة ) 90(ميـة اليوميـة وزمن الوحـدة التعلي، ) ويوم راحة –يوم تطبيق (مرات أسبوعيا 

البرنـــامج التعليمـــي مـــن خـــالل الحاســـب االلـــي قبـــل تنفيـــذ كـــل وحـــدة تعليميـــة بفتـــرة كافيـــة تمكـــنهن مـــن 
  .المعلومات  مالحظة المسابقة ومراحلها الفنية المختلفة للتأكد من ثبات ووضوح

يمــي مــن مراحــل فنيــة لمســابقة تقــوم الباحثــة بتحديــد الجــزء المــراد مشــاهدته فــي البرنــامج التعل
القفــز بالزانــه وخطواتــه التعليميــة عبــر الحاســب االلــي الــذي ســيتم تطبيقــه عمليــا والمناســب للوحــدة 

  :وتشتمل الوحدة على األجـزاء التالية .التعليمية 

  ق) 20(ومدته :  الجـزء التمھيــــدى   -1
  اإلحمــــاء  - أ

  إعداد بدنى عـام  - ب

أجهزة الجسم المختلفة بطريقة منتظمة استعدادًا لتحمل أعبـاء ويهدف هذا الجزء إلى تمهيد 
 .الجزء الرئيسى 
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  ق     ) 65(ومدته :  الجـزء الرئيسى   -2
واشتمل علـى الخطـوات التعليميـة لمسـابقة ، وهو الجزء الخاص بتطبيق برنامج البحث     

  :تقسيمه الي جزئين  ، وتمالقفز بالزانه لمراحلها الفنية المختلفة والمتنوعة والمتدرجة 

  .دقيقه  25جزء خاص باستخدام الحاسب االلي ومدته  -أ

جـــزء خـــاص بتنفيـــذ وتطبيـــق مـــا تـــم مشـــاهدته مـــن خـــالل شـــرح المرحلـــه والتـــدرج فـــي  -ب
  .دقيقة  40تعليمها ومدته 

  ق) 5(ومدته   :الجـزء الختــامى   -3
خــالل تمرينـــــات التهدئــة  ويهــدف هــذا الجــزء إلــى عــودة الطالبــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة مــن

  .واالسترخـاء 
  

  : الثانيةالدراسة االستطالعية  -2

لوحـدة واحـدة مـن وحــدات برنـامج البحـث الثانية قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية 
وقــد ، م  2009/ 2 / 21يــومصــالحيته كــأداة وذلــك مــدي المقتــرح مــن قبــل الباحثــة للتأكــد مــن 

  :النتائج علي أسفرت 

   .الموضوعة لمسابقة القفز بالزانه مناسبة التمرينات  -

مناســـبة مشـــاهدة الطالبـــات علـــي جهـــاز الحاســـب االلـــي للتـــدرج فـــي المهـــارة وتحديـــد الوقـــت  -
  .المناسب له 

مراعاة عامل االمان اثناء قيام الطالبات بالتعلق بالزانه ووضع المراتب في المكان المناسب  -
  .لها 

  

  

  

  : االساسية  الدراسة: سابعا 
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  :القيــاس القبـلى   -1

م على  2009/ 2/    24  - 2/   22قامت الباحثة بإجراء القياس القبلى فى الفترة من      
  :وهي متغيرات البحث المختارة جميع وذلك فى ، عينة البحث االساسية 

  0االختبارات البدنية  -2                     0القياسات االنثربومترية  -1
  0المستوي الرقمي ومستوي االداء   - 4                   0اختبار التحصيل المعرفي  -3

تــم قيــاس مســتوي االداء بالدرجــة عــن طريــق لجنــة مكونــة مــن ثــالث محكمــين مــن االســاتذة      
اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق حيث تم توزيع الدرجـة علـي 

درجــة ) 1(مراحــل الفنيــة لمســابقة القفــز بالزانــه وتحســب الدرجــة الكليــة لكــل مرحلــة مــن اســاس ال
  .درجات ) 10(وتجمع الدرجة الكلية في النهاية وقد بلغ اجمالي درجات االستمارة 

وتم عرض اختبـار التحصـيل المعرفـي علـي الطالبـات بعـد اخـذ اراء السـاده الخبـراء وطبعـه       
ــ فــي صــورته النهائيــة الطالبــة علــي الناحيــة التاريخيــة والمهاريــة ل تنفيــذ البرنــامج وذلــك لتعــرف قب

  . والقانونية الخاصة بالمسابقة 

  :تطبيق البرنــامج   -2
م  2009/ 2/ 25لمتغيـرات قيـد البحـث فـى الفتـرة مـنتم تطبيـق برنـامج البحـث فـي جميـع ا

  .سبوعياً وحدات تعليمية أ 3أسابيع بواقع  8م ولمدة  2009/ 4/   20حتى 
  

  : الخطة الزمنية لتطبيق مجموعة الوحدات التعليمية المقترحة
بنــــاءا علــــي اراء الســــادة الخبــــراء فــــي المجــــال الخــــاص بتحديــــد الفتــــرة الزمنيــــة الكليــــة وعــــدد      

) 7مرفـــق ( الوحــدات فــي االســبوع وزمــن الوحــدة التعليميــة عنــد تنفيــذ مجموعــة وحــدات تعليميــة 
  . توزيع الزمني لمجموعة التدريبات المقترحة يوضح ال)  20( والجدول 

  
  
  
  
  

  )20( جدول 
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  التوزيع الزمني لمجموعة التدريبات المقترحة
  التوزيع الزمني  البيان  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  عدد االسابيع 
  عدد الوحدات التعليمية

  عدد الوحدات التعليمية في االسبوع
  زمن التطبيق في الوحدة الواحدة 

  سبوعزمن التطبيق في اال
الزمن الكلي لتطبيق البرنامج والوحدات التعليمية 

  المقترحة

  اسابيع 10
  وحدة تعليمية 30
  حدات تعليمية 3

  دقيقة  90
  دقيقة 270
  ساعة  450

  : مكونات  الوحدة التعليمية اليومية 
  

  دقيقة )  20( ومدته : االحماء  -1
  . ويشتمل علي تمرينات لتهيئة جميع اجزاء الجسم      

  

  دقيقة )  65( ومدته : الجزء الرئيسي   -2
  :وينقسم الي جزئين ) الخاصة بالقفز بالزانه ( ويعتبر اهم جزء في المحتوي للتمرينات المقترحة 

جــزء اشــتمل علــي مشــاهدة الطالبــات للمرحلــة المخصصــة اعطاؤهــا مــن خــالل الحاســب االلــي  -أ
  .دقيقة )  25( ومدته 

  .دقيقة في الوحدة الواحدة )  40( لي حدي بواقع  التدرج في تعليم كل جزء ع -ب 
  

  .دقائق )  5( ومدته : الجزء الختامي  -3
يهــــدف هــــذا الجــــزء الــــي عــــودة الطالبــــة الــــي حالتهــــا الطبيعيــــة مــــن خــــالل تمرينــــات التهدئــــة     

  .يوضح نموذج لوحدة تعليمية اسبوعية من البرنامج المقترح )  21( والجدول .واالسترخاء 
  
  
  
  

  ) 21( ل جدو
  نموذج لوحدة تعليمية اسبوعية من البرنامج المقترح
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  متغيرات الحمل  المحتوي  الوحدة  االسبوع
الجزء   االحماء

  الرئيسي
  المجموعات  التكرارات  التهدئة

  2  8، 6  4، 3، 2، 1  2، 1،4،3  1،3،8  االولي  االول
  2  8، 6  5، 4، 2، 1  6، 3، 4، 2  10، 7، 2،4  الثانية
 9، 6 ،1  الثالثة

،12  
5 ،6 ،7  ،

8  
2 ،3 ،4 ،5  6 ،8  3  

  :القيـاس البعـدى   -3
بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج قامــت الباحثــة بــإجراء القيــاس البعــدى علــى نفــس عينــة 

 -21/4البحــث االساســية فــي جميــع المتغيــرات البدنيــة وبــنفس األدوات واألجهــزة فــى الفتــرة مــن  
وبعـد ذلـك تـم ، س الشروط وبنفس الطريقـة للقيـاس القبلـى على أن يكون بنف، م 2009/  4/ 23

  .تسجيل النتائج تمهيدًا لمعالجتها إحصائًيا 
  

 ً   :المعالجات اإلحصائية المستخدمة  :ثامنا
استخدمت الباحثة األسـاليب اإلحصـائية التاليـة لمناسـبتها ، تحقيقا ألهداف البحث وفروضه      

  : لطبيعة البحث
  .المتوسط الحسابى  -
  .الوسيط  -
 .االنحراف المعيـــارى  -

 . معامل االلتواء -

 . معامل االرتباط -

 .النسب المئوية لمعدالت تغير القياسات  -

  .قيمة ت للمجموعة الواحدة  -
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  الرابـــعالفصل 

  عـرض النتائج ومناقشتھـا
  

  عرض النتـائج: أوال 

 مناقشـة النتائج: ثانيا 
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  :نتـائج عرض ال –أوال 

  )22(جدول 
  داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية

  فى المتغيرات قيد البحث
  35= ن 

 االختبــارات المتغيرات

متوسط 
القياس 
  القبلي

متوسط 
القياس 
  البعدي

  قيمة  ع ف  م ف
  )ت ( 

  القدرات البدنية  -1
  سرعة
 انتقالية

  9.92  0.67  1.14  3.84 4.98 م 30اختبار العدو  -
  10.92  0.87  1.63  8.21 9.84  متر 50اختبار العدو  -

  قوة
مميزة 
 بالسرعة

  
 

  6.82  3.35  2.25  31.00 28.75 الوثب العمودي -
  8.55  0.15  0.22  1.71 1.49  الوثب العريض من الثبات -

  16.93  0.72  2.09  7.82 5.73  دفع كرة طبية لالمام -

  20.61  3.72  13.15  28.71 15.56 التعلق -تحمل قوة
  13.64  1.03  2.41  10.43 8.02 ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- مرونة
  13.49  2.65  6.13  12.47 18.60  لباروالجري الزجزاجي  - رشاقة
  11.23  1.22  2.35  8.37 6.02  الوقوف علي مشط القدم - توازن

  قوة
 قصوي

  12.25  3.37  7.08  28.71 21.63 قوة القبضة اليمني -
  9.71  2.45  4.08  27.60 23.52 قوة القبضة اليسري -
  15.78  4.33  11.72  78.65 66.93 قوة عضالت الرجلين -
  16.56  4.02  11.42  75.54 64.12 قوة عضالت الظهر -

  13.35  1.55  3.55  5.55 2  مستوي االداء  -2
  19.05  9.18  30.00  130  100  المستوي الرقمي  -3
  17.82  11.05  33.78  68.29  34.51  التحصيل المعرفي  -4

  )0.05(عند مستوى   1.69=  الجدولية " ت" قيمة 
وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح القياسات البعدية عن القياسات  ) 22( يتضح من جدول

  .القبلية للمجموعة التجريبية فى جميع المتغيرات قيد البحث 
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  )23(جدول 
  ياسات البعدية والقبليةالنسب المئوية لمعدالت التغير للق

  فى المتغيرات قيد البحث ة التجريبيةللمجموع 

 االختبــارات المتغيرات
  معدل التغير   المجموعة التجريبية

  بعدي  قبلي   %
  االختبارات البدنية   -1

  سرعة
 انتقالية

  22.89  3.84 4.98 م 30اختبار العدو  -
  16.56  8.21 9.84  متر 50اختبار العدو  -

  ةقو
مميزة بالسرعة

  7.83  31.00 28.75 الوثب العمودي -
  14.76  1.71 1.49  الوثب العريض من الثبات -
  36.47  7.82 5.73  دفع كرة طبية لالمام -

  84.51  28.71 15.56 التعلق - تحمل قوة
  30.05  10.43 8.02 ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- مرونة
  32.96  12.47 18.60  لباروالجري الزجزاجي  - رشاقة
  39.04  8.37 6.02  الوقوف علي مشط القدم - توازن

  قوة
 قصوي

  32.73  28.71 21.63 قوة القبضة اليمني -
  17.35  27.60 23.52 قوة القبضة اليسري -
  17.51  78.65 66.93 قوة عضالت الرجلين -
  17.81  75.54 64.12 قوة عضالت الظهر -

  177.5  5.55 2  مستوي االداء  -2
  30  130  100  المستوي الرقمي  -3
  97.88  68.29  34.51  التحصيل المعرفي  -4

زيـــادة النســـب المئويـــة لمعـــدالت التغيـــر بـــين القياســـات القبليـــة )  23(يتضـــح مـــن جـــدول 
القدرات البدنية ، ومستوي االداء ، والمسـتوي ( والبعدية للمجموعة التجريبية في جميع المتغيرات 

  قيـــــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــــث تراوحـــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــبة بـــــــــــــــــــين) لمعرفـــــــــــــــــــي الرقمـــــــــــــــــــي ، والتحصـــــــــــــــــــيل ا
  )7.83  %  ،177.5  (%.  
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  :مناقشة النتــــائج  –نيا ثا

  :مناقشة الفرض األول الذي ينص علي : اوال 

تأثير البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الحاسب اآللي تأثيرا ايجابيا علي تعلم مسابقة القفز "     
 :ة الرياضية بالزانة لطالبات كلية التربي

من خالل فرض البحث والنتائج التي تم التوصل اليها والمعالجات االحصائية فقد توصلت الباحثة الي 
  :ما يلي 

الخـاص بداللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـى والبعـدى للمجموعـة ) 22(يتضح من نتائج جدول 
لصـالح )  0.05(  معنويـة  التجريبية والتى أسفرت عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي

والمستوي الرقمـي  –مستوي االداء  –التحصيل المعرفي  –البدنية ( القياسات البعدية لجميع المتغيرات 
  .الخاصة بمسابقة القفز بالزانه قيد البحث )

الباحثة هذه النتيجة الـي ان البرنـامج المقتـرح المقـدم مـن قبـل الباحثـة باسـتخدام الحاسـب  قد ترجع      
ـــالقفز بالزانـــه وتتمثـــل هـــذة القـــدرات البدنيـــة فـــي  االلـــي قـــد ادي الـــي تحســـن القـــدرات البدنيـــة الخاصـــة ب

،والقـوة القصـوي  تـوازن،  رشـاقة،  مرونـة،  تحمل قـوة،  مميزة بالسرعة قوة،  نتقاليةاال سرعةاختبارات ال
.  

ميـــة وضـــع البـــرامج فقـــد أجمعـــت العديـــد مـــن الدراســـات والمراجـــع العلميـــة المتخصصـــة علـــي اه      
ــم  التعليميــة مــن خــالل تطبيــق افــادات العلــوم المرتبطــة وباســتخدام الحاســب االلــي قــد يســاعد علــي تعل
المهارة بصورة افضل حيث تستطيع الطالبة التحصيل وجمع المعلومات المختلفة بصورة افضـل واسـرع 

( لنبوي عبـد الخـالق اسـماعيل االمعرفي ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كال مـن  امما يزيد من مستواه
 & Skinly Mم بـرودي دي1، سـكينيلي ) 13) ( م 2002(، خالـد فريـد عـزت ) 5) (م 2001

Brodie D )1990ــد  كما تشير دراسة كال مـن، ) 65) (م ، ) 36)( م 1997( مصطفي محمد فريـ
البرنـامج الـي ان ) 6) (م2001(  ، وايمـان محمـد نصـر ) 39) ( م 1993( هشام محمـد الجيوشـي 

  .التعليمي حقق نتائج افضل بالنسبة لمستوي الطالبات 
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كمــا أكــدت معظــم الدراســات الخاصــة بالتحليــل الحركــي والخصــائص الكينماتيكيــة لمســابقة القفــز       
، هشـام محمـد )  16) (م 2000( سـحر رشـدي شـبانه ونجلـه عبـد المـنعم بحيـريبالزانه مثل دراسة 

ــ )39) ( م 1993( الجيوشــي  ي ضــرورة تميــز اداء العبــي الزانــه خــالل مرحلتــي االرتقــاء والتعلــق عل
مــن خــالل ســرعة االقتــراب والقــدرة علــي تحويــل تلــك الســرعة الــي ) الرأســية واالفقيــة ( بمركبتــي القــوي 

سرعة رأسية خالل رحلة الالعب في الهواء حيث يتوقف مستوي القفزة علـي زيـادة السـرعة فـي المرحلـة 
اب وربـط ذلـك بسـرعة االرتقـاء وكـذلك الـدفع القـوي السـريع باليـدين خـالل مرحلـة الشـد االخيرة من االقتر 

والــدفع ، وكــذلك الــدفع القــوي باليــدين والكتــف االيمــن خــالل مرحلــة تعديــة العارضــة ، وهــذا مــا يفســر 
ضـــرورة تميـــز العبـــة الزانـــه بـــالقوة المميـــزة بالســـرعة وذلـــك لمعظـــم اجـــزاء الجســـم ، وهـــذا المتغيـــر مـــن 

  .تميز بها العبة الزانه التي ت تغيرات االساسيةالم

حامد حسين وآخـرون كدت العديد من الدراسات ايضا علي اهمية القوة القصوي مثل دراسة أوقد      
علــي ان ســباقات الوثــب بصــفة عامــة تحتــاج الــي قــوة عضــلية للــرجلين بينمــا تحتــاج ) 11) (م1994( 

رجلين والــذراعين معــا نظــرا العتمــاد مقــدار ثنــي الزانــه خــالل عضــلية للــقــدرة مســابقة القفــز بالزانــه الــي 
ميـز متسـابقات القفـز بالزانـه ة العضلية للذراعين ، ويعد ذلك مبـررا قويـا لتدر مرحلتي الشد والدفع علي الق

ة العضـــلية المتحركـــة باالضـــافة الـــي مرحلـــة االقتـــراب حيـــث ان اداء اقصـــي ســـرعة ممكنـــة لـــدي بالقـــدر 
االقتــراب لــن يــأتي اال اذا كانــت المتســابقة متمتعــة بقــد كــافي مــن القــوة العضــلية  المتســابقة فــي مرحلــة

  .المتحركة التي تجعلها تؤدي السرعة االنتقالية باداء افضل 

مقـــدار التحصـــيل المعرفـــي الخـــاص بمســـابقة القفـــز بالزانـــه ترجـــع الباحثـــة الـــي تقـــدم لمـــا بالنســـبة أ     
النه  ارتفاع مستوي تحسنهم فيه باستخدام الحاسب االلي ذلكالطالبات في مستوي التحصيل المعرفي و 

راع التكنولوجيــا المتطــورة فــي عــرض المعــارف والمعلومــات المرتبطــة بمســابقة القفــز بالزانــه مــن تــاريخ 
ممـا سـاعد ذلـك علـي  جيـدوالتي تم عرضها في شكل  ية وخطوات تعليمية وتدريباتونواحي فنية وقانون

عندها من جهد وبذل المزيد للوصول الي اعلـي مسـتوي يمكـن ان تصـل اليـه اعطاء الطالبة اقصي ما 
، وبذلك يتجلي دور استخدام التكنولوجيا فـي تعلـم المهـارات المسـتخدمة للطالبـات حيـث تضـفي علـيهن 

  .طريقة تفاعلية البرنامج الموضوع 

  .ومما سبق يتضح تحقيق صحة الفرض االول 
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  :ينص علي  الذي لثانيمناقشة الفرض ا: ثانيا
فـي المتغيـرات ) القبلية ، البعدية ( وجود فروق دالة احصائيا في نسب التحسن بين القياسات  "

  :  قيد البحث والمستوي الرقمي ، ومستوي االداء لمسابقة القفز بالزانه
ومســتوي وجــود نســبة تقــدم وتحســن فــى المتغيــرات البدنيــة والمســتوى الرقمــى ) 23(يتضــح مــن جــدول  

وكانــت ،  ومســتوي التحصــيل المعرفــي للقيــاس البعــدى عــن القيــاس القبلــى للمجموعــة التجريبيــةاالداء 
م عـــــدو كانـــــت نســـــبة التحســـــن  50واختبـــــار ، %) 22.89(م 30نســـــبة التحســــــن فـــــى اختبـــــار العـــــدو 

وفـــى اختبـــار الوثـــب %) 7.83(مـــن الثبـــات كانـــت النســـبة  مـــوديوفـــى اختبـــار الوثـــب الع%) 16.56(
، اختبــار %) 36.47(كانــت النســبة  دفــع كــرة طبيــةوفــي اختبــار ، %) 14.76( العــريض مــن الثبــات

، وفــى اختبــار ثنــى الجــذع مــن الوقــوف كانــت نســبة التحســن % )84.51(التعلــق كانــت نســبة التحســن 
وفــي اختبــار الوقــوف علــي ، ) %32.96(اختبــار الجــري الزجزاجــي ونســبة التحســن فــى  ،%) 30.05(

(       نـكانـــت نســــبة التحســــواختبــــار قـــوة القبضــــة اليمنــــي % ) 39.04( مشـــط القــــدم كانـــت النســــبة 
، واختبــار قــوة عضــالت % ) 17.35( كانــت نســبة التحســن واختبــار قــوة القبضــة اليســري %) 32.73

 المسـتوى الرقمـىفـى و % ) 17.81( وقوة عضالت الظهر كانت % ) 17.51( الرجلين كانت النسبة 
) % 177.5( كانـــت النســـبة           ومســـتوي االداء،  %)30( للقفـــز بالزانـــه كانـــت نســـبة التحســـن

  ). %97.88( التحصيل المعرفي  مستويوكانت نسبة التحسن في 
وترى الباحثة أن تلك الفروق ونسـب التغيـر للمجموعـة التجريبيـة فـى قياسـاتها البعديـة عـن القبليـة 

لبدنيــة والمســتوى الرقمـــى واالداء أدت إلــى اكتســاب المجموعــة التجريبيــة لمســتوى مرتفـــع مــن القــدرات ا
 مرينـاتوالتحصيل المعرفي مـن خـالل أن البرنـامج كـان لـه تـأثير إيجـابى فـى تكـوين محتـوى برنـامج الت

للقفـز مما أسهم بطريقة مباشرة فى تطوير وتحسين الكفاءة البدنيـة والمسـتوى الرقمـى  بالمسابقةالخاصة 
  .بالزانه

اثــر بصــورة ايجابيــة لــدي الطالبــات فــي الحصــول علــي ونتيجــة تــوفر اســتخدام الحاســب االلــي 
المعلومـــات عـــن االداء الحركـــي للمراحـــل الفنيـــة الداء القفـــز بالزانـــه قيـــد البحـــث والقـــدرة علـــي اســـترجاع 
المعلومات التي تراها الطالبة علي جهاز الكمبيـوترفي اي وقـت يريـدون وكـذلك عـرض المعلومـات عـن 

والفنيـة  لطالبات وتناول التفاصيل الدقيقة لجميع النواحي التعليميةاالداء المهاري بشكل جذاب ومشوق ل
لــالداء باالضــافة الــي توضــيح نــواحي القصــور واالخطــاء اثنــاء اداء النــواحي الفنيــة لــالداء فــي مســابقة 

  .القفز بالزانه 
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ج كل ذلك ساعد علـي تحسـن مسـتوي االداء والمسـتوي الرقمـي ممـا يـدل علـي مـدي تـأثير البرنـام      
المستخدم بالحاسب االلي الذي اكسب الطالبات القدرة علي االداء المهاري بشكل جيـد هـذا ويتفـق ذلـك 

، )14)(م1996(خالد مرجـان عبـد الـدايم ،  )11)(م1994(حامد حسين ، آخرونمع دراسة كال من 
 Wiksten D .L. & Patterson .Pويكستن دي ال و باترسن بي 

) 1)(م2003( ،احمـد محمـد عبـد الفتـاح) 20)(م 2001(مد سـعد ،عائشة مح)  67)  ( م 1998( 
) م 2005( ، عـزة احمـد شـحاته ) 18)(م 2004( صالح محمد عسران ، هبة عبد العظيم امبابي ،
، وذلــك علــي ان تصــميم برنــامج تعليمــي باســتخدام الحاســب االلــي يســاعد علــي اتقــان المهــارات ) 24(

  .ية التعليمية المختلفة والتي يتحقق منها هدف العمل

  .. بحثال الثاني لهذامما سبق يتضح تحقق صحة الفرض     
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  الخامسالفصل 

  االستنتاجات والتوصيــات

  االستنتاجــات: أوال 

 التوصيـــات : ثانيا 
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  :االستنتــاجات والتوصيــات 

  :االســتنتاجـات : أوال 

أمكـن للباحثـة ، وتحليل النتـائج ، لمعالجة اإلحصائية فى حدود العينة والمنهج المستخدم وا
  :التوصل لالستنتاجات اآلتية 

أن البرنــامج التعليمــي المقتــرح باســتخدام الحاســب اآللــي قــد أثّـــر إيجابيــًا علــى تعلــم مســابقة  -1
  .القفز بالزانة للطالبات عينة البحث 

