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ملخص البحث
إن التطور الكبير الذي شهده التعلم الحركي نتيجة استخدام الوسائل المساعدة و التي أصبح استخدامها شيئا
أساسيا في العملية التعليمية وذلك عن طريق استخدام األدوات واألجهزة المختلفة في التعلم الحركي  ،باإلضافة إلى

مالها من تأثير فعال في تطوير األداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية القفز بالزانة .وتركزت مشكلة البحث :في

انخفاض ا ألداء الفني و االنجاز في فعالية القفز بالزانة في العراق منذ زمن

مقارنة مع مستوى الدول العربية

والعالمية التي شهدت تطو ار كبي ار ،والسبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل و منها قلة استخدام الوسائل المساعدة من

قبل المدربين وكذلك اإللمام الضعيف بكيفية استخدامها فضال عن عدم توفرها في مكان التدريب في حاالت كنيرة .
وهدف البحث إلى :

 – 1إعداد تمرينات باستخدام الوسيلة المساعدة لقافزي الزانة الناشئين .

 – 2معرفة تأثير تمرينات باستخدام الوسيلة المساعدة في تحسين األداء الفني لفعالية القفز بالزانة للناشئين  .أما
فروض البحث فكانت :

 – 1هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية و البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
االختبارات البعدية .

 – 2هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة

التجريبية .

وتضمنت مجاالت البحث :

-1المجال البشري .قافزوا الزانة لمحافظة النجف االشرف لفئة الناشئين ( ) 11-11سنة ،والبالغ عددهم أربعة .
-2المجال الزماني  .من  2112 \ 4\ 21م ولغاية  2112\ 1 \ 22م .
 -2المجال المكاني .مضمار العاب القوى في نادي النجف الرياضي .

واستعان الباحثون بالعديد من المصادر ذات العالقة بموضوع البحث.،

وتم اعتماد المنهج التجريبي لمالءمته البحث كما تم اختيار عينة البحث التي شملت خمس محاوالت لكل فرد

من أفراد مجتمع البحث والى األدوات المستخدمة وكذلك التجربة االستطالعية والتمرينات ونتائج االختبارات القبلية
والبعدية والوسائل اإلحصائية .

إذ تكون مجتمع البحث من أربعة من قافزي الزانة لفئة الناشئين في محافظة النجف االشرف وتم تقسيمهم عن

طريق القرعة إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة حيث تدربت المجموعة التجريبية وفق التمرينات

الموضوعة من قبل الباحثان الذي استخدم فيها الوسيلة المساعدة في الوحدة التعليمية  ،أما المجموعة الضابطة فقد
استخدمت فيها التمرينات نفسها ولكن بدون استخدام الوسيلة المساعدة .وتكونت الوحدات التعليمية من (  ) 22وحدة

تعليمية وزمن الوحدة التعليمية ( )01دقيقة وبواقع أربع وحدات في األسبوع والذي استغرق مدة شهرين ،كما استخدم

الباحث وسائل إحصائية مختلفة لمعالجة النتائج كان أبرزها اختبار ( ولكوكسن ) لقياس الفروق بين االختبار القبلي

والبعدي في المجموعة الواحدة  ،وكذلك استخدم الباحث اختبار ( مان – وتني) لمعرفة الفروق بين المجموعتين في

االختبارين البعديين.

وخرج الباحثان بعدة استنتاجات كان أهمها  :التمرينات الموضوعة باستخدام الوسيلة المساعدة أدت إلى تحسين

مستوى األداء الفني لدى قافزي الزانة للناشئين

.وفي ضوء هذه االستنتاجات أوصى الباحثان بتوصيات عدة

أهمها  :التمرينات باستخدام الوسيلة المساعدة ضرورية في تحسين مراحل األداء الفني في فعالية القفز بالزانة .

The Effect by using assistant means to developing the technical performance in
Pole Vault activity for young
Abstract
:
The study included .Definition of the research ;that which dealt in a big development
which senior motor learning due to use assistant means that which use it very useful in
operation education ;In addition to the assistant means play role in technical performance
develop and level of achievement in pole vault activity.The research problem : Involved
in decrease of technical performance in the pole vault activity when compared with
other Arab country and world ; the cause of this problem was a few using assistant means
by coaching , so not have information about using it , in addition to there is no especial
:program suitable with Iraqi player jump. The research Aims
.Designing a Learning practices by using assistant means in pole vault for Young
Knowing the effect of practices by using assistant meaning in developing technical
.Performance in the pole vault active
: The research proposition
There are prefence that have statistical significant between pre and post – tests for both
.experimental and standard groups and for the benefit of the pretest
There are differences that have statistical significant between standard and
.experimental groups in post tests for the benefit of experimental
group
: The research scopes
The human scope : the player of Pole Vault from Najaf government for young( 15- 16
. )years
. The time scope :from 21 \4\ 2012 to 23 \6\ 20192
. The place scope :the stadium of sport Najaf club
: The Theoretical and previous studies
The theoretical framework of the study included the following main topics:, Assistant
. means , importance and Aim it ; in addition to the previous studies for search
: The study mythology and its field procedure
This unit contain from experimental method for suitable for this thesis ,sample
of research which was consisted of all individuals of society ,user tools ,the educational
program ,pre –post tests and statistical means .The sample research from ( 4 ) of pole
vault player for youths in Najaf Government divided by lottery tow groups; experimental
and standard, The experimental Group used especial system, which it included assistant
means. The educational program consisted of ( 4 ) education units in week, in total (32)
. education unit for tow months
: Conclusion and Recommendations : 5-1-conclusion
The assistant means helped for knowing all stages of technical performance for pole vault
: event .5-2-Recommendations

The technical performance must be evaluated in two or three months later for knowing
.the faults that in program

 -1التعريف بالبحث :

-1-1المقدمة وأهمية البحث :
هناك تطو ار كبي ار في المجاالت كافة السيما المجال الرياضي والذي لم يكن وليد الصدفة وانما نتيجة استخدام
الوسااائل العلميااة الحديثااة فااي التخطاايط والتاادريب المتواصاالين ماان خااالل توظيااف هااذا التطااور العلمااي لخدمااة المجااال

الرياضااي  ،وان تحقيااق النجااال فااي الفعاليااات واألنشااطة الرياضااية المختلفااة تتطلااب إتباااع األساااليب العلميااة الصااحيحة
من اجل تحقيق األهداف التي تم التخطيط لها من قبل المدربين والخبراء للوصول إلى أفضل االنجازات .

وماان متطلبااات التطااور واإلبااداع فااي الااتعلم الحركااي اسااتخدام التقنيااات الحديثااة وماان بااين تلااك التقنيااات الوسااائل

المساعدة التي أصبح استخدامها في العملية التعليمية شيئا أساسيا ومهما وذلك عان طرياق اساتخدام األدوات واألجهازة
المختلفااة فااي الااتعلم بشااكل عااام ومسااابقات العاااب القااوى و فعاليااة القفااز بال ازنااة بشااكل خااا

 ،إذ تعااد ماان الفعاليااات

المهمااة واألساسااية فااي العاااب القااوى والتااي شااهدت تطااو ار كبي ا ار فااي العااالم علااى مسااتوى األداء الفنااي و الرقمااي نتيجااة
التطور العلمي .

