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 ممدمة البحث

ٌتصف البرنامج الجٌد التصمٌم فى مجال التربٌة البدنٌة بمجموعة من الخصائص التى تتضمن توافر الخبرات 

ة التى تتٌح تسهٌالت المالئمة لمدرات وإحتٌاجات المتعلمٌن و تسمح بمدى واسع من األنشطة والمهام التعلٌمٌ

 (. 33, 33: 1مالئمة لموالف التعلم ولٌادة واعٌة لمدرات المتعلمٌن ) 

ولكى ٌتم تمدٌم المحتوى بشكل فعال فهنان إجراءات تتطلب تخطٌط جٌد للمحتوى وإجراءات مهمة لبل التدرٌس 

 علم و تنسٌك التحدٌات التى ٌواجهاتحدد أهداف وطبٌعة الخبرات التعلٌمٌة ، باإلضافة إلى إعداد أماكن وأدوات الت

  (. 106, 105: 12المتعلمٌن  خالل األداءات الحركٌة التى تالئم إحتٌاجاتهم ولدراتهم ) 

( أن عملٌة تحلٌل وتطوٌر المحتوى تتضمن خصائص رئٌسٌة  تشتمل على   Rink, J.  2014ٌرى )  

(Extensionوالتى تعنى تسلسل خبرات التعلم ومستوٌات األد ) اء من البسٌط إلى المعمد من خالل تسلسل متدرج

ومتنوع لألداء المهارى  ٌبدأ بالتركٌز على مستوى أداء ألل صعوبة أو ألل تعمًٌدا وٌضٌف تعمًٌدا تدرٌجًٌا وفً 

بعض األحٌان ال ٌضٌف المعلم صعوبة أو تعمًٌدا ولكنه ٌجد طرٌمة أخرى لممارسة نفس المهمة  وتشمل الخاصٌة 

( حٌث تتضمن التطوٌر الجٌد لمحتوى المهارات الحركٌة Refinementالهتمام بجودة األداء والصمل )الثانٌة ا

والمهام التعلٌمٌة  للوصول  لمستوى جودة أداء الطالب والخاصٌة الثالثة تتضمن تمٌٌم المهارات من خالل التطبٌك  

(Applicationفٌتم تطوٌر المحتوى الجٌد من خالل دمج الفرص للط  ) الب لتطبٌك مهاراتهم من خالل تركٌز

اإلنتباه على كٌفٌة إستخدام المهارة فى الموالف المتنوعة كما فى المهارات المفتوحة فى األلعاب الجماعٌة مما 

ٌحمك الوصول لمستوى الكفاءة الحركٌة  ولد  تتضمن أٌضا لعبة تنافسٌة ٌستخدم فٌها تطبٌك مهاراتهم وفما لتمٌٌم 

 (35, 34: 25م لألداء الصحٌح  ) النموذج المالئ

( أن عملٌة تطوٌر المحتوى تتضمن فى البداٌة تزوٌد المتعلمٌن Graham, G. 2010وٌرى )  

وٌشمل ذلن توضٌح مواصفات األداء  Tasks)بالمعلومات حول كٌفٌة المٌام بالمهام التعلٌمٌة واألداءات الحركٌة )

عة العمل  فردى أو زوجى وٌتم ذلن بصورة موجزة وواضحة والمساحة المناسبة واألدوات المستخدمة وطبٌ

( Cuesلممارسة األداء الحركى مع متابعة مدى تنفٌذهم ومالئمتها لمدراتهم وإمدادهم بالعناصر الحاسمة )

والمؤثرة فى كل جزء من أجزاء األداء الحركى التى تساعدهم على فهم كٌفٌة أداء المهارة واختصارعملٌة التعلم 

( Challengesة إلى تشجٌعهم على الممارسة بشكل أكثر فاعلٌة, لتأتى فى المرحلة األخٌرة التحدٌات )باإلضاف

 (. 165،160:  16للحفاظ على اهتمامهم بالمهام وتطوٌر مستوى أدائهم الحركى فى جو ٌتضمن تحدى المنافسة )

وتكٌٌفها بإستخدام مستوٌات متنوعة (أن إختٌار المعلمٌن للمهام التعلٌمٌة  Ward, P.et al  2015وٌشٌر )  

 (.  30ألداء المهارات خالل عملٌة التدرٌس ٌؤثر بشكل كبٌر على تعلم الطالب ) 

علً أن مسابمة الحواجز  (Brničević, M,et,al 2018( و ) Amara, S.,et,al 2019وٌتفك كل من )

لك باألداء المهاري و المدرات الحركٌة و واحدة من أكثر المسابمات المعمده فً مسابمات ألعاب الموي فٌما ٌتع

ٌتضح ذلن خالل  تسلسل األداء المهاري بٌن العدو و مروق الحواجز  كما تعد المشكله الرئٌسٌه فً سباق 

 المهارى األداء مستوى على المحتوى تطوٌر بإستخدام تعلٌمى برنامج فعالٌة

 حواجز م 110 لمسابمة والرلمى

 الشاعر إسماعٌل أسامة/  د.م.ا لابٌل ٌونس صبحً أشرف/  د.م.ا

  للبنٌن اضٌةالرٌ التربٌة کلٌة      
 االسکندرٌة جامعة 

 والمضمار المٌدان مسابمات تدرٌب لسم
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الحواجز هً العبور من فوق الحاجز و هو ما ٌتطلب إمتالن المتسابك  لمستوى أداء مهاري عالً ٌتمٌز  بالسرعة 

 (.6( ) 4فصل الحوض  و المدرة العملٌة  والتوافك و اإلٌماع و التوازن ) و المرونة و خاصة فً م

 مشكلة البحث

أن إحدى المهارات التربوٌة األساسٌة لبناء البرامج التعلٌمٌة تتمثل فى المدرةعلى  (  Rink, J.  2014ٌرى )  

المهام التعلٌمٌة التً تتضمن لٌادة  بناء المحتوى وتسلسله إلى خبرات تعلٌمٌة مناسبة و ٌتضح ذلن خالل  التمدم فً

المتعلم من مستوٌات البداٌة إلى مستوٌات أكثر تمدًما فى المحتوى حٌث ٌبنى المعلمون التدرج بالمحتوى بناًءعلى 

أهدافهم التعلٌمٌة ومعرفتهم بطبٌعة المحتوى والمدرة على تحلٌل هذا المحتوى وتمٌٌمهم إلحتٌاجات الطالب كما أن 

  مهام الحركة تعمل على تسهٌل التعلم وهى الركن الرئٌسى لعملٌة تحلٌل وتطوٌر المحتوى  طرٌمة تسلسل

 (25  :33  ,34 .) 

( أنه ٌجب التركٌز   Freeman, W. 2015 ( و ) Čoh, M., Bončina, et  al 2020وٌشٌركل من )

وة الحاجز وهذه األداءات فً سباق الحواجز علً مكونات أساسٌه تشتمل علً ثالث خطوات بٌن الحواجز و خط

تمثل أربع خطوات تتكرر طول السباق وهً بمثابة عوامل الحسم فً سباق الحواجز وذلن من خالل تطوٌر إٌماع 

 (.15( ) 11هذه األداءات  بشكل سرٌع ) 

( أن سباق الحواجز ٌتطلب أداء مهاري جٌد و لوه حركٌه ٌمتلكها Ho, C. S., Chang, etal 2019وٌري )

ً  للوصول إلى السرعه المصوي فً ألل زمن ممكن والمحافظه علً جودة  األداء المهاري من البداٌه الرٌاض

حتً نهاٌة المسابمه حٌث أن تفاصٌل كل خطوة على طول السباق هً أحد مفاتٌح النجاح فً سباق الحواجز 

(16.) 