ـــة  -2 ـــين متوســـطات القياســـات القبلي ـــة إحصـــائية ب ـــة للمجموعـــة وجـــود فـــروق ذات دالل والبعدي
 .التجريبية في جميع المتغيرات البدنية قيد البحث ولصالح القياسات البعدية 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في معدالت نسب التحسن في المتغيرات البدنية  -3

ـــة إحصـــائية فـــي نســـب التحســـن بالنســـبة لمســـتوي األداء والمســـتوي  -4 وجـــود فـــروق ذات دالل
 .الرقمي  

ـــة للمجموعـــة وجـــود فـــروق ذ -5 ـــة والبعدي ـــين متوســـطات القياســـات القبلي ـــة إحصـــائية ب ات دالل
  .التجريبية في مقدار التحصيل المعرفي الخاص بالقفز بالزانة ولصالح القياسات البعدية
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  :التوصيــــــات  –ثانيا 
البحـث ، توصـي  ةوفـى حـدود عينـ، فى ضـوء النتـائج التـى أسـفرت عنهـا هـذه الدراسـة 

  : لي الباحثة بالتا
دام الحاســب اآللــي فــي البــرامج التعليميــة والتدريبيــة المقترحــة لتحســين مســتوى بعــض خاســت -1

  .المتغيرات البدنية والتى تحتاج إلى سرعة فى األداء 
ضرورة تدريب الطالبات علي استخدام احدث الوسائل في تكنولوجيا التعليم التـي تسـاعدهم  -2

 .علي فهم وٕايضاح المناهج بالكلية 

 .وفير الدعم المادي والفني لسهولة استخدام األدوات الالزمةضرورة ت -3

للخصـائص البيولوجيـة والبدنيـة المستخلصـة لمتسـابقات  Normsوضع مسـتويات معياريـة  -4
 .القفز بالزانه 

التقنــين العلمــي لمكونــات حمــل التــدريب والتركيــز فــي بــرامج اإلعــداد البــدني العــام والخــاص  -5
المســابقة ابتــدءا مــن الصــف األول بالكليــة والتــدرج الســليم  لطالبــات الكليــة ألداء مثــل هــذه

 .بالمهارة للوصول الي المستوي المطلوب في الفرقة الرابعة 

مراجعـــة المنـــاهج التعليميـــة بالكليـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجـــودة الشـــاملة والتـــي تؤكـــد علـــي  -6
 .ضرورة الربط بين المناهج والوسائل التعليمية الحديثة 

رة التــدريب لضــمان االســتفادة مــن البرنــامج الموضــوع وزيــادة نســب تحســن محاولــة إطالــة فتــ -7
الطالبــات وكــذلك االهتمــام بتقــويم بــرامج تنميــة القــوة الخاصــة للطالبــات لمــا فــي ذلــك مــن 

 .إعطاء نتائج أفضل 

  
 

  



  
  
  
  

  الفصل الثالث
  إجــراءات البحـــث

  

  منھج البحـــــث: أوال 

  مجتمع وعينة البحث:ثانيا 

 أدوات جمع البيانات:ثالثا 

 الدراسات االستطالعية :رابعا 

 المعامالت العلمية لالختبارات:خامسا 

 البرنامج المقترح:سادسا 

 الدراسة األساسية:سابعا 

 ةالمعالجات اإلحصائيــــــ: ثامنا 
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  :إجـــراءات البحــث 

  :منھـج البحــــث  : أوال
 باســــتخدام،  وأهدافـــه البحــــث هـــذا لطبيعـــة لمالئمتــــه التجريبـــي المــــنهج الباحثـــة اســـتخدمت

  . واحدة جريبيةت لمجموعة البعدى القبلى القياس ذو التجريبى التصميم
  

  :مجتمع وعينة البحث : ثانيا 
مـادة  تخصـص"  الرابعة الفرقة طالباتن من وه،  يةالعمد بالطريقة البحث مجتمع اختيار تم
 الدراسـى للعـام وذلـك،  الزقازيق جامعة بناتلل الرياضية التربية بكلية"  والمضمار الميدان مسابقات
 طالبــات) 6( عــدد مــنهن ةـطالبــ) 25(  عــدد اســتبعاد تــم،  طالبــة) 76( وعــددهن م2009/ 2008
 فــــرق فــــى مشــــتركات طالبــــات)  9(  وعــــدد،  اباتمصــــ طالبــــات)  4(  وعــــدد،  لإلعــــادة باقيــــات
 بـةطال) 16( عـدد سـحب تـم كمـا طالبـات غائبـات لـم ينتظمـوا فـي الحضـور،)  6( وعدد ، رياضية
 البـالغ البحث ةـعين باختيار الباحثة وقامت، العشوائية بالطريقة عليهن االستطالعية الدراسة إلجراء
ـــقدره نســبةب الكلــي البحــث مجتمــع مــن طالبــة)  35( نـعددهــ  والجــدول) % 46.05(           اـ

  .البحث وعينة مجتمع تصنيف يوضح) 6(
  )6(جدول

  تصنيف مجتمع وعينة البحث

 األساسية بحثعينة ال مجتمع البحث البيــان
العينة 

 االستطالعية

الطالبات 
 المستبعدات

 25 16 35 76 العدد إجمالي

 %32.89 % 21.05 %46.05 %100 النسبة المئوية
  

 

  :لعينة البحث  اإلحصائيالتوصيف 
قامـت الباحثـة بعد الرجوع للسـادة الخبـراء ومـن خـالل الدراسـات السـابقة والمراجـع العلميـة 

بين الطالبات عينة البحث في بعض المتغيرات قيد  الطبيعيبالتأكد من تماثل واعتدالية المنحنى 
 –كـالعمر الزمنـى (مثـل متغيـرات النمـو والتي قد يكون لها تأثير علـى المتغيـر التجريبـي و البحث 

و اختبـارات القـدرات البدنيـة الخاصـة المعرفى  واختبار التحصيل، ) ووزن الجسم –الطول الكلي 
   ).7(كما يوضحها الجدول ،  بالزانةبمسابقة القفز 
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  )7( جدول

  في متغيرات  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية 
  قيد البحث التحصيل المعرفىو ، معدالت النمو 

  51= ن   

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 معامل اإللتواء الوسيط

1 - 
مو
 الن
الت

معد

 1.91 20.00 0.47 20.3 سنة  العمر الزمني -

 0.79 160.00 4.1 161.08 سم الطول الكلي -

 0.51 - 57.00 6.95 55.80 كجم وزن الجسم -

 0.14- 34.71 3.52 34.54 درجة التحصيل المعرفى  -2

  

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  7( ح مـــــن جـــــدولـويتضـــــ        
، ممــــا يشــــير إلــــي تماثــــل واعتداليــــة ) 3+ ، 3- (، وقــــد انحصــــرت هــــذه القــــيم بــــين ) 1.91:  51- ( 

  . بالزانةالخاص بمسابقة القفز صيل المعرفى التحو ، و ـدالت النمـمعالبيانات في متغيرات 
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  )8(جدول
  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية 

  قيد البحث   البدنية قدراتالفي 
  51= ن

 القدرات البدنية م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.6 - 5.00 0.65 4.87 ةثاني ترم 30اختبار العدو  - 1

 0.03- 9.64 0.92 9.63 ثانية متر 50اختبار العدو  - 2

 0.37- 28.80 1.19 28.65 سم الوثب العمودي -  3  

 0.18- 1.45 0.16 1.44 ترم الوثب العريض من الثبات  - 4

 1.32 - 4.27 0.34 4.12 ترم دفع كرة طبية لالمام  - 5

 0.38 15.00 3.79 15.48 انيةث ذراعينمن وضع ثني ال التعلق - 6  

 0.11 - 8.01 1.93 7.94 سم ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- 7  

 1.02 19.00 2.14 19.73 ثانية الجري الزجزاجي لبارو - 8  

 0.09 5.92 1.56 5.97 انيةث الوقوف علي مشط القدم - 9  

 0.22 21.51 4.88 21.88 كجم قوة القبضة اليمني -   10

 1.12 22.11 3.77 23.52 كجم قوة القبضة اليسري - 11

 0.63 68.50 1.56 68.83 كجم قوة عضالت الرجلين - 12

 1.05- 74.00 3.03 72.94 كجم قوة عضالت الظهر - 13

  

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  8( يتضـــــح مـــــن جـــــدول      
، مما يشير إلي تماثـل واعتداليـة ) 3+ ، 3-(ت هذه القيم بين ، وقد انحصر ) 1.12:  1.32-(

  .البيانات في جميع المتغيرات قيد الدراسة 
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  ) 9 (جدول 
  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية 

  في جميع المتغيرات قيد البحث
  35= ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 

 تواءاإلل

1 -
ت 
عدال

م
مو
الن

 

 0.65 20.00 20.10.46 سنة العمر الزمني -

 0.76 160.00 4.1 161.04 سم الطول الكلي -

 0.53 - 57.00 6.95 55.76 كجم وزن الجسم -

 0.15- 34.69 3.52 34.51 درجة التحصيل المعرفى  -2

      :القدرات البدنية -3

عة
سر

ية  
قال
انت

 

 0.09 - 5.00 0.65 4.98 انيةث متر 30اختبار العدو  -

 2.27 9.12 0.95 9.84 انيةث متر 50اختبار العدو  -

   
   

وة
ق

  
عة
سر
بال

ة 
يز
 0.43- 29 1.69 28.75 سم الوثب العمودي -مم

 1.00 1.45 0.12 1.49 ترم الوثب العريض من الثبات  -

 0.76 5.55 0.71 5.73 ترم دفع كرة طبية لالمام  -
 0.03 - 15.60 3.75 15.56 انيةث التعلق -تحمل قوة
 0.15- 8.12 2.01 8.02 سم ثني الجذع امام اسفل من الوقوف-مرونة
 0.98 18.00 1.83 18.60 انيةث الجري الزجزاجي لبارو -رشاقة
 0.12 5.96 1.49 6.02 انيةث الوقوف علي مشط القدم -توازن
  
  
  قوة
قصوي

 0.35 21.00 5.37 21.63 كجم قوة القبضة اليمني -

 0.18 23.29 3.86 23.52 كجم قوة القبضة اليسري -

 0.99 66.00 2.82 66.93 كجم قوة عضالت الرجلين -

 0.16 - 64.19 1.29 64.12 كجم قوة عضالت الظهر -

 0.82 1.97 0.11 2 درجة مستوي االداء -4

  1.12  98.6  3.73  100  سم  المستوي الرقمي  -5

  أن قـــــيم معـــــامالت اإللتـــــواء ألفـــــراد عينـــــة البحـــــث تراوحـــــت بـــــين)  9( وليتضـــــح مـــــن جـــــد      
، مما يشير إلي تماثل واعتدالية ) 3: + 3-(، وقد انحصرت هذه القيم بين ) 2.27:  0.53-( 

  . بحثات في جميع المتغيرات قيد الالبيان
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  جمع البيانات ادوات :ثالثا 
بيانــات علــي أن يراعــي عنــد اختيارهــا قامــت الباحثــة بتحديــد الوســائل المســتخدمة لجمــع ال

  :الشروط التالية 
  . أن تكون سهلة التنفيذ وفعالة في تشخيص الجوانب المحددة لها -
 ).الثبات –الصدق (أن تتوافر فيها المعامالت العلمية  -

  .أن يجمع علي استخدامها عدد كبير من خبراء التربية الرياضية -
  :وتنقسم أدوات جمع البيانات إلي 

  .األدوات واألجهزة  -1
  :االختبارات  -2

  .اختبار التحصيل المعرفي  -ب   .                ارات بدنية اختب -أ     
  .االستمارات  -3

  :المستخدمة  واألجھزة األدوات -1
قامــت الباحثــة بمعــايرة جميــع األجهــزة للتحقــق مــن صــدقها بمقارنتهــا بــأجهزة أخــرى للتأكــد     

  :ة قياس كما يلى من صالحيتها كأدا
  3مرفق (  .جهاز الرستاميتر لقياس الطول(  
  3مرفق (  .ميزان طبى لقياس الوزن( 

  ديناموميتر لقياس قوة عضالت الرجلين والظهرجهاز. 

  مانوميتر به مقياس مدرج لقياس قوة عضالت القبضة اليمني واليسري جهاز.  
  شريط قياس لقياس المسافات. 

  ونة مسطرة مدرجة لقياس المر. 

  ساعة إيقاف لقياس الزمن. 

 كرات طبية. 

  سلم تسلق ، جهاز العقلة. 

  مقاعد سويدية. 

  اقماع وصناديق مقسمة. 

  مراتب اسفنجية. 
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 جهاز الوثب . 

 مختلفة االوزان  زانات. 

  حاسب آلي 

  اسطواناتCD  

  :االختبارات  -2
  :قامت الباحثة باستخدام االختبارات اآلتية 

  : يةاالختبارات البدن -أ
المراجــع العلميــة المتخصصــة والدراســات الســابقة  بعــد االطــالع علــي تاختيــار االختبــاراتــم       

حــــول القــــدرات البدنيــــة فــــي المجــــال الرياضــــي ) 10(وعــــددهم واخــــذ رأي بعــــض الســــادة الخبــــراء 
  ) 1مرفق .( الزانةمسابقة القفز بالخاصة ب

عرضها علي السادة  رتبطة بهدف البحث وتموكذلك قامت الباحثة بحصر القدرات البدنية الم    
درات اختيــار القــ وقــد تــم)  2مرفــق ( الزانــه الخبــراء لتحديــد انســب القــدرات البدنيــة لمســابقة القفــز ب

حيث انها تمثل اهم القدرات  .فأكثر من رأي السادة الخبراء % 80التي حصلت علي نسبة مئوية
   )11(، ) 10(لخاصة بالمسابقة كما يوضحها جدولالبدنية ا

  )10(جدول 
  10=ن       النسبة المئوية الراء الخبراء حول أهم القدرات البدنية قيد البحث                

 % النسبة المئوية  ) 100( مجموع الدرجات   القدرات البدنية  م

 %85  85 السرعة االنتقالية - 1

 %90  90 القوة القصوي - 2

 %95  95 التوازن - 3

 %80  80 مميزة بالسرعةالقوة ال - 4

 %73  73 الرشاقة - 5

 %87  87 المرونة - 6

 %75  75 تحمل عضلي - 7

آراء الســــادة الخبـــراء فـــي تحديــــد القـــدرات البدنيـــة الخاصــــة ) 10(يتضـــح مـــن الجـــدول           
  .  القفز بالزانه  قيد البحث بمسابقة
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  ) 11( جدول 
  10=ن       اهم االختبارات البدنية قيد البحث الخبراء حول  ألراءالنسبة المئوية          

 النسبة المئوية االختبارات القدرات البدنية م

 القوة القصوي 1

  اختبار قوة عضالت الرجلين 
  اختبار قوة عضالت الظهر

  اختبار قوة عضالت الذراعين
  . اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل المعدل

 قوة القبضة اليمني واليسري

95.12%  
82.93%  
70.23%  
65.86%  
90.15% 

 السرعة 2

  م من بداية متحركة30اختبار العدو 
  ث15اختبار الجري في المكان 

 م من بدء عالى50اختبار العدو 

86.19%  
70.79%  
84.45% 

 الرشـاقة 3

  اختبار الجرى المكوكى
  اختبار الجري الزجزاجي لبارو
 ث)10(االنبطاح المائل من الوقوف 

65.12%  
84.35%  
55.25% 

 القــوة المميزة بالسرعة 4

  اختبار الوثب العمودى
  اختبار الوثب العريض

  كجم لالمام )3(دفع كرة طبية 
 الوثب الثالثي من الثبات 

84.13%  
89.33%  
90.17%  
71.15% 

 المرونــــة 5

  اختبار ثنى الجذع من الجلوس الطويل
  اختبار الكوبرى

  اختبار ثنى الجذع من الوقوف
 ر مرونة الحوض اختبا

66.12%  
59.32%  
85.18%  
64.96% 

 تحمل عضلي 6

  من وضع ثني الذراعين قاختبار التعل
  اختبار رفع الرجلين عاليا

 اختبار الجلوس من الرقود 

100%  
79.15%  
75.98% 

 التوازن 7

  اختبار الوقوف علي مشط القدم
  اختبار الوقوف علي اليدين

  اختبار باس المعدل
 ي عارضةاختبار المشي عل

99.12%  
78.91%  
76.56%  
79.99% 

فـأكثر % 80ان القـدرات البدنيـة التـي حصـلت علـي نسـبة مئويـة )  11( يتضح مـن جـدول      
القــوة القصــوي ، الســرعة ، الرشــاقة ، القــوة المميــزة بالســرعة ، المرونــة ، (مــن رأي الخبــراء هــي 

  . )التحمل العضلي ، والتوازن 
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  )4مرفق (:    المستخدمة في البحث  اختبارات القدرات البدنية
  ).لقياس السرعة القصوي ( م من بداية متحركة  30العدو  -1
 ) .لقياس السرعة ( م من البدء العالي  50العدو  -2

 ) .لقياس القدرة العضلية للرجلين ( الوثب العمودي من الثبات  -3

 ) .لقياس القدرة العضلية للرجلين (الوثب العريض من الثبات  -4

 ).لقياس تحمل عضلي قدرة الذراعين والكتفين  (التعلق  -5

 ).لقياس القوة المميزة بالسرعة ( كجم لالمام ) 3(دفع كرة طبية  -6

 ).لقياس المرونة ( ثني الجذع من الوقوف  -7

 ) .لقياس الرشاقة ( الجري الزجزاجي لبارو  -8

 ) .لقياس التوازن ( الوقوف علي مشط القدم  -9

 ).لقياس القوة القصوي ( قوة القبضة اليمني واليسري -10

  ).لقياس القوة العضلية ( قوة عضالت الرجلين والظهر -11
  

  )9مرفق : (اختبار التحصيل المعرفي  -ب 
اختبار التحصيل المعرفي وذلك لقياس مدى تحصيل الطالبات  تصميمقامت الباحثة ب

لباحثة في اختيار قيد البحث ، ولقد اعتمدت ا الخاص بمسابقة القفز بالزانه  للجانب المعرفي
  :االختبار على الخطوات التالية 

  

  :تحديد الھدف من االختبار  -1
يهــدف هــذا االختبــار إلــى قيــاس تحصــيل الطالبــات عينــة البحــث فــي الجوانــب المعرفيــة 
الخاصـــة بمســـابقة القفـــز بالزانـــه ، علـــى أن يتمشـــى هـــذا االختبـــار مـــع مســـتوى الطالبـــات بالفرقـــة 

  .الرياضية جامعة الزقازيق الرابعة بكلية التربية 
  

 :إعداد المحاور الرئيسية لالختبار -2
قامــت الباحثــة بتحديــد المحــاور الرئيســية لالختبــار المعرفــي والتــي تــرتبط بمســابقة القفــز 

) 4(بالزانه ، وذلك طبقًا للهدف العام واألهـداف السـلوكية لالختبـار المعرفـي، حيـث أشـتمل علـي 
خبراء في مجال العـاب القـوي لتحديـد أهـم المحـاور ) 5(علي عدد محاور قامت الباحثة بعرضها 

التـــي تـــرتبط بشـــكل مباشـــر بموضـــوع البحـــث ، علـــى أن يشـــترط بـــالخبير أن يكـــون عضـــو هيئـــة 
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،  ســنوات 10تــدريس بأحــدى كليــات التربيــة الرياضــية ، وأن يكــون فــى المجــال لمــدة ال تقــل عــن 
  .براء حول محاور االختبار المعرفييوضح النسبة المئوية ألراء الخ) 12(والجدول 

  )12(جدول 
  .النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور االختبار المعرفي

 نسبة أراء الخبراء المحاور الرئيسية م

 ٪90.23 الجانب التاريخي -1

 ٪75.95 الجانب البدني -2

 ٪100 الجانب المهاري -3

 ٪100 القانونيالجانب  -4

ـــ ـــةـوق ـــة قـــدرها  د ارتضـــت الباحث فـــأكثر مـــن آراء الخبـــراء فـــي محـــاور ) ٪85(بنســـبة مئوي
ــ حيــث تــم اختيــار المحــور التــاريخي ، والمهــاري ) 12(ار المعرفــي كمــا يوضــحها الجــدول ـاالختب

  . قانونيوال
  

 :تحديد األھمية النسبية لمحاور االختبار -3
، التـاريخي ، (لمعرفـي بعد تحديد المادة العلمية لالختبار والمتمثلة فـي محـاور االختبـار ا

خبـراء فـي مجـال العـاب ) 5(قامـت الباحثـة بعـرض تلـك المحـاور علـي عـدد ) والقـانوني  المهاري
ثـم قامـت ) 13(القوي بهدف تحديد األهمية النسبية لكل محور من المحاور الثالث كما بالجدول 

 :خدام المعادلة التاليـةالباحثة بعد ذلك بإيجاد المتوسط الحسابي ألراء الخبراء في كل محور باست
  المتوسط الحسابي لألهمية النسبية للمحور

  
=  

  
  )13(جدول 

  األهمية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي
  

 متوسط األهمية النسبية المحاور الرئيسية م 

 ٪18.76 الجانب التاريخي -1

 ٪62.59 مهاريالجانب ال -2

 ٪28.65 قانونيالجانب ال -3
  

  :د وصياغة مفردات االختبارتحدي -4
 

  مجموع النسب المئوية ألراء الخبراء في المحور
  

 عدد الخبراء
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ها فــي اســتمارة لمعرفــة ضــعتــم صــياغة أســئلة االختبــار وفقــًا للشــروط والمواصــفات الواجــب اتباعهــا وو 
 –مناســبتها لمســتوى الطالبــات  –الوضــوح فــي التعبيــر : (مــدى صــالحيتها، علــى أن يراعــي فــي تلــك األســئلة 

  ) .داف البرنامجمدى قياس أه –االختصار  –الدقة العلمية  –الشمولية 
 وقــد راعــت الباحثــة عنــد توزيــع مفــردات االختبــار علــى المســتويات المعرفيــة فــى صــورته األوليــة

  :النقاط التالية 
لكـل محـور مـن المحـاور  فـي مسـابقة القفـز بالزانـه أن يتم تحديد عدد مفردات االختبار المعرفى

 : على أساس األهمية النسبية لكل محور طبقا للمعادلة التالية

   أجمالى مفردات االختبار Xاألهمية النسبية للمحور = األهمية النسبية لكل محور  
                                                                                         100     

  :تحديد نوع األسئلة   -5
ــــاجابتياالختيـــار مـــن وهـــو  ميـــزان تقـــديرتـــم صـــياغة أســـئلة االختبـــار المعرفـــي مـــن خـــالل  (  ن ــ

، وذلــك لســهولة تصــحيحها فضــال عــن تقليــل التخمــين بهــا ، ويعتبــر مــن أفضــل أنــواع  )صــواب ، خطــأ 
  . االختبارات الموضوعية وأكثرها شيوعًا واستعماالً 

  

   :إعداد الصورة المبدئية لالختبار   -  6
مــن الخبــراء فــي مجــال العــاب ) 5( تــم عــرض الصــورة المبدئيــة لالختبــار بعــد إعــداده علــي عــدد       

، ومــدي قياســها  مفــردات االختبــار للتطبيــق وطريقــة صــياغتهاالقــوي، وذلــك بهــدف التأكــد مــن صــالحية 
ســؤاال وقــد أوضــحت نتيجــة اســتطالع رأي ) 67(بلــغ عــددها  قــدلألهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا ، و 

لالختبــار المعرفــي علــي أن يــتم إجــراء  علـي األســئلة) ٪96.9(الخبـراء علــي مــوافقتهم بنســبة مئويــة قــدرها
  .في بعض األسئلة) بالحذف ، بإعادة الصياغة ، باإلضافة(بعض التعديالت 

   
  :تعليمات االختبـــار   -7

من األمور الهامة لتطبيـق االختبـار المعرفـي هـو إعـداد قائمـة بتعليمـات االختبـار بصـورة سـهلة 
هـا توضـيح الهـدف المطلـوب مـنهن ، وبالتـالي يجـب أن تناسب مستوى الطالبات قيد البحث ويترتـب علي

  .تكتب تعليمات االختبار بلغة سليمة وواضحة بعيدة عن اإلطالة
  
  
  
  
  
  

  

  :الصورة النھائية لالختبار  -8
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مفـــردة ، وهـــي الصـــورة ) 74(بعـــد إجـــراء التعـــديل التـــى أشـــار اليهـــا الخبـــراء أصـــبح عـــدد األســـئلة       
يوضـــح المحـــاور الرئيســـية ) 14(والجـــدول ، الصـــالحة لالســـتخدام والتطبيـــق النهائيـــة لالختبـــار المعرفـــي 