وتمتاااز فعاليااة القفااز بال ازنااة عاان باااقي فعاليااات العاااب القااوى بأنهااا تسااتخدم فيهااا أداة (العصااا ) لعبااور العارضااة

على خالف باقي الفعاليات  ،كما إنها تحتاج إلى صفات عالية يجب توفرها عند القاافزين مثال الطاول والسارعة والقاوة
والرشاقة والمرونة و باإلضافة إلاى تاوفر أناواع خاصاة مان عصاي القفاز وجهااز قفاز تتاوفر فياه شاروط األماان  ،كماا

إنهااا تحتاااج إلااى الشااجاعة والجارأة ألنهااا تعااد ماان الفعاليااات الخطارة  ،إضااافة إلااى باااقي الصاافات التااي يحتاجهااا العبااو
العاب القوى .

وتكمن أهمية هذا البحث في دراسة هذه الفعالية من اجل التوصال إلاى بعاض الحلاول المناسابة التاي تسااعد فاي

تحسن األداء الفني لفعالية القفز بالزانة من اجل التطور في هذه الفعالية

وان إجراء هكذا بحوث سوف يؤدي إلى رفد المؤسسات التعليمية العراقياة بالمزياد مان المعرفاة وكاذلك العمال

على إيجاد أفضل الطرق و األساليب المناسبة و التي تعمل على تعليم وتحسين األداء الفني في هاذه الفعالياة ،

وبالتالي سوف ينعكس ذلك بالفائدة التي تعود على مدربي األندية والمؤسسات الرياضية واالتحاد العراقي أللعااب

القوى .

-2-1مشكلة البحث -:
حيثما يكون التطور الحاصل و الموجود فاي الادول العربياة و العالمياة فاي فعالياة القفاز بال ازناة  ،نجاد انخفااض
األداء الفني واإلنجاز في هذه الفعالية في العراق وبشكل عام ومنذ زمن.

و يرى الباحثون أن من أسباب ضعف االداء الفني يرجع إلى قلة اساتخدام الوساائل المسااعدة مان قبال المادربين

والساابب فااي ذلااك يع اود لعاادة أسااباب ومنهااا اإللمااام الضااعيف بكيفيااة اسااتخدامها أو عاادم توفرهااا فااي مكااان التاادريب
،وكااذلك قلااة وجااود وحاادات تعليميااة تااتالءم مااع القااافز الع ارقااي ممااا أدى إلااى ضااعف واضااح فااي األداء الفنااي واالنجاااز

لفعالية القفز بالزانة على المستوى المحلي مقارنة مع المستوى العربي والعالمي.

كما الحظ الباحثان باان هنااك ضاعف فاي تطبياق الم ارحال الفنياة كافاة مان قبال القاافزين الناشائين بشاكل واضاح،

وخاصااة مرحلااة طااوي العمااود والتااي تباادأ بعااد مرحلااة الغاارس بااالعمود فااي الصااندوق والنهااوض  ،ممااا يااؤدي إلااى قلااة

استثمار المراحل الفنية الالحقة لهذه الفعالية .

وهذه العوامل كلها تؤثر في األداء الفني و مستوى االنجاز لدى القافزين الناشئين  ،لذلك ارتاأى الباحثاان د ارساة

هذه المشكلة من اجل التوصل إلى الحلول المناسبة التي تساعد في تطوير األداء الفناي واالنجااز لفعالياة القفاز بال ازناة
من اجل مواكبة التطور في هذه الفعالية .
 -3-1أهداف البحث -:
يهدف البحث إلى
 -1إعداد تمرينات باستخدام الوسيلة المساعدة المقترحة في فعالية القفز بالزانة للناشئين .

 -2معرفة تأثير استخدام وسيلة المساعدة في تحسين األداء الفني لفعالية القفز بالزانة للناشئين.

 -4 -1فروض البحث -:

 -1هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية لألداء الفني للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة
و لصالح االختبارات البعدية.

 -2هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية لألداء ولصالح
المجموعة التجريبية .

 -5-1مجاالت البحث -:
 -1-1المجال البشري  :قافزو فعالية الزانة لفئة الناشئين ( )11-11سنة – محافظة النجف األشرف والبالغ
عددهم( اربعة) لموسم  2112 -م .

 -2-1-1المجال الزماني  :المدة من  2112/ 4 /21م ولغاية  2112/ 1 / 22م .
 -2-1-1المجال المكاني  :مضمار العاب القوى في نادي النجف الرياضي .

 -1الدراسات النظرية-:

 -1-2القفز بالزانة :

تمتاااز فعاليااة القفااز بال ازنااة عاان باااقي فعاليااات العاااب القااوى بكثارة وتعاادد م ارحاال األداء الفنااي فااي هااذه الفعاليااة ،

وبالرغم مان االخاتالف الموجاود باين الخباراء بتحدياد هاذه الم ارحال  ،غيار أن هنااك إجماعااح عليهاا مان حياث المساميات

الرئيسااية  ،وسااوف يحاااول الباحااث التوافااق بينهمااا ماان خااالل االطااالع علااى كثياار ماان الم ارجااع العربيااة واألجنبيااة لنقاال
صورة واضحة ومفصلة عن هذه المراحل وكما يأتي -:
 -1مرحلة مسك عمود الزانة وحمله -:

تعااد مرحلااة مسااك وحماال عمااود ال ازنااة ماان الم ارحاال الفنيااة المهمااة التااي تارتبط بعواماال كثيارة منهااا طااول الالعااب
وارتفاااع العارضااة ونااوع عمااود ال ازنااة المسااتخدمة فااي القفااز وكااذلك وزن الالعااب والساارعة التااي يعاادو بهااا القااافز ووزن

عمود الزانة أيضا  ،إذ إن المسافة بين اليدين تتراول ما بين (  01سم –  121سم ) ،أما طريقة مساك عماود ال ازناة

فتكون في الربع االول وعلى الشكل التالي بالنسبة للقافز المستخدم اليد اليمنى  ،فتكون الزانة إلاى الجاناب األيمان مان
الجسام بحيااث تكاون اليااد اليمناى فااي أعلاى العمااود واليااد اليسارى تحتهااا  ،وتمساك اليااد اليمناى ال ازنااة مان األساافل بحيااث
يكون ارتكاز الزانة بين السبابة واإلبهام وأما اليد اليسرى فتمسك الزانة من األعلى  ،وترفع مقدمة الزانة إلى مستوى

النظر تقريبا  ،ويكون حمل الزانة علاى احاد جاانبي القاافز بمساتوى الحازام وهاذا يختلاف مان قاافز إلاى خار

()1 ، 4 ، 2 ، 2 1

،

.