ام، العناصر الحاسمة فى األداء، ال توجد صٌغة أو نموذج محدد وثابت ٌمكن إستخدامها لتطوٌر المحتوى المه

( ولكن ٌعتمد ذلن على مستوى وكفاءة المعلم فى بناء الخبرات التعلٌمٌة task, cues, challengeالتحدٌات )

وتسلسل مستوٌات األداء المهارى المالئمة لطبٌعة البناء الحركى للمهارة ووفك لدرات واحتٌاجات المتعلمٌن 

  المبذول فى عملٌة التخطٌط لوحدات ودروس مالئمة وممتعة وجدٌرة باالهتمام. وٌبرز ذلن ممدار الولت والجهد

 (24 :160.) 

(على أنة لٌس هنان نهج تعلٌمً واحد أكثر مالءمة 20016et al  .Pereira, Jوفى ضوء ما تؤكده دراسة )   

جٌات التدرٌس فً االعتبار لتدرٌس مسابمات المٌدان والمضمار ومن الضرورى تناول العدٌد من النماذج واستراتٌ

عند تدرٌس مسابمات المٌدان والمضمار ومراعاة نوع تنظٌم المهام التعلٌمٌة ، ومعدالت تكرار أنماط الحركة 

 (.   23والتدرٌبات  وأشكال التغذٌة الراجعة المالئمة والموجهة نحو عملٌة تعلم الطالب )

علً فهم العوامل الحاسمه التً تؤثر علً األداء وتساعد  م حواجز ٌساعد110كما أن تحلٌل محتوي أداء مسابمة  

المعلمٌن علً إكتشاف األساس النظري لبناء المهام واألداءات التعلٌمٌه للحواجز، كما ٌتم استخدام النتائج الحركٌة 

( على Freeman, W. 2015(. كما ٌؤكد )4على نطاق واسع للمساعدة فً تطوٌر مستوٌات أداء المتعلمٌن )

( فى إٌضاح الجوانب الفنٌة الصحٌحة وتطور مستوى  Cuesٌة اإلشارة إلى العناصر الحاسمة والمؤثرة )أهم

 (. 146: 15األداء المهارى فى المسابمة )  

م حواجز خالل إختبارات أعمال 110ولد الحظ الباحثان أثناء أداء طالب الفرلة الثانٌة لإلختبار التطبٌمً لمسابمة 

ألداء المهاري والرلمى لدي العدٌد من الطالب , ووفما للخطة الزمنٌة لتدرٌس الممرر فمد السنه ضعف مستوي ا

م حواجز وفك التوزٌع الزمنى للممرر ولم ٌتبمً لهم 110إنتهً هؤالء الطالب من تدرٌس الجزء الخاص لمسابمة 

الطالب من ذوي المستوي المهاري إال اإلختبار النهائً ولذا فمد لام الباحثان  بتصمٌم البرنامج التعلٌمً لبعض 

م حواجز وتحدٌد مجموعة من التدرٌبات والمهام التعلٌمٌة لتطوٌر 110والرلمى المنخفض من خالل تحلٌل مسابمة 

مستوى أداء المتعلمٌن فى مسابمة الحواجز من خالل تخطٌط وحدات تعلٌمٌة تحتوى على منوعات من األلعاب 
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(  Graham, G.et al 2010ة متنوعة فى الجزء الرئٌسى وفك نموذج )والمسابمات  وبناء تدرٌبات مهارٌ

(  Task ,Cues ,challangesالذى ٌشتمل على تحلٌل وتطوٌر محتوى األداء وفما لثالث عناصر تتضمن )

ة المهام والعناصر الحاسمة فى األداء والتحدٌات وهو ما ٌتالئم مع مسابمة الحواجز كأحد المسابمات المهارٌة المعمد

فى ألعاب الموى كمحاولة من الباحثان للمساهمة فى وضع إطارعلمى وعملى ٌسهم فى تطوٌر المحتوى العلمى 

 للمسابمة.

 أهداف الدراسة 

 م حواجز. 110تصمٌم برنامج تعلٌمً ممترح لائم علً تحلٌل وتطوٌر المحتوى  لمسابمة   -1

 110علً تحسٌن مستوي األداء المهاري لمسابمة التعرف علً فعالٌة برنامج تعلٌمً لتطوٌر المحتوى    -2

 م حواجز.

م 110التعرف علً فعالٌة برنامج تعلٌمً لتطوٌر المحتوى  علً تحسٌن المستوي الرلمى لمسابمة   -3

 حواجز.

 فروض الدراسة 

داء توجد فروق داله احصائٌا بٌن المٌاسٌن المبلً والبٌنى والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً مراحل األ -1

 م حواجز .110المهاري لمسابمة 

توجد فروق داله احصائٌا بٌن المٌاسٌن المبلً والبٌنى والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً المستوى الرلمى  -2

 م حواجز.110لمسابمة 

  مصطلحات الدراسة

 ( تعرٌف إجرائًتحلٌل وتطوٌر المحتوى ) 

األداء المهارى وفك تدرج حركى موجة ومالئم لمدرات  لدرة المعلم على بناء وتسلسل خبرات التعلم ومستوٌات

 وإحتٌاجات المتعلمٌن فى بٌئة تعلٌمٌة تنافسٌة.

 إجراءات الدراسه 

 منهج الدراسة 

 -البٌنى  -استخدم الباحثان المنهج التجرٌبى بإستخدام التصمٌم التجرٌبى لمجموعة تجرٌبٌة واحدة )المٌاس المبلً 

 البعدي(.

 عٌنة الدراسة

( (15إختٌار عٌنة عشوائٌة من طالب الفرلة الثانٌة ذوي المستوي المهاري والرلمى المنخفض وبلغ عددهم تم 

 طالب.

 أدوات الدراسه

 (.1البرنامج التعلٌمى الممترح مرفك ) -

 (. 26)  (2( مرفك )  Günter Tidowاستمارة تمٌٌم مستوى االداء المهارى ) -
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 خطوات تنفٌذ الدراسه 

 المبلى لعٌنة البحث ) تصوٌر األداء المهاري ولٌاس المستوى الرلمى(.المٌاس  -1

 26( ) 2( مرفك )Günter Tidowتحلٌل مستوي األداء المهاري وفما إلستمارة تمٌٌم األداء المهاري ) -2

 .) 

 Graham, G.et al( وفك نموذج )1تصمٌم البرنامج التعلٌمً الممترح لتطوٌر المحتوى مرفك )  -3

(  13( )  16( ) 15() 13( ) 3( )  5( ) 3و بالرجوع الً المراجع والدراسات أرلام ) ( 2010

(23( )24 ( )25( )23.) 

/  12/  20الً  2020/  11/  24تم تطبٌك جمٌع وحدات  البرنامج التعلٌمً الممترح فً الفترة من  -4

حٌث تم تطبٌك أربع وحدات دلٌمة  ,   30إلى   60وحدات تعلٌمٌة وزمن الوحدة من  3بوالع  2020

 م حواجز.110من البرنامج التعلٌمً الممترح لتطوٌر المحتوى  لمسابمة 

المٌاس البٌنى لعٌنة البحث ) تصوٌر األداء المهارى ولٌاس المستوى الرلمى ( بنفس شروط المٌاس  -5

 المبلى.

 حواجز. م110تطبٌك بالى وحدات  البرنامج التعلٌمً لتطوٌر المحتوى  لمسابمة  -6

المٌاس البعدى لعٌنة البحث ) تصوٌر األداء المهارى ولٌاس المستوى الرلمى ( بنفس شروط المٌاس  -7

 المبلى والبٌنى.

( ) 2( مرفك )  Günter Tidowتحلٌل مستوي األداء المهاري وفما الستمارة تمٌٌم األداء المهاري ) -8

26.) 