  .لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وارقامها 
  

  ) 14( جدول 
  المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وارقامها

  االرقام  عدد المفردات  المحاور الرئيسية  م
  ) 10 -1(   10  الجانب التاريخي  1
  ) 58 – 11(   49  المهاريالجانب   2
  ) 74 – 59(   15  الجانب القانوني  3

  

  :تصحيح االختبار  -9
يـــتم اعطـــاء درجـــة واحـــدة لكـــل إجابـــة صـــحيحة عـــن بنـــود االختبـــار المعرفـــى ، وٕاعطـــاء صـــفر   

درجــة ، وتــم إعــداد ) 74(لإلجابــة الخاطئــة ، وبالتــالى يكــون الحــد األقصــى للــدرجات لــدرجات االختبــار 
  . ح االختبار مفتاح لتصحي

  

  :تحليل مفردات االختبار   - 10
يقصد بهـا تطبيـق االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية مـن المجتمـع األصـلي للبحـث وخـارج العينـة   

  :األساسية ، وذلك بهدف 
  .تحديد صعوبة المفردات -
 .مدى مناسبة المفردات لمستويات الطالبات  -

  .حساب معامالت السهولة والصعوبة والتميز -
طالبـات ، ) 16(تم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية لطالبـات الفرقـة الرابعـة وعـددهن و 

ــــوم  ــــك ي ــــدًا لحســــاب 3/2/2009وذل ــــدرجات تمهي ــــار ورصــــد ال ــــم تصــــحيح االختب ــــق ت م  ، وبعــــد التطبي
  :وهي كالتالي المعامالت العلمية 

  

  )لسؤالا( عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة   =معامل السهولة          
  العدد الكلي لالجابات                               

  
  معامل السهولة -1= معامل الصعوبة-
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  معامل التميز     - 
  

  عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األدنى للمفردة -عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األعلى للمفردة  =
  عدد أفراد العينة فى أحد األرباعيين

ز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي معـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـمييوضح )  15 (والجدول      
  ..لمسابقة القفز بالزانه 

  

  )15(جدول                                       
    لالختبار المعرفي قيد البحثمعـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـميز        

  16= ن                                                                                        
 التميز الصعوبة السهولة رقم العبارة التميز الصعوبة السهولة رقم المفردة

10.52 0.48 0.24 140.34 0.66 0.22 
20.52 0.48 0.24 150.46 0.54 0.24 
30.48 0.52 0.24 160.59 0.41 0.24 
40.63 0.37 0.23 170.52 0.48 0.24 
50.39 0.61 0.23 180.61 0.39 0.23 
60.44 0.56 0.24 190.52 0.48 0.24 
70.61 0.39 0.23 200.61 0.39 0.23 
80.41 0.59 0.24 210.57 0.43 0.24 
90.42 0.58 0.24 220.46 0.54 0.24 
10 0.38 0.62 0.23 230.59 0.41 0.24 
11 0.56 0.44 0.24 240.53 0.46 0.24 
12 0.65 0.35 0.22 250.52 0.48 0.24 
13 0.59 0.41 0.24 260.59 0.41 0.24 

  
  
  
  
  

  
  )15(جدول تابع 
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  معـامـالت السـهولة والصـعوبة والتـميز
  16=ن                    لالختبار المعرفي قيد البحث                                   

 التميز الصعوبة السهولة رقم العبارة التميز الصعوبة السهولة رقم المفردة

27 0.48 0.52 0.24 510.59 0.41 0.24 
28 0.63 0.37 0.23 520.61 0.39 0.23 
29 0.33 0.67 0.22 530.46 0.54 0.24 
30 0.63 0.37 0.23 540.41 0.59 0.24 
31 0.59 0.41 0.24 550.63 0.37 0.23 
32 0.58 0.42 0.24 560.38 0.62 0.23 
33 0.56 0.44 0.24 570.39 0.61 0.23 
34 0.63 0.37 0.23 580.42 0.58 0.24 
35 0.61 0.39 0.23 59 0.44 0.56 0.24 
36 0.62 0.380.2360 0.59 0.41 0.24 
37 0.52 0.48 0.24 61 0.52 0.48 0.24 
38 0.59 0.41 0.24 620.59 0.41 0.24 

39 0.61 0.39 0.23 63 0.42 0.58 0.24 
40 0.58 0.42 0.24 64 0.39 0.61 0.23 
41 0.33 0.67 0.22 650.63 0.37 0.23 

42 0.56 0.44 0.24 66 0.59 0.41 0.24 
43 0.54 0.46 0.24 67 0.41 0.59 0.24 
44 0.61 0.39 0.23 68 0.37 0.63 0.23 
45 0.58 0.42 0.24 69 0.48 0.52 0.24 
46 0.33 0.67 0.22 70 0.63 0.37 0.23 
47 0.37 0.630.23 71 0.59 0.41 0.24 
48 0.39 0.61 0.23 72 0.62 0.38 0.23 
49 0.44 0.56 0.24 73 0.56 0.44 0.24 
50 0.63 0.37 0.22 74 0.59 0.41 0.24 

حســاب معــامالت الســهولة والصــعوبة والتميــز ألســئلة االختبــار  )51(يتضــح مــن الجــدول       
) 67، 35(ن ـومعامـل الصـعوبة يتـراوح بيـ) 65، 33(المعرفى ، حيث تراوح معامل السهولة بين 

  ).24، 22(ومعامل التميز يتراوح بين 
  :تحديد زمن االختبــــار     - 11

  دقيقة    34.3= زمن اخر طالبة    + بة زمن اول طال    =زمن االختبــــار
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                                                                                                     2  
  :الدراسات االستطالعية : رابعا 

  :الدراسة االستطالعية االولي  -1

مــن داخــل مجتمــع البحــث الولــي علــي عينــة الدراســة االســتطالعية اقامــت الباحثــة بــاجراء       
( المعـامالت العلميـة          بغـرض حسـاب ةطالبـ) 16( قوامهـا وخارج عينة البحث االساسـية 

  ).التحصيل المعرفي  – البدنيةلالختبارات 
  

  :المعامالت العلمية الختبارات القدرات البدنية 

  :صدق اختبارات القدرات البدنية    -1

عـــن طريـــق تطبيـــق 2/2/2009يـــوم ختبـــارات القـــدرات البدنيـــة التمـــايز الدق تـــم حســـاب صـــ      
طالبـة ، المجموعـة )  16 (االختبار علي مجموعتين متساويتين مـن الطالبـات ، قـوام كـل منهمـا 

انيـة هـى مـن فريـق منتخـب الجامعـة اللعـاب القـوي ، والمجموعـة الثو  ) مميـزة ( األولي كمجموعـة
يوضـــــح معامـــــل الصـــــدق )  16 (، والجـــــدول) المميـــــزةغيـــــر  (مجموعـــــة البحـــــث االســـــتطالعية 

  .لالختبار
  
  
  
  
  
  

  
  )16(جدول 

  قيد البحثالبدنية  قدراتداللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في ال
  16=  2ن=1ن 
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 "ت"قيمة 
المجموعة غيرالمميزة وحدة  المجموعة المميزة

  المتغيرات القدرات البدنية القياس
 م ع م ع

  سرعة متر 30اختبار العدو  - ثانية 4.55 0.51 5.30 0.86 *2.92
 متر 50اختبار العدو  - ثانية 7.09 0.45 9.83 0.95 *10.11 انتقالية

 الوثب العمودي من الثبات - سم 30.83 1.07 26.58 1.16 *10.44
  قوة
مميزة 
 بالسرعة

 الثبات  الوثب العريض من - سم 1.76 0.06 1.59 0.12 *6.47

 دفع كرة طبية لالمام  - متر 4.58 0.19 5.03 0.94 *3.97

 تحمل قوة التعلق - انيةث 6.09 1.51 6.09 1.51 *6.67

 سم 15.80 1.39 9.30 1.90 *10.70
 مرونة ثني الجذع امام اسفل من الوقوف-

 رشاقة الجري الزجزاجي لبارو - ثانيه 15.11 1.28 20.30 1.73 * 9.35

 توازن الوقوف علي مشط القدم - انيةث 5.95 1.59 5.95 1.59 *6.57

 قوة القبضة اليمني - كجم 28.00 1.14 21.05 2.85 *8.77

  قوة
 قصوي

 قوة القبضة اليسري - كجم 27.79 0.49 26.95 0.23 *6.04

 قوة عضالت الرجلين - كجم 82.00 1.73 68.10 1.53 *5.56

 قوة عضالت الظهر - جمك 68.10 1.53 61.20 1.75 *11.5

  2.042=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية ) ت(قيمة *  

 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 16(يتضح من الجدول 
بين المجموعتين المميزة وغير المميزة ولصالح المجموعة المميزة في اختبارات القدرات البدنية 

زانه قيد البحث ، مما يدل على صدق االختبارات المستخدمة في الخاصة بمسابقة القفز بال
  .قياس ما وضعت من أجله لقدرتها على التمييز بين المجموعتين 

  
  
  
  

  :ثبات اختبارات القدرات البدنية   -2
، مـــن  الخاصـــة بمســـابقة القفـــز بالزانـــهتـــم إيجـــاد معامـــل ثبـــات اختبـــارات القـــدرات البدنيـــة 

) 3(بفاصـل زمنـي قـدره  Test – Retestيق االختبـار ثـم إعـادة التطبيـق خالل قيام الباحثة بتطب
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م حتـى 2/2/2009أيام بين التطبيقـين ، وذلـك علـى عينـة البحـث االسـتطالعية خـالل الفتـرة مـن 
  م ، وذلك إليجاد معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معامل االرتباط البسيط 5/2/2009
  . وضح ذلك ي) 17(، والجدول ) بيرسون( 

  )17(جدول 
  معامل ثبات اختبارات القدرات البدنية قيد البحث

  16= ن 

 "ر"قيمة 
وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى

 القياس
 المتغيرات القدرات البدنية

 م ع م ع

  سرعة م 30اختبار العدو  - ثانية 5.30 0.86 5.98 0.95 0.68
 متر 50اختبار العدو  - انيةث 9.83 0.95 9.85 0.76 0.74 انتقالية

 الوثب العمودي من الثبات - سم 26.58 1.16 26.71 5.44 0.62
  قوة
مميزة 
 بالسرعة

 الوثب العريض من الثبات - سم 1.59 0.12 1.55 0.19 0.69

 دفع كرة طبية لالمام - متر 5.03 0.94 5.78 0.79 0.71

قوة تحمل التعلق - انيةث 6.09 1.51 6.55 1.39 0.59

 مرونة ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- سم 9.30 1.90 9.00 1.22 0.71

 رشاقة الجري الزجزاجي - ثانيه 20.30 1.73 20.40 1.91 0.67
 توازن الوقوف علي مشط القدم - انيةث 5.95 1.59 5.44 1.53 0.76

 قوة القبضة اليمني - كجم 21.05 2.85 21.20 4.78 0.83

  قوة
 قصوي

 قوة القبضة اليسري - كجم 26.95 0.23 22.44 3.69 0.76

 قوة عضالت الرجلين - كجم 68.10 1.53 68.00 1.67 0.73

 قوة عضالت الظهر - كجم 61.20 1.75 61.00 1.73 0.67

  0.497= 0.05عند مستوي معنوية " ر"قيمة *    

التطبيقين األول  وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين) 17(يتضح من الجدول 
والثاني الختبارات القدرات البدنية الخاصـة بمسـابقة القفـز بالزانـه قيـد البحـث ، حيـث تراوحـت قـيم 

  . مما يشير إلى ثبات تلك االختبارات) 0.83،  0.59(معامالت االرتباط 
  

  :لمعامالت العلمية لالختبار المعرفي ا
  :صدق االختبار المعرفى 
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داخلي عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات كــل تــم حســاب صــدق االتســاق الــ
طالبــات مــن مجتمــع ) 16(محــور مــن االختبــار ، وبــين الدرجــة الكليــة ، وذلــك علــي عينــة قوامهــا 

والمحـور  مفـردة يوضح معامـل االرتبـاط بـين كـل) 18(البحث وخارج العينة األساسية ، والجدول 
  .في الخاص بها وبين الدرجة الكلية لالختبار المعر 

 

  )18(جدول 
  معـامالت االرتباط بين كل مفردة والمحور الخاص بها
  وبين كل محور والدرجة الكلية لالختبار المعرفى

  16= ن 

  معامل االرتباط  عدد المفردات  المحاور الرئيسية  م
  *0.759  10  الجانب التاريخي  1
  *0.812  49  الجانب المهاري  2
  *0.725  15  الجانب القانوني  3

  0.497= 0.05عند مستوي معنوية " ر" قيمة*

وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مسـتوي معنويـة ) 18(يتضح من الجدول 
بــين درجــات كــل مفــردة والمحــور الخــاص بهــا ، وبــين كــل محــور والدرجــة الكليــة الختبــار  0.05

فــردات ومحــاور التحصــيل المعرفــي ، وهــذا يعطــي داللــة مباشــرة علــي صــدق اإلتســاق الــداخلي لم
  .االختبار

 :ثبات االختبـار المعرفى 
علــي عينــة Test، Retestحســاب معامــل الثبــات بطريقــة تطبيــق االختبــار وٕاعــادة التطبيــق     

طالبات من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، وذلـك بفاصـل زمنـي قـدره ) 16(قوامها 
يوضح معامل الثبات الختبار ) 19(ول والجد. م11/2/2009م إلي 1/2/2009أيام، من ) 16(

  .التحصيل المعرفى لمسابقة القفز بالزانه 
  
  
  

  )19(جدول 
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  معامل ثبات االختبار المعرفى
  16= ن 

معامل 
 الثبات

وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى
القياس  المتغــيرات

 م ع م ع

 االختبار المعرفى درجة 30.02 4.58 30.82 4.25 *0.759

  0.497= 0.05الجدولية عند مستوي معنوية " ر"يمة ق* 

 0.05وجود عالقة إرتباطية داله إحصائيًا عند مسـتوي معنويـة ) 19(يتضح من الجدول 
بــين التطبيقــين األول والثــاني لالختبــار المعرفــى لمســابقة القفــز بالزانــه، حيــث بلــغ معامــل الثبــات 

  .د البحثمما يدل علي ثبات االختبار المعرفى قي ) 0.759(
  

  :نتائج الدراسة االستطالعية االولي 
  .دقة واجراء وتنفيذ االختبارات ومعرفة الزمن الالزم لتطبيق كل اختبار  -
 .صالحية وكفاءة االدوات واالجهزة المستخدمة وكذلك بطاقات التسجيل  -

حســاب الصــدق والثبــات الختبــارات القــدرات البدنيــة ، واالختبــار المعرفــي لمســابقة القفــز  -
 .بالزانه 

  : االستمارات  -3
قامت الباحثة بتصميم استمارات استطالع رأي الخبراء لتحديد القدرات البدنيـة وكـذلك االختبـارات 

كمـــا قامـــت بتصـــميم بطاقـــات تســـجيل  بالزانـــةبمســـابقة القفـــز  القـــدرات الخاصـــة تقـــيس هـــذه التـــي
وي االداء ، وكــــذلك اســــتمارة القياســــات االنثربومتريــــة والقــــدرات البدنيــــة والمســــتوي الرقمــــي ومســــت

اســتطالع رأي الخبــراء لتحديــد الفتــرة الزمنيــة لتنفيــذ مجموعــة التمرينــات المقترحــة وعــدد الوحــدات 
  )2مرفق ( الخاص بمسابقة القفز بالزانه  C.Dالمشاهدة تعليمية وزمن ال
  

  ) 8( مرفق رقم  :مستوي االداء -
اســـتمارة وتصـــميم ، )  5مرفـــق ( ء بطاقـــة لتســـجيل مســـتوي االدابتصـــميم الباحثـــة  قامـــت

لقياس مستوي االداء وعرضها علي الساده الخبراء في المجال الرياضي وذلك لتقييم االداء الفني 
وتــم قيــاس مســتوي االداء بالدرجــة عــن طريــق لجنــة  ،)  8مرفــق ( لمراحــل مســابقة القفــز بالزانــه 

ليــة التربيــة الرياضــية للبنــات مكونــة مــن ثــالث محكمــين مــن االســاتذة اعضــاء هيئــة التــدريس بك
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جامعة الزقازيق حيث تم توزيع الدرجة علي اسـاس المراحـل الفنيـة لمسـابقة القفـز بالزانـه وتحسـب 
درجة وتجمع الدرجة الكلية في النهاية وقد بلغ اجمالي درجات ) 1(الدرجة الكلية لكل مرحلة من 

  درجات) 10(االستمارة 
  د اكثر ثالث خبراء أعطوا درجات مثالية لمستوي االداء وقد أسفرت النتائج علي تحدي      

  يوضح شكل االستمارة ) 20(وذلك لالستعانة بهن في لجنة لتقييم مستوي اداء الطالبات والجدول
  ) 20( جدول 

  القفز بالزانهمارة تقييم االداء الفني لمراحل است
  درجة الطالبة    كليةالدرجة ال  المراحل الفنية لالداء   م
    1  لقبض وحمل الزانها  1
    1  االقتراب  2
    1  غرس الزانه في الصندوق  3
    1  االرتقاء  4
    1  التعلق  5
    1  المرجحة والتكور  6
    1  الفرد واالمتداد  7
    1  الدوران والدفع  8
    2  تعدية العارضة ثم الهبوط  9

  

  :المستوي الرقمي  *
تـم تحديـد المســتوي ثـم )  5مرفـق ( قمـي قامـت الباحثـة بتصـميم بطاقـة لتسـجيل المسـتوي الر      

محــاوالت واحتســاب متوســط )  3( اداء الطالبــات لعــدد الرقمــي لمســابقة القفــز بالزانــه مــن خــالل 
  .اعلي ارتفاع تم التوصل إليه 

  

 ) 10( مرفق  :البرنامج المقترح : سادسا 
البحث ، وعلي  يعتبر البرنامج التعليمي هو المحور الرئيسي الذي يدور حوله موضوع      

ذلك فقد خضع البرنامج لالسس والمعايير العلمية والمراجع العلمية في مجال التعليم باستخدام 
  . الحاسب االلي وفي مجال مسابقات القفز بالزانه 
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  : تحديد األھداف العامة للبرنامج 
تعلم قامــت الباحثــة بتحديــد األهــداف العامــة للبرنــامج فــي ثالثــة أهــداف طبقــًا لجوانــب الــ

  :وتتمثل فيما يلي 

  :ھدف عام معرفي  -1
إكساب الطالبات عينة البحث األساسية المعلومات عن مفاهيم وحقائق مرتبطة بمسابقة 

  .القفز بالزانه 

  :ھدف عام مھاري  -2
إكساب الطالبات عينة البحث األساسية كيفية أداء المراحـل الفنيـة الخاصـة بـالقفز بالزانـة 

  .رعة ودقة في التوقيت قيد البحث باتقان وس

  :ھدف عام وجداني  -3
إكســاب الطالبــات عينــة البحــث األساســية اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام الوســائط المتعــددة      

  .قيد البحثمسابقة القفز بالزانه من خالل استخدام الحاسب اآللي في تعلم 

  :صياغة األھداف العامة في صورة سلوكية 
العامــة للبرنــامج المقتــرح فــي صــورة أهــداف ســلوكية يمكــن مالحظتهــا تــم صــياغة األهــداف      

  .وقياسها ووصفها وصفًا دقيقًا يوضح أشكال األداء المختلفة والمتوقعة من الطالبات

  :أسس وضع البرنامج 
  :راعت الباحثة في وضع البرنامج االسس التالية 

  .والسالمة خالل فترة تنفيذ البرنامج  انمراعاة عامل االم - 1
 .مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات  - 2

 .اكساب الطالبات القدرة علي الفهم والمعرفة من خالل استخدام الحاسب اآللي  - 3

 .مراعاة التنوع في البرنامج لتجنب الشعور بالملل  - 4

 .مراعاة تدرج البرنامج من السهل الي الصعب  - 5

 .هم السريع مراعاة ترتيب التمرينات بطريقة سلسة تساعد الطالبات علي الف - 6

 .مناسبة البرنامج لالمكانات المتاحة  - 7

 .االسترشاد بنتائج الدراسات االستطالعية والقياسات القبلية قيد البحث  - 8
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  : خطوات وضع البرنامج    
تعتبر عملية تحديد خطوات وضع البرنامج من العمليات الصعبة والتي تمثل أهمية كبيـرة        

تيار التمرينات الخاصة بالمسابقة للطالبـات قيـد البحـث وكـذلك جدًا وتتمثل تلك الصعوبة في اخ
وقـــد قامـــت الباحثـــة بتقســـيم مســـابقة اختيـــار وتحديـــد المـــواد واألدوات التعليميـــة التـــي تتضـــمنها ، 

  :القفز بالزانه اليعدة مراحل وهي 
  .االقتراب  -2.                 القبض وحمل الزانه  -1
  .االرتقاء  -4         . غرس الزانه في الصندوق  -3
  .المرجحة والتكور  -6.                                التعلق  -5
  .الدوران والدفع  -8.                       الفرد واالمتداد  -7
  .تعدية العارضة ثم الهبوط  -9

البدنيــة قيــد  ثــم تــم ربــط جميــع المراحــل الســابقة الداء الحركــة كاملــة مــع مراعــاة تنميــة القــدرات    
البحـــث مـــن خـــالل االســـتعانه بالحاســـب االلـــي كوســـيلة مســـاعدة علـــي مـــدي ايضـــاح وفهـــم اداء 

  .البرنامج  المهارة ككل وتحديد الوقت المخصص لمشاهدته في
وتــم عــرض محتــوي البرنــامج علــي خبــراء فــي مجــال العــاب القــوي لالســتفاده مــن رأيهــم فــي     

  :تحديدها علي النحو التالي  التمرينات التعليمية المستخدمه وتم
  ) .ق  20( الجزء التمهيدي  -1
 ) .ق  65( الجزء الرئيسي  -2

 ) .ق  5( الجزء الختامي  -3

وفتــرة تطبيــق البرنــامج ثمانيــة أســابيع بواقــع ثمــانى وحــدات تعليميــة كــل وحــدة تعليميــة بواقــع ثالثــة 
ويـتم مشـاهدة ، دقيقـة ) 90(وميـة وزمن الوحـدة التعليميـة الي، ) ويوم راحة –يوم تطبيق (مرات أسبوعيا 

البرنـــامج التعليمـــي مـــن خـــالل الحاســـب االلـــي قبـــل تنفيـــذ كـــل وحـــدة تعليميـــة بفتـــرة كافيـــة تمكـــنهن مـــن 
  .المعلومات  مالحظة المسابقة ومراحلها الفنية المختلفة للتأكد من ثبات ووضوح

مراحــل فنيــة لمســابقة تقــوم الباحثــة بتحديــد الجــزء المــراد مشــاهدته فــي البرنــامج التعليمــي مــن 
القفــز بالزانــه وخطواتــه التعليميــة عبــر الحاســب االلــي الــذي ســيتم تطبيقــه عمليــا والمناســب للوحــدة 

  :وتشتمل الوحدة على األجـزاء التالية .التعليمية 
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  ق) 20(ومدته :  الجـزء التمھيــــدى   -1
  اإلحمــــاء  - أ
  إعداد بدنى عـام  - ب

لجسم المختلفة بطريقة منتظمة استعدادًا لتحمل أعبـاء ويهدف هذا الجزء إلى تمهيد أجهزة ا
 .الجزء الرئيسى 

  ق     ) 65(ومدته :  الجـزء الرئيسى   -2
واشتمل علـى الخطـوات التعليميـة لمسـابقة ، وهو الجزء الخاص بتطبيق برنامج البحث     

  :الي جزئين  ، وتم تقسيمهالقفز بالزانه لمراحلها الفنية المختلفة والمتنوعة والمتدرجة 
  .دقيقه  25جزء خاص باستخدام الحاسب االلي ومدته  -أ
جـــزء خـــاص بتنفيـــذ وتطبيـــق مـــا تـــم مشـــاهدته مـــن خـــالل شـــرح المرحلـــه والتـــدرج فـــي  -ب

  .دقيقة  40تعليمها ومدته 

  ق) 5(ومدته   :الجـزء الختــامى   -3
مرينـــــات التهدئــة ويهــدف هــذا الجــزء إلــى عــودة الطالبــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة مــن خــالل ت

  .واالسترخـاء 
  

  

  : الثانيةالدراسة االستطالعية  -2
لوحـدة واحـدة مـن وحــدات برنـامج البحـث الثانية قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية 

وقــد ، م  2009/ 2 / 21يــوموذلــك صــالحيته كــأداة مــدي لتأكــد مــن المقتــرح مــن قبــل الباحثــة ل
  :النتائج علي أسفرت 

   .الموضوعة لمسابقة القفز بالزانه بة التمرينات مناس -
مناســـبة مشـــاهدة الطالبـــات علـــي جهـــاز الحاســـب االلـــي للتـــدرج فـــي المهـــارة وتحديـــد الوقـــت  -