( )1قاسم حسن المندالوي ،علم تدريب الساحة والميدان  ،بغداد :مطبعة الجامعة  1191،م  ،ص .111
( )1بسطويسي احمد  ،سباقات المضمار ومسابقات الميدان ،ط  ، 1القاهرة :دار الفكر العربي 1119 ،م .493 ،
()4محمد عثمان  ،العاب القوى ،ط  ، 1الكويت  :دار القلم للشر والتوزيع  1111،م ،ص .344
( )3كمال جميل الربضي  ،الجديد في العاب القوى ،ط ، 4األردن  :دار وائل للنشر  1112،م،ص .121
.3\10\2008
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التقربية -:
 -2مرحلة الركضة ّ
تتوقف مسافة االقتراب على قدرة الالعب في اكتسابه السرعة المناسبة للحظة وصوله لنقطة االرتقااء ماع وضاع
مقدمة الزانة في الصندوق وتصل مسافة االقتراب من  22-21خطوة ويبدا بالجري التادريجي حتاى يصال الاى اقصاى
سرعة عند االرتقاء ويقوم الالعب بخفض مقدمة الزانة كلماا اقتارب مان الصاندوق ولياتمكن مان وضاعها فاي الصاندوق

في الوقت المناسب ويستخدم
الالعب عالمات ضابطة في ضبط عملية االقتراب لالرتقاء الصحيح ( .) 1
-3مرحلة غرس الزانة في الصندوق -:
يحتاج الالعب في هذه الخطوة الى التوافق العضلي العصبي باين االرتقااء ووضاع ال ازناة فاي الصاندوق والاذي
يساعد ذلك في عدم فقده للسرعة والقوة المطلوباة الساتكمال األداء وفاي الخطاوة قبال االخيارة اثنااء تحارك ومرجحاة

الرجاال اليمنااى لالمااام فتتحاارك اليااد اليمنااى دافعااة ال ازنااة بج اوار الجساام وألعلااى واثناااء الخطااوة االخي ارة تتحاارك اليااد

اليمنى ألعلى مع مواجهة القبضة التجاه طريق الجري وتتجه مقدمة ال ازناة للصاندوق بحياث توضاع فاي الصاندوق

في الوقت الذي تهبط فيه قدم االرتقاء على االرض ( .) 2

-4مرحلة االرتقاء ( النهوض )-:

تعد لحظة االرتقاء نهاية للركضة التقريبية وبداية لعملية اإلعاداد لبادء مرحلاة جديادة للقاافز وهاي عملياة االرتقااء

التي تعد من العمليات المعقدة والصعبة إلى درجة كبيرة ،إذ تبدأ هذه المرحلة بوضع قدم االرتقاء على األرض وتنتهي
عندما تترك مقدمة القدم األرض.

في هذه المرحلة يقوم القافز بضبط مكان االرتقاء بحيث يكون المسقط العمودي لليد الخلفية للقافز فوق الرأس ،

وفااي هااذه اللحظااة يجااب دفااع ركبااة الرجاال الممرجحااة ل مااام األعلااى ويباادأ الالعااب بالتااأثير علااى العصااا لتأخااذ مااداها
الحقيقي  ،إذ تقوم الذراع اليمنى بسحب العمود لألسفل والذراع اليسرى تقوم بادفع العماود إلاى األماام األعلاى أي عمال

الذراعين يكون متعاكسا  ،وهنا يجب اإلشاارة إلاى أن لحظاة غارس العماود بالصاندوق تقابلهاا اساتناد قادم االرتقااء علاى
()2

األرض بهدف الحصول على أفضل انتقال للطاقة الحركية إلى الطاقة الكامنة في اتجاه الحركة الجديدة .

 - 1فراج عبد الحميد توفيق .النواحي الفنية لمسابقات الوثب والقفز ،ط ، 1االسكندرية  :دار والوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1113،ص.111
 - 2فراج عبد الحميد توفيق .المصدر السابق نفسه  ،ص 111.
-4سليمان على وآخرون ،التحليل العلمي لمسابقات الميدان والمضمار ،القاهرة :دار المعارف للنشر،ص . 189

 -5مرحلة الطيران -:
(تأتي هذه المرحلة بعد االرتقاء مباشرة  ،إذ يتم نقل الطاقة التي حصل عليها القافز واظهارها في هذه المرحلة
والمتمثلة بثني القدم الممرجحة في بادئ األمر لتساعد الحوض في التوجه لألمام  ،ويبدأ جسم القافز بالسحب ثم
التمرجح بحركة بندوليه ،أما رجل االرتقاء فتبقى ممدودة إلى حد ما بعد االرتقاء ليساعد ذلك في تقوس الجسم

) ( ،)1وبعدها يكون ( وضع الجسم على شكل حرف ( ) Lوهذا ليس هدفا في حد ذاته ولكنه غرض مرحلي
للمساعدة في لف الج سم والدفع للعبور فوق العارضة ،وبذلك يجب أن تكون جميع حركات القافز بعد اخذ هذا

الوضع في االتجاه الراسي )(. )2،2

-1مرحلة السحب و الدوران والدفع -:
تبدأ هذه المرحلة عندما يمتد الجسم لألعلى وتنتهي بترك اليد اليمنى لعمود الزانة بعد عملية الدفع ( ،ويتم بان
يسح ب القافز بقوة العمود إلى صدره وينقل الرجل اليمنى للجهة األخرى ويدير جسمه بكامله معها بحيث يكون وجه
القافز مواجها لألرض وبطنه باتجاه العارضة) ( ،)4أما حالة الدوران فال تتم إال بعد أن تصل األكتاف إلى مستوى

القبضة السفلى وتبدأ حركة دوران الجسم على المحور الطولي حتى يواجه صدر القافز العارضة وتساعد الساق الحرة

في عملية لف الجسم حتى يصل القافز إلى وضع الوقوف على اليدين،أما حالة الدفع تبتدئ في تلك المرحلة عندما
يمتد الجسم إلى ألعلى وتنتهي بترك اليد اليمنى للزانة بعد عملية الدفع .) 1،1(.