 المعالجات االحصائٌة

 فٌما ٌلى : SPSS version 25حصائٌة باستخدام برنامج  تم اٌجاد المعالجات اال

  . المتوسط الحسابىMean 

   االنحراف المعٌارىStander Deviation 

   .الوسٌطMedian 

   .معامل االلتواءSkewness 

  إختبار ) ت ( لمجموعتٌن مختلفتٌنT test  independent Samples 

  إختبار ) ت ( الفروقT test  Paired Samples 

  % النسبة المئوٌةPercentage 

  % نسبة التغٌر 

 )حجم التأثٌر )الفعالٌة 

  اختبار الل فرق معنويL.S.D 

  .  تحلٌل التباٌن للمٌاسات المتكررةRepeated Measure Anova 
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  لألداء الكلى والمجموع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً التوصٌف ٌوضح(  1)  جدول
 15=  ن                                           ( . األول الحاجز)

  الدالالت       
 اإلحصائٌة

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 الوسٌط
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

Take off preparation  0.46 1.00 0.04 -1.64 0.40 

Take off                         1.45 1.40 0.21 -0.24 -0.42 

Splitting phase           1.05 1.05 0.14 -0.62 -0.14 

hurdle sitting              1.23 1.20 0.21 -0.30 -0.23 

Landing preparation 0.54 0.50 0.12 0.44 -0.44 

Landing                     0.64 0.40 0.10 -0.24 -0.42 

Rear support           0.41 0.40 0.14 0.14 -0.55 

 0.64 0.14- 0.41 4.30 4.16 األداء مجموع

 والمجمووع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً بالتوصٌف الخاص( 1)  جدول من ٌتضح  

 الطبٌعوى بالتوزٌع وتتسم مشتتة وغٌر معتدلة الكلٌة بحثال بعٌنة الخاصة البٌانات أن( األول الحاجز) لألداء الكلى

 وتموع ، الصوفر مون تمتورب الموٌم وهوذه( 0.16 إلى 1.66-) بٌن ما فٌها اإللتواء معامل لٌم تراوحت حٌث ، للعٌنة

 .التجربة إجراء لبل العٌنة إعتدالٌة على ٌؤكد مما ،(  3) ±  بٌن اإلعتدالى المنحنى فى

  لألداء الكلى والمجموع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً فالتوصٌ ٌوضح( 2) جدول
 15=  ن                                           ( الثانى الحاجز)

  الدالالت       
 اإلحصائٌة

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 الوسٌط
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

Take off preparation  0.44 0.40 0.10 -0.30 -1.30 

Take off                         1.43 1.60 0.20 0.26 -1.13 

Splitting phase           1.03 1.05 0.14 -0.40 -1.24 

hurdle sitting              1.16 1.00 0.25 1.16 -0.44 

Landing preparation 0.60 0.50 0.13 0.45 -1.14 

Landing                     0.40 0.40 0.10 -0.44 -0.41 

Rear support           0.40 0.40 0.14 0.62 -0.14 

 0.25- 0.36 0.44 6.40 4.02 األداء مجموع

 والمجمووع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً بالتوصٌف الخاص( 2)  جدول من ٌتضح  

 الطبٌعوى بالتوزٌع وتتسم مشتتة وغٌر معتدلة الكلٌة البحث بعٌنة الخاصة البٌانات أن( الثانى الحاجز) ءلألدا الكلى

 وتموع ، الصوفر مون تمتورب الموٌم وهوذه( 1.16 إلى 0.43-) بٌن ما فٌها اإللتواء معامل لٌم تراوحت حٌث ، للعٌنة

 .التجربة إجراء لبل لعٌنةا إعتدالٌة على ٌؤكد مما ،(  3) ±  بٌن اإلعتدالى المنحنى فى
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 لألداء الكلى والمجموع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً التوصٌف ٌوضح( 3)   جدول
 15=  ن                                                   (الثالث الحاجز) 

  الدالالت       
 اإلحصائٌة

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 ٌطالوس
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

Take off preparation  0.40 0.40 0.11 -0.40 -1.41 

Take off                         1.64 1.40 0.15 -0.44 -0.44 

Splitting phase           1.06 1.05 0.14 -0.40 -0.33 

hurdle sitting              1.13 1.00 0.22 0.44 -0.30 

Landing preparation 0.54 0.50 0.13 0.44 -0.53 

Landing                     0.64 0.40 0.13 -0.40 -1.11 

Rear support           0.40 0.40 0.15 0.44 -0.41 

 0.46 0.31 0.41 6.45 6.44 األداء مجموع

 الكلوى والمجمووع األداء مراحول درجوات فوً البحوث ةلعٌنو االحصوائً بالتوصوٌف الخاص(  3) جدول من ٌتضح

 للعٌنة الطبٌعى بالتوزٌع وتتسم مشتتة وغٌر معتدلة الكلٌة البحث بعٌنة الخاصة البٌانات أن( الثالث الحاجز) لألداء

 فوى وتموع ، الصوفر مون تمتورب الموٌم وهوذه( 0.33 إلوى 0.34-) بوٌن موا فٌهوا اإللتوواء معامل لٌم تراوحت حٌث ،

 .التجربة إجراء لبل العٌنة إعتدالٌة على ٌؤكد مما ،(  3) ±  بٌن اإلعتدالى نىالمنح

 لألداء الكلى والمجموع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً التوصٌف ٌوضح(  4)  جدول

 15=  ن                                                (الرابع الحاجز)

  الدالالت       
 ائٌةاإلحص

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 الوسٌط
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

Take off preparation  0.44 0.40 0.12 -0.44 -1.36 

Take off                         1.64 1.60 0.14 0.11 -0.44 

Splitting phase           1.00 1.05 0.12 -0.14 -0.03 

hurdle sitting              1.20 1.00 0.25 0.45 -1.14 

Landing preparation 0.61 0.50 0.15 0.45 -0.40 

Landing                     0.41 0.40 0.12 -0.54 -0.44 

Rear support           0.44 0.45 0.15 0.43 -0.35 

 1.04- 0.56 0.46 6.40 6.44 األداء مجموع

 والمجمووع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً بالتوصٌف الخاص(  4) جدول من ٌتضح  

 الطبٌعوى بالتوزٌع وتتسم مشتتة وغٌر معتدلة الكلٌة البحث بعٌنة الخاصة البٌانات أن( الرابع الحاجز) لألداء الكلى

 وتموع ، الصوفر مون تمتورب الموٌم وهوذه( 0.33 إلى 0.53-) بٌن ما فٌها اإللتواء معامل لٌم تراوحت حٌث ، للعٌنة

 .التجربة إجراء لبل العٌنة إعتدالٌة على ٌؤكد مما ،(  3) ±  بٌن اإلعتدالى المنحنى فى
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  لألداء الكلى والمجموع األداء مراحل درجات فً البحث لعٌنة االحصائً التوصٌف ٌوضح(  5)  جدول
 15=  ن                                            ( الخامس الحاجز)

  الدالالت       
 اإلحصائٌة

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 الوسٌط
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

Take off preparation  0.41 1.00 0.12 -0.44 -0.44 

Take off                         1.42 1.60 0.21 0.12 -1.14 

Splitting phase           0.44 0.40 0.16 0.12 -1.14 

hurdle sitting              1.20 1.00 0.26 0.66 -1.53 

Landing preparation 0.54 0.50 0.13 0.45 -1.05 

Landing                     0.40 0.40 0.14 -0.34 -1.41 

Rear support           0.40 0.45 0.15 0.41 -0.16 

 0.40 0.41 0.42 6.45 6.40 األداء مجموع

 

 المهوارى األداء مراحول درجوات فوً البحوث لعٌنة االحصائً بالتوصٌف الخاص(  5) جدول من ٌتضح  

 وتتسوم مشوتتة وغٌور معتدلوة الكلٌوة البحوث بعٌنوة الخاصوة البٌانوات أن( الخوامس الحواجز) لوألداء الكلوى والمجموع

 تمتورب الموٌم وهوذه( 0.35 إلوى 0.63-) بوٌن موا فٌهوا اإللتواء معامل لٌم تراوحت حٌث ، للعٌنة الطبٌعى توزٌعبال

 .التجربة إجراء لبل العٌنة إعتدالٌة على ٌؤكد مما ،(  3) ±  بٌن اإلعتدالى المنحنى فى وتمع ، الصفر من