  .المناسب له 
المكان المناسب  مراعاة عامل االمان اثناء قيام الطالبات بالتعلق بالزانه ووضع المراتب في -

  .لها 
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  :  الدراسة االساسية: سابعا 
  :القيــاس القبـلى   -1

م على  2009/ 2/    24  - 2/   22قامت الباحثة بإجراء القياس القبلى فى الفترة من      
  :وهي تغيرات البحث المختارة مجميع وذلك فى ، عينة البحث االساسية 

  0االختبارات البدنية  -2                     0بومترية القياسات االنثر  -1
  0 ومستوي االداء  المستوي الرقمي - 4                   0التحصيل المعرفي  اختبار -3

تــم قيــاس مســتوي االداء بالدرجــة عــن طريــق لجنــة مكونــة مــن ثــالث محكمــين مــن االســاتذة      
اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق حيث تم توزيع الدرجـة علـي 

درجــة ) 1(لمســابقة القفــز بالزانــه وتحســب الدرجــة الكليــة لكــل مرحلــة مــن  نيــةاســاس المراحــل الف
  .درجات ) 10(وتجمع الدرجة الكلية في النهاية وقد بلغ اجمالي درجات االستمارة 

وتم عرض اختبـار التحصـيل المعرفـي علـي الطالبـات بعـد اخـذ اراء السـاده الخبـراء وطبعـه       
الطالبــة علــي الناحيــة التاريخيــة والمهاريــة لبرنــامج وذلــك لتعــرف قبــل تنفيــذ ا فــي صــورته النهائيــة

  . والقانونية الخاصة بالمسابقة 

  :تطبيق البرنــامج   -2
م  2009/ 2 /25لمتغيـرات قيـد البحـث فـى الفتـرة مـنتم تطبيـق برنـامج البحـث فـي جميـع ا

  .وحدات تعليمية أسبوعياً  3أسابيع بواقع  8م ولمدة  2009/ 4/   20حتى 
  

  : الخطة الزمنية لتطبيق مجموعة الوحدات التعليمية المقترحة
وعــــدد الكليــــة الخــــاص بتحديــــد الفتــــرة الزمنيــــة بنــــاءا علــــي اراء الســــادة الخبــــراء فــــي المجــــال      

 )7مرفـــق (  الوحــدات فــي االســبوع وزمــن الوحــدة التعليميــة عنــد تنفيــذ مجموعــة وحــدات تعليميــة
   .مني لمجموعة التدريبات المقترحة يوضح التوزيع الز )  21( والجدول 

  
  

  )21( جدول 
  التوزيع الزمني لمجموعة التدريبات المقترحة
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  التوزيع الزمني  البيان  م
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  عدد االسابيع 
  عدد الوحدات التعليمية

  عدد الوحدات التعليمية في االسبوع
  زمن التطبيق في الوحدة الواحدة 

  زمن التطبيق في االسبوع
لكلي لتطبيق البرنامج والوحدات التعليمية الزمن ا

  المقترحة

  اسابيع 10
  وحدة تعليمية 30
  حدات تعليمية 3

  دقيقة  90
  دقيقة 270
  ساعة  450

  
  : مكونات  الوحدة التعليمية اليومية 

  

  دقيقة )  20( ومدته : االحماء  -1
  . ويشتمل علي تمرينات لتهيئة جميع اجزاء الجسم      

  

  دقيقة )  65( ومدته : رئيسي الجزء ال  -2
  :وينقسم الي جزئين ) الخاصة بالقفز بالزانه ( ويعتبر اهم جزء في المحتوي للتمرينات المقترحة 

جــزء اشــتمل علــي مشــاهدة الطالبــات للمرحلــة المخصصــة اعطاؤهــا مــن خــالل الحاســب االلــي  -أ
  . دقيقة)  25( ومدته 

  .دقيقة في الوحدة الواحدة )  40( ع  علي حدي بواقالتدرج في تعليم كل جزء  -ب 
  

  .دقائق )  5( ومدته : الجزء الختامي  -3
يهــــدف هــــذا الجــــزء الــــي عــــودة الطالبــــة الــــي حالتهــــا الطبيعيــــة مــــن خــــالل تمرينــــات التهدئــــة     

  .يوضح نموذج لوحدة تعليمية اسبوعية من البرنامج المقترح )  22( والجدول .واالسترخاء 
  
  

  ) 22( جدول 
  ج لوحدة تعليمية اسبوعية من البرنامج المقترحنموذ

  متغيرات الحمل  المحتوي  الوحدة  االسبوع
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الجزء   االحماء
  الرئيسي

  المجموعات  التكرارات  التهدئة

  2  8، 6  4، 3، 2، 1  2، 1،4،3  1،3،8  االولي  االول
  2  8، 6  5، 4، 2، 1  6، 3، 4، 2  10، 7، 2،4  الثانية
 9، 6، 1  الثالثة

،12  
5 ،6 ،7  ،

8  
2 ،3 ،4 ،5  6 ،8  3  

  :القيـاس البعـدى   -3
بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج قامــت الباحثــة بــإجراء القيــاس البعــدى علــى نفــس عينــة 

 -21/4البحــث االساســية فــي جميــع المتغيــرات البدنيــة وبــنفس األدوات واألجهــزة فــى الفتــرة مــن  
وبعـد ذلـك تـم ، س الطريقـة للقيـاس القبلـى على أن يكون بنفس الشروط وبنف، م 2009/  4/ 23

  .تسجيل النتائج تمهيدًا لمعالجتها إحصائًيا 
  

 ً   :المعالجات اإلحصائية المستخدمة  :ثامنا
استخدمت الباحثة األسـاليب اإلحصـائية التاليـة لمناسـبتها ، تحقيقا ألهداف البحث وفروضه      

  : لطبيعة البحث
  .المتوسط الحسابى  -
  .الوسيط  -
 .االنحراف المعيـــارى  -

 . معامل االلتواء -

 . معامل االرتباط -

 .النسب المئوية لمعدالت تغير القياسات  -

  .قيمة ت للمجموعة الواحدة  -



  
  
  
  
  
  
  

  الرابـــعالفصل 

  عـرض النتائج ومناقشتھـا
  

  عرض النتـائج: أوال 

 مناقشـة النتائج: ثانيا 
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  :عرض النتـائج  –أوال 

  )23(جدول 
  داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية

  فى المتغيرات قيد البحث
  35= ن 

 االختبــارات المتغيرات

متوسط 
 القياس
  القبلي

متوسط 
القياس 
  البعدي

  قيمة  ع ف  م ف
  )ت ( 

  القدرات البدنية  -1
  سرعة
 انتقالية

  9.92  0.67  1.14  3.84 4.98 م 30اختبار العدو  -
  10.92  0.87  1.63  8.21 9.84  متر 50اختبار العدو  -

  قوة
مميزة 
 بالسرعة

  
 

  6.82  3.35  2.25  31.00 28.75 الوثب العمودي -
  8.55  0.15  0.22  1.71 1.49  ض من الثباتالوثب العري -

  16.93  0.72  2.09  7.82 5.73  دفع كرة طبية لالمام -

  20.61  3.72  13.15  28.71 15.56 التعلق -تحمل قوة
  13.64  1.03  2.41  10.43 8.02 ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- مرونة
  13.49  2.65  6.13  12.47 18.60  لباروالجري الزجزاجي  - رشاقة
  11.23  1.22  2.35  8.37 6.02  الوقوف علي مشط القدم - توازن

  قوة
 قصوي

  12.25  3.37  7.08  28.71 21.63 قوة القبضة اليمني -
  9.71  2.45  4.08  27.60 23.52 قوة القبضة اليسري -
  15.78  4.33  11.72  78.65 66.93 قوة عضالت الرجلين -
  16.56  4.02  11.42  75.54 64.12 قوة عضالت الظهر -

  13.35  1.55  3.55  5.55 2  مستوي االداء  -2
  19.05  9.18  30.00  130  100  المستوي الرقمي  -3
  17.82  11.05  33.78  68.29  34.51  التحصيل المعرفي  -4

  )0.05(عند مستوى   1.69=  الجدولية " ت" قيمة 
ن القياسات وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح القياسات البعدية ع ) 23( يتضح من جدول

  .القبلية للمجموعة التجريبية فى جميع المتغيرات قيد البحث 
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  )24(جدول 
  النسب المئوية لمعدالت التغير للقياسات البعدية والقبلية

  فى المتغيرات قيد البحث ة التجريبيةللمجموع 

 االختبــارات المتغيرات
  معدل التغير   المجموعة التجريبية

  بعدي  قبلي   %
  ختبارات البدنية اال  -1

  سرعة
 انتقالية

  22.89  3.84 4.98 م 30اختبار العدو  -
  16.56  8.21 9.84  متر 50اختبار العدو  -

  قوة
مميزة بالسرعة

  7.83  31.00 28.75 الوثب العمودي -
  14.76  1.71 1.49  الوثب العريض من الثبات -
  36.47  7.82 5.73  دفع كرة طبية لالمام -

  84.51  28.71 15.56 التعلق - تحمل قوة
  30.05  10.43 8.02 ثني الجذع امام اسفل من الوقوف- مرونة
  32.96  12.47 18.60  لباروالجري الزجزاجي  - رشاقة
  39.04  8.37 6.02  الوقوف علي مشط القدم - توازن

  قوة
 قصوي

  32.73  28.71 21.63 قوة القبضة اليمني -
  17.35  27.60 23.52 قوة القبضة اليسري -
  17.51  78.65 66.93 قوة عضالت الرجلين -
  17.81  75.54 64.12 قوة عضالت الظهر -

  177.5  5.55 2  مستوي االداء  -2
  30  130  100  المستوي الرقمي  -3
  97.88  68.29  34.51  التحصيل المعرفي  -4

ة بـــين القياســـات القبليـــزيـــادة النســـب المئويـــة لمعـــدالت التغيـــر )  24(يتضـــح مـــن جـــدول 
القدرات البدنية ، ومستوي االداء ، والمسـتوي ( في جميع المتغيرات للمجموعة التجريبية والبعدية 

  تراوحـــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــبة بـــــــــــــــــــينقيـــــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــــث ) الرقمـــــــــــــــــــي ، والتحصـــــــــــــــــــيل المعرفـــــــــــــــــــي 
  )7.83  %  ،177.5  (%.  
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  :مناقشة النتــــائج  –نيا ثا

  :الفرض األول الذي ينص علي مناقشة : اوال 
البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الحاسب اآللي تأثيرا ايجابيا علي تعلم مسابقة القفز تأثير "     

 :بالزانة لطالبات كلية التربية الرياضية 

من خالل فرض البحث والنتائج التي تم التوصل اليها والمعالجات االحصائية فقد توصلت الباحثة الي 
  :ما يلي 

داللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـى والبعـدى للمجموعـة الخـاص ب) 23(يتضح من نتائج جدول 
لصـالح  ) 0.05(  لـة إحصـائية عنـد مسـتوي معنويـة دالذات التجريبية والتى أسفرت عـن وجـود فـروق 

والمستوي الرقمـي  –مستوي االداء  –التحصيل المعرفي  –البدنية ( القياسات البعدية لجميع المتغيرات 
  .انه قيد البحث الخاصة بمسابقة القفز بالز )

الباحثة هذه النتيجة الـي ان البرنـامج المقتـرح المقـدم مـن قبـل الباحثـة باسـتخدام الحاسـب  قد ترجع      
ـــالقفز بالزانـــه وتتمثـــل هـــذة القـــدرات البدنيـــة فـــي االلـــي  قـــد ادي الـــي تحســـن القـــدرات البدنيـــة الخاصـــة ب

،والقـوة القصـوي  تـوازن،  رشـاقة،  مرونـة،  قـوةتحمل ،  مميزة بالسرعة قوة،  نتقاليةاال سرعةاختبارات ال
.  

العديـــد مـــن الدراســـات والمراجـــع العلميـــة المتخصصـــة علـــي اهميـــة وضـــع البـــرامج  أجمعـــتفقـــد       
ــم بو التعليميــة مــن خــالل تطبيــق افــادات العلــوم المرتبطــة  اســتخدام الحاســب االلــي قــد يســاعد علــي تعل

تحصيل وجمع المعلومات المختلفة بصورة افضـل واسـرع المهارة بصورة افضل حيث تستطيع الطالبة ال
( عبـد الخـالق اسـماعيل النبوي  تفق هذه النتيجة مع نتائج كال مـنالمعرفي ، وت امما يزيد من مستواه

 & Skinly Mم بـرودي دي1سـكينيلي ، ) 13) ( م 2002(، خالـد فريـد عـزت ) 5) (م 2001

Brodie D )1990ــد  مـن كما تشير دراسة كال،  )64) (م ، ) 39)( م 1997( مصطفي محمد فريـ
الـي ان البرنـامج ) 6) (م2002(  ايمـان محمـد نصـر و ، ) 42) ( م 1993( هشام محمـد الجيوشـي 

  .التعليمي حقق نتائج افضل بالنسبة لمستوي الطالبات 

فــز معظــم الدراســات الخاصــة بالتحليــل الحركــي والخصــائص الكينماتيكيــة لمســابقة الق أكــدتكمــا       
، هشـام محمـد )  16) (م 2000( سـحر رشـدي شـبانه ونجلـه عبـد المـنعم بحيـريبالزانه مثل دراسة 
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علــي ضـــرورة تميـــز اداء العبـــي الزانــه خـــالل مرحلتـــي االرتقـــاء والتعلـــق  )42) (م 1993( الجيوشـــي 
مــن خــالل ســرعة االقتــراب والقــدرة علــي تحويــل تلــك الســرعة الــي ) الرأســية واالفقيــة ( بمركبتــي القــوي 

القفزة علـي زيـادة السـرعة فـي المرحلـة سرعة رأسية خالل رحلة الالعب في الهواء حيث يتوقف مستوي 
قتراب وربـط ذلـك بسـرعة االرتقـاء وكـذلك الـدفع القـوي السـريع باليـدين خـالل مرحلـة الشـد االخيرة من اال

والــدفع ، وكــذلك الــدفع القــوي باليــدين والكتــف االيمــن خــالل مرحلــة تعديــة العارضــة ، وهــذا مــا يفســر 
اجـــزاء الجســـم ، وهـــذا المتغيـــر مـــن ضـــرورة تميـــز العبـــة الزانـــه بـــالقوة المميـــزة بالســـرعة وذلـــك لمعظـــم 

  .تميز بها العبة الزانه التي ت المتغيرات االساسية

حسين وآخـرون حامد كدت العديد من الدراسات ايضا علي اهمية القوة القصوي مثل دراسة أوقد      
عامــة تحتــاج الــي قــوة عضــلية للــرجلين بينمــا تحتــاج علــي ان ســباقات الوثــب بصــفة ) 11) (م1994( 

للــرجلين والــذراعين معــا نظــرا العتمــاد مقــدار ثنــي الزانــه خــالل  عضــلية قــدرةمســابقة القفــز بالزانــه الــي 
ميـز متسـابقات القفـز بالزانـه للذراعين ، ويعد ذلك مبـررا قويـا لت ة العضليةدر مرحلتي الشد والدفع علي الق

ة العضـــلية المتحركـــة باالضـــافة الـــي مرحلـــة االقتـــراب حيـــث ان اداء اقصـــي ســـرعة ممكنـــة لـــدي بالقـــدر 
متمتعــة بقــد كــافي مــن القــوة العضــلية حلــة االقتــراب لــن يــأتي اال اذا كانــت المتســابقة المتســابقة فــي مر 

  . فضلااداء بالمتحركة التي تجعلها تؤدي السرعة االنتقالية 

مقـــدار التحصـــيل المعرفـــي الخـــاص بمســـابقة القفـــز بالزانـــه ترجـــع الباحثـــة الـــي تقـــدم لبالنســـبة مـــا أ     
النه  ي وارتفاع مستوي تحسنهم فيه باستخدام الحاسب االلي ذلكالطالبات في مستوي التحصيل المعرف

راع التكنولوجيــا المتطــورة فــي عــرض المعــارف والمعلومــات المرتبطــة بمســابقة القفــز بالزانــه مــن تــاريخ 
ممـا سـاعد ذلـك علـي  جيـدوالتي تم عرضها في شكل  ية وخطوات تعليمية وتدريباتونواحي فنية وقانون

ما عندها من جهد وبذل المزيد للوصول الي اعلـي مسـتوي يمكـن ان تصـل اليـه اعطاء الطالبة اقصي 
، وبذلك يتجلي دور استخدام التكنولوجيا فـي تعلـم المهـارات المسـتخدمة للطالبـات حيـث تضـفي علـيهن 

  .طريقة تفاعلية البرنامج الموضوع 

  .ومما سبق يتضح تحقيق صحة الفرض االول 
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  :لذي ينص علي ا لثانيمناقشة الفرض ا: ثانيا
فـي المتغيـرات ) القبلية ، البعدية ( وجود فروق دالة احصائيا في نسب التحسن بين القياسات  "

  :  قيد البحث والمستوي الرقمي ، ومستوي االداء لمسابقة القفز بالزانه
ومســتوي وجــود نســبة تقــدم وتحســن فــى المتغيــرات البدنيــة والمســتوى الرقمــى ) 24(يتضــح مــن جــدول  
وكانــت ،  اء ومســتوي التحصــيل المعرفــي للقيــاس البعــدى عــن القيــاس القبلــى للمجموعــة التجريبيــةاالد

م عـــــدو كانـــــت نســـــبة التحســـــن  50واختبـــــار ، %) 22.89(م 30نســـــبة التحســــــن فـــــى اختبـــــار العـــــدو 
وفـــى اختبـــار الوثـــب %) 7.83(مـــن الثبـــات كانـــت النســـبة  مـــوديوفـــى اختبـــار الوثـــب الع%) 16.56(

، اختبــار %) 36.47(كانــت النســبة  دفــع كــرة طبيــةوفــي اختبــار ، %) 14.76(بــات العــريض مــن الث
، وفــى اختبــار ثنــى الجــذع مــن الوقــوف كانــت نســبة التحســن % )84.51(التعلــق كانــت نســبة التحســن 

وفــي اختبــار الوقــوف علــي ، ) %32.96(اختبــار الجــري الزجزاجــي ونســبة التحســن فــى  ،%) 30.05(
(       نـكانـــت نســــبة التحســــواختبــــار قـــوة القبضــــة اليمنــــي % ) 39.04( مشـــط القــــدم كانـــت النســــبة 

، واختبــار قــوة عضــالت % ) 17.35( كانــت نســبة التحســن واختبــار قــوة القبضــة اليســري %) 32.73
 المسـتوى الرقمـىفـى و % ) 17.81( وقوة عضالت الظهر كانت % ) 17.51( الرجلين كانت النسبة 

) % 177.5(           كانـــت النســـبة ومســـتوي االداء،  %)30( نللقفـــز بالزانـــه كانـــت نســـبة التحســـ
  .) %97.88( التحصيل المعرفي  مستويوكانت نسبة التحسن في 

وترى الباحثة أن تلك الفروق ونسـب التغيـر للمجموعـة التجريبيـة فـى قياسـاتها البعديـة عـن القبليـة 
واالداء ت البدنيــة والمســتوى الرقمـــى أدت إلــى اكتســاب المجموعــة التجريبيــة لمســتوى مرتفـــع مــن القــدرا

 مرينـاتمـن خـالل أن البرنـامج كـان لـه تـأثير إيجـابى فـى تكـوين محتـوى برنـامج التوالتحصيل المعرفي 
للقفـز مما أسهم بطريقة مباشرة فى تطوير وتحسين الكفاءة البدنيـة والمسـتوى الرقمـى  بالمسابقةالخاصة 
  .بالزانه

لــي اثــر بصــورة ايجابيــة لــدي الطالبــات فــي الحصــول علــي ونتيجــة تــوفر اســتخدام الحاســب اال
الفنيـــة الداء القفـــز بالزانـــه قيـــد البحـــث والقـــدرة علـــي اســـترجاع  المعلومـــات عـــن االداء الحركـــي للمراحـــل

المعلومات التي تراها الطالبة علي جهاز الكمبيـوترفي اي وقـت يريـدون وكـذلك عـرض المعلومـات عـن 
والفنيـة  ق للطالبات وتناول التفاصيل الدقيقة لجميع النواحي التعليميةاالداء المهاري بشكل جذاب ومشو 
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لــالداء باالضــافة الــي توضــيح نــواحي القصــور واالخطــاء اثنــاء اداء النــواحي الفنيــة لــالداء فــي مســابقة 
  .القفز بالزانه 

نـامج كل ذلك ساعد علـي تحسـن مسـتوي االداء والمسـتوي الرقمـي ممـا يـدل علـي مـدي تـأثير البر       
القدرة علي االداء المهاري بشكل جيـد هـذا ويتفـق ذلـك المستخدم بالحاسب االلي الذي اكسب الطالبات 

، )14)(م1996(خالد مرجـان عبـد الـدايم ،  )11)(م1994(حامد حسين ، آخرونمع دراسة كال من 
 Wiksten D .L. & Patterson .Pويكستن دي ال و باترسن بي 

) 1)(م2003( ،احمـد محمـد عبـد الفتـاح) 20)(م 2001(محمد سـعد  عائشة،)  70)  ( م 1998( 
) م 2005( ، عـزة احمـد شـحاته ) 18)(م 2004( صالح محمد عسران ، هبة عبد العظيم امبابي ،
، وذلــك علــي ان تصــميم برنــامج تعليمــي باســتخدام الحاســب االلــي يســاعد علــي اتقــان المهــارات ) 23(

  .عملية التعليمية المختلفة والتي يتحقق منها هدف ال
  .. بحثال الثاني لهذامما سبق يتضح تحقق صحة الفرض     

  
 

 



 
 
 

 
 

  الخامسالفصل 

  االستنتاجات والتوصيــات
  

  االستنتاجــات: أوال 

 التوصيـــات : ثانيا 
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  :االستنتــاجات والتوصيــات 
  :االســتنتاجـات  :أوال 

أمكـن للباحثـة ، وتحليل النتـائج ، فى حدود العينة والمنهج المستخدم والمعالجة اإلحصائية 
  :التوصل لالستنتاجات اآلتية 

قــد أثّـــر إيجابيــًا علــى تعلــم مســابقة  اآللــيالبرنــامج التعليمــي المقتــرح باســتخدام الحاســب أن  -1
  .للطالبات عينة البحث  بالزانةالقفز 

ـــة  -2 ـــة للمجموعـــة  إحصـــائيةوجـــود فـــروق ذات دالل ـــة والبعدي ـــين متوســـطات القياســـات القبلي ب
 .لبعدية التجريبية في جميع المتغيرات البدنية قيد البحث ولصالح القياسات ا

 .في معدالت نسب التحسن في المتغيرات البدنية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -3

ـــة  -4 والمســـتوي  األداءفـــي نســـب التحســـن بالنســـبة لمســـتوي  إحصـــائيةوجـــود فـــروق ذات دالل
 .الرقمي  

ـــة  -5 ـــة للمجموعـــة  إحصـــائيةوجـــود فـــروق ذات دالل ـــة والبعدي ـــين متوســـطات القياســـات القبلي ب
  .ولصالح القياسات البعدية بالزانةر التحصيل المعرفي الخاص بالقفز التجريبية في مقدا
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  :التوصيــــــات  –ثانيا 
البحـث ، توصـي  ةوفـى حـدود عينـ، فى ضـوء النتـائج التـى أسـفرت عنهـا هـذه الدراسـة 

  : الباحثة بالتالي 
فــي البــرامج التعليميــة والتدريبيــة المقترحــة لتحســين مســتوى بعــض  اآللــيدام الحاســب خاســت -1

  .المتغيرات البدنية والتى تحتاج إلى سرعة فى األداء 
ضرورة تدريب الطالبات علي استخدام احدث الوسائل في تكنولوجيا التعليم التـي تسـاعدهم  -2

 .المناهج بالكلية  وٕايضاحعلي فهم 

 .الالزمة األدواتسهولة استخدام ضرورة توفير الدعم المادي والفني ل -3

للخصـائص البيولوجيـة والبدنيـة المستخلصـة لمتسـابقات  Normsوضع مسـتويات معياريـة  -4
 .القفز بالزانه 

البــدني العــام والخــاص  اإلعــدادالتقنــين العلمــي لمكونــات حمــل التــدريب والتركيــز فــي بــرامج  -5
بالكليــة والتــدرج الســليم  ألولامــن الصــف  ابتــدءامثــل هــذه المســابقة  ألداءلطالبــات الكليــة 

 .بالمهارة للوصول الي المستوي المطلوب في الفرقة الرابعة 

مراجعـــة المنـــاهج التعليميـــة بالكليـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجـــودة الشـــاملة والتـــي تؤكـــد علـــي  -6
 .الربط بين المناهج والوسائل التعليمية الحديثة  ضرورة