-3- Ellen kreighbaum .katharine. Barthels.Biomechanics A Qualitative Approach for studying Human Movement
.USA.1996.P.395
 -1كمال جميل الربضي  ،مصدر سبق ذكره . 211 ،
 -2بسطويسي احمد  ،مصدر سبق ذكره ،

. 282-282
2- WWW .Arizona Pole Vault Academy, home .25\1\2009

 -4علي هداد رهيف و إبراهيم سلمان جمعة،أضواء على العاب الساحة والميدان ،بغداد :مطابع الجمهورية  1001،م ،
 -1بسطويسي احمد  ،مصدر سبق ذكره ،

. 281

 -1علي هداد رهيف و إبراهيم سلمان ،المصدر السابق نفسه . 218 ،

. 210

-7مرحلة عبور العارضة والهبوط :
وتتطلب عملية تعدية العارضة بصورة سليمة خبرة من القافز وقد احر كبي احر من اإلحساس بالحركاة  ،ويكاون وضاع

الجسم منحنيا بعاض الشايء مان مفصال الحاوض بعاد عملياة دفاع ال ازناة  ،ويفضال غالبياة أبطاال العاالم الهباوط علاى
اكبر مساحة ممكنة من الظهر والجسم ولكن إذا كان

. )2،2

الهبوط على القدمين معا يكون أفضل وليس على قدم واحدة وتكون منطقة الهبوط لينة المتصا

الصدمة

(، 1

 - 3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 -1-3منهج البحث :
إن طبيعة المشكلة التي تواجه الباحث خالل بحثه هي التي تفرض علياه اساتخدام المانهج المالئام للوصاول إلاى
المعلومااات والبيانااات الدقيقااة لتحقيااق أهااداف البحااث  ،وعلااى هااذا األساااس اسااتخدم الباحثااان الماانهج التجريبااي بتصااميم

المجمااوعتين المتكااافئتين لمالئمتااه البحااث،إذ إن الباحااث يحاااول إدخااال صاافة أو متغياار يمكاان ماان خاللااه تغياار حالااة
العينة أو الشيء المراد تغيره

()4

 -2-3مجتمع وعينة البحث :

((العينة هي المجموعة التي يتم فحصاها أو د ارساتها أي هاي التاي ينفاذ عليهاا البحاث وقاد تكاون مان شاخ

شخصين أو ثالثة أو أربعاة

)) ( )1

أو

وعلاى هاذا األسااس اختيارت عيناة البحاث مان مجتماع البحاث المتمثال بقاافزي ال ازناة

من فئة الناشئين في محافظة النجف األشرف والبالغ عددهم أربعاة مان القاافزين ،إذ بلغات العيناة ( عشارين محاولاة
) ولكل قاافز خمساة محااوالت  ،وبعاد ذلاك تام تقسايم مجتماع البحاث وبطريقاة القرعاة إلاى مجماوعتين احادهما تجريبياة

وأخرى ضابطة ،

()1

إذ تضم كل مجموعة اثنين من قافزي الزانة .

-1

محمد عثمان  ،مصدر سبق ذكره ،

-1

كمال جميل الربضي  ،مصدر سبق ذكره ،

-4

سمير مسلط الهاشمي  ،أصول الوثب والقفز في العاب الساحة والميدان  ،جامعة بغداد  :مطبعة الحوادث  1081،م،

()4
( )1
()1

. 442
. 210

وجيه محجوب  ،البحث العلمي ومناهجه ،بغداد  :مديرية الكتب للطباعة والنشر  2112م ،
وجيه محجوب  ،التحليل الحركي  ،بغداد  :مطبعة التعليم العالي ، 1080،
وجيه محجوب  ،نفس المصدر السابق  1080 ،م ،

. 211 – 211

.211

.82

. 122-121

 -3-3تكافؤ مجموعتي البحث :
أما بالنسبة إلى التكافؤ وقبل البدء بتطبيق التمرينات لجأ الباحث إلى التحقاق مان تكاافؤ المجماوعتين التجريبياة

والضااابطة  ((،إذ ينبغااي علااى الباحااث تكااوين مجموعااات متكافئااة علااى األقاال فيمااا يتعلااق بااالمتغيرات التااي لهااا عالقااة

بالبحااث)) ( ،)0وماان اجاال ضاابط المتغي ارات التااي تااؤثر فااي دقااة نتااائج البحااث و إلرجاااع الفااروق فااي التااأثير فقااط إلااى
المتغير المساتقل وهاي التمريناات باساتخدام الوسايلة المسااعدة  ،إذ قاام الباحثاان باكجراء التكاافؤ باين المجماوعتين فاي

االختبااار القبلااي باسااتخدام طريقااة (مااان – وتنااي ) لعينتااين مسااتقلتين بالنساابة إلااى األداء الفنااي  ،كمااا هااو مبااين فااي

الجدول (. )1

الجدول ( ) 1
يبين تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لألداء الفني
في فعالية القفز بالزانة

المجموعة الضابطة

المؤشرات

المجموعة التجريبية

اإلحصائية
نوع االختبارات
األداء الفني
درجة

الوسيط

%44

االنحراف الربيعي

1

الوسيط
% 4405

االنحراف الربيعي
4075

قيمة

قيمة

(ي)

(ي)

المحسوبة

الجد ولية

3205

23

الداللة
اإلحصائية

غير معنوي

إذ وجد الباحثان إن القيمة (ي) المحسوبة تساوي (  ) 22.1وهي اكبر مان القيماة الجاد ولياة البالغاة ( ) 22

و تحت مستوى داللة (  ) 1.11و عندما ( ن ، 1ن *) 2تساوي (  ) 11في اختبار تقويم األداء الفني  ،مما يدل
على عدم وجود فرق معنوي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فاي اختباار األداء الفناي والاذي يادل علاى

تكافؤ المجموعتين في اختبار األداء الفني .

( )9فان دالين ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ،ترجمة محمد نبيل وآخرون  ،القاهرة  :مكتبة االنجلو المصرية، 1182،ص . 319

*  ( -ن  ، 1ن  ) 1إذ تمثل عدد المجموعة األولى والثانية

 -4- 3الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة -:
* -المصادر العربية واألجنبية .
* -المالحظة والتجريب .

* -استمارة تقويم لكافة المراحل الفنية لفعالية القفز بالزانة
* -استمارة تفريغ البيانات .

* -حاسبة محمولة نوع ( Pen tum 4 ) Acer

* -جهاز القفز بالزانة الذي يتضمن الحاملين والعارضة مع اإلسفنج و صندوق الغرس.
* -حاسبة يدوية علمية نوع (. )casio
* -ساعة توقيت يدوية عدد (. )2

* -كامي ار تصوير فيدوية مع مسند ثابت – ياباني الصنع عدد ( )2نوع (pixel )14( )canon

* -عما ا ا ا ااود ال ازنا ا ا ا ااة التنافسا ا ا ا ااي فا ا ا ا ااايبركالس يا ا ا ا اازن ( )2كغا ا ا ا اام وطولا ا ا ا ااه ( ) 4.11م وقط ا ا ا ا اره ( )2سا ا ا ا اام  ،فرنسا ا ا ا ااي
الصنع عدد اثنان .
 – 5 – 3الوسيلة المساعدة المقترحة :
تم استخدام الوسايلة المسااعدة ايتياة مان قبال الباحثاان فاي التمريناات التعليمياة التاي أعادها للمجموعاة التجريبياة
وهااي عبااارة عاان عصااا مصاانوعة ماان الخشااب ام مااادة البالسااتك (اللاادائن ) يتاراول طولهااا مااا بااين () 121 – 111ساام

وقطرها ( )2سم وتربط من اطرافها بحبال مطاطية يبلغ طول الحبل ( ) 2 – 2م وتربط نهاية الحبل في احاد الجادران
او الشبابيك المتوفرة في ذلك المكاان  ،بحياث يكاون رباط الطارف االعلاى فاي مساتوى الكتاف القاافز اماا الطارف الثااني

فيربط في االسفل ويكون دائما تحت مستوى الورك .