 15=  ن          مًالرل المستوى فً البحث لعٌنة االحصائً التوصٌف ٌوضح( 6) جدول

  الدالالت       
 اإلحصائٌة

   المٌاسات   

 المتوسط
 الحسابً 

 الوسٌط
  االنحراف
 المعٌاري

  معامل
 االلتواء

  معامل
 التفلطح

 0.54- 0.46- 0.44 11.44 11.44 الرلمً المستوى

 

 بعٌنة الخاصة البٌانات أن الرلمً المستوى فً البحث لعٌنة االحصائً بالتوصٌف الخاص( 6)  جدول من ٌتضح

(  0.46-) اإللتوواء معامول لٌموة بلغوت حٌوث ، للعٌنوة الطبٌعوى بوالتوزٌع وتتسوم مشوتتة وغٌور معتدلة الكلٌة البحث

 لبىل العٌنىة إعتدالٌىة علىى ٌؤكود مموا ،(  3) ±  بوٌن اإلعتودالى المنحنوى فوى وتموع ، الصوفر من تمترب المٌم وهذه

 .التجربة إجراء
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 .      البحث لٌد للمٌاسات( الثبات - الموضوعٌة)  لمٌةالع المعامالت

 (  4)  جدول

                                     البحث لٌد المٌاسات فً الثانً والمحكم األول المحكم بٌن الممارنة
 

 اإلحصائٌة الدالالت 

 

       

     المتغٌرات    

 األول المحكم

 5=ن

 الثانً المحكم

 5=ن

 الفرق

 بٌن

المتوسط
 ٌن

 (ت) لٌمة
 مستوى
 الداللة

 ع± س   ع± س  

Take off 
preparation  

0.46 0.05 0.44 0.04 0.02 0.63 0.54 

Take off      1.64 0.04 1.56 0.04 0.04 1.41 0.20 

Splitting phase   1.02 0.13 0.44 0.20 0.15 1.44 0.14 

hurdle sitting   1.12 0.14 1.04 0.30 0.04 0.25 0.41 

Landing 
preparation 

0.54 0.04 0.52 0.04 0.02 0.45 0.64 

Landing   0.64 0.11 0.56 0.11 0.12 1.40 0.13 

Rear support 1.02 0.13 1.05 0.11 0.03 0.41 0.64 

 0.36 0.46 0.36 0.66 6.62 0.52 6.44 األداء مجموع

 (2.31( = )0.05) مستوى عند معنوي*        

 إلٌجوواد البحووث لٌوود المٌاسووات فووً الثووانً والمحكووم األول المحكووم بووٌن بووالفروق الخوواص(  6)  جوودول موون ٌتضووح
 المحسووبة(  ت)  لٌموة كانوت حٌث ، والثانً األول المحكم بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه الموضوعٌة

 ممووا ،(  0.05) موون أكبوور اللووةد وبمسووتوى ،(  2.31( =  )  0.05)  مسووتوى عنوود الجدولٌووة(  ت)  لٌمووة موون ألوول
 .بالموضوعٌة ٌتمٌز البحث لٌد المهارى األداء مستوى لٌاس أن ٌؤكد
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 (  4)  جدول
 األداء لٌاس تطبٌك إعادة بطرٌمة)  البحث لٌد المٌاسات فً الثانً والتطبٌك األول التطبٌك بٌن الفروق  

 5=  ن(                   المهارى

 الدالالت          
 اإلحصائٌة             

  المتغٌرات  

 الثانً التطبٌك األول التطبٌك
 الفرق

 المتوسطٌن بٌن
 

  لٌمة 
 ( ت)  

 مستوى
  الداللة

 ع± س   ع± س   ع± س  

Take off 

preparation  
0.46 0.05 0.44 0.04 0.04 0.04 4.00* 0.02 

Take off                         1.64 0.04 1.64 0.04 0.00 0.00 0.00 1.00 

Splitting 

phase           
1.02 0.13 1.04 0.13 0.06 0.04 1.63 0.14 

hurdle sitting              1.12 0.14 1.04 0.14 0.04 0.04 1.00 0.34 

Landing 

preparation 
0.54 0.04 0.56 0.13 0.02 0.04 1.00 0.34 

Landing                     0.64 0.11 0.66 0.04 0.02 0.04 1.00 0.34 

Rear support           1.02 0.13 0.43 0.04 0.04 0.04 2.45 0.04 

األداء مجموع  6.44 0.52 6.43 0.54 0.15 0.15 2.24 0.04 

 (2.44( = )0.05) مستوى عند معنوي*        
 إلٌجاد البحث لٌد المهارى األداء لٌاسات فً الثانً و األول التطبٌمٌن بٌن بالفروق الخاص(  3)  جدول من ٌتضح

(  ت)  لٌمووة كانووت حٌووث ، والثووانً األول التطبٌمووٌن نبووٌ إحصووائٌة داللووة ذات فووروق توجوود ال أنووه الثبووات معاموول

(  0.05) مون أكبر داللة وبمستوى ،(  2.63( =  )  0.05)  مستوى عند الجدولٌة(  ت)  لٌمة من ألل المحسوبة

 موورة تطبٌمهووا أعٌوود إذا النتووائج نفوس تعطووى وأنهووا بالثبووات تتمٌووز البحوث لٌوود المهووارى األداء لٌاسووات أن ٌؤكوود مموا ،

 بالثبوات ٌتمٌوز مجملوه فوً اإلختبوار ولكون فموط األولى المرحلة عدا فٌما الظروف نفس وفً العٌنة نفس على أخرى

 .منها مرحلة أى حذف بدون المهارى األداء لٌاس إستمارة على الباحثان ٌعتمد سوف ولذلن األداء مجموع فً
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  لألداء الكلى المجموعو المهارى األداء مراحل بدرجات الخاصة اإلحصائٌة الدالالت عرض -
 

ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بدرجات مراحل األداء المهارى والمجموع الكلى لألداء )للحاجز ( 4) جدول
 االول(

 المٌاس المراحل
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

لٌمة 
 )ف(

حجم 
التأثٌر  
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي بٌنًال البعدي البٌنى

Take off 
preparation  

 0.04 0.46 المبلً

1.14 4.44% 

0.03 0.01 3.44% 0.64% 

 %2.64-   0.03   0.03 0.44 البٌنً

         0.06 0.44 البعدي

Take off 

 0.21 1.45 المبلً

0.14 1.30% 

0.01 0.04 -0.46% -2.24% 

 %1.54-   0.03   0.14 1.43 البٌنً

         0.14 1.41 البعدي

Splitting 
phase           

 0.14 1.05 المبلً

6.15* 30.51% 

.140* 0.04 13.33% 4.54% 

 %4.20-   0.05   0.04 1.14 البٌنً

         0.12 1.14 البعدي

hurdle 
sitting              

 0.21 1.23 المبلً

24.36* 66.45% 

0.360* 0.344* 24.35% 24.26% 

 %0.44-   0.01   0.04 1.54 البٌنً

         0.13 1.54 البعدي

Landing 
preparation 

 0.12 0.54 المبلً

22.44* 61.54% 

0.200* 0.153* 33.41% 25.44% 

 %5.44-   0.05   0.05 0.44 ًالبٌن

         0.04 0.45 البعدي

Landing                     

 0.10 0.64 المبلً

13.46* 44.43% 

0.140* 0.05 20.44% 4.42% 

   *0.044   0.06 0.41 البٌنً
-

10.66% 

         0.04 0.43 البعدي

Rear 
support           

 0.14 0.41 المبلً

14.40* 55.42% 

0.230* 0.10 25.24% 10.44% 

   *0.130   0.04 1.14 البٌنً
-

11.40% 

         0.11 1.01 البعدي

 مجموع األداء

 0.41 4.16 المبلً

14.42* 54.35% 

1.040* 0.410* 15.22% 4.42% 

 %4.61-   *0.340   0.23 4.25 البٌنً

         0.44 4.44 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

( وجووود فووروق دالووة احصووائٌا فووى جمٌووع المٌاسووات لعٌنووة البحووث حٌووث كانووت لووٌم  )ف(  3ٌتضووح موون جوودول رلووم )

 ( .3.34=)0.05ٌمة )ف( الجدولٌة عند مستوى المحسوبة أكبر من ل
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ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى لٌاس األداء المهارى لٌد البحث للحاجز (  1شكل بٌانى )  
 االول.
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) للحاجز  ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بدرجات مراحل األداء والمجموع الكلى لألداء(   10)  جدول
 الثانً (.