نســب تحســن  وزيــادةمــن البرنــامج الموضــوع  طالــة فتــرة التــدريب لضــمان االســتفادةإمحاولــة  -7
الطالبــات وكــذلك االهتمــام بتقــويم بــرامج تنميــة القــوة الخاصــة للطالبــات لمــا فــي ذلــك مــن 

 .فضل أعطاء نتائج إ

  
 



 

 

 

  ة المراجعــقائم
  ةــالمراجع العربي: وال أ

  المراجع االجنبية: ثانيا 

  اتـشبكة المعلوم: ثالثا 
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  :المراجع العربية واألجنبية 

  :ربية المراجع الع: أوالً 
فاعلية استخدام الرزم التعليمية علي تعلم القفز بالزانة لطالب كلية التربيـة : عبد الفتـاح محمد أحمد   -1

كليـــة التربيـــة الرياضـــية بنـــين بـــالهرم ، جامعـــة ،  رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة،  الرياضـــية
 . م2003 حلوان ،

 . م1995ة، االسكندري،  الحرالمكتب ، تكنولوجيا التعليم في  مقدمة: محمد سيفأحمد  -2

 . م2001، دار الكتب، القاهرة، تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم: الغريب زاهر إسماعيل -3

، دار الكتــاب الحــديث ، القــاهرة ،  2، ط) نظــرة مســتقبلية (  التعلــيم تكنولوجيــا:  ــــــــ ، اقبــال بهبهــاني -4
 .م 1999

علـي تعلـم بعـض مهـارات ير استخدام الحاسب االلـي متعـدد الوسـائط تأث: النبوي عبد الخالق اسماعيل-5
غير منشـــورة ، كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــين ، جامعـــة ماجســـتير ، رســـالة  الجمبـــازرياضـــة 
 . م2001القاهرة ،،  حلوان

المحـــددات البيوميكانيكيـــة كدالـــة لوضـــع التمرينـــات الغرضـــية الخاصـــة : محمـــد نصـــر عبـــد اهللا ايمـــان  -6
،  التربية الرياضية للبنـينكلية مجلة بحوث ، مستوي اداء القفز بالزانه لالنسات  بتحسين

 . م2002،  جامعة الزقازيق

الصــدق التجريبــي للمعالجــات النظريــة باســتخدام نمــوذج مســارات الطاقــة فــي القفــز بالزانــه :  ــــــــــــــ  -7
التربيـة الرياضـية للبنـين بـالهرم ، كليـة ، البدنيـة والرياضـيةالمجلة العلميـة للتربيـة ،  للسيدات

  . م 2002 جامعة حلوان،

مساهمة المتغيرات الميكانيكية لمرحلتي الشد والدفع فـي المسـتوي الرقمـي للقفـز : ايهاب رشيد زكي   -8
ــه  رســالة دكتــواره غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ، جامعــة الزقــازيق ، ، بالزان
 .  م2004

رسـالة دكتـواره غيـر ،  المحددات البيولوجيه والبدنيـة المميـزة لالعبـات القفـز بالزانـه:  د السـميعبديعة علي عب- 9
  .م2003منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، جامعة حلوان ، 
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دار الثقافـة ،  تنظيمـات المنـاهج وتخطيطهـا وتطويرهـا:  جودت احمد سعاده ، عبداهللا محمـد ابـراهيم -10
 . م1993، القاهرة ،  شرللن

اعين والرجلين ر تأثير برنامج مقترح علي تطوير التحمل الالهوائي للذ: وآخـرون ،احمد حامد حسين  -11
ــة التربيــة الرياضــية فــي  واثــره  علــي ــة االولــي بكلي ــدي طــالب الفرق المســتوي الرقمــي ل

، لتربيـة الرياضـية كليـة ا مجلـة علميـة متخصصـة ، العـدد الرابـع ،،   مسابقة القفز بالزانه
 . م1994،  جامعة اسيوط

، الكويــت ،  القلــمدار ، 12ط وســائل االتصــال والتكنولوجيــا فــي التعلــيم ،: حســين حمــدي الطــوبجي  -12
 . م1997

تأثير برنامج مقترح باستخدام الكمبيوتر علي تعلم بعض مهارات الجودو لطـالب :  خالد فريد عـزت -13
رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، كليـة التربيـة ،  المنصـورة كلية التربية الرياضية جامعة

  .م 2002الرياضية للبنين ، جامعة المنصورة ، 
اثـر اسـتخدام بعـض اسـاليب الـتعلم علـي مسـتوي االداء فـي القفـز بالزانـه : خالد مرجان عبد الـدايم  -14

 .م1996لزقازيق ، رسالة دكتواره غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين با،  للمبتدئين

الجـزء ،  المكتبـة االكاديميـة تصميم وانتـاج الوسـائل التعليميـة ،،تكنولوجيا التعليم :  زاهر احمد زاهر  -15
  . م1997، ، القاهرة  الثاني

ري  -16 نعم بحي د الم ه عب بانه ، نجل دي ش حر رش الخصــائص الكينماتيكيــة للقفــز بالزانــه لالنســات : س
للبنين ، مجلة بحوث التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية  وعالقتها بالمستوي الرقمي

 .م 2000، جامعة الزقازيق ، 

 . م2005، القاهرة ، مجلة علمية ،  الحاسب اآللي في التربية: سعد الدين محمد  سلوي -17

لــي تــأثير برنـامج تعليمــي باسـتخدام الحاســب اال  : صـالح محمـد عســران ، هبـة عبـد العظــيم امبـابي -18 
علـــي تعلـــم المهـــارات الســـبعة االساســـية والتحصـــيل المعرفـــي للمبتـــدئات فـــي رياضـــة 

 . م1975الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ،  المصارعة

 . م2000، القاهرة ، دار الفكر العربى ،  تكنولوجيا التعليم والتعلم: محمد  عاطف السيد  -19

رسـالة ،  ليمي بالحاسب االلي لتعليم بعض مهـارات المبـارزةتصميم برنامج تع:  عائشة محمد سعد  -20
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  .م 2001ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، 
،  القــاهرة،  للنشــر والتوزيــع، دار الفكــر  مــدخل الــي تكنولوجيــا التعلــيم:  عبــد الحــافظ محمــد ســالمه  -21

 . م1992

، مركــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، كنولوجيــا التعلــيم فــي التربيــة الرياضــيةت: غريــب شــرفعبــد الحميــد  -22
  .م 2000

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحاسب االلي علـي مسـتوي اداء بعـض : عزة احمد السعيد شـحاته -23 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة ،  المهــارات االساســية فــي الكــرة الطــائرة

 . م2005، جامعة الزقازيق ، الرياضية للبنات 

 .  م1990، اإلسكندرية ،  منشأة المعارف فى التربية الرياضية ، االمكانات:  عفاف عبد المنعم شحاته- 24

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الوسائط الفائقة علي تعلم مهارة الشـقلبة :  محمد غيداء عبد الشكور -25
ة ، كليـة رسـالة دكتـوراه غيـر منشـور ،  االرضـية االمامية علي اليدين علي جهاز الحركات

 .  م2006، جامعة حلوان ،  التربية الرياضية للبنات

مقادير التغير الزاوي لبعض زوايا الجسـم اثنـاء اداء القفـز بالزانـه لالعبـين :  فادية احمد عبد العزيز -26
ضــية  ،كليــة التربيــة المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والريا ،)دراســة مقارنــه ( والالعبــات 

 . م2002الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان، 

دار الوفاء لـدنيا الطباعـة والنشـر ، ، النواحي الفنية لمسابقات الوثب والقفز : توفيقفراج عبد الحميد -27
 . م 2004اإلسكندرية ، 

ــذ اعليــة برنــامج عالجــي باســتخدام الكمبيــوتر ف:  فــوزي عبــد الســالم الشــربيني  -28 فــي تحصــيل التالمي
المــؤتمر العلمــي كليــة التربيــة ،  ، مجلــة الصــف الرابــع االبتــدائي فــي الدراســات االجتماعيــة

 . م1996، أسوان،  الثاني

دار زهـران ،  العلمية والفنية لبناء المنـاهج فـي التربيـة الرياضـية األسس:  ليلي عبد العزيز زهـران  -29
 . م1991، القاهرة ،  للنشر

التحصــيل مســتوي تــأثير برنــامج تعليمــي باســتخدام الحاســب االلــي علــي :  مــد فتحــي جــزرمحمــد اح-30
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رســـالة ماجســـتير غيـــر ، الكـــرة الطـــائرة فـــي  واداء بعـــض المهـــارات االساســـيةالمعرفـــي 
  .م 2004منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة المنصورة ، 

ــة البدنيــة وا:  خليــلمحمــد محمــد الســيد -31 كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ، جامعــة ،   لرياضــيةالتربي
  .م 2000المنصورة ، 

 . م1999،  مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، علم النفس الرياضي: العربي شمعون محمد  -32

دين رضوان  -33 د نصر ال ارات االداء الحركي ، : محمد حسن عالوي ، محم دار الفكـر العربـى ، اختب
  .م 2001القاهرة ، 

  . م2002، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  2، ط تكنولوجيا التعليم والتعلم: محمد رضا البغدادي  -34

دار الفكـر العربـى ، ،  4، ط القياس والتقـويم فـي التربيـة البدنيـة والرياضـية: محمد صبحي حسانين  -35
  م2001القاهرة ، 

ـــا:  محمـــد محمـــد الهـــادي-36 مكتبـــة االكاديميـــة ، القـــاهرة ، ، علومـــاتاالتصـــاالت وشـــبكات الم تكنولوجي
 .م 2001

 . م2001،  القاهرة ،  دار الكتاب الجامعي،  طرق التدريس استراتيجيات:  محمد محمود الحيلة  -37

، مركــز الكتــاب للنشــر، القــاهرة، دراســات عربيــة –تكنولوجيــا التعلــيم : محمــد  مصــطفى عبــد الســميع -38
  0م 1999

  نامج مقترح لتعليم القفز بالزانه لطالب كلية التربية الرياضيةبر :  مصطفي محمد فريد-39
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  . م2002دار الفكر العربى ، القاهرة ، ، التعليم  تقنيات ووسائل: مهدي محمود سالم-41
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  إعــــداد

  بثينة محمد صديق رضـوان
  جامعة الزقازيق –أخصائى رياضى بكلية التربية الرياضية للبنات 

  
  ـرافإشـــ

ــر عبد ــد نصــإيمــــان محم/  د.أ  
  هللا

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم 
  مسابقات الميدان والمضمار سابقا بكلية 

  التربية الرياضية للبنات
جامعـة الزقازيـق                          

ـود ــدي محمـــسحـــر رش/ د.م.أ  
  هــشبان

  ميدان والمضمار أستاذ مساعد بقسـم ال
  بكلية التربية الرياضية للبنات

 جامعة الزقازيق 

  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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  /السيد األستاذ الدكتور
  تحية طيبة وبعد

متطلبات الحصول على درجة دكتـوراه الفلسـفة فـى التربيـة تقوم الباحثة بإجراء بحث ضمن 
  :الرياضية وعنوانه 

  سب االلي لتعلم مسابقة القفز بالزانه برنامج مقترح باستخدام الحا "
 ". لطالبات كلية التربية الرياضية

 مسابقة القفز بالزانـهوتتناول الباحثة خالل هذا البحث تحديد أهم القدرات البدنيــة الخاصة ب
  .وكل األمل االستفادة من خبرات سيادتكم فى تحديد تلك القدرات ، 

تفضلكم بالمسـاهمة وٕابـداء الـرأى الـذى يثـرى هـذا البحـث ر الشكر لـم وافـى إال تقديــوال يسعن
.  

  ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفـان
  

  الباحثــــة
  
  
  
  
  
  



  
  بيـــانات عامـــــــة

  
  :االســــــم
  :  الوظيفـــة
  :  المؤهـــل

  :عدد سنوات الخبرة فى التدريب 
  رونه سيادتكمأمام كل عنصر وفقًا ألهميته حسب ما ت) 10(برجاء وضع الدرجة من.  

 مالحظـــات )10(الدرجة  عناصر اللياقة البدنيــــة م

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 

  القوة العضلية
  القوة المميزة بالسرعة

  السرعة
  القوة القصوي

  المرونة
  الرشاقة
  توازن

  تحمل السرعة
  تحمل عضلي
 توافق حركي

  

  عناصر أخرى يمكن إضافتـــها:  
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................................................................  
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  )2(مرفق 

ھم االختبارات أول تحديد ـبراء حـالع رأى الخــاستمارة استط

  ةالتي تقيس القدرات البدنية الخاصة بمسابقة القفز بالزان

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )2(ق ــمرف
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  كلية التربية الرياضية للبنات   
  ن والمضمارقسـم مسابقات المـيدا 
  

         
  استمارة استطالع رأى الخبراء حول القدرات البدنية

  الخاصة بمسابقة القفز بالزانه
  

  موضــوع البحث
  برنامج مقترح باستخدام الحاسب االلي لتعلم مسابقة القفز بالزانه

  لطالبات كلية التربية الرياضية 

  
  إعــــداد

 بثينة محمد صديق رضـوان

  جامعة الزقازيق –ة التربية الرياضية للبنات أخصائى رياضى بكلي
  
  إشــــراف

ــر عبد ــد نصــإيمــــان محم/  د.أ  
  هللا

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم 
  مسابقات الميدان والمضمار سابقا بكلية 

  التربية الرياضية للبنات
  جامعـة الزقازيـق                         

 

ـود ــدي محمــــر رشسحــ/ د.م.أ  
  هــشبان

  أستاذ مساعد بقسـم الميدان والمضمار 
  بكلية التربية الرياضية للبنات

 جامعة الزقازيق 

  
  
  



  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
  /السيد األستاذ الدكتور

  تحية طيبة وبعد
 متطلبات الحصول على درجة دكتـوراه الفلسـفة فـى التربيـةتقوم الباحثة بإجراء بحث ضمن 

  :الرياضية وعنوانه 
برنامج مقترح باستخدام الحاسب االلي لتعلم مسابقة القفز بالزانه لطالبات كلية  "

 ". التربية الرياضية

لــذا نرجــو مــن ســيادتكم تحديــد أكثــر االختبــارات مناســبة لقيــاس كــل اختبــار مــن اختبــارات 
  .مسابقة القفز بالزانهالقدرات البدنية الخاصة ب

  
  الشكر والعرفــــانيادتكم جزيل ولس

  
  الباحثــــة
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  :أمام االختيار المناسب ) √(الرجاء وضع عالمة 
 الحظاتم رأي الخبير  االختبارات القدرات البدنية م

  اختبار قوة عضالت الرجلين والذراعين  القوة القصوي 1
  اختبار قوة عضالت الظهر
  اختبار قوة عضالت البطن

ــذر  ــار ثنــي ال ــل اعين مــن اال اختب نبطــاح المائ
  المعدل

 قوة القبضة اليمني واليسري

  

  م من بداية متحركة30اختبار العدو  السرعة 2
  ث15الجري في المكان اختبار 

 م من بدء عالى50اختبار العدو 

  

  اختبار الجرى المكوكى الرشـاقة 3
  اختبار الجري الزجزاجي لبارو
 ث)10(االنبطاح المائل من الوقوف 

  

  اختبار الوثب العمودى المميزة بالسرعةالقــوة  4
  اختبار الوثب العريض

  كجم لالمام  )3(دفع كرة طبية 
 الوثب الثالثي من الثبات 

  

  اختبار ثنى الجذع من الجلوس الطويل المرونــــة 5
  اختبار الكوبرى

  اختبار ثنى الجذع من الوقوف
 اختبار مرونة الحوض 

  

  وضع ثني الذراعينمن  التعلقاختبار  تحمل عضلي  6
  اختبار رفع الرجلين عاليا

 اختبار الجلوس من الرقود 

  

  اختبار الوقوف علي مشط القدم التوازن  7
  اختبار الوقوف علي اليدين

  اختبار باس المعدل
 اختبار المشي علي عارضة
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  )3(مرفق 

  القياسات الجسمية

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )3(مرفق 

  القياسات الجسمية
  سم وزن الج
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  :الجهاز المستخدم 
  .جم  50ميزان طبى معاير بدقة حتى 

  :شروط القياس 
  .وزن الجسم ألقرب  كجم  قياس يتم

  :إجراءات القياس 
  .يقف الالعب وجسمه جاف وهو يرتدى مايوه خفيف ويكون عارى القدمين 

  :طريقة األداء 
ل معرفـة القيمـة وذلـك للتأكـد يجب التأكد أوال من سالمة الجهاز وذلك عن طريق تحميله بأثقـا   

ويالحـظ أنـه البـد للمختبـر ، من صدق مؤشراته فى التعبير عن قيمة األثقال التى وضـعت عليـه 
  ) 59:  35. ( أن يقف فى منتصف الميزان تمامًا عند إجراء القياس

     

  
  
  

  الكلى للجسم لقياس الطو
  :الجهاز المستخدم 
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ــا علــى حافــة قاعــدة خشــبية والقــائم طو وهــو عبــارة عــن قــائم مثبــت ع، رســتاميتر  ه لــمودي
بحيــث يكــون الصــفر فــى مســتوى القاعــدة الخشــبية كمــا يوجــد حامــل مثبــت أفقيــا علــى  ســم 250

   .القائم بحيث يكون قابال للحركة ألعلى وألسفل 
  :شروط القياس 

  .وزن الجسم ألقرب  سم  قياس يتم
  :إجراءات القياس 

وظهــره مواجــه للقــائم بحيــث يالمــس القــائم فــى ثــالث يقــف الالعــب علــى القاعــدة الخشــبية 
  :نقاط وهى 

  المنطقة الواقعة بين اللوحين.  
  أبعد نقطة للحوض من الخلف. 

  أبعد نقطة لسمانه الساقين 

مع مراعاة أن يشد المختبر جسمه ألعلى والنظر لألمام ثم يتم اتزان الحامل حتى يالمس       
                 .      عن طول المختبر الرقم المواجه للحامل الحافة العليا للجمجمة حيث يعتر 

                                                                             )35  :52 (  
  

  
  
  



  
  
  

  
  
  

  
  )4(مرفق 

  االختبارات البدنية المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )4(مرفق 
  االختبارات البدنية المستخدمة

 Meter Dash Test 30 متراً من البدء   30اختبار العدو   ) 1( 
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  :غرض االختبار 
  .السرعة   قياس

  :األدوات 
  قوائم للنهاية –) م30(طريق للجرى طوله  –ساعة إيقاف 

 :وصف األداء 

بمجــــرد إعطــــاء إشــــارة خــــذ مكانــــك تقــــف المختبــــرة خلــــف خــــط البدايــــة متخــــذة وضــــع البــــدء  -
 .لبدء تبدأ فى عدو المسافة المحددة بأقصى سرعة وبعد سماع أشارة ا، المنخفض 

 :التســـجيل 

  . تعطى للمختبرة محاولتين بحيث يسجل لها الزمن األقل  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Meter Dash Test 50 متراً من البدء   50اختبار العدو )   2( 

  :غرض االختبار 

  خط البداية  خط النهاية

  متر عــدو 30
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لقصـــور الـــذاتى لـــوزن قيـــاس الســـرعة القصـــوى فـــى الجـــرى تحـــت ظـــروف متغيـــرة بالنســـبة ل
 .الجسم بسرعة رد الفعل 

  :األدوات 
متـر  5م واليقل عرضـها عـن 70مضمار أللعاب القوى أو منطقة فضاء اليقل طولها عن  -

 .ساعة إيقاف  2عدد  -

  :اإلجراءات 
والمســـافة ، تحـــدد منطقـــة إجـــراء االختبـــار بخطـــين إحـــدهما خـــط بدايـــة واآلخـــر خـــط نهايـــة   -

  .األول وخط النهاية  متر من الخط 50بينهما 
  .حارة إلجراء االختبار  2تخطيط المنطقة بعدد   -
  
  
  
  
  
  
  

  :وصف األداء 
  .يتخذ المختبر وضع االستعداد من البدء العالى خلف البداية  -
 .عند إعطاء إشارة البدء يجرى المختبر بأقصى سرعة ممكنة حتى يقطع خط النهاية -

  :تعليمات االختبــــار 
  .ن االختبار معًا لضمان توافر عامل المنافسة يؤدى كل متسابقي -
 .على كل مختبر أن يجرى فى الحارة المخصصة له  -

 .يتخذ المختبر وضع البدء العالى عند خط البدء 

  :إدارة االختبار 
  .ويقوم بإعطاء إشارة البدء : إذن بالبدء  -
بـــر مـــا بـــين ويقـــوم كـــل واحـــد منهمـــا بتســـجيل الـــزمن الـــذى يســـتغرقه المخت: ميقـــاتى  2عـــدد  -

 .اإلشارة التى يعطيها المراقب وحتى يقطع خط النهاية 

  .يقوم بالنداء على المختبر وتسجيل النتائج : مسجل  -
 

  :حساب الدرجات 
  .من الثانية  1/10يسجل الزمن ألقرب  -
 )  213-209:   35.(يحتسب للمختبر أحسن زمن يسجله  -

  خط البداية  خط النهاية

  متر عــدو 50
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-   
ار الوثب العمودى لسارجنت)  3(  Modified Sargent Jump          اختب

Test`   
  :غرض االختبار 

 .قياس القدرة العضلية للرجلين فى الوثب العمودى ألعلى 

  :األدوات 
لوحة من الخشب مدهونة باللون األسمر عرضها نصـف متـر وطولهـا متـر واحـد وترسـم عليهـا خطـوط  - 

  .سم  2اللون األبيض والمسافة بين كل خط واآلخر 
 .قماش لمسح عالمات الجير بعد قراءة كل محاولة يقوم بها المختبر قطعة من ال، قطع طباشير  - 

  :اإلجراءات 
تثبت السبورة على الحائط بحيث تكون الحافة السفلى ألعلى ارتفـاع يسـمح ألقصـر مختبـر   -

  .بأن يؤدى االختبار 
  :وصف األداء 

ــاً يمســك  - ألقصــى مــا  المختبــر بقطعــة الطباشــير ثــم يقــف مواجهــًا للوحــة ويمــد الــذراعين عالي
 .يمكن ويحدد عالمة بالطباشير على اللوحة مع مالحظة مالصقة العقبين لألرض

 .بحيث تكون القدمين على الخط ، يقف المختبر بعد ذلك مواجهًا للوحة بالجانب  -

يقــوم المختبــر بمرجحــة الــذراعين ألســفل وٕالــى الخلــف مــع ثنــى الجــذع لألمــام وألســفل وثنــى  -
 .القائمة فقط الركبتين إلى وضع الزاوية 

يقــوم المختبــر بمــد الــركبتين والــدفع بالقــدمين معــًا للوثــب األعلــى مــع مرجحــة الــذراعين بقــوة  -
لألمـام وألعلــى للوصــول بهــا إلــى أقصــى ارتفــاع ممكــن حيــث يقــوم بوضــع عالمــة بالطباشــير 

 .على اللوحة فى أعلى نقطة يصل إليها 

  .ل عند الهبوط يقوم المختبر بمرجحة الذراع القريبة لألمام وألسف -
  :تعليمات االختبــــار 

  .يجب أن يتم الدفع بالقدمين معًا من وضع الثبات  -
 .يعطى للمختبر ثالث محاوالت متتالية وتحسب له نتيجة أحسن محاولة  -

 .سم  1تؤخذ القياسات ألقرب  -

 .الوثب ألعلى يكون بالقدمين معًا من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة أو االرتقاء -
 
 

  :االختبار  إدارة
  .يقوم بالنداء على األسماء وتسجيل النتائج : مسجل  -
 .يقوم بحساب الدرجات ومالحظة األداء : مراقب  -
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  :حساب الدرجات 
الدرجــة مــن عــدد الســنتيمترات بــين الخــط الــذى يصــل مــن وضــع الوقــوف يصــل إليهــا نتيجــة  -

 ) 71-68:  33. ( سم 1الوثب ألعلى مقرب ألقرب 

  
  
  

                       



 Standing Long Jump Testاختبار الوثب العريض من الثبات )  4( 
  :غرض االختبار 

 .قياس القدرة العضلية للرجلين فى الوثب لألمام 

  :األدوات 
ويراعـى ، م  3.5م وبطـول  1.5مكان مناسـب بعـرض  -

  مستوى وخال من العوائق  ون المكانكأن ي
 .ر وقطع ملونة من الطباشي، شريط قياس  -

  :اإلجراءات 
يخطــط مكــان الوثــب بخطــوط متوازنــة يــدل كــل منهــا علــى مســافة بينــه وبــين خــط االرتقــاء   -

المســافة بــين كــل خــط ، كمــا تقســم المســافة بــين األمتــار بخطــوط أخــرى متوازنــة ، بــالمتر 
  .وتدل أيضًا على المسافة بينهما وبين خط االرتقاء كما فى الشكل  ، سم  5واآلخر 
  : وصف األداء