وصااف األداء  :يقااف القااافز بشااكل مسااتقيم وظهارة مواجهااا للحااائط ويقااوم بمسااك تلااك العصااا المربوطااة بالجاادار

وياخذ وضع مرحلة االرتقاء بحياث يكاون رجال االرتقااء موضاوعة علاى عالماة معيناة فاي االرض واماا الاذراعان فتقاوم
الذراع العليا بسحب العصا من االعلى باتجاه االسفل والذراع االخرى تقاوم بادفع العصاا باتجااه االماام االعلاى  ،ويقاوم
القافز برفع الركبة في مستوى الورك او اعلى من ذلك ويقوم القاافز بتكارار تلاك العملياة مان خاالل الرجاوع الاى الوضاع

االبتدائي وكما موضع في الشكل (.)1

الهدف من استخدام هذه الوسيلة هو جعل القافز يشعر بعملية طوي العمودي لحظة االرتقاء من خالل عملية

مترابطة ومعقدة وان استخدام هذه الوسيلة سوف تساعد القافز الناشئ على معرفة المهمة التي سوف يقوم بها من

خالل عملية السحب لليد العليا والدفع لليد السفلى وهذه الوسيلة سوف تعمل على اعاقة القافز من خالل الحبال

المطاطية التي سوف تسحبه الى الخلف وكذلك الشعور بدور الذراعين لمرحلة طوي العمود .

الشكل ( ) 1
يوضح عملية استخدام الوسيلة المساعدة
 -6-3استمارة تقويم األداء الفني لفعالية القفز بالزانة *-:

لتقويم األداء الفني لفعالية القفز بالزانة قام الباحثان باالستعانة باستمارة تقويم األداء الفني المقننة ( ) 3

وكما موضح في الجدول ايتي :

 - 3حيدر فياض العامري  .تأثير تمرينا ت باستخدام وسائل مساعدة في تطوير األداء الفني واالنجاز في فعالية القفز بالزانة للشباب
،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بابل  ،كلية التربية الرياضية . 1111 ،

الجدول ( ) 2
يبين معامالت الثبات والموضوعية لالستمارة

ت

المراحل الفنية لفعاليات القفز بالزانة

النسبة المئوية

التفاق أراء الخبراء

-1

مسك العصا

% 4

-2

االقتراب

% 14

-3

الغرس

% 9

-4

االرتقاء

% 15

-5

التعلق والمرجحة ( وضعية

% 17

معامل الثبات

معامل

الموضوعية

حرف ) L
-6

تطويل الحرف (( L

% 11

-7

السحب والدفع والدوران

% 16

-.

التخلص من العمود

% 7

-9

عبور العارضة

% .

 -14الهبوط

% 3

40.3

40 75

 -7-3التجربة االستطالعية -:
قام الباحثان بمقابلة عينة البحث المختارة من قافزي الزانة لفئة الناشئين في محافظة النجف األشرف فاي ملعاب

نادي النجف الرياضاي بتااري  2112/2/ 21م  ،ذلاك بهادف التعارف علاى مجتماع البحاث المختاار و قاام البااحثون
بشاارل أهميااة فك ارة البحااث و الهاادف ماان المقابلااة و معرفااة الوقاات المناسااب للتم ارين إضااافة إلااى تحديااد موعااد إلج اراء

التجربة االستطالعية .

وعل ااى ه ااذا األس اااس ق ااام الباحث ااان ب ااكجراء التجرب ااة االس ااتطالعية ف ااي ي ااومي

 2112\ 4\ 0 – 8م عل ااى

قافزين اثنين  ،إذ قام الباحث بمساعدة فريق العمل * بكجراء الوحدات التعليمية والتي تتضمن التمرينات باستخدام

الوسيلة المساعدة على العينة المختارة .

و من اجل التأكد من سالمة كاميرات التصوير باإلضافة إلى اختيار المكان المناسب للتصوير ( أي البعد عن

مجاال الركضاة التقريبياة ومكاان االرتقااء ماان اجال تصااوير القاافزين بشاكل يساااعد الخباراء فاي مشاااهدة جمياع الم ارحاال
الفنية للقفز بالزانة ) .

 -.-3إجراءات التجربة الرئيسية -:

 -1 -. -3االختبارات القبلية :

قاام الباحثااان بااكجراء االختباار القبلااي بتاااري

 2112/4/10م فاي ملعااب النجااف الرياضاي وبحضااور حكمااين

من االتحاد الفرعي أللعاب القوى في محافظة النجف األشرف * وبكشراف الباحثان  ،ولقد تم إعالم القافزين بأنه سيتم
تصاوير كاال المحاااوالت التااي يقااوم بهاا القااافز ساواء كاناات محاولااة ناجحاة أم فاشاالة ألن الغاارض منهااا هااو تقااويم األداء

الفني للقافزين  ،وانه سايتم إعطااء ثاالث محااوالت لكال قاافز و لكال ارتفااع وحساب القاانون  ،واناه سايتم البادء بارتفااع
قاادره ( ) 2.21م  ،وسااتكون الزيااادة (  ) 11ساام بعااد كاال ارتفاااع وحسااب مااا معمااول بااه ماان قباال االتحاااد المركاازي
أللعاب القوى  ،وان لكل العب الحرية الكاملة في استخدام العصا المناسبة له في االختباار ،أماا بالنسابة إلاى تصاوير

األداء الفني فانه سيتم عرض خر محاولة ناجحة في كال اختباار مان االختباارات الخمساة علاى الخباراء مان اجال

*  -السيد يحيى محمد
 -السيد على عبد األمير

الحكم األول
الحكم الثاني

تقويم األداء الفني لكل قافز وفق االستمارة المعدة سابقا وذلك ألن المحاوالت األولى ساوف تاؤدي إلاى زياادة الادافع

لدى القافز لعبور ارتفاعات أعلى ،مما يؤدي الى رفع مستوى األداء الفني .