 المٌاس المراحل
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

لٌمة 
 )ف(

حجم 
التأثٌر 
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي البٌنً البعدي البٌنى

Take off 
preparation  

 0.10 0.44 المبلً

5.41* 24.40% 

0.043* 0.044* 4.21% 4.40% 

 %1.34   0.01   0.04 0.44 البٌنً

         0.06 0.44 البعدي

Take off 

 0.20 1.43 المبلً

4.20* 33.46% 

0.144* 0.144* 4.46% 10.44% 

 %2.13   0.04   0.15 1.44 البٌنً

         0.15 1.42 البعدي

Splitting 
phase           

 0.14 1.03 المبلً

24.56* 63.64% 

0.240* 0.310* 23.30% 30.10% 

 %5.51   *0.040   0.04 1.24 البٌنً

         0.11 1.34 البعدي

hurdle 
sitting              

 0.25 1.16 المبلً

62.02* 41.54% 

0.440* 0.600* 41.34% 51.42% 

 %4.32   *0.120   0.04 1.64 البٌنً

         0.04 1.46 البعدي

Landing 
preparation 

 0.13 0.60 المبلً

64.36* 42.44% 

0.240* 0.340* 46.64% 56.64% 

 %6.42   *0.060   0.04 0.44 البٌنً

         0.06 0.44 البعدي

Landing                     

 0.10 0.40 المبلً

41.55* 44.40% 

0.220* 0.253* 31.43% 36.14% 

 %3.62   0.03   0.04 0.42 البٌنً

         0.06 0.45 البعدي

Rear 
support           

 0.14 0.40 المبلً

46.14* 44.24% 

0.420* 0.430* 46.64% 44.44% 

 %0.46   0.01   0.06 1.32 البٌنً

         0.05 1.33 البعدي

 مجموع األداء

 0.44 4.02 المبلً

43.42* 45.40% 

1.460* 2.204* 26.51% 31.45% 

 %3.41   *0.344   0.34 4.44 البٌنً

         0.42 4.22 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

ة فوى جمٌوع المٌاسوات لعٌنوة البحوث ( وجود فروق دالوة احصوائٌا بوٌن المٌاسوات المتكورر10ٌتضح من جدول رلم ) 

 ( .3.34=)0.05حٌث كانت لٌم  )ف( المحسوبة أكبر من لٌمة )ف( الجدولٌة عند مستوى 
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 ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى المٌاسات لٌد البحث للحاجز الثانً .(   2شكل بٌانى ) 

  

7.02 

8.88 
9.22 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

 البعدي البٌنً المبلً

 مجموع األداء



 

444 
 م2021 ٌونٌو –( 1) العدد –( 065) مجلد

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكترونً البرٌد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكترونً المولع

ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بدرجات مراحل األداء المهارى والمجموع الكلى لألداء ) (   11)  جدول
 للحاجز الثالث (.

 المٌاس المراحل
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

لٌمة 
 )ف(

حجم 
التأثٌر 
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي البٌنً البعدي البٌنى

Take off 
preparation  

 0.11 0.40 المبلً

4.55* 34.40% 

0.100* 0.044* 11.11% 4.63% 

 %1.33-   0.01   0.00 1.00 البٌنً

         0.05 0.44 يالبعد

Take off 

 0.15 1.64 المبلً

14.41* 54.44% 

0.240* 0.264* 16.64% 15.44% 

 %0.64-   0.01   0.04 1.46 البٌنً

         0.16 1.45 البعدي

Splitting 
phase           

 0.14 1.06 المبلً

31.44* 64.42% 

0.260* 0.340* 24.53% 34.41% 

 %4.33   *0.110   0.06 1.32 البٌنً

         0.16 1.43 البعدي

hurdle 
sitting              

 0.22 1.13 المبلً

46.43* 46.11% 

0.544* 0.613* 51.46% 54.12% 

 %1.55   0.03   0.10 1.42 البٌنً

         0.12 1.45 البعدي

Landing 
preparation 

 0.13 0.54 المبلً

64.14* 42.45% 

0.304* 0.340* 53.44% 66.24% 

 %4.33   *0.043   0.04 0.44 البٌنً

         0.04 0.45 البعدي

Landing                     

 0.13 0.64 المبلً

30.64* 64.66% 

0.224* 0.253* 32.64% 36.54% 

 %2.40   0.03   0.04 0.42 البٌنً

         0.04 0.45 البعدي

Rear 
support           

 0.15 0.40 المبلً

44.16* 45.44% 

0.350* 0.430* 34.44% 44.44% 

 %6.40   *0.040   0.04 1.25 البٌنً

         0.04 1.33 البعدي

 مجموع األداء

 0.41 6.44 المبلً

44.52* 44.40% 

2.110* 2.400* 30.40% 34.54% 

 %3.20   0.24   0.24 4.05 البٌنً

         0.64 4.34 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

ة فوى جمٌوع المٌاسوات لعٌنوة البحوث ( وجود فروق دالوة احصوائٌا بوٌن المٌاسوات المتكورر11ٌتضح من جدول رلم ) 

 ( .3.34=)0.05حٌث كانت لٌم  )ف( المحسوبة أكبر من لٌمة )ف( الجدولٌة عند مستوى 
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 ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى المٌاسات لٌد البحث للحاجز الثالث .(   3شكل بٌانى ) 
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ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بدرجات مراحل األداء والمجموع الكلى لألداء ) للحاجز (   12)  جدول
 الرابع(.

 المٌاس المراحل
لمتوسط ا

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 لٌمة )ف(
حجم 
التأثٌر 
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي البٌنً البعدي البٌنى

Take off 
preparation  

 0.12 0.44 المبلً

12.62* 44.41% 

0.104* 0.104* 11.44% 11.44% 

 %0.00   0.00   0.00 1.00 البٌنً

         0.00 1.00 البعدي

Take off 

 0.14 1.64 المبلً

24.36* 63.50% 

0.253* 0.264* 14.46% 15.45% 

 %0.64   0.01   0.04 1.45 البٌنً

         0.11 1.46 البعدي

Splitting 
phase           

 0.12 1.00 المبلً

153.05* 41.62% 

0.340* 0.440* 34.00% 44.00% 

 %4.25   *0.100   0.06 1.34 البٌنً

         0.05 1.44 عديالب

hurdle 
sitting              

 0.25 1.20 المبلً

44.52* 44.40% 

0.613* 0.600* 51.11% 50.00% 

 %0.44-   0.01   0.16 1.41 البٌنً

         0.00 1.40 البعدي

Landing 
preparation 

 0.15 0.61 المبلً

62.42* 41.45% 

0.244* 0.353* 46.44% 54.61% 

 %4.41   *0.064   0.04 0.40 البٌنً

         0.06 0.44 البعدي

Landing                     

 0.12 0.41 المبلً

54.42* 44.64% 

0.224* 0.244* 31.44% 34.54% 

 %2.13   0.02   0.04 0.44 البٌنً

         0.06 0.46 البعدي

Rear 
support           

 0.15 0.44 ًالمبل

134.36* 40.56% 

0.400* 0.440* 45.44% 54.02% 

 %5.51   *0.040   0.04 1.24 البٌنً

         0.04 1.34 البعدي

 مجموع األداء

 0.46 6.44 المبلً

156.45* 41.41% 

2.264* 2.523* 32.46% 36.13% 

 %2.44   *0.254   0.34 4.25 البٌنً

         0.26 4.51 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

ة فوى جمٌوع المٌاسوات لعٌنوة البحوث ( وجود فروق دالوة احصوائٌا بوٌن المٌاسوات المتكورر 12ٌتضح من جدول رلم )