يقـــف المختبـــر خلـــف البدايـــة والقـــدمان متباعـــدتان قلـــيال ومتوازيتـــان وبحيـــث يالمـــس مشـــط  -
  .القدمين خط البداية من الخارج 

يبدأ المختبر بمرجحة الذراعين للخلف مع ثنـى الـركبتين والميـل لألمـام قلـيال ثـم يقـوم بالوثـب  -
مـع مرجحـة الـذراعين  لألمام ألقصـى مسـافة ممكنـة عـن طريـق مـد الـركبتين والـدفع بالقـدمين

 .لألمام كما فى الشكل 

  :تعليمات االختبــــار 
  .يقام االختبار على سطح خشن يسمح بإعطاء الدفع المطلوب  -
 .يؤخذ االرتقاء بالقدمين معًا وليس بقدم واحدة  -

 .يسمح باإلحماء قبل أداء االختبار  -

 .يجب تجنب السقوط للخلف قدر اإلمكان  -

 .متتالية وتحسب له درجة أحسن هذه المحاوالت  لكل مختبر ثالث محاوالت -

 .المرجحة بالذراعين لألمام وألعلى للمساعدة فى الدفع  -

 .يسمح له باألداء بالحذاء الكاوتش أو عارى القدمين  -
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  :إدارة االختبار 
 .يقوم بالنداء على األسماء وتسجيل النتائج : مسجل  -

  :حساب الدرجات 
  .حتى آخر جزء من الجسم يلمس األرض ناحية هذا الخطيكون القياس من خط البداية  -
 .سم ويدخل فى القياس  5خط البداية يكون بعرض  -

 . سم تحتسب للمختبر درجات أحسن محاولة  5تقاس كل محاولة ألقرب  -

                                                                     )33  :76 -78 (  
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  Push Medical Ball Testبيد واحدة ) كجم 3( ختبار دفع كرة طبية ا) 5(
  :غرض االختبار 

 .قياس القوة المميزة بالسرعة 

  :األدوات 
 . كجم  3كرة طبية وزنها  -

شريط قياس يرسم خط علي االرض ، يحـدد امـام هـذا الخـط قطـاع للرمـي يـتم تقسـيمه الـي  -
القيــاس ، كمــا يحــدد منطقــة للرمــي  لســهولة خطــوط عريضــة المســافة بينهــا خمــس يــاردات

  .طولها ست ياردات يقوم المختبر بالرمي من بينها 
  :وصف األداء 

تقــف المختبــرة خلــف الخــط المرســوم علــي االرض والــذي يحــدد بدايــة قطــاع الرمــي واضــعه  -
  .الكرة الطبية علي احدي يديه ، واليد االخري تسند من فوق الكرة  

اه خــط االقتــراب وفــي حــدود المســافة ، وعنــدما يصــل الــي تتحــرك المختبــرة بالجنــب فــي اتجــ -
 .الخط يدفع بالكرة من الجانب كما في دفع الجله 

  :التسجيل 
 .تقاس المسافة عموديا من خط الرمي الي مكان سقوط الكرة علي االرض  -

  ) 86،87:  33.( للمختبرة ثالث محاوالت متتالية وتحسب لها أحسن هذه المحاوالت -
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  Flexed-Arm Hang Testاختبار التعلق من وضع ثني الذراعين ) 6(
  :غرض االختبار 

 .قياس التحمل العضلي الثابت لمنطقة الذراعين والكتفين في وضع التعلق ثني الذراعين

  :األدوات 
سم توضع علي ارتفـاع يسـمح بتعلـق المختبـرة بحيـث ال تلمـس القـدمان 4عقلة افقية قطرها  -

ة عدم توافر جهاز العقلة ، يمكـن اسـتخدام سـلم يسـند علـي حـائط بدرجـة االرض، وفي حال
  . ميل مناسبة 

 .ساعة ايقاف  -

  :وصف األداء 
  .تقف المختبرة بمساعدة اثنين من زميالتها بالتعلق علي العقلة بالقبضة العلوية   -
ن تظل المختبرة محتفظة بالتعلق علي العارضة من وضع ثنـي الـذراعين ، بحيـث تكـون الـذق -

 .فوق العارضة ، والجسم مرفوعا عن االرض وعلي استقامة واحدة 

 .تستمر المختبرة في هذا الوضع الطول وقت ممكن  -

  :تعليمات االختبــــار 
  .يبدأ حساب الزمن فور ان تتخذ المختبرة وضع التعلق  -
عنــد لمــس عارضــة العقلــة بالــذقن ، عنــد الميــل : يتوقــف حســاب الــزمن فــي الحــاالت التاليــة  -

بالجســـم بعيـــدا عـــن مســـتوي العقلـــة ، وعنـــد الهبـــوط بالـــذقن مـــن فـــوق العقلـــة عـــن طريـــق مـــد 
 .الذراعين 

 لكل مختبر محاولة واحدة -

  :إدارة االختبار 
 .يقوم بالنداء على األسماء وحساب الزمن وتسجيل النتائج : مسجل  -

 .يقومان بمساعدة المختبرة في اتخاذ وضع التعلق : مساعدين  2عدد  -

  :درجات حساب ال
 .عدد الثواني التي تسجلها المختبرة عندما تقوم باالداء الصحيح لالختبار  -

  ) 108-106:   33. (  يسجل الزمن القرب ثانية  -
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  :اختبار ثنى الجذع من الوقوف )  7( 
 Scott and French Standing Bending Reach Test 

  :غرض االختبار 
  .ات الثنى لألمام من وضع الوقوف مدى مرونة الجذع والفخذ فى حرك  قياس

  :األدوات 
سم مقسمة بخطوط إلى وحدات كل وحدة 30طولها ) مسطرة(مقياس مدرج من الخشب أو  -

  .سم  60ويفضل أن يكون التدريج حتى ، سم  1تساوى 
 :اإلجراءات 

بحافــة المقعــد أو المنضــدة بحيــث يكــون منتصــف المقيــاس أعلــى ) المســطرة(يثبــت المقيــاس  -
 .مقعد أو المنضدة والنصف اآلخر أسفل الحافة حافة ال

علـى أن تكـون انحرافـات ، تكـون فـى مسـتوى حافـة المقعـد ) صـفر(يالحظ أن نقطة التـدريج  -
  .الدرجات التى تقع فى النصف العلوى بالسالب والتى تقع فى النصف السفلى بالموجب 

  :تعليمات االختبــــار 
  .راعين والجذع والرقبة يؤدى االختبار بدون تصلب فى عضالت الذ -
 .يؤدى االختبار من وضع فرد الركبتين  -

  .يكون ثنى الجذع ألسفل ببطء وبقوة ومحاولة تحقيق أقصى مدى ممكن من الثنى ألسفل -

مــن األفضــل إعطــاء المختبــر محــاولتين أو ثــالث كوســيلة لإلحمــاء والتــدريب علــى االختبــار  -
 .على المنضدة  قبل القياس مع مالحظة أن يتم ذلك قبل الصعود

 .يجب على المختبر توجيه نظره إلى أسفل القياس  -

  :وصف األداء 
يتخذ المختبر وضع الوقوف على حافـة المقعـد أو المنضـدة بحيـث تكـون القـدمان مالمسـتان  -

 .لجانبى المقاس 

 يقـــوم المختبـــر بثنـــى الجـــذع أمامـــًا أســـفل بحيـــث تصـــبح األصـــابع أمـــام المقيـــاس ومـــن هـــذا  -
لمختبر ثنـى الجـذع ألقصـى مـدى ممكـن بقـوة وبـبطء مـع مالحظـة أن تكـون الوضع يحاول ا

 .أصابع اليدين فى مستوى واحد وأن تتحرك ألسفل موازية للمقياس كما فى الشكل 

  
  

)92/4(  



          
 

  :إدارة االختبار 
يقوم بمراقبة األداء وحساب الدرجات وعليه أن يقوم بالتنبيه على المختبر بعدم ثنـى : محكم  -

كمــا يجــب عليــه أن يكــون مســتعدًا لمســاعدة ، وأن يتحقــق مــن ذلــك أثنــاء األداء ، ين الــركبت
 .المختبر إذا فقد توازنه أثناء ثنى الجذع 

 .يقوم بالنداء على المختبرين وقراءة الدرجات وتسجيلها : مسجل  -

  :حساب الدرجات 
الجــذع  درجــة المختبــر هــى أقصــى نقطــة علــى المقيــاس يصــل إليهــا المختبــر مــن وضــع ثنــى -

 )  291-289:  35.( أمامًا أسفل 
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 "Zig-Zag-Run Test by "Barrow:اختبار الجري الزجزاجي لبارو )  8( 
  :غرض االختبار 

  الرشاقة  )سرعة تغير االتجاه (  قياس
  :االدوات الالزمة 

  .منطقة فضاء مستوية مربعة الشكل  -
  قائم اوراية ركنية او كرسي كبير  -
  . او قوائم اومقاعد صغيرة مكعبات  4عدد   -
  .وشريط قياسساعة ايقاف لحساب الزمن  -

  :االجراءات 
  . يوضع القائم او الرايه الركنية اوالكرسيفي منتصف المنطقةالمحددة الداءاالختبار -
االربعة كل واحد منها فـي نقطـة تبعـد عـن   نقطـة  او قوائم اومقاعد صغيرة مكعبات توضع ال -

   . م 4.5بمسافةالمنتصف 
  :وصف االداء 

  0) وضع الوقوف (خلف خط البداية من البدء العالي وضع االستعداد  ريتخذ المختب -
 90نقطة المنتصـف ثـم يـدور حولهـا بزاويـة اشارة البدء ينطلق بأقصي سرعة نحو ء عند اعطا -

بحيـث  4، 3ط ، ثم يدور حولها متجهـا الـي الـنق 2جهة اليمين وهو يجري  متجها الي النقطة 
  .ينتهي االداء بقطع خط البداية بأقصي سرعة ممكنة 

 .يؤدي االختبار بالحذاء الكاوتش  -

  :حساب الدرجات 
 ) 165-161:  35. ( تحتسب للمختبر الزمن الذي يستغرقه في اداء االختبار  -
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  Standing on foot,s bets Test:اختبار الوقوف علي مشط القدم )  9(  
  

  :غرض االختبار 
   ) القدرة علي التوازن الثابت(  قياس

  

  :االدوات الالزمة 
  . ساعة ايقاف لحساب الزمن -
  

  :االجراءات 
  . علي المختبرة حرية االختيار للقدم التي ترتكزعليها -
  . غير مسموح بتحريك الذراعين من وضعها في الوسط  -
ي تفشــل عنــد محاولتهــا اداء االختبــار يســمح لهــا يعطــي للمختبــرة ثــالث محــاوالت والمختبــرة التــ -

  .باعادتها 
  . تؤدي المحاوالت بدون اعطاء راحة بين كل محاولة واخري  -
 

  :حساب الدرجات 
  .يؤخذ الزمن منذ رفع المختبرةالكعب وحتي تفقد توازنها -
 ) 165-161:  33(  ). الزمن االعلي (تحتسب للمختبرة احسن محاولة من الثالث محاوالت  - 
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  Hand Power Test:  اختبار قوة القبضة) 10( 
  :غرض االختبار 

  . قياس قوة عضالت القبضة اليمني اواليسري
  :األدوات 

  .اليد به مقياس مدرج  manometerجهاز مانوميتر  -
  :وصف األداء 

 .تمسك المختبرة المانوميتر بقبضة يدها  -

 .ر لمحاولة اخراج اقصي قوة ممكنة تقوم بالضغط بقبضة اليد علي المانوميت -

  :تعليمات االختبــــار 
  . اال تلمس باليدين اي جزء من جسمها او شئ خارجي ةجب على المختبر ي -
  . يؤدي االختبار مرة باليد اليمني ومرة اخري باليد اليسري -

  :حساب الدرجات 
  .ى أقرب نصف كيلو جرام يعطى لكل مختبر محاولتين متتاليتين تحتسب له نتائج أفضلهما مقربة إل - 
يعتمد التقويم فى هذا االختبار على مقارنة درجات األفراد بعضهم ببعض أو مقارنة درجـات  -

 ) 21  :  33 . (المختبر الواحد بعضها مع بعض 
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  Leg Lift Strength Testقوة عضالت الرجلين )  11( 

  :غرض االختبار 
) لباســــــــطةا(قيـــــــاس القـــــــوة االيزومتريــــــــة للعضـــــــالت المـــــــادة 

Extensor  حيث تدل نتائجه على القوة الكلية لها ، للرجلين.  
  :األدوات 

مثبت علـى قاعـدة مناسـبة للوقـوف ولـه مقيـاس مـدرج  Dynamometerجهاز ديناموميتر  -
 50ســم تنتهــى ببــار حديــدى طولــه يتــراوح مــن  60مثبــت لــه سلســلة حديديــة طولهــا حــوالى 

  .سم  55إلى 
  :وصف األداء 

اموميتر بالقاعــــدة ويثبــــت بــــه مــــن أعلــــى السلســــلة الحديديــــة التــــى تنتهــــى بالبــــار يثبــــت الــــدين -
  .الحديدى 

يلــف حــزام عــريض مــن الجلــد حــول وســط المختبــر بطريقــة يمكنــه مــن ربــط طرفــا فــى نهــايتى  -
 .البار الحديدى 

يتخذ المختبر وضع الوقوف على القاعدة ثم يقبض علـى البـار الحديـدى بكلتـا اليـدين بحيـث  -
 .ر اليدين للخارج يكون ظه

يقوم المختبر بثنى الرجلين قليًال حتى يصل بالبار الحديدى فوق الفخذين بحيـث يثبـت حـزام  -
 .كما فى الشكل ، الوسط بالبار الحديدى والمختبر فى هذا الوضع 

 .عند إعطاء إشارة البدء يقوم المختبر بمد الرجلين ألعلى  -

  :تعليمات االختبــــار 
ن يحـــافظ علـــى وضـــع الظهـــر والـــذراعين باســـتقامة واحـــدة فـــى وضـــع جـــب علـــى المختبـــر أي -

  .متعامد على األرض 
 .عدم الميل بالرأس لألمام أو الخلف  -

 .يتم الشد على جهاز الديناموميتر ببطء وبدون الدفع فجأة أو مرة واحدة  -
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  :إدارة االختبار 
 .يقوم بمالحظة األداء وٕاعطاء إشارة البدء : محكم  -

  .لنداء على المختبرين وقراءة الدرجات وتسجيلها يقوم با: مسجل  -
  :حساب الدرجات 

يعطــى لكــل مختبــر محــاولتين متتــاليتين تحتســب لــه نتــائج أفضــلهما مقربــة إلــى أقــرب نصــف  -
  .كيلو جرام 

يعتمد التقويم فى هذا االختبار على مقارنة درجات األفراد بعضهم ببعض أو مقارنة درجـات  -
 ) 26-23:  35. ( عض المختبر الواحد بعضها مع ب
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 Back Lift Strength Testاختبار قوة عضالت الظھـر )  12( 
  :غرض االختبار 

للجــــــذع ) الباســــــطة(قيــــــاس قــــــوة العضــــــالت المــــــادة 
  )عضالت الظهــر(

  :األدوات 
كمـــــــــا فـــــــــى  Dynamometerجهـــــــــاز دينـــــــــاموميتر  -

  .سابق االختبار ال
 :وصف األداء 

ثــم يقــوم بثنــى الجــذع لإلمــام وألســفل  ديناموميتريتخــذ المختبــر وضــع الوقــوف علــى قاعــدة الــ -
 .ليقبض على البار الحديدى باليدين 

يعــدل طــول السلســلة الحديديــة التــى تصــل البــار الحديــدى بالــديناموميتر بالصــورة التــى يمكــن  -
رد الــركبتين باليــدين ألعلــى بحيــث تكــون المختبــر مــن الشــد ألعلــى مــع وضــع ثنــى الجــذع وفــ

  .ويكون الشد ببطء إلخراج أقصى قوة ممكنة، حركة الشد من الجذع وليس من الرجلين 

  :تعليمات االختبــــار 
  .جب االحتفاظ بالركبتين مفرودتين والقدمين على قاعدة الديناموميتر ي -
 إحدى اليدين للخارج أى تكون ظهر، القبض على البار الحديدى بالطريقة العكسية  -

 .يجب أن يكون الرأس مع الجذع على استقامة واحدة  -

 .يقوم بمالحظة األداء وٕاعطاء إشارة البدء : محكم  -

 .يقوم بالنداء على المختبرين وقراءة الدرجات وتسجيلها : مسجل  -

  :حساب الدرجات 
  .يعطى لكل مختبر محاولتين متتاليتين تحتسب له نتائج أفضلهما  -
لتقويم فى هذا االختبار على مقارنة درجات األفراد بعضهم ببعض أو مقارنة درجـات يعتمد ا -

 ) 27-26:  35.( المختبر الواحد بعضها مع بعض
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  )5(مرفق 

  والمستوي الرقمي بطاقة تسجيل مستوي االداء

 

 
  



  )5(مرفق 
  والمستوي الرقمي بطاقة تسجيل مستوي االداء

  لزانهلمسابقة القفز با

  المستوي الرقمي  مستوي االداء  االسم  م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

)100/5(  



  

  

  

  

  

  

  )6(مرفق 

  متغيرات النموبطاقة تسجيل 

 

 
  



  )6(مرفق 
  متغيرات النموبطاقة تسجيل 

  الوزن  الطول الكلي  لسنا  م
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  )7(مرفق 

ة تحديد الفترة الزمنياستمارة استطالع رأى الخبراء حول 

  لتنفيذ مجموعة التمرينات وعدد الوحدات التعليمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



         
  كلية التربية الرياضية للبنات   
  قسـم مسابقات المـيدان والمضمار 
  

         
  

استمارة استطالع رأى الخبراء حول تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ  

   مجموعة التمرينات وعدد الوحدات التعليمية
  

  
  

  عــــدادإ
 بثينة محمد صديق رضـوان

  جامعة الزقازيق –أخصائى رياضى بكلية التربية الرياضية للبنات 
  
  

  إشــــراف
  ــر عبد هللاــد نصــإيمــــان محم/  د.أ

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم 
  مسابقات الميدان والمضمار سابقا بكلية 

  التربية الرياضية للبنات
جامعـة الزقازيـق                          

  سحـــر رشدي محمــود شبانه/ د.م.أ  
  أستاذ مساعد بقسـم الميدان والمضمار 

  بكلية التربية الرياضية للبنات
 الزقازيق جامعة 

  
  
  

  م2010 -هـ  1431
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  /السيد األستاذ الدكتور
  تحية طيبة وبعد

متطلبات الحصول على درجة دكتـوراه الفلسـفة فـى التربيـة اء بحث ضمن تقوم الباحثة بإجر 
  :الرياضية وعنوانه 

  برنامج مقترح باستخدام الحاسب االلي لتعلم مسابقة القفز بالزانه  "
 ". لطالبات كلية التربية الرياضية

س االمـر والعملية في مجال التدريب والتـدري ونظرا لما يتميز به سيادتكم من الخبرة العلمية
الذي دعا الباحثة الي استبيان سيادتكم لالسترشاد بأرائكمالبناءة لمساعدة الباحثة في تحديد الفتـرة 
الزمنية لتنفيذ مجموعة من التمرينات التعليمية المقترحة وعدد الوحدات في االسبوع وزمن الوحـدة 

  .التعليمية الالزمة 
االختيار الذي يتفـق مـع وجهـة نظـر  امام)  ( رجاء من سيادتكم التفضل بوضع عالمة 

  .سيادتكم 
  ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفـان

  
  الباحثة

  
  الخبير  بيانات خاصة بالسيد

  .......................: ............م ــــــاالس
  ........................: ............ العلمية الدرجة 
  ........................: ............ـــص التخص

  : .................................... جهة العمــل 
  .......................:............سنوات الخبرةعدد 

  
  
  

  :امام االختيار المناسب )  ( نرجو من سيادتكم التفضل بوضع عالمة 
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  :تحديد الفترة الكلية لتنفيذ البرنامج المقترح : اوال 
  

  اقتراحات اخري  ) (   الفترة الزمنية  م

1  
2  
3  

  عشرة اسابيع
  ثمانية اسابيع
  سته اسابيع

    

  
  :عدد الوحدات التعليمية في االسبوع : ثانيا
  اقتراحات اخري  ) (   عدد الوحدات  م

1  
2  
3  

  اربع وحدات
  ثالث وحدات

  وحدتان

    

  
  :  تعليميةالوحدة الزمن : ثالثا
  اقتراحات اخري  ) (   زمن الوحدة  م

1  
2  
3  

  يقةدق 45
  دقيقة 60
  دقيقة 90

    

  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  )8(مرفق 

  تقييم االداء الفني لمسابقة القفز بالزانه استمارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )8(مرفق 

  القفز بالزانه تمارة تقييم االداء الفني لمراحلاس
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  درجة الطالبة   )10(الدرجة المثالية   المراحل الفنية لالداء   م

      القبض وحمل الزانه  1

      االقتراب  2

      غرس الزانه في الصندوق  3

      االرتقاء  4

      التعلق  5

      المرجحة والتكور  6

      الفرد واالمتداد  7

      الدوران والدفع  8

      تعدية العارضة ثم الهبوط  9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )9(مرفق 

  اختبار التحصيل المعرفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  لرياضية للبناتكلية التربية ا   
  قسـم مسابقات المـيدان والمضمار 
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حول محاور ومفردات اختبار التحصيل استمارة استطالع رأى الخبراء 
  المعرفي 

  بمسابقة القفز بالزانهالخاص 
  

  
  

  إعــــداد
 بثينة محمد صديق رضـوان

  جامعة الزقازيق –أخصائى رياضى بكلية التربية الرياضية للبنات 
  
  

  إشــــراف
  ــر عبد هللاــد نصــإيمــــان محم/  د.أ

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم 
  مسابقات الميدان والمضمار سابقا بكلية 

  التربية الرياضية للبنات
جامعـة الزقازيـق                          

  سحـــر رشدي محمــود شبانه/ د.م.أ  
  ان والمضمار أستاذ مساعد بقسـم الميد

  بكلية التربية الرياضية للبنات
 الزقازيق جامعة 

  
  
  

  م2010 -هـ  1431
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  /السيد األستاذ الدكتور
  تحية طيبة وبعد

متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة دكتـــوراه الفلســـفة فـــى التربيـــة تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة ضـــمن 
  :الرياضية وعنوانه 
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قترح باستخدام الحاسب االلي لتعلم مسابقة القفز بالزانه لطالبات كلية التربية برنامج م "
 ". الرياضية

يهدف هذا البحث الي تصـميم برنـامج تعليمـي باسـتخدام الحاسـب االلـي ومعرفـة تـأثيره علـي تعلـم 
  .مسابقة القفز بالزانه لطالبات الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية بنات بالزقازيق 

ظــرا لمــا تتميــزون بــه ســيادتكم مــن الخبــرة العلميــة والعمليــة فــي مجــال طــرق تــدريس مســابقات ون
الميدان والمضمار ، االمـر الـذي دعـا الباحثـة الـي مقابلـة سـيادتكم لالسترشـاد بـآرائكم البنـاءة لمسـاعدتها 

  .في تحديد اهم محاور ومفردات االختبار المعرفي الخاص بمسابقة القفز بالزانه 
امـام المفـردة التـي ترونهـا سـيادتكم مناسـبة امـام المحـور ، ) √(ء من سيادتكم وضع عالمـة فبرجا

باالضافة الي وضع مقدارا رقميا يمثل االهمية النسبية لكل محور توافقون عليه ، كما يسـعد الباحثـة ان 
  .تتفضلوا بتدوين ما ترونه من مالحظات اضافية تسهم في اثراء البحث بشكل افضل 

  عنى إال تقديم وافر الشكر لتفضلكم بالمساهمة وٕابداء الرأى الذى يثرى هذا البحث وال يس
  .ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفــــان 

  الباحثــــة
  الخبير  بيانات خاصة بالسيد

  ...................................: م ــــــاالس
  ....................................:  العلمية الدرجة 
  ....................................: ـــص التخص

  : .................................... جهة العمــل 
  .......................:............سنوات الخبرةعدد 

  
  

  
  

  :امام المحور المناسب ومدي اهميته النسبية ) √(الرجاء من سيادتكم وضع عالمة 

  االهمية النسبية  لخبيررأي ا  محاور االختبار  م
  غير موافق  موافق

        الجانب التاريخي  1
        الجانب البدني  2
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        الجانب المهاري  3
        الجانب القانوني  4
  
  ما ترونه سيادتكم من اضافة لمحاور االختبار المعرفي الخاص بمسابقة القفز بالزانه  م
    
    
    
    
    
  