 -2 -. -3التمرينات :

ق ااام الباحث ااان بتنفي ااذ التمرين ااات باس ااتخدام الوس اايلة المس اااعدة عل ااى عين ااة البح ااث

بت اااري

 2112\4\22م ولغايا ااة  2112\1\18م  ،قسا اامت ها ااذه الما اادة إلاااى ( ) 8أسا ااابيع مقسا اامة علا ااى () 22
وحاادة تعليميااة ولكاال أساابوع (  )4وحاادات تعليميااة  ،والاازمن الكلااي للوحاادة التعليميااة كااان ( ) 01دقيقااة مقساامة إلااى
ثالثة أقسام كاالتي-:

أوال -القسم التحضيري مدته ( ) 21دقيقة  ،ثانيا  -القسم الرئيسي مدته( ) 11دقيقة
ثالث ااا  -القس اام الخت ااامي مدت ااه ( ) 11دق ااائق ،و ق ااام الباحث ااان بض اابط جمي ااع المتغيا ارات ف ااي الوح اادة التعليمي ااة ب ااين
المجموعة التجريبياة والمجموعاة الضاابطة مان حياث زمان العمال للتكارار الواحاد وللمجموعاة الواحادة وكاذلك ال ارحاة
بااين التكا ارار الواحااد ف ااي المجموعااة وال ارح ااة بااين المجموع ااات  ،وكااان االخ ااتالف الوحيااد ب ااين المجااوعتين ه ااو إن

المجموعة التجريبية استخدمت الوسيلة المساعدة في التمرينات بينما المجموعة الضابطة لم تساتخدم هاذه الوسايلة
 ،كم ااا ق ااام الباحث ااان باس ااتعمال الطريق ااة الجزئي ااة ف ااي الوح اادات التعليمي ااة عن ااد أداء التمرين ااات باس ااتخدام الوس ااائل

المساعدة الن تعلم المهارة ككل يساعد القافز على إدراك العالقة بين عناصر الحركة مما يؤدي إلى سرعة تعلمها

()1
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 -3 -.-3االختبارات البعدية :
أجرى الباحثون االختبار البعدي لعينة البحث بتاري  2112/1/ 22-م في ملعاب ناادي النجاف الرياضاي  ،و

اتبااع الباااحثون الطريقااة نفسااها التااي اتبعهااا فااي االختبااارات القبليااة وذلااك بعااد االنتهاااء ماان الماادة المقااررة للتجربااة والتااي

استغرقت (  ) 8أسابيع  ،قد حر

الباحثان على توفير جميع الظروف الممكنة في االختبار القبلي ومتطلباتها عناد

إجراء االختبار البعدي من ناحية المكان والوسائل .

 -4 -. -3تقويم األداء الفني :

قام الباحثان بتصوير األداء الفني لعينة البحث في االختبارات القبلية والبعدية لغرض عرضها على الخبراء من خالل
جهاز الكومبيوتر بعد نقل التصوير الفديوي على أق ار

خاصة ( ) CDوباستخدام برنامج ( ) GOM PLYER

وبرنامج (  ) VIDEO CUTERإذ تم اخذ خمس محاوالت ناجحة لكل قافز سواء كان من المجموعة الضابطة أو

المجموعة التجريبية لغرض عرضها على الخبراء من ذوي االختصا

بعلوم التربية الرياضية *  ،ويكون تقويم

 -1وجيه محجوب  ،التعلم وجدولة التدريب الرياضي  ،ط  ، 1األردن  :دار وائل للنشر  1111 ،م  ،ص .189
* -قام بتقويم اختبارات األداء الفني السادة المدرجة أسمائهم أدناه -:
كلية التربية الرياضية
 -1أ -م – د – محمد ناجي ابوغنيم

\ جامعة الكوفة  -علم تدريب-

األداء الفني على االستمارة الخاصة المعدة سلفا لكافة المراحل الفنية لفعالية القفز بالزانة  ،والتي تم وضعها بعد

اخذ رأي الخبراء ومن ثم تحديد درجة كل مرحلة بحيث يكون مجموع الدرجة المعطاة من (  ) % 111لكافة

المراحل الفنية  ،وبعد جمع البيانات من الخبراء قام الباحث باإلجراءات اإلحصائية من اجل التعرف على األداء

الفني لجميع محاوالت عينة البحث والمقارنة بين المجموعتين من ناحية األداء الفني  ،وكذلك المقارنة بين االختبار

القبلي واالختبار البعدي ،إذ قام الباحث بجمع االستمارات من قبل الخبراء وقام بتفريغها لكل قافز على انفراد  ،وبعد

ذلك تم استخراج الوسيط و االنحراف الربيعي والقيمة المحسوبة ومن ثم مقارنتها مع القيمة الجد ولية .
 -9-3الوسائل اإلحصائية :
استعان الباحث بالوسائل اإلحصائية ايتية :

 -1المنوال

( )1

ن

ن

 -2الوسيط للعينة الزوجية = 1 + -------- ، ---------
2

الربيع الثالث

-2االنحراف الربيعي

2

 -الربيع األول

= -----------------------------
2

(كم  -كن)

()2

2

 -4كا---------------------- = 2
ن

 – 1سبيرمان للرتب = - 1

 1مج ف

2

------------------------------ن(ن)1–2
ن(1ن)1+1

 -1أ -م – د – محمد جاسم الخالدي
 – 4م – د – عقيل هاشم االعرجي

كلية التربية للبنات \ جامعة الكوفة  -بايوميكانيك–
مديرية التربية الرياضية \ جامعة الكوفة  -تعلم حركي

 -1محمد الياسري و مروان عبد المجيد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 121
 -1محمد الياسري و مروان عبد المجيد  ،المصدر السابق نفسه ،ص 162.

 -1اختبار ( مان  -وتني ) ي ن= ن  × 1ن  - -------------- + 2مج

رن

() 2

2
 -0اختبار ( ولكوكسن ) للمقارنة بين االختبار القبلي واالختبار ألبعدي

( )4

 -1-4عرض النتائج وتحليلها و مناقشتها :
بعد تفريغ البيانات التي حصل عليها الباحثان من االختبار القبلي واالختبار البعدي بالنسابة إلاى تقاويم األداء
الفني بعاد تنفياذ التمريناات باساتخدام الوسايلة المسااعدة و معالجتهاا إحصاائيا عان طرياق اساتخراج الوسايط واالنحاراف

الربيعي وكذلك اختبار ( ولكوكسن ) إليجاد معنوية الفروق بين االختبار القبلي و البعدي  ،و كماا لجاأ الباحثاان إلاى
اس ااتخدام اختب ااار ( م ااان – وتن ااي ) لمعرف ااة الف ااروق ب ااين المجم ااوعتين التجريبي ااة و الض ااابطة ف ااي االختب ااار البع اادي ،
وللتحقق من صحة فرضيتا البحث قام الباحثان بعرض النتائج التي تم التوصل إليهاا و تحليلهاا و مناقشاتها ومان ثام

تفسير مؤشرات تحقيق األهداف .