 ( .3.34=)0.05حٌث كانت لٌم  )ف( المحسوبة أكبر من لٌمة )ف( الجدولٌة عند مستوى 
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 ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى المٌاسات لٌد البحث للحاجز الرابع .(  4شكل بٌانى )  
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ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بدرجات مراحل األداء والمجموع الكلى لألداء )للحاجز ( 13) جدول
 الخامس(

 المٌاس المراحل
ط المتوس
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 لٌمة )ف(
حجم 
التأثٌر 
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي البٌنً البعدي البٌنى

Take off 
preparation  

 0.12 0.41 المبلً

4.66* 34.22% 

0.043* 0.040* 10.24% 4.42% 

 %1.33-   0.01   0.00 1.00 البٌنً

         0.05 0.44 البعدي

Take off 

 0.21 1.42 المبلً

24.34* 63.53% 

0.240* 0.240* 13.45% 13.45% 

 %0.00   0.00   0.04 1.46 البٌنً

         0.11 1.46 البعدي

Splitting 
phase           

 0.16 0.44 المبلً

114.14* 44.32% 

0.340* 0.440* 34.34% 44.44% 

 %4.03   *0.110   0.13 1.34 البٌنً

         0.05 1.44 البعدي

hurdle 
sitting              

 0.26 1.20 المبلً

43.45* 43.44% 

0.560* 0.544* 46.64% 44.44% 

 %1.52   0.03   0.04 1.46 البٌنً

         0.05 1.44 البعدي

Landing 
preparation 

 0.13 0.54 المبلً

120.42* 44.61% 

0.364* 0.344* 62.50% 65.41% 

 %2.10   0.02   0.05 0.45 البٌنً

         0.06 0.44 البعدي

Landing                     

 0.14 0.40 المبلً

35.30* 41.60% 

0.253* 0.244* 36.14% 35.24% 

 %0.40-   0.01   0.06 0.45 البٌنً

         0.06 0.45 البعدي

Rear 
support           

 0.15 0.40 المبلً

164.26* 42.32% 

0.460* 0.540* 54.50% 64.50% 

 %6.35   *0.040   0.04 1.26 البٌنً

         0.04 1.34 البعدي

 مجموع األداء

 0.42 6.40 المبلً

142.62* 43.22% 

2.353* 2.540* 34.04% 34.23% 

 %2.34   0.22   0.24 4.26 البٌنً

         0.34 4.44 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

( وجود فروق دالوة احصوائٌا بوٌن المٌاسوات المتكوررة فوى جمٌوع المٌاسوات لعٌنوة البحوث 13ٌتضح من جدول رلم ) 

 ( .3.34=)0.05م  )ف( المحسوبة أكبر من لٌمة )ف( الجدولٌة عند مستوى حٌث كانت لٌ
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 ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى المٌاسات لٌد البحث للحاجز الخامس .(  5شكل بٌانى )  
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 ٌوضح الدالالت اإلحصائٌة الخاصة بالمستوى الرلمً(  14)   جدول

 المٌاس المراحل
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

لٌمة 
 )ف(

جم ح
التأثٌر 
 والفعالٌة

L.S.D 0.05 %نسبة التغٌر 

 البعدي البٌنً البعدي البٌنى

المستوى 
 الرلمً

 0.44 11.44 المبلً

43.25* 45.55% 

1.134* 1.444* 4.50% 12.10% 

 %2.44   0.31   0.43 10.43 البٌنً

         0.66 10.52 البعدي

من  -% منخفض 30. حجم التأثٌر )الفعالٌة( ألل من  3.34=  0.05*لٌمة ف الجدولٌة معنوٌة عند مستوى 
 % مرتفع 100% الى 50من  -% متوسط 44% الى 30
 

كررة فوى المسوتوى الرلموً لعٌنوة البحوث ( وجود فروق دالة احصائٌا بٌن المٌاسات المت14ٌتضح من جدول رلم ) 

( حٌوث توم لٌواس الوزمن 3.34=)0.05حٌث كانت لٌم  )ف( المحسوبة أكبر من لٌمة )ف( الجدولٌوة عنود مسوتوى 

 وفك مستوى اإلختبار التطبٌمى لزمن خمس حواجز .

 
 

 
 ٌوضح متوسطات المٌاس المبلى والبٌنى والبعدى فى المستوى الرلمً .(  6شكل بٌانى )  
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 -: النتائج منالشة

 المٌاسوٌن مون وكول المبلوى المٌواس بٌن إحصائٌا دالة فروق وجود( 13( )12( ) 11( )10( )3)  جداول من ٌتضح

(   Günter Tidow) المهووارى األداء تمٌووٌم إلسووتمارة وفمووا الحوواجز خطوووة أداء احوولمر فووى(  والبعوودى البٌنووى)

 الممتورح التعلٌموى البرنامج إلى الفروق هذة الباحثان وٌعزى(  والبعدى البٌنى)  المٌاسٌن ولصالح( 26( )2 مرفك)

 والمهارٌووة بدنٌووةال التوودرٌبات مون مجموعووة علووى تشووتمل التوى المهووام موون مجموعووة تضومن حٌووث المحتوووى لتطووٌر

 35.60  -%   56.35( )  الفعالٌوة)  الوتتأثٌر حجوم توراوح حٌوث الحواجز خطوة أداء لمراحل والموجهة المتدرجة

 كموا الترتٌوب على الخامس الحاجز حتى األول الحاجز من%   (  33.22  -%    31.31 -%    34.60 -%  

  -%  15.22)  كالتوالى بالجوداول الموضوحة حوواجز لخموسا فوى البٌنوى و المبلوى المٌاسوٌن بٌن التحسن نسبة بلغت

 و المبلووى المٌاسووٌن بووٌن التحسوون نسووبة بلغووت كمووا%   (  34.03  -%   32.46  -%   30.40  -%   26.51

 -%   13. 36 -%  34.53 -%  31.45 -%  3.32)  كالتوالى بالجداول الموضحة حواجز الخمس فى البعدى

 فوً(   الفعالٌوه)  التواثٌر حجوم بلوغ حٌوث المهاري األداء مراحل أجزاء تحسن فً واضحا ذلن بدا و%  (  36.23

  اإلنمسوام مرحلوة فوً(   الفعالٌه)  التاثٌر حجم بلغ كما%  Take off   (63.53  )  الحاجز على اإلرتماء مرحلة

Splitting phase  (31.62  ) %خوالل مهواريال األداء مراحول تجزئوة إلوً التحسون هوذا الباحثوان ٌعوزي و 

 الصوعب الوً السوهل مون متدرجوة و متنوعوه تودرٌبات علوً تشوتمل التً المهام من مجموعه بإستخدام  التعلم عملٌة

  ممسوم صوندوق فووق مون لإلرتمواء  متدرجوة تدرٌبات و  الحائط علً الماطعه الرجل لحركة تدرٌبات تتضمن موجه

 األداء مسوار تصوحٌح إسوتهدفت التودرٌبات هوذة و باألستن الماطعة الرجل ربط مع اإلرتماء ثم المدرجات وتدرٌبات

 .Ho, C) مواذكره موع ذلون وٌتفوك المودم ولٌس الحركة تمود التى  هً الركبة تكون بحٌث الماطعة للرجل الحركى

S., Chang et,al 2019  ) (Moss, D. 004 )أخوذ إلوى توؤدى للحركوة الماطعوة الرجل ركبة لٌادة أن على 

 (. 21( ) 16)  الحاجز تجاة حٌحالص للمسار الجسم

 األولوى المراحول صوعوبة تملٌول علوى ٌعمل المهارة أجزاء ممارسة على المائم  التعلم أن(   Rink 2014)  وٌرى