محـــاور اختبـــار التحصـــيل المعرفـــي الخـــاص بمســـابقة القفـــز  وبعـــد اســـتطالع رأي الخبراءفـــي اهـــم
الجانـب التـاريخي ، الجانـب المهـاري ، الجانـب القـانوني (بالزانه تـم التوصـل الـي المحـاور التاليـة 

، كما قامت الباحثة بتصميم استمارة اخـري السـتطالع رأي الخبـراء حـول افضـل المفـردات التـي )
ار التحصــيل المعرفــي الخــاص بمســابقة القفزبالزانــه قيــد تعبــر عــن المحــور الخــاص بهــا فــي اختبــ

  .البحث 
  
  
  
  
  

  حول مفردات اختبار التحصيل المعرفياستطالع رأى الخبراء 
  بمسابقة القفز بالزانهالخاص 

  )الصورة المبدئية لالختبار ( 

  :امام المفردة المناسبه ) √(الرجاء من سيادتكم وضع عالمة 
  رأي الخبير  المفردات  م

  غيرموافق  موافق
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      : الجانب التاريخي
م خــــالل دورة االلعــــاب 2000دخلــــت الزانــــه بالنســــبة لالنســــات عــــام   1

  .االوليمبية بسيدني
    

ــرقم المصــري المســجل االن لهــذه المســابقة   2 ــة 3.45ال م وكــان فــي بطول
  .م 2001الجمهورية عام 

    

      م 5.05وكان  م1999تم تسجيل الرقم المصري عام   3
      م لمدة عشرون عاما4.80ن الرقم قبل ذلك كا  4
      .م 1999دخلت مسابقة القفز بالزانه للسيدات عام   5
ــة دراجــيال ستيســي عــام   6 ــة االمريكي ــم عــالمي ســجلته الالعب كــان اول رق

  .م 4.60م وكان 2001
    

تحطم الرقم لنفس الالعبة في بطولة العالم الثامنـة بـأدمنتن بكنـدا وكـان   7
  .م  4.81

    

شــهدت مســابقة القفــز بالزانــه بــدايتها الــدورة االوليمبيــة بلــوس انجلــوس   8
  0 م1984

    

      :الجانب المهاري 
      م25طريق االقتراب ال يقل طوله عن   9

      م عدة مرات 40-30الجري المتدرج في السرعة لمسافة   10
      شد الزانه بين زميلين  11
      بارتفاع متر تقريبا م 5×5منطقة الهبوط مساحتها ال تقل عن   12
      م4م او 3.64طول الزانه   13
      كجم2وزن الزانه   14
      يكرر التمرين السابق مع تعيين مكان االرتقاء بالقدم اليسري  15
خطـوات مـع رفـع الـذراع اليمنـي  3الجري ثم االرتقاء بالقدم اليسري العلـي كـل   16

  .عاليا وركبة الرجل الحرة 
    

  لخبيررأي ا  المفردات  م
  غيرموافق  موافق

عاليـا لحظـة  الوثب الطويل من اقتراب بسـيط بالقـدم اليسـري مـع رفـع الـذراعين  17
  االرتقاء

    

      حبل جهاز الحلق -المرجحة البندولية من وضع التعلق علي عقلة  18
الشقلبة الخلفية علي العقلة من وضع التعلق قد تستخدم زانه فـي وضـع افقـي   19

  .في زميلين بدال من العقلة مرتكزة علي كت
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      تسلق زانه باليدين في وضع رأسي بمساعدة زميل   20
      شد الزانه بين زميلين  21
دفع االرض باليدين من وضع االنبطاح المائل القدمين فـي مسـتوي اعلـي مـن   22

  اليدين
    

      الدحرجة الخلفية مع دفع االرض باليدين للوصول الي وضع الوقوف عاليا  23
لعمل حركـات القفـز كاملـة  عقلة جهاز زانه في وضع افقي –التعلق علي حبل   24

  .للهبوط علي القدمين معا 
    

ــدوران نصــف دورة لليســار   25 ــي صــندوق مــنخفض مــع ال ــدين مــن عل ــز بالي القف
  للهبوط علي الجهةاالخري بعد اتمام عملية الدفع 

    

وضــع العمــودي للهبــوط علــي القفــز فتحــا مــع مســك الزانــه باليــدين وهــي فــي ال  26
  القدمين معا في وضع ركوب الزانه 

    

      يكرر التمرين السابق مع الهبوط علي الجانب االيمن للزانه   27
      االرتقاء بالقدم اليسري من خطوة واحدة للهبوط بنفس الطريقة السابقة   28
ــاء والتع  29 ــم االرتق ــه فــي الصــندوق مــن خطــوتين ث ــة غــرس الزان ــيم طريق لــق تعل

  .للهبوط علي القدمين معا حتي تصبح الزانه تحت االبط االيسر لالعب 
    

لتسـهيل عمليـة ) صـندوق  –منضدة  –كرسي ( يفضل القفز من مكان مرتفع   30
المرجحــة وتســمي بطريقــة القفــز العميــق والقفــز الطويــل البعــد مســافة ممكنــة 

  .لالمام وليس العلي 

    

االرض ورفـــع الـــذراعين عاليـــا عـــدة مـــرات  الجـــري بالزانـــه مـــع زحلقتهـــا علـــي  31
  .للوصول الي وضع االرتقاء 

    

تمسك الزانه وهي تحت االبط االيسر والذراعين مفـرودتين لالمـام والزانـه مائلـة   32
بزاويــة حــادة مــع االرض وثابتــه خلــف الالعــب دفــع الزانــه للخلــف مــع الــدوران 

  .لليسار حتي تصل فوق الكتف االيمن تماما 

    

فـوق الكتــف  قفـز بالزانــه مـن خطــوتين مـع الــدوران لليسـار حتــي تصـل الزانــهال  33
  .االيمن وهو ممسكا بها 

    

  رأي الخبير  المفردات  م
  غيرموافق  موافق

تــزداد المســافة تــدريجيا مــع ارتفــاع الجســم تبعــا لــذلك للهبــوط فــي حفــرة الوثــب   34
  .ابعد مسافة لالمام دون ترك الزانه 

    

التمرين السابق يمكن لالعب دفع الزانه لالمام قبل هبوطه في حفـرة بعد اتقان   35
  .الوثب 

    

      القفز بالزانه من اقتراب متوسط الطول دون اجتياز العارضة   36
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القفز بالزانه لتعدية عارضة منخفضة بعيـدة عـن مسـتوي الصـندوق فـي اتجـاه   37
   الحفرة

    

القفز تـدريجيا كلمـا اتقـن الالعـب رفع العارضة مع تحريكها في اتجاه صندوق   38
  عملية التخلص والتعدية 

    

      عدم القدرة علي التوافق في وضع الزانه في الصندوق  39
      عدم زحلقة القبضة السفلي الي جوار اليمني  40
      عدم االرتقاء في المكان المناسب لالرتقاء  41
      عدم الربط بين الحركات السابقة والمرجحة   42
      جحة الخارجة عن المستوي االماميالمر   43
      التأخير في الشد وهذا ال يسمح للجسم باتخاذ الوضع المناسب للدوران   44
      عدم الشد الكامل  45
      عدم االتزان في الحركة وعدم القيام بالحركة المقصية  46
      العارضة الدوران قبل الوصول لمستوي اعلي من  47
      سليمة فتسبب في اسقاط العارضة عدم ترك الزانه بطريقة   48
      عدم االرتخاء اثناء الهبوط فيؤدي الي االصابه  49

      : الجانب القانوني
      يتم ترتيب المتسابقين لتأدية محاوالتهم بالقرعة   50
تقــــام تصــــفيات بــــين المتســــابقين اذا لــــزم االمــــر لتحديــــد المتســــابقين الــــذين   51

  سيدخلون الدور النهائي 
    

      يجوز وضع عالمات علي طول طريق االقتراب  ال  52
سـم لالمـام او 60للمتسابق الحق في تحريك قائمي القفز لمسافة ال تزيـد عـن   53

  )القريبة من مكان الهبوط ( الخلف من مستوي نهاية الصندوق 
    

      يتم االرتقاء بعد وضع مقدم الزانه في الصندوق   54
ة ال تعتبـر محاولـة فاشـلة ويحـق للمتسـابق اخـذ اذا كسرت الزانه اثناء المحاول  55

  محاولة عوضا عنها 
    

ال يسمح الي شخص يلمس الزانه اال اذا وقعت بعيـدا عـن القـائمين والعارضـة   56
  وفي اتجاه طريق االقتراب 

    

  

  رأي الخبير  المفردات  م
  غيرموافق  موافق

مـن الحـد االدنـي الـذي من حق المتسابق ان يبدأ القفز علي اي ارتفـاع اعلـي   57
  بدأ به المسابقة 

    

      يجب قياس كل ارتفاع جديد قبل ان يبدأ المتسابقين محاوالتهم   58
علي القاضي اعالن االرتفـاع الجديـد للعارضـة وكـذلك االرتفاعـات التاليـة التـي   59

  سترتفع اليها العارضة عقب نهاية كل دور 
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بــأي طــول او وزن او شــكل ومــن اي يســتعمل المتســابقون زانــاتهم الخاصــة   60
  مادة كذلك

    

      : تعتبر المحاولة فاشلة في الحاالت االتية
      ايقاع العارضة نتيجة لفشل الالعب في اجتيازها   61
      اذا اسقطت الزانه العارضة او احدي القائمين   62
اذا لمــس الالعــب بــأي جــزء مــن جســمه او الزانــه نفســها االرض بمــا فــي ذلــك   63

  قة الهبوط خلف مستوي قاعدة صندوق القفز قبل ارتقاءهمنط
    

      اذا ارتفعت قدميه عن االرض محاوال القفز  64
اذا حرك الالعب يده السفلي فـوق اليـد العليـا او حـرك اليـد العليـا العلـي اثنـاء   65

  عملية القفز 
    

مــرات متتاليــة بغــض النظــر عــن االرتفــاع يوقــف عــن  3اذا فشــل المتســابق   66
الستمرار في القفز أي من حق الالعـب التنـازل عـن وثباتـه الثانيـة أو الثالثـة ا

عنــد اي ارتفــاع بعــد فشــله فــي المــرة االولــي ومــع ذلــك يســتطيع القفــز الرتفــاع 
  .آخر 

    

حتي بعد فشل الالعبـين يسـمح للمتسـابق فـي االسـتمرار فـي القفـز حتـي يفقـد   67
  اليةحقه القانوني مره اخري في االرتفاعات الت

    

  



  )الصورة النھائية لالختبار ( 
  اختيار االجابة  المفردات  م

  غير صحيحة  صحيحة

      : الجانب التاريخي
شهدت مسـابقة القفـز بالزانـه بـدايتها الـدورة االوليمبيـة بلـوس انجلـوس   1

  م1984
    

      حطم الالعب االوكراني سيرجي بوبكا اربعون مرة   2
      م 5.05موكان 1999عام تم تسجيل الرقم المصري   3
      م لمدة عشرون عاما4.80كان الرقم قبل ذلك   4
ــــه بالنســــبة لالنســــات عــــام   5 ــــت الزان ــــاب 2000دخل م خــــالل دورة االلع

  .االوليمبية بسيدني
    

عــام  ستايســي دراجــيالكــان اول رقــم عــالمي ســجلته الالعبــة االمريكيــة   6
  .م 4.60م وكان 2001

    

عبة في بطولة العالم الثامنة بـأدمنتن بكنـدا وكـان تحطم الرقم لنفس الال  7
  .م  4.81

    

      .م 1999دخلت مسابقة القفز بالزانه للسيدات عام   8
م وكــان فــي بطولــة 3.45الــرقم المصــري المســجل االن لهــذه المســابقة   9

  .م 2001الجمهورية عام 
    

      لسيداتلقبت الالعبة ايليينا ايسنباييفا الروسية الطائرة ب بوبكا ا  10
      :الجانب المهاري 

      م بارتفاع متر تقريبا 5×5منطقة الهبوط مساحتها ال تقل عن   11
      م4م او 3.64طول الزانه   12
      كجم2وزن الزانه   13
      م25طريق االقتراب ال يقل طوله عن   14
      م عدة مرات 40-30الجري المتدرج في السرعة لمسافة   15
      بق مع تعيين مكان االرتقاء بالقدم اليسري يكرر التمرين السا  16
      يكرر التمرين السابق مع تعيين مكان االرتقاء بالقدم اليسري   17
خطـوات مـع رفـع الـذراع  3الجري ثم االرتقاء بالقـدم اليسـري العلـي كـل   18

  .اليمني عاليا وركبة الرجل الحرة 
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  اختيار االجابة  المفردات  م
  غير صحيحة  صحيحة

الوثب الطويل من اقتراب بسيط بالقدم اليسري مع رفع الـذراعين عاليـا لحظـة   19
  االرتقاء

    

      حبل جهاز الحلق -المرجحة البندولية من وضع التعلق علي عقلة  20
الشــقلبة الخلفيــة علــي العقلــة مــن وضــع التعلــق قــد تســتخدم زانــه فــي وضــع   21

  . افقي مرتكزة علي كتفي زميلين بدال من العقلة
    

      تسلق زانه باليدين في وضع رأسي بمساعدة زميل   22
      شد الزانه بين زميلين  23
دفــع االرض باليــدين مــن وضــع االنبطــاح المائــل القــدمين فــي مســتوي اعلــي   24

  من اليدين
    

      الدحرجة الخلفية مع دفع االرض باليدين للوصول الي وضع الوقوف عاليا  25
ة جهاز زانه في وضع افقيلعمـل حركـات القفـز كاملـة عقل –التعلق علي حبل   26

  .للهبوط علي القدمين معا 
    

القفــز باليــدين مــن علــي صــندوق مــنخفض مــع الــدوران نصــف دورة لليســار   27
  االخري بعد اتمام عملية الدفع  للهبوط علي الجهة

    

القفز فتحا مع مسـك الزانـه باليـدين وهـي فـي الوضـع العمـودي للهبـوط علـي   28
  لقدمين معا في وضع ركوب الزانه ا

    

      يكرر التمرين السابق مع الهبوط علي الجانب االيمن للزانه   29
لتســـهيل ) صـــندوق  –منضـــدة  –كرســـي ( يفضـــل القفـــز مـــن مكـــان مرتفـــع   30

عمليـة المرجحـة وتســمي بطريقـة القفــز العميـق والقفـز الطويــل البعـد مســافة 
  ممكنة لالمام وليس العلي

    

اتقــان التمــرين الســابق يمكــن لالعــب دفــع الزانــه لالمــام قبــل هبوطــه فــي بعـد   31
  .حفرة الوثب 

    

      القفز بالزانه من اقتراب متوسط الطول دون اجتياز العارضة   32
القفز بالزانه لتعدية عارضة منخفضة بعيدة عن مستوي الصندوق في اتجـاه   33

  الحفرة 
    

صــندوق القفـــز تــدريجيا كلمــا اتقـــن رفــع العارضــة مــع تحريكهـــا فــي اتجــاه   34
  الالعب عملية التخلص والتعدية 

    

  اختيار االجابة  المفردات  م
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  غير صحيحة  صحيحة
      عدم زحلقة القبضة السفلي الي جوار اليمني  35
      عدم االرتقاء في المكان المناسب لالرتقاء  36
      عدم الربط بين الحركات السابقة والمرجحة   37
      رجحة الخارجة عن المستوي االماميالم  38
      عدم تركيز االنتباه علي موضع الصندوق   39
      عدم القدرة علي التوافق في وضع الزانه في الصندوق  40
تقنــين مســافة االقتــراب حســب قــدرة الالعــب لتحديــد مكــان االرتقــاء وارتفــاع   41

  قبضة اليد اليمني 
    

      لقفز لتسجيل افضل مستوي الالعبتحديد بداية ارتفاع العارضة ثم ا  42
يجب اال تكون العارضة مرتفعة اكثر من الالزم وال تكون منخفضـة اكثـر مـن   43

  الالزم 
    

      يجب اال يقبض المتسابق علي الزانه بضعف اوقوة    44
      تقنين السرعة الزائدة اوالسرعة الناقصة   45
      الوضع المناسب للدوران التأخير في الشد وهذا ال يسمح للجسم باتخاذ   46
      عدم الشد الكامل  47
      عدم االتزان في الحركة وعدم القيام بالحركة المقصية  48
      الدوران قبل الوصول لمستوي اعلي منالعارضة  49
      عدم ترك الزانه بطريقة سليمة فتسبب في اسقاط العارضة   50
      عدم االرتخاء اثناء الهبوط فيؤدي الي االصابه  51
      االرتقاء بالقدم اليسري من خطوة واحدة للهبوط بنفس الطريقة السابقة   52
تعلــيم طريقــة غــرس الزانــه فــي الصــندوق مــن خطــوتين ثــم االرتقــاء والتعلــق   53

  .للهبوط علي القدمين معا حتي تصبح الزانه تحت االبط االيسر لالعب 
    

      از العارضة القفز بالزانه من اقتراب متوسط الطول دون اجتي  54
القفز بالزانه لتعدية عارضة منخفضة بعيدة عن مستوي الصندوق في اتجـاه   55

   الحفرة
    

رفــع العارضــة مــع تحريكهـــا فــي اتجــاه صــندوق القفـــز تــدريجيا كلمــا اتقـــن   56
  الالعب عملية التخلص والتعدية 

    

      عدم القدرة علي التوافق في وضع الزانه في الصندوق  57
  لقة القبضة السفلي الي جوار اليمنيعدم زح  58

  
    

  اختيار االجابة  المفردات  م
  غير صحيحة  صحيحة
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      : الجانب القانوني
      يتم ترتيب المتسابقين لتأدية محاوالتهم بالقرعة   59
ـــذين   60 ـــد المتســـابقين ال ـــزم االمـــر لتحدي ـــين المتســـابقين اذا ل ـــام تصـــفيات ب تق

  سيدخلون الدور النهائي 
    

      ال يجوز وضع عالمات علي طول طريق االقتراب   61
سـم لالمـام 60للمتسابق الحق في تحريـك قـائمي القفـز لمسـافة ال تزيـد عـن   62

  )القريبة من مكان الهبوط ( او الخلف من مستوي نهاية الصندوق 
    

      يتم االرتقاء بعد وضع مقدم الزانه في الصندوق   63
ولة ال تعتبر محاولة فاشلة ويحق للمتسابق اخـذ اذا كسرت الزانه اثناء المحا  64

  محاولة عوضا عنها 
    

ــــائمين   65 ــــدا عــــن الق ــــه اال اذا وقعــــت بعي ال يســــمح الي شــــخص يلمــــس الزان
  والعارضة وفي اتجاه طريق االقتراب 

    

من حق المتسابق ان يبدأ القفز علي اي ارتفاع اعلي من الحد االدني الـذي   66
  بدأ به المسابقة 

    

      : عتبر المحاولة فاشلة في الحاالت االتيةت
      اذا اصبحت منطقة االرتقاء غير مناسبة يتم تغييرها  67
      ايقاع العارضة نتيجة لفشل الالعب في اجتيازها   68
      اذا اسقطت الزانه العارضة او احدي القائمين   69
فـي ذلـك  اذا لمس الالعب بأي جزء مـن جسـمه او الزانـه نفسـها االرض بمـا  70

  منطقة الهبوط خلف مستوي قاعدة صندوق القفز قبل ارتقاءه
    

      اذا ارتفعت قدميه عن االرض محاوال القفز  71
اذا حرك الالعب يده السفلي فوق اليد العليا او حرك اليد العليـا العلـي اثنـاء   72

  عملية القفز 
    

ع يوقــف عــن مــرات متتاليــة بغــض النظــر عــن االرتفــا 3اذا فشــل المتســابق   73
الالعب التنازل عن وثباته الثانية أو الثالثـة  من حقأي االستمرار في القفز 

المـرة االولـي ومـع ذلـك يسـتطيع القفـز الرتفـاع  عند اي ارتفاع بعد فشله فـي
  .آخر 

    

االستمرار فـي القفـز حتـي يفقـد  حتي بعد فشل الالعبين يسمح للمتسابق في  74
  رتفاعات التاليةحقه القانوني مره اخري في اال 
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  )مفتاح التصحيح لالختبار (  

  غير صحيحة  صحيحة  م  غير صحيحة  صحيحة  م
1  √   38    √  
2  √    39    √  
3    √  40  √    
4    √  41  √    
5  √    42    √  
6  √    43  √    
7    √  44  √    
8  √    45    √  
9    √  46  √    
10  √    47    √  
11  √    48  √    
12  √    49  √    
13  √    50    √  
14  √    51  √    
15    √  52  √    
16    √  53  √    
17  √    54    √  
18    √  55    √  
19  √    56  √    
20    √  57  √    
21    √  58  √    
22  √    59    √  
23    √  60    √  
24    √  61  √    
25    √  62  √    
26  √    63    √  
27  √    64  √    
28  √    65  √    
29    √  66    √  
30    √  67  √    
31  √    68    √  
32  √    69  √    
33    √  70  √    
34  √    71    √  
35    √  72  √    
36  √    73  √    
37    √  74      
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  )  10( مرفق 

  البرنامج المقترح

  :مكونات البرنامج التعليمي المقترح 

ضمن البرنامج المقتـرح مجموعـة مـن التمرينـات التعليميـة الخاصـة بمسـابقة القفـز بالزانـه تـم      
" االنترنـــت " ن بعـــض المراجـــع العربيـــة واالجنبيـــة وشـــبكة المعلومـــات الدوليـــة الحصـــول عليهـــا مـــ

  .والتي رأت الباحثة ان لها االثر االكبر علي التقدم بتعليم المهارة 

  :احماء عام ) أ : (اوال 
  . الجرى الخفيف  -1
  .الجري المتنوع مع رفع الركبتين عاليا ثم لمس العقبين للمقعدة  -2
  . الشارةالجري عكس ا -3

 :تمرينات بنائية عامة )  ب(  

  .عمل دوائر صغيرة بالذراعين )وقوف الذراعين جانبا (  - 4
، الوثــــب عاليــــا مــــع رفــــع الــــذراعين جانبــــا عاليــــا ) ثبــــات الوســــط . وقــــوف فتحــــا ( - 5

 .والتصفيق فوق الرأس 

 .، الوثب أماما ) ثبات الوسط . وقوف (  - 6

 .االمام ، الوثب عاليا الي ) ثبات الوسط . وقوف (  - 7

 .تبادل ميل الجذع جانبًا ) وقوف( - 8

 .جانبًا  –خلفًا  –عاليًا  –مد اليدين أمامًا ، تشبيك األيدى ) وقوف( - 9

 .ثنى الجذع أمامًا أسفل والضغط ) وقوف فتحا( -10

 .على الكتفين وفتح وضم الرجلين والتقاطع ) رقود (  -11

 .تشبيك األيدى خلف الرقبة جذب اليدين لألخرى ) وقوف( -12

 دة والتبديل بالرجل األخرى رفع الرجل ومسكها باليد المقابلة والركبة مفرو ) د رقو (  -13

 .طعن جانبى والتبديل  -14

 .محاولة لمس مشط القدم المفرودة باليد العكسية والتبديل ) جلوس حواجز (  -15

)118/10(  



 .القدمين مواجهين من الباطن محاولة جذب الرجلين باأليدى للداخل ) جلوس (  -16

 .لة لمس الرأس للركبتين محاو ) جلوس طويل (  -17

 . طعن أمامى والتبديل -18

 .تبادل قذف الرجلين جانبًا بالتبادل ) انبطاح (  -19

 ) .فتح وضم (الوثب ألعلى وتبادل الرجلين فى الهواء ) وقوف( -20

 .متر  10، والمشي اماما  )وقوف علي االربع (  -21

 ضع الوقوف تلو االخري للنزول لو  مع مرجحة القدمين واحدة) وقوف علي اليدين (  -22

 .المشي علي مقعد سويدي والذراعين جانبا العلي ) وقوف (  -23

 ) المراحل الفنية للقفز بالزانه : ( تمرينات الجزء الرئيسى :  ثانيا

  :تمرينات القبض وحمل الزانه -1
الزانه عمودية علي االرض ، مـد الـذراع االيمـن علـي امتـداد الزانـه واليـد االخـري امـام ) وقوف( - 1

ع الزانــه العلــي والقــبض عليهــا بقــوة باليــد اليســري مــن االمــام بوضــع االبهــام واحاطــة الوجــه ورفــ
  .باقي االصابع بها 

تــرك الزانــه عموديــة علــي االرض حتــي يمســك بهــا الزميــل االخــر مــع ) فــي دائــرة  –وقــوف (  - 2
 .التبادل وتغيير االتجاه  