 - 1-1-4عرض نتائج تقويم األداء الفني لالختبار القبلي و البعدي للمجموعتين

التجريبية والضابطة وتحليلها 0

اسااتخدم الباحثااان اختبااار ( ولكوكساان ) لمعرفااة مااا إذا كاناات هنالااك فااروق معنويااة بااين نتااائج االختبااار القبلااي

واالختبار البعدي بالنسبة إلاى األداء الفناي للقفاز بال ازناة للمجماوعتين التجريبياة و الضاابطة وكماا مباين فاي الجادول (
. )2

 -4محمد نصر الدين رضوان  ،اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية و الرياضية ،ط  ، 1القاهرة  :دار الفكر العربي  1114 ،م  ،ص .191-129
.214-212
 -4محمد نصر الدين رضوان ،المصدر السابق نفسه ،

الجدول ( ) 3
يبين أقيام الوسيط واالنحراف الربيعي وقيمة ولكوكسن المحسوبة و الجد ولية لمراحل األداء الفني
بين االختبار القبلي و ألبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة

المؤشرات
اإلحصائية

القبلي
الوسيط

البعدي

االنحراف

الوسيط

الربيعي

قيمة

قيمة

الداللة

االنحراف

(و)

(و)

اإلحصائية

الربيعي

المحسوبة

الجد ولية

المجاميع
التجريبية

% 41.1

1.01

% 11

1

1

8

معنوي

الضابطة

% 41

1

% 41.1

1.01

2

8

معنوي

ظهر من النتائج التي عرضت في الجادول (  ) 2إن الوسايط لالختباار القبلاي هاو (  )% 41.1وباانحراف ربيعاي (

 ، ) 1.01بينمااا كاناات نتااائج الوساايط لالختبااار البعاادي هااو (  ) % 11و بااانحراف ربيعااي (  ، ) 1وان قيمااة ( و )
المحساوبة هااي ( ) 1وعناد مقارنتهااا ماع القيمااة الجاد وليااة والبالغاة (  ) 8وتحاات مساتوى داللااة ( ) 1.11تبااين إن
قيمة ( و ) المحسوبة هي اصغر من القيمة الجد ولية مما يدل على وجود فرق معنوي بين االختباار القبلاي و البعادي

الختبار مراحل األداء الفني و لصالح االختبار البعدي .

أمااا نتااائج المجموعااة الضااابطة فقااد أظهاار الجاادول (  ) 2إن الوساايط لالختبااار القبلااي هااو (  )% 41وبااانحراف

ربيعااي (  ، ) 1بينمااا كاناات نتااائج الوساايط لالختبااار البعاادي هااو (  ) % 41.1و بااانحراف ربيعااي (  ، ) 1.01وان
قيمة ( و ) المحسوبة هي (  ) 2وعند مقارنتها مع القيمة الجد ولية و البالغة (  ) 8وتحت مساتوى داللاة (1.11
) تبااين إن قيمااة ( و ) المحسااوبة هااي اصااغر ماان القيمااة الجااد وليااة ممااا ياادل علااى وجااود فاارق معنااوي بااين االختبااار

القبلي و البعدي بالنسبة الختبار مراحل األداء الفني و لصالح االختبار البعدي .

 -2-1-4عرض نتائج تقويم األداء الفني لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلها 0

الجدول ( ) 4

يبين داللة الفروق في اختبار( مان – وتني ) لالختبار البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لألداء الفني في
فعالية القفز بالزانة

المؤشرات

اإلحصائية

االختبار
األداء الفني
درجة

المجموعة التجريبية
الوسيط
% 11

االنحراف

الربيعي
1

المجموعة الضابطة
الوسيط
41.1

%

االنحراف

قيمة

قيمة

(ي)

(ي)

المحسوبة

الجد ولية

الداللة

اإلحصائية

الربيعي

1.01

14

22

معنوي

يظهر الجدول (  ) 4إلى أقيام الوسيط و االنحراف الربيعي و قيمه المحسوبة والجد ولية لا ( مان – وتني
) لعينت ااين مس ااتقلتين للمقارن ااة ب ااين المجموع ااة التجريبي ااة والمجموع ااة الض ااابطة ف ااي االختب ااار البع اادي  ،إذ

أظهاارت النتااائج إن قيمااة الوساايط لااألداء الفنااي للمجموعااة التجريبيااة لالختبااار البعاادي هااو (  ) % 11وبااانحراف

ربيع ااي (  ، ) 1وبينماااا الوسا اايط لا ااألداء

الفنا ااي للمجموعا ااة الضا ااابطة لالختبا ااار البعا اادي ها ااو (  ) % 41.1و

بانحراف ربيعي (  ، ) 1.01وبعد ذلك قام الباحث باستخراج قيمة ( ي ) المحساوبة باين المجماوعتين ( التجريبياة

والضااابطة ) والبالغااة (  ) 14وهااي اصااغر ماان القيمااة ( ي ) الجااد وليااة البالغااة (  ) 22عناادما تكااون ( ن، 1ن) 2
تساااوي (  ) 11و مسااتوى داللااة (  ، ) 1.11ممااا ياادل علااى وجااود فاارق معنااوي بااين مجمااوعتي البحااث التجريبيااة و
الضابطة و لصالح المجموعة التجريبية .

 -2-4مناقشة النتائج :
-1-2-4مناقشة نتائج تقويم األداء الفني لالختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 0
من خالل عرض وتحليل نتائج اختبار( ولكوكس) الختبار مراحل األداء الفناي فاي فعالياة القفاز بال ازناة لعيناة

البح ااث للمجم ااوعتين ( التجريبي ااة والض ااابطة ) يتب ااين و ج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين نت ااائج االختب ااارات القبلي ااة و البعدي ااة

للمجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة و لصااالح االختبااارات البعديااة  ،إذ يعاازو الباحثااان ساابب ذلااك إلااى مااا تاام الحصااول
علي ااة م اان تحس اان و تط ااور ف ااي جمي ااع م ارح اال األداء الفن ااي الت ااي ت اام التط اارق إليه ااا تفص اايليا بالمباح ااث الس ااابقة إل ااى

التمرينات الخاصة التي تضامنت تمريناات باساتخدام الوسايلة المسااعدة والتاي أثارت ايجابياا فاي تطاوير األداء الفناي
في فعالية القفاز بال ازناة ألن الوحادات التعليمياة تتكامال بوجاود الوساائل المسااعدة للوصاول إلاى الهادف

()1

 ،مماا يادل

على أهمية الوسيلة المساعدة التي استخدمت من قبل المجموعة التجريبية و التي أدت دو احر كبي احر فاي تطاوير األداء

الفني لهذه المجموعة ،

و بذلك يتحقق الفرض األول الذي يفترض بان هناك فروقاح معنوية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في

مراحل األداء الفني للمجموعتين التجريبية و الضابطة و لصالح االختبار البعدي .

 -2-2-4مناقشة نتائج تقويم األداء الفني لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
فااي ضااوء النتااائج التااي تاام الحصااول عليهااا ماان خااالل عاارض وتحلياال اختبااار ( مااان – وتنااي ) لااألداء الفنااي

للمجموعة التجريبية والضابطة و لمعرفة أفضلية أي المجموعتين في األداء الفني لفعالية القفز بالزانة .