  كلوى بشوكل تجمٌعهوا لبول منفصول بشوكل  األجوزاء تلون وممارسوة أجوزاء إلوى تمسوٌمها  خوالل مون  المهوارات لتعلم

 الحوواجز مسوابمة  تعلوٌم أن علوى(   Din, B.et,al 2020) وٌؤكود(. 33: 25)  المعمودة المهوارات  فوً خاصوة

 – الحواجز خطووة – االول الحواجز حتوً حتوً االلتراب)  فً تتمثل التً و المهارى األداء بأجزاء اإلهتمام ٌراعى

 (.  14)    النهاٌه خط حتً االخٌر الحاجز من العدو – الحواجز بٌن العدو

 نسبة  بلغت حٌث(   ( hurdle sitting   مرحلة خالل والبعدى البٌنى المٌاسٌن فى تحسنال مستوى ٌتضح كما

 مسار لتحسٌن المالئمة التعلٌمٌة التدرٌبات من إختٌارمجموعه إلً الباحثان ٌعزٌها التً و% (  54.12)  التحسن

 لألمام الجذع ومٌل عةالماط الرجل حركة و الحاجز من الثمل مركز لرب حٌث من الحواجز فوق الجسم وشكل

 ما وهو الرجلٌن حركة فى الحادث التغٌٌر مع لتتوافك الٌدٌن حركة تعدٌل إلى باإلضافة الساحبة الرجل وحركة

 التدرٌبات و الحواجز لجلوس  الزوجٌه األرضٌة التدرٌبات  فً الممترح التعلٌمً البرنامج خالل من ٌظهر

 الحاجز خطوة أداء مثل األدوات تعدٌل علً تعتمد التً التدرٌات ذلنك و داخلها ومن الحواجز جانب من المهارٌه

 وتطوٌر تحلٌل عملٌة أن( Rink, J. (2014 ٌؤكد حٌث. مرتفع اآلخر و منخفض أحدهما حاجزٌن فوق من

 بشكل الخبرات تسلسل علً تعمل التً للممارسه  المكانٌة الترتٌبات و األدوات فً تعدٌالت تتضمن المحتوي

 أن(  (Otsuka, M.2015 ٌضٌف كما(.  33, 33: 25) الحركً األداء تطورمستوى علً ٌساعد تدرٌجً
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و تعدٌة الحواجز بشكل اسهل و بطرٌمه متكرره و أكثر  الوثب على الطالب تشجع التعلٌمٌة األدوات تعدٌالت

 (. 22فعالٌة ) 

 36.11 –%  31.53  -%  66.35)  مون  حجم تراوح حٌث(   الفعالٌه)  التأثٌر حجم خالل من ذلن ٌتضح كما

 ذكوره ما مع ذلن ٌتفك و الترتٌب علً الخامس الحاجز حتً األول الحاجز من% (  33.33 -%   34.60 -%  

Čoh, M.et,al 2020)   )موا هوو و الحواجز فووق الثمول مركز مسار علً ٌعتمد الحاجز خطوة طٌران زمن أن 

 (. 11)  الجسم اجزاء بحركة ٌتاثر

 الخبورات تسلسول و الوتعلم تجربوة إلوى والصوعوبة التعمٌود تضوٌف التوً العوامول فوً التفكٌور المعلوم علوى ٌجوب ولذا

 علوى تونعكس وبالتوالى الحركوة صوعوبة أو تعمٌود لتغٌٌور العوامول مون بالعدٌود التالعوب ٌمكون كموا, تودرٌجً بترتٌب

 (33: 25) المهارى األداء مستوى تحسن

 موع الحواجز خطووة عمول مثول الوتعلم مراحول خوالل التودرٌبات بعض صعوبة ويمست فً بالتنوع الباحثان لام حٌث

 عمول خوالل مون الصوعوبه مسوتوي زٌادة ثم عالٌا الذرعٌن رفع مع الحاجز خطوة عمل ثم,  باألستٌن الفخذٌن ربط

 (. 1 مرفك) التعلٌمً البرنامج فً ٌتضح كما التدرٌبات من غٌرها و العصا مسن عالٌا الذرعان و الحاجز خطوة

 -Landing preparation)   مراحل خالل والبعدى البٌنى المٌاسٌن فى التحسن مستوى الباحثان ٌعزى كما

Landing- Rear support   )تعمل التً و الساحبة والرجل الماطعة الرجل لحركة الموجهة التدرٌبات إلى 

 ألخذ الهبوط بعد للدفع المناسب الوضع إتخاذ و األرض إلً السرٌعه العوده و الحواجز فوق المروق سرعة علً

 ,Čoh) (et,al 2017و  Coh, M.et,al 2019))  ذكره ما مع ذلن ٌتفك حٌث الحواجز بٌن خطوات الثالث

M. هً و عوامل بعدة ٌتأثر هذا و ٌمكن ما ألل األفمٌة السرعة فً الفالد ٌكون أن ٌجب الحواجز مروق أثناء أنة 

 نمطتً من لكل السلٌم المكان وأن الحاجز بعد الهبوط و الحاجز فوق الجسم مركز مسار و الحاجز لبل اإلرتماء

 ٌعتمد و الحواجز مروق سرعة و الطٌران زمن بالتالً و الحاجز فوق الجسم مسار ٌحددان الهبوط و االرتماء

 (. 3( )  10)  السلٌم الهبوط وضع علً الحواجز بٌن السرٌع العدو إلً الحواجز مروق من اإلنتمال

 كفاءة رفع فى تسهم حركٌة مفاهٌم تطبٌك ٌتم المحتوى مهام تمدٌم خالل أنه Ward, P., et al (2017)) وٌرى

 صعوبة أو المهام تعمٌد زٌادة مع تحدث التً التكرارات من كبٌر عدد وتتضمن  للمتعلمٌن المهارى األداء مستوى

 ( .24: 31)  للمسابمة المهارى أثناءاألداء التعلم

(  105:25)  الموة مفهوم تحدٌد مثل المحتوى تطوٌر و تحلٌل عملٌة خالل أساسى ركن الحركٌة المفاهٌم فتحدٌد

 المتعلمٌن لدي صعوبه أكثر و فهما ألل تعد البدنٌة التربٌة فً الحركٌة المفاهٌم أن(  الكرٌم عبد عفاف) تشٌر و. 

:  3)  األداء خالل من إدراكه ٌمكن لكن و رؤٌته ٌمكن ال الموة إنتاج مفهوم مثل الحركى األداء ممارسة خالل

 مفهوم مثل المختلفه المهاري االداء مراحل تعلٌم أثناء الحركٌه المفاهٌم من العدٌد علً الباحثان أكد كما(.  233

 مرحلً أثناء ظهرٌ الذي  الموة إنتاج  مفهوم كذلن و الزوجٌة التدرٌبات خالل الزمٌل مع المناسبه المماومه

  وألعلً لألمام  الماطعة الرجل مرجحة أن(   Moss, D.2002) ٌؤكده ما هو و الحاجز علً الهجوم و االرتماء

 ( .   21)  زمن ألل فً الحاجز علً الهجوم و اإلرتماء حركة إنجاز فً تساعد  التً اإلضافٌه الدفوع تنتج

 

 التأكٌد خالل من األداء تفاصٌل توضٌح إلً ٌحتاج الحركٌة المهارات تعلٌم أن(  (Graham, G. 2010 وٌرى

 فً   الحاسمه العناصر علً بالتاكٌد ذلن  ٌتضح و  التمرٌن أو الحركة فى أهمٌة ذات أجزاء أو جزء أى على

 (.166: 16)  األداء فاعلٌة زٌادة و التعلم عملٌة وإختصار  للمهاره الصحٌح الفنً االداء ممارسة  كٌفٌة



 

444 
 م2021 ٌونٌو –( 1) العدد –( 065) مجلد

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكترونً البرٌد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكترونً المولع

 موالف من ٌتجزأ ال جزءا التمٌٌم ٌكون أن مراعاة ضرورو إلى( (Carroll, B. 2005 روٌشٌ  

 واضحة محكات على التركٌز خالل من التمٌٌم مهام تحدٌد المهارات تمٌٌم خالل ذلن وٌتطلب والتعلم التدرٌس

 (.54, 53: 6)  لألداء

 جوانب وتحدٌد تشخٌص و الطالب تعلم نمو دةلزٌا ٌستخدم(  التكوٌنى التمٌٌم)  التدرٌس عملٌة خالل فالتمٌٌم

 (650: 20)  المهارى األداء مستوى فى التحسن كٌفٌة حول الراجعة التغذٌة تمدٌم فى ٌسهم كما األداء فى الضعف

. 