 .الجري مسافة متدرجة بالزانه مع التدرج في زيادة السرعة - 3

 .ي مسافة معينة وخفض مقدمة الزانه حتي تصل لمستوي الركبةالجر  - 4

  :تمرينات االقتراب  -2
 .الجري اماما في خط مستقيم ) وقوف (   - 5

 " .بعد تعلم مسك الزانه وحملها " المشي بالزانه  - 6

 .م 50الجري متدرج السرعة بدون زانه لمسافة  - 7

 . قاء لالرضالجري متدرج السرعة بالزانه مع محاولة الدفع بقدم االرت - 8

  :تمرينات غرس الزانه في الصندوق  -3
 .الوثب علي القدمين العلي )وقوف( - 9

 .المشي مع حمل الزانه  -10

  .الجري مع حمل الزانه مع تغيير المسافة بين القبضتين  -11
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 .االقتراب بدون حمل الزانه  -12

 .االقتراب مع حمل الزانه ثم غرسها في الرمل  -13

 .االرتقاء االقتراب مع غرس الزانه واخذ وضع  -14

 .االقتراب وغرس الزانه ثم االرتقاء من الصندوق -15

  :تمرينات االرتقاء  -4
  .الوثب لتعدية حاجز علي ارتفاعات مختلفة بالقدمين ثم بقدم واحدة ) وقوف (  -16
  مسك الزانه عموديةعلي االرض ، والتسلق عليها ) وقوف (  -17
  .ء ، المشي اماما ثالث خطوات ودفع االرض واالرتقا) وقوف (  -18
( ، المشي اماما ثالث خطوات ودفع االرض واالرتقاء مع لمس كرة معلقة  بالرأس ) وقوف (  -19

 ) .بهدف تغير مركز الثقل 

 الجري الخفيف مع عمل االرتقاء لتخطية عارضة والنزول علي قدم االرتقاء بدون زانه  -20

 .   الجري وعمل االرتقاء من علي جزء من اجزاء صندوق القفز  -21

  :التعلق  تمرينات -5
 .غرس الزانه في حفرة الرمل  -22

 .، المسك اعلي مستوي القبضة والمرجحة بواسطة دفع الزميل ) وقوف علي الصندوق (  -23

 مسك الزانه عموديةعلي االرض ، والتعلق عليها ) وقوف (  -24

مســك الزانــه عموديــة امــام الجســم ، الوثــب الطويــل مــع الهبــوط  فــي وضــع ركــوب ) وقــوف (  -25
 .الزانه 

 بالزانه ثم التعلق مع ثني الركبتين علي الصدر  الجري -26

من مكان مرتفع مسك الزانه في الحفرة الرمليـة ، التعلـق والمرجحـة للنـزول بمكـان ) الوقوف (  -27
 ) . صندوق القفز ( اخر 

 :تمرينات المرجحة  -6

 .المرجحة بواسطة دفعة من الزميل  -28

 .ركوب الزانه مع مرجحة طويلة ثم الهبوط  -29

 .جهة لالمام مع فرد الذراع العليا المرجحة مو  -30

 .المرجحة البندولية بدون مساعدة الزميل  -31

      مقسم مع مسك الزانه اعلي من القبضة ثـم المرجحـة البندوليـة ) وقوف علي صندوق (  -32

 .لالمام والهبوط في اتجاه القفز    
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  :تمرينات الفرد واالمتداد  -7
  .شد سريع العلي من التعلق بالمسك المعكوس علي العقلة ال -33
 .مسك الزانه عمودية مثبتة الشد سريع العلي ) الرقود علي الظهر (  -34

 .تسلق حبال واعمدة  -35

ثني خفيف للركبة والذراعين ثـم مـد الـذراعين للنـزول بسـرعة ) الوقوف علي اليدين (  -36
 علي القدمين 

 .الدحرجة الخلفية للوقوف علي اليدين  -37

 .كاز الشد للوصول لوضع االرت) التعلق (  -38

  :تمرينات الدوران والدفع  -8
 .المرجحة اماما مع الدوران نصف لفة والهبوط  -39

 .المرجحة مع الدوران والهبوط عكس االتجاه  -40

 .سند الرجلين بمساعدة زميل ثني ومد الذراعين بسرعة) انبطاح مائل عميق (  -41

 .ثني الذراعين ) الوقوف علي اليدين ( -42

 .شقلبة علي الكتفين  -43
 .دفع لتخطي عارضة منخفضة عمل عجلة وال -44

  :تمرينات التعدية والهبوط  -9
  .علي حبل المرجحة والدوران والدفع لتخطي عارضة  ) تعلق (  -45

 .علي صندوق قفز عمل عجلة والدفع لتخطي عارضة والهبوط ) وقوف (  -46

 .دحرجة خلفية لتخطي عارضة ثم دحرجة خلفية اخري  -47

 .لهبوط علي القدمين ثم المقعدة علي صندوق القفز ا) وقوف مواجه بالظهر (  -48

 .خلفية عارضة والهبوط ثم اداء دحرجة علي صندوق تعدية ) الوقوف علي اليدين ( -49

  :تمرينات التهدئـــة 
 الدحــدحة  - 1
 .المشي حول الملعب مع تحريك الذراعين بجانب الجسم  - 2

 المرجحــــــات - 3

 اإلطـــاالت - 4

  اخذ شهيق وزفير) وقوف (  - 5
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  ترحمحتوي البرنامج المق

  الوحدة  االسبوع
  متغيرات الحمل  المحتوي

الجزء   االحماء
  المجموعات  التكرارات  التهدئة  الرئيسي

  االول

  ،1،2  2،3،4، 1  8، 3، 1  االولي
3 ،4 6 ،8  2  

،  4،  2  الثانية
7 ،10  2 ،3 ،4 ،6 1 ،2، 

4 ،5 6 ،8  2  

 9 ، 1،6  الثالثة
،12  5 ،6 ،7 ،8 2 ،3، 

4 ،5 6 ،8  3  

  الثاني

،   11، 9  5، 2، 1  ولياال
12 ،14  

1 ،2، 
3 ،5 6 ،8  2  

، 10،11  4،6،8،9  الثانية
13 ،15  

2 ،3، 
4 ،5  8  ،10  3  

،3،10،11  الثالثة
14  

9 ،10 ،
14 ،15  

1 ،2، 
3 ،4 8  ،10  4  

  الثالث

، 17، 16  5، 3، 1  االولي
19 ،20  

1 ،3 ،
4،5  6  ،8  3  

 15، 2  الثانية
،14 ،18  

17 ،18  ،
20 ،21  

1،2،  
4،5  8  ،10  4  

 9، 3  الثالثة
،11 ،21  

16 ،18 ،
19 ،21  

2،3  
،4،5 8  ،10  2  

  الرابع

 10، 9، 4  االولي
،15  

22 ،24 ،
25 ،26  

1،2،  
4،5  6  ،8  2  

،  5،  2  الثانية
8 ،16  

23 ،25 ،
26 ،27  

2،3  
،4،5 8  ،10  3  

 3،14،18  الثالثة
 ،21  

22 ،23 ،
24 ،27  

1 ،2، 
3 ،4 10  ،12  4  

  
  

)122/10(  



  
  محتوي البرنامج المقترح:تابع 

  دةـالوح  االسبوع
  متغيرات الحمل  المحتوي

الجزء   االحماء
  الرئيسي

  المجموعات  التكرارات  التهدئة

  الخامس

 13، 10، 2  األولي  
،19  

28 ،29 ،
30 ،31  

1،2،  
4،5  

6  ،8  2  

 9، 4،  1  الثانية
،17  

29 ،30 ،
31 ،32  

2،3  
،4،5 

8  ،10  2  

 7، 2  الثالثة
،14،22  

28 ،29 ،
30 ،32  

1 ،2 10  ،12  3  

  السادس

 10،  2  االولي
،18،20  

33 ،35 ،
37 ،38  

2 ،3، 
4 ،5 

6  ،8  2  

 9، 1  الثانية
،11،23  

34 ،35 ،
36 ،38  

1 ،2، 
3 ،4 

8  ،10  3  

 8، 3  الثالثة
،14،19  

33 ،34 ،
36 ،37  

1 ،3 ،
4،5  

10  ،12  4  

  السابع

 7، 4،  1  االولي
،15  

39 ،40 ،
42 ،43  

1،2،  
4،5  

6  ،8  4  

 6،  2  الثانية
،12،21  

40 ،41 ،
43 ،44  

2،3  
،4،5 

8  ،10  4  

 5، 1  الثالثة
،17،22  

39 ،41 ،
42 ،44  

1 ،2، 
3 ،4 

8  ،10  3  

  الثامن

 10، 3  االولي
،12،16  

45 ،46 ،
48 ،49  

1 ،3 ،
4،5  

6  ،8  2  

 9، 1  الثانية
،18،22  

46 ،47 ،
48 ،49  

1،2،  
4،5  

8  ،10  3  

 13،  7، 2  الثالثة
،23  

45 ،47 ،
48 ،49  

2،3  
،4،5 

10  ،12  4  
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  )2(جدول 
  سابقةالدراسات ال

  :الدراسات العربية : أوال  
  : القفز بالزانهمسابقة الدراسات الخاصة ب -1
المنهج  الهدف عنوان الدراسة اسم الباحثم

 المستخدم

 أهم النتائج  العينة

  مصطفي محمد فريد  1
)1977(  

)40(  

ــة  ــه لطــالب كلي ــيم القفــز بالزان ــرح لتعل ــامج مقت برن
  التربية الرياضية

  

تهدف لوضع برنامج تعليمي مقترح للقفـز بالزانـه لطـالب 
  .كلية التربية الرياضية 

وتهدف الـي دراسـة فاعليـة التمرينـات التعليميـة الخاصـة 
  .بالمستوي الرقمي للمهارة 

  مدي تأثير البرنامج علي القدرات الحركية للطالب - 

طالب  127  التجريبي
بالفرقة 
  الثالثة

قدرة العضلية توجد عالقة بين عنصر ال
  . والمستوي الرقمي للقفز بالزانه 

التدريبات الخاصة تعمل علي رفع المستوي 
  .الرقمي التي تضمنها برنامجه 

هشام محمد   2
  الجيوشي

)1993(  
)43(  

دراســة مقارنــه لــبعض الصــفات البدنيــة والقــدرات 
  الحركية الخاصة لمتسابقي القفز بالزانه

الخاصة المساهمة في  تهدف الي تحليل الصفات البدنية
  المستوي الرقمي للقفز بالزانه

العبين  4  الوصفي
المنتخب من 

  القومي

الصفات البدنية تلعب دورا اساسيا وهاما في 
  .المستوي الرقمي 

عنصر السرعة والقوة والقدرة العضلية هي 
  الصفة المميزة لدي متسابقي القفز بالزانه

  حامد حسين ، 3
  آخرون
  

)1994(  
)11( 

ــــ"  ــــل ت ــــي تطــــوير التحم ــــرح عل ــــامج مقت أثير برن
اعين والـرجلين واثـره علـي المسـتوي ر الالهوائي للذ

الرقمــي لــدي طــالب الفرقــة االولــي بكليــة التربيــة 
 الرياضية في مسابقة القفز بالزانه

التعــرف علــي تــأثير برنــامج تــدريبي مقتــرح علــي تطــوير 
 التحمل الالهوائي للذاعين والرجلين واثـره علـي المسـتوي

  الرقمي للقفز بالزانه لدي طالب الفرقة االولي

العب  30 التجريبي
 ناشئا

  العمدية

استخدام البرنامج التدريبي المقترح باألثقال اثر 
البرنامج المقترح له تأثير ايجابي علي  تطوير 

  التحمل الالهوائي للذاعين والرجلين
 

خالد مرجان عبد   4
  الدايم

)1996(  
)14( 

اساليب الـتعلم علـي مسـتوي  اثر استخدام بعض" 
 "االداء في القفز بالزانه للمبتدئين 

التعرف علي اثـر اسـتخدام اسـاليب الـتعلم االكثـر فاعليـة 
في رفع مسـتوي االداء والمسـتوي الرقمـي للمبتـدئين فـي 

  القفز بالزانه

طالب  36 التجريبي
بالفرقة 
  الثانية

اختالف االسلوب المستخدم أدي الي تباين  -
داء والمستوي الرقمي للمبتدئين في مستوي اال
 القفز بالزانه

-
24- 



  

  )2(تابع جدول 
  : العربية السابقة الخاصة بمسابقة القفز بالزانةالدراسات -

  

المنهج  الهدف عنوان الدراسة اسم الباحث م
 المستخدم

 العينة

 

 أهم النتائج

سحر رشدي شبانه  5
، نجله عبد المنعم 

  ) م2000(بحيري 
 )16 (  

الكينماتيكية للقفز الخصائص 
بالزانه لالنسات وعالقتها 

  بالمستوي الرقمي

التعرف علي الخصائص الكينماتيكية للقفز 
بالزانه لالنسات وعالقتها بالمستوي 

  الرقمي

حركي لمركز ثقل الجسم اثناء اداء يتأثر المسار ال  العبات الفريق القومي 3  الوصفي
وبالتالي يتأثر القفز بالعديد من العوامل الكينماتيكية 

اقصي ارتفاع يمكن ان يصل اليه مركز ثقل جسم 
  الالعبة

ايمان محمد نصر   6
  )2001(عبد اهللا 
)6(  

المحددات البيوميكانيكية كدالة 
لوضع التمرينات الغرضية 

الخاصة بتحسين مستوي اداء 
  .القفز بالزانه لالنسات 

تهدف الدراسة الي التعرف علي  - 
ية التي تؤثر في المحددات البيوميكانيك

  .المستوي الرقمي للقفز بالزانه لالنسات 
  

تعلم المراحل  الدراسة لها اثر ايجابي علي سرعة  العبات الفريق القومي 3  الوصفي
  الفنية للمسابقة  

فادية احمد عبد   7
  العزيز

 )2002 (  
 )27 (  

مقادير التغير الزاوي لبعض زوايا 
الجسم اثناء اداء القفز بالزانه 

  عبين والالعباتلال
  )دراسة مقارنه ( 

التعرف علي طبيعة التغيرات  الزاوية 
الحادثة في مفصلي الكتفين والفخذين 
  اثناء القفز بالزانه للبنين والبنات

العبين والعبات المنتخب  4  الوصفي
  القومي

وجود فروق بين البنين والبنات في المتغيرات 
  لح البنينالبيوميكانيكية التي تم التعامل معها لصا

احمد محمد عبد  8
  الفتاح

)2003(  
)1( 

فاعلية استخدام الرزم التعليمية 
علي تعلم القفز بالزانة لطالب 

 كلية التربية الرياضية

التعرف علي تأثير استخدام الرزم التعليمية 
علي تعلم القفز بالزانة لطالب كلية التربية 

  الرياضية

 .م الرزم التعليمية  تاثير ايجابي الستخدا  ناشئ 24 التجريبي
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المنهج  الهدف عنوان الدراسة اسم الباحث م
 المستخدم

 العينة

 

 أهم النتائج

عائشة محمد سعد  1
)2001 (  

)20( 

تصــميم برنــامج تعليمــي بالحاســب االلــي 
 لتعليم بعض مهارات المبارزة

ي بالحاســب االلــي لتعلــيم بعــض المهــارات تصــميم برنــامج تعليمــ
االساسية فـي المبـارزة والتعـرف علـي تـأثيره مـن خـالل القياسـات 

  البينية للمهارات قيد البحث

طالبة  48 التجريبي
من طالبات 
  الفرقة االولي

يؤثر التعليم باستخدام الحاسب االلي تأثيرا ايجابيا 
علي تعلم مهارات المبارزة من حيث تقـدم مسـتوي 

 االداءالمهاري
النبوي عبد الخالق  2

  اسماعيل
 )2001  (  

) 5( 

ـــي ـــأثير اســـتخدام الحاســـب االل متعـــدد  ت
علي تعلم بعض مهارات رياضة الوسائط 
 الجمباز

التعــرف علــي تــأثير اســتخدام الــتعلم بواســطة  علــي تعلــم بعــض 
  مهارات رياضة الجمباز

  الوسائط التعلم بواسطة الحاسب االلي متعدد  طالب 30 لتجريبيا
لــبعض مهــارات رياضــة الجمبــاز يــؤدي الــي نتــائج 
 افضل مهاريا ومعرفيا عن التعلم بالطريقة العمدية

  خالد فريد عزت 3
 )2002 (  

 )13( 

تأثير برنامج مقتـرح باسـتخدام الكمبيـوتر 
علي تعلم بعض مهـارات الجـودو لطـالب 
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

برنــامج المقتــرح باســتخدام الكمبيــوتر علــي التعــرف علــي تــأثير ال
تعلم بعض مهارات الجودو لطالب كلية التربيـة الرياضـية جامعـة 

  المنصورة

ــأثيرا   طالب 60 التجريبي ــوتر ت ــرح باســتخدام الكمبي ــامج المقت ــر البرن اث
لرياضــــة  ايجابيــــا علــــي تعلــــم المهــــارات الحركيــــة

 )قيد البحث ( الجودو 
صالح محمد عسران  4

بد العظيم ، هبة ع
  امبابي

 )2004 ( )18( 

تأثير برنامج تعليمـي باسـتخدام الحاسـب 
االلـــــي علـــــي تعلـــــم المهـــــارات الســـــبعة 
االساسـية والتحصـيل المعرفـي للمبتــدئات 

 في رياضة المصارعة

بنـــاء برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام الحاســـب االلـــي لتعلـــيم بعـــض 
المهــارات االساســية فــي رياضــة المصــارعة ودراســة تــأثيره علــي 

  مستوي االداء

الحاســـــب االلـــــي يـــــؤدي الـــــي زيـــــادة التحصـــــيل   مبتدئة 20 التجريبي
للمعلومــات المرتبطــة بالمصــارعة وزيــادة مســتوي 

  االداء الفني للمهارات السبعة االساسية
 مبتدئات في رياضة المصارعةلل

  عزة احمد شحاته 5
 )2005 (  

  )24 ( 

تأثير برنامج تعليمـي باسـتخدام الحاسـب 
االلي علي مستوي اداء بعـض المهـارات 

 االساسية في الكرة الطائرة

بنـــاء برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام الحاســـب االلـــي لتعلـــيم بعـــض 
ــي  ــأثيره عل مســتوي اداء المهاراتاالساســية فــي الكــرة الطــائرة و ت

  المهارات قيد البحث

يؤثر البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الحاسب   طالبة 40 التجريبي
االلـــي تـــأثيرا ايجابيـــا علـــي مســـتوي اداء بعـــض 

 المهارات االساسية في الكرة الطائرة
غيداء عبد الشكور   6

  ) 2006( محمد
)26 (  

ـائط  ـامج تعليمــــي باســــتخدام الوســـ ـأثير برنـــ تـــ
علي ي تعلم مهـارة الشـقلبة االماميـةعلالفائقة 

  . األرضيةاليدين علي جهاز الحركات 

بناء برنامج تعليمي باستخدام الحاسب االلي ومعرفة تـأثيره علـي 
مســتوي اداء مهــارة الشــقلبة االماميــة علــي اليــدين علــي جهــاز 

  .الحركات االرضية 

جابيـة البرنامج التعليمـي المقتـرح سـاهم بطريقـة اي  طالبة 40 التجريبي
في تعلم مهارة الشقلبة االمامية علي اليـدين علـي 

  جهاز الحركات االرضية  للمجموعة التجريبية

  )4(جدول 
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المنهج  الهدف عنوان الدراسة اسم الباحث م
 اهم النتائج العينة المستخدم

1 
  سكي ، وودشاو ، زولون

Shaw ,Zwolinski , Wood 
)1990( )64(  

ة "  ات المختلف التكنيك
  "للقفز بالزانه 

وضع عدة برامج تدريبية لتنمية وتحسين 
  اداء القفز بالزانه

  العبين 5 الوصفي

د  ي ضوء العدي ك يصلح استخدامه ف ل تكني ان ك
ة في  ة والمھاري من المحددات والمتطلبات البدني

دأ الخص ق مب وء تحقي دريب ض ي الت ية ف وص
 .ومراعاة الفروق الفردية 

2  
  Kookكوك 

 )1993 ( ) 59 ( 
ز "  ي للقف داد النفس االع

  "بالزانه 
ز  ي القف دي العب داد النفسي ل ة االع اھمي

  بالزانه
  العب 15  الوصفي

ي  دي العب ة  االداء ل ادة فاعلي أظھرت النتائج زي
  .القفز بالزانه 

3  
  انجلو كنزلر ، بالوس

Angelo Kinzlar,Balius 
)1994( )46(  

انيكي “  ل البيوميك التحلي
  "لمسابقة  القفز بالزانه 

ة  ة العام س البيوميكانيكي اح االس ايض
  المميزة للقفز بالزانه

  العبي 8  التجريبي

ة المتحصلة  ة للسرعة االفقي ادير عالي ود مق وج
  لحظة االرتقاء

ة  ة الحرك ادير لكمي تميز اداء الالعبين بظھور مق
  .عالية  الزاوية

  
4  

  بوبف ، توماس
Tomas    ،Popov  

)1996( )63(  

ي " ق العمل التطبي
ي  از عل دريبات الجمب لت
ه  ز بالزان از اداء القف انج

"  

ه  ز بالزان تحسن وتطور مستوي اداء القف
  للمبتدئين

  التجريبي
  العبين 6

  

ة  ة البدني توي اللياق ي مس وظ ف ن ملح تحس
  الخاصة

  الزانهتقليل زمن التعلم الداء القفز ب
  تحسن تكنيك االداء

  
5  

  دراجليا، ونيلسون ، برانان
Draglia , Nelson , Brannan

)1997( )51(  

ة لالنسات "  القفز بالزان
"  

ي  ة استاس اعدة الالعب ي  Stacyمس ف
ات  ة الجامع ي بطول د ف م جدي جيل رق تس
ه  االمريكية لاللعاب القوي في القفز بالزان

"  

  العبة  الوصفي
ائج ت حت النت ر أوض ي عناص وظ ف ن ملح حس

ي  الوة عل ة ع ة بالالعب ة الخاص ة البدني اللياق
  تحقيق مستوي رقمي افضل مما كانت عليه

6  
 Falkفولك ، ستراودر مان ، لونج 
, Strawder Man , Long )1998 

  ) (52  ( 

ز  ية للقف دريبات اساس ت
  بالزانه

تعانة  ه باالس ز بالزان دئين القف يم المبت تعل
  مساعدهبالفيديو كوسيلة 

  الوصفي
لعبين والعبات 
من المرحلة 
  الثانوية

ز  وجود تحسن ملحوظ في المستوي الرقمي للقف
  بالزانه لھم عند بلوغ العينه سن مرحلة الجامعة

ين  اھمية تصحيح االخطاء الفنية والتدرج في تقن
حمل التدريب من الوجھة البدنية يؤثر كثيرا علي 

  .االداء المھاري للقفز بالزانه 

7  
 Gh Asachiجي اتش اساشي 

)2000  ) (54  (  
ز  ي للقف االداء الحرك

  بالزانه سيدات

ال  ين الرج روق االداء ب ات ف دراس
  والسيدات في القفز بالزانه من حيث 
  االقتراب ، الغرس ، االرتقاء ، التعدية

  الوصفي
ابطال العالم 
من السيدات 
  والرجال

ين اداء السيدات ر ب ائج اختالف كبي  اظھرت النت
  والرجال لصالح الرجال

  )5(جدول 
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 عنوان الدراسة اسم الباحث م
المنهج  الهدف

 المستخدم

 العينة
 اهم النتائج

  
1  

  م برودي دي1سكينيلي 
Skin ly M & Brodie D 

)1990(  
)61(  

دراسة فاعلية التعليم " 
المرتبط بالكمبيوترفي 
  التربية الرياضية

لتعرف علي  دراسة ا
فاعلية التعليم المرتبط 
بالكمبيوترلتدريس كرة 
الريشة في التربية 

  الرياضية

أوضحت النتائج ان التعليم باستخدام   طالب 12  التجريبي
الكمبيوتركان اكثر فعالية عن التعليم 

  بالطريقة التقليدية

  ام ومكفير سون ام –جوثري بي   2
Guthirie B. M& 
Mcpherson M  

 ) 1992  (  
)51 ( 

تقويم بمساعدة الكمبيوتر 
في التدريب البدني 
لطالب كلية التربية 

  الرياضية

تقويم عملية ادخال 
وسيلة اعتيادية في 

  التعليم بواسطة الكمبيوتر

اهمية استخدام الكمبيوتر كمساعد في   طالب 45  التجريبي
العملية التعليمية ويكمل للطريقة التقليدية 

  .في التعليم 

يكستن دي ال و باترسن بي و   3
Wiksten D .L. & 

Patterson .P 
 )1998  )  (67 (  

  

مقارنة فعالية برنامج 
بالكمبيوتر والمحاضرة 

التقليدية في تعلم 
  التدريب الرياضي

التعرف علي  فاعلية 
البرنامج التعليمي  

  بالكمبيوتر

اظهرت النتائج ان استخدام البرنامج   طالب 64  التجريبي
بالكمبيوتركان ذو فاعلية المقارنة  التعليمي 

  .بالتعليم بالطريقة التقليدية 
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