ظهرت النتائج في الجدول (  ) 4إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضاابطة فاي اختباار األداء

الفني  ،و من خالل المقارنة بين المجموعتين تبين وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية فاي االختباار البعادي و

لصااالح المجموعااة التجريبيااة التااي تاادربت علااى التمرينااات باسااتخدام الوساايلة المساااعدة  ،ويعاازو الباحثااان ذلااك إلااى
فاعليااة الوساايلة المساااعدة التااي تضاامنتها الوحاادات التعليميااة للمجموعااة التجريبيااة إذ إن التمرينااات باسااتخدام الوسااائل

المساااعدة التااي اسااتخدمت فااي الوحاادات التعليميااة تعااد وحاادة متكاملااة ال تنفصاال عاان بعضااها فااي تطااوير األداء الفنااي
وهذه كلها تعمل على إيجاد حركاة لهاا انسايابية أي انادماج كال الفتارات و كأنهاا قطعاة واحادة

 -1إسماعيل إبراهيم علي  ،الوسائل التعليمية  ،مكتبة التربية البدنية .11\2\2009،
 -1سمير مسلط الهاشمي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 111
 - 4وجيه محجوب و احمد بدري  ،أصول التعلم الحركي  ،الموصل  :الدار الجامعية للنشر  1111،م  ،ص 12
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 ،وعلاى خاالف ذلاك

www .bdnia .com

نجد إن المجموعة الضابطة والتي لام تساتخدم هاذه الوسايلة المسااعدة كاان أداؤهاا الفناي اقال مساتوى مان خاالل النتاائج

التي حصلنا عليها من الخبراء

وبااذلك يتحقااق الفاارض الثاااني الااذي يفتاارض وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين المجمااوعتين التجريبيااة و

الضابطة في االختبارات البعدية لمراحل األداء الفني و لصالح المجموعة التجريبية .
 - 5االستنتاجات و التوصيات
 -1- 5االستنتاجات :

ماان خااالل مااا تقاادم عرضااه ماان نتااائج و مااا توصاال إليااة الباحثااان ماان تحلياال و مناقش اة لتلااك النتااائج انتهااى

الباحثان إلى االستنتاجات ايتية .

 -1التمرينااات بالوساايلة المساااعدة المفترضااة ماان قباال الباحااث أدت إلااى تطااوير األداء الفنااي لاادى قااافزي ال ازنااة لفئااة

الناشئين .

 -2هناك تأثير ايجابي للوسيله المساعدة في تنفيذ األداء الفني للقاافزين لكونهاا تاوفر المجاال الواساع لتصاحيح األداء
الفني و االبتعاد عن األخطاء .

 -2التمرينات باستخدام الوسيلة المساعدة سهلت من عملية الربط بين المراحل الفنية كافة لفعالية القفز بالزانة .

 – 2 – 5التوصيات :

في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان يوصي بما يأتي .

 -1ضارورة إدخاال تمرينااات باساتخدام الوساايلة المسااعدة لكونهااا ضارورية فاي تحسااين م ارحال األداء الفنااي فاي فعاليااة
القفز بالزانة .

 -2ضرورة اعتماد هذه الوسيلة المساعدة في الوحدات التعليمية و التدريبية من قبل المدربين في فعالياة القفاز بال ازناة

.

-2التأكيد على الجهات ذات االختصا

والعالقة بضرورة توفير األدوات والوسائل المساعدة التي تعمل على تطاوير

مستوى األداء الفني في فعالية القفز بالزانة لما لها من فائدة كبيرة

 المصادر العربية و األجنبية : -بسطويسي احمد  ،سباقات المضمار ومسابقات الميدان ،ط  ، 1القاهرة :دار الفكر العربي1000 ،

 ريسان خريبط مجيد  ،عبد الرحمن األنصاري  ،العاب القوى  ،األردن  :دار الثقافة للنشر والتوزيع  2112 ،م . -سليمان على حسن و خرون ،التحليل العلمي لمسابقات الميدان والمضمار ،القاهرة  :دار المعارف لنشر والتوزيع .

 سمير مسلط الهاشمي  ،أصول الوثب والقفز في العاب الساحة والميدان  ،جامعة بغداد  :مطبعة الحوادث  1081،م. -علي هداد رهيف وابراهيم سلمان جمعة،أضواء على العاب الساحة والميدان ،بغداد :مطابع الجمهورية  1001،م .

 فراج عبد الحميد توفيق .النواحي الفنية لمسابقات الوثب والقفز ،ط ، 1االسكندرية  :دار والوفاء لدنيا الطباعةوالنشر، 2114،

.111

 فا ااان دال ا ااين ،من ا اااهج البحا ااث ف ا ااي التربي ا ااة وعل ا اام الا اانفس  ،ترجم ا ااة محم ا ااد نبي ا اال و خا اارون  ،الق ا اااهرة  :مكتب ا ااة االنجل ا ااوالمصرية. 1081،

 قيس ناجي و بسطويسي احمد  ،االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي ،بغداد :مطبعة و ازرة التعليم العاليوالبحث العلمي  1080 ،م .

 -قاسم حسن المندالوي ،علم تدريب الساحة والميدان  ،بغداد:مطبعة الجامعة  1000،م.

 قاسم المندالوي و خرون  ،األسس التدريبية لفعاليات العاب القوى ،بغداد  :مطابع التعليم العالي  1001 ،م . حيدر فياض العامري ( .تاثير تمرينا باستخدام وسائل مساعدة في تطوير األداء الفني واالنجااز فاي فعالياة القفاز بال ازناةللشباب )،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بابل  ،كلية التربية الرياضية . 2110 ،

 كمال جميل الربضي  ،الجديد في العاب القوى ،ط ، 2األردن  :دار وائل للنشر  2111،م. -محمد عثمان  ،العاب القوى ،ط  ، 1الكويت  :دار القلم للشر والتوزيع  1001،م .

 محمااد الياسااري و مااروان عبااد المجيااد ،األساااليب اإلحصااائية فااي مجاااالت البحااوث التربويااة  ،ط  ، 1عمااان  :مؤسسااةالوراق للنشر  2111 ،م .

 محمااد حساان عااالوي و محمااد نصاار الاادين رضاوان ،القياااس فااي التربيااة الرياضااية وعلاام الاانفس الرياضااي ،القاااهرة  :دارالفكر العربي  2111 ،م .

 -محمد عبد الغني عثمان ،التعلم الحركي والتدريب الرياضي  ،ط ، 1الكويت :دار القلم للنشر والتوزيع  1080،م.

 محمااد نصاار الاادين رض اوان ،اإلحصاااء االسااتداللي فااي علااوم التربيااة البدنيااة و الرياضااية ،ط  ، 1القاااهرة  :دار الفكاارالعربي  2112 ،م .

 -وجيه محجوب  ،التحليل الحركي  ،بغداد  :مطبعة التعليم العالي . 1080،

.  م2112  مديرية الكتب للطباعة والنشر:  بغداد، البحث العلمي ومناهجه،  وجيه محجوب-

 م2112 ،  الدار الجامعية للطباعة:الموصل، اصول التعلم الحركي،  وجيه محجوب واحمد بدري- Ellen kreighbaum .katharine. Barthels Biomechanics A ---Qualitative Approach for
studying human movement .USA .1996 .
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