 التدرٌس عملٌة أثناء أو بداٌة فً تتم التمٌٌم عملٌة أن( Walton-Fisette, J. L., et al 2015) ٌضٌف و

 تحدد لواعد)  الفنى لألداء الحاسمة العناصر على بالتركٌز الراجعة التغذٌة وإعطاء  المعلم ةمالحظ على وتعتمد

 األلران تمٌٌم إستخدام أٌضا  تتضمن كما األداء مستوٌات تطوٌر أو المتنوعة التدرٌبات للمهارت(  الكفاءة مستوى

 تطبٌك أثناء الحاسمه العناصر علً كٌدبالتأ الباحثان لام حٌث(.  335, 334: 23)  التعلم عملٌة مهام خالل

 التركٌز كذلن و اإلرتماء أثناء الحاجز تجاه بموه الماطعه الرجل مرجحة علً التاكٌد مثل المهاري األداء مراحل

 والعمل الحاجز بعد النشط الهبوط علً التركٌز و بسرعه الخلفٌة الرجل سحب و الحاجز فوق الجذع مٌل علً

 ما ذلن ٌتفك و. االلران من أو المعلم من سواء المحفزه الكلمات باستخدام المتعلمٌن فعٌةدا زٌادة و تحفٌز علً

 المهاري األداء فً والمؤثرة الحاسمه العناصر الً باإلشاره اإلهتمام ٌجب أنه (Freeman, W.2015 ) ٌؤكده

 ( .146:  15)    بموه الذراع حرن و شجاعا كن و الحاجز علً إهجم  مثل

 طرٌمة بمثابة اإلٌجابٌة التعلٌمات مع(  األداء أخطاء توضح التً)  التصحٌحٌة الراجعه التغذٌة بٌن الجمع ٌعد كما

 ( .102: 26)   تحدٌا أكثر و موجهة تعلم بٌئة فً الممارسة مواصلة علً الطالب لتشجٌع بناءه

 التغذٌه فرص لتوفٌر ذلن و علٌمًالت البرنامج تطبٌك أثناء المتعلمٌن أداءات بعض بتصوٌر  الباحاثان لام كما

 لتوجٌه مثالٌه ألداءات نماذج تتضمن توضٌحٌه فٌدٌوهات عرض تم كما المهاري األداء مستوي تمٌٌم و الراجعة

) ٌؤكد الصدد هذا وفى.  المهاري األداء مستوي كفاءة و فاعلٌة علً تؤثر التً الحاسمه العناصر نحو المتعلمٌن

Koekoek, J., et  al 2018   )الحركى التعلم فرص تتٌح  الرلمى الفٌدٌو وعروض التكنولوجٌا إستخدام أن 

 وتمٌٌم والمشاهدة التسجٌل فرص للطالب وتوفر الذاتٌة الراجعة التغذٌة فرص تتٌح أنها كما المهارات وإكتساب

 (.11:   13)  جماعى أو فردى بشكل األداء

 بشكل األخطاء تصحٌح على تشتمل  إٌجابٌة تعلم بٌئة وتهٌئة ةالحركٌ المهارات لتعلم ضروٌة الراجعة فالتغذٌة

  2) أدائهم لتحسٌن المستمرة المحاوالت على الطالب حث و اإلٌجابى التعزٌز وكذلن التعلم عملٌة من كجزء فورى

 :25 .) 

 سباق عبةل مثل(  اإلحماء)  التمهٌدي الجزء فً األلعاب  من مجموعه الممترح التعلٌمً البرنامج تضمن كما

 بمحتوي المرتبط الحركً لألداء تمهد بدورها التً و  االتجاه تغٌٌر مع الحواجز أسفل من التعدٌة لعبة و الصنادٌك

 األداء لمراحل الحركً بالبناء مرتبطه و متنوعه تحدٌات أٌضا تضمن كما  التعلٌمٌة الوحده فً الرئٌسً الجزء

   دراسة تشٌر حٌث.  الختامى الجزء فى كما تنافسٌه ألعاب شكل فً تنفٌذها تم و الحواجز لمسابمة المهاري

(2013 Dervent, F.,et al   )ً( .13) المحتوى تطوٌر عملٌة ضمن األلعاب إستخدام أهمٌة عل 

 او تعاونٌة بطرٌمة وتؤدي ألعاب شكل فً التعلٌمٌة بالمهام ترتبط التحدٌات أن( Graham 2010)  ٌشٌر و

 (  160:  16)  تحفٌزٌة ألعاب خالل من بفاعلٌه المهاري األداء ممارسة مواصلة علً متعلمٌنال تحفز كما تنافسٌه

 فى(  والبعدى البٌنى) المٌاسٌن من وكل المبلى المٌاس بٌن إحصائٌا دالة فروق وجود( 14)  جداول من ٌتضح 

%  12.10)  البعدي المٌاس فً نالتحس نسبة بلغت فمد البعدي و البٌنً المٌاسٌن من كل ولصالح الرلمً المستوي

 تحسن خالل المهاري داء األ مستوي تطور إلى التحسن هذا الباحثان ٌعزي و% (  65.55) تأثٌر بحجم و( 

 بٌن العدو علً إٌجابٌا ٌؤثر بدوره  الذى و األداء شكل و الخطوة زمن حٌث من الحاجز خطوة أداء مراحل
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 أن(   Amara, S.,et,al 2019)  ٌشٌر الصدد هذا فى و.  سباقال زمن فً الكلً التحسن ثم من و الحواجز

 تطوٌر خالل الباحثان  إعتمد كما( .   4)   الحواجز سباق فً الرئٌسٌة المحددات من الحاجز خطوة طٌران زمن

 حٌث المتعلمٌن إنجاز مستوي تمدم علً تأثٌر لها التً و المتنوعه التدرٌبات من مجموعه إستخدام على المحتوي

 مع الرشاله و السرعه بعنصر تتسم التً التنافسٌه وااللعاب التحدٌات من مجموعه الوحدات تدرٌس خالل شملت

 مهارى مستوي تحمٌك علً المتعلمٌن تحفٌز على عملت شأنها من التى و المهاري لألداء الصحٌح بالشكل اإللتزام

 . جٌد رلمً و

 اإلستنتاجات 

( أدي إلً تحسن مستوي األداء المهاري فً Graham, Gالمائم على ) نموذج    البرنامج التعلٌمً الممترح – 1

 متر حواجز  110مسابمة 

( أدي إلً تحسن المستوي الرلمً فً مسابمة Graham, Gالبرنامج التعلٌمً الممترح المائم على ) نموذج   - 2

 متر حواجز 110

ات تعلٌمٌه متسلسله ركن أساسً فً عملٌتً التعلٌم و عملٌة تحلٌل و تطوٌر المحتوي و تسلسله فً شكل خبر – 3

 التعلم 

 التوصٌات 

Graham, G   (Tasks , Cues,Challenges )نموذج   إستخدام نموذج تطوٌر المحتوي المائم علً - 1

 المهام , العناصر الحاسمه , التحدٌات فً تعلٌم المهارات المغلمه و مسابمات المٌدان والمضمار .

 , Rink, J. 2014)( )Extension , Refinementم نموذج تطوٌر المحتوي المائم علً نموذج إستخدا - 2

Application .  توسٌع األداء  , الجوده , التطبٌك  فً تعلٌم المهارات المفتوحه  كما فى األلعاب الجماعٌه ) 
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