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 ممخص البحث
مف  الرياضة يعانينوتبمورت مشكمة البحث في اف الطالبات في كمية التربية البدنية وعموـ    

لذا ارتأى الباحثاف  ،عامؿ الخوؼ مف عبور الحاجز او االصطداـ بو مما ينتج عنو االصابة
استخداـ مصادر متنوعو لمتصور العقمي ) سمعي_ بصري_ حسي ( لمتركيز عمى استخداـ 

واستخدـ الباحثاف المنيج . الوضع المناسب لعبور الحاجز وكذلؾ الوقت المناسب لمحركة
مجتمع تـ اختيار  .المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمالءمتو طبيعة البحث التجريبي  بتصميـ

كمية التربية البدنية وعمـو الرياضية  –( طالبة وىف جميع طالبات المرحمة الثانية 23البحث مف )
(  3102 – 3102جامعة ديالى وفقًا لإلحصائيات التي حصؿ عمييا الباحث لمعاـ الدراسي )  –

ع البحث . قاـ الباحث بتقسيـ العينة الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية لكؿ وىف يمثمف مجتم
اما اجراءات البحث الميدانية تضمف إجراء التصوير واالختبارات والقياسات ( طالبات.2مجموعة )

اختبار  ركض الحواجز والمتغيرات الكينيماتيكية الخاصة بفعالية  المستخدمة في البحث وشممت.
 –مسافة خطوة الحاجز  –المسافة بعد الحاجز  –المسافة قبؿ الحاجز ) ركض الحواجز وىي 

زاوية الورؾ عند اقصى ارتفاع فوؽ الحاجز (  وقد استخدمت  –ارتفاع كتمة الجسـ فوؽ الحاجز 
منيج التصور العقمي المستخدـ مف قبؿ الباحث الذي احتوى عمى مصادر ىذه المتغيرات مع 

عنصر الصوت فقط ومنيا بصرية كالرسومات واالشكاؿ والصور متنوعو منيا سمعية الحتواىا 
التي تمثؿ ابطاؿ عالميف وكذلؾ الفيديوىات البطيئة والسريعة والفيديوىات ذات المسارات الحركية 
.اما ما يخص كيفية اعطاء ىذه المصادر فقد اختمؼ اعطاءىا مف وحدة تعميمية الى اخرى 

فقط واخرى احتوت عمى مصادر سمعيو بصرية فيناؾ وحدات احتوت عمى مصادر بصرية 
عمما اف جميع تمؾ المصادر اعطيت مع المصدر الحسي وىو )اغماض العينيف( لكي تكوف 

دقائؽ( اعطي قبؿ  01ىناؾ صورة واضحة بالدماغ. وكاف زمف المنيج )منيج التصور العقمي( )
 دقائؽ( .  01بدء الوحدة التعميمية بػ)
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The impact of a variety of sources of mental perception in the 

development of some of the variables to Elkinmetekih ran barriers 

among students in the Faculty of Physical Education and Sports 

Science 

Prof. Dr. Alaa Zuhair Mustafa                      Ayad Mohammed Abdullah 

College of Physical Education and Science of Sport - Diyala University  

   Crystallized the research problem in that students in the Faculty of Physical 

Education and Sports Science they suffer from the fear of crossing the 

checkpoint factor or collision resulting in injury, so it felt researchers use 

various sources of mental perception (Samaa_ Besra_ sensory) to focus on the 

appropriate use of the situation to cross the barrier, as well as timely of the 

movement. The researchers used the experimental curriculum design control 

and experimental groups to the nature of the search relevance. They were 

selected from the research community (32) student They are all students of the 

second phase - the Faculty of Physical Education and Sports Science - 

University of Diyala, according to statistics obtained by a researcher for the 

academic year (2014-2015) and they represent the research community. The 

researcher divided the sample into two groups, a control and experimental 

groups for each (9) Talibat.ama search field actions included conducting 

imaging tests and measurements used in the research included. Test ran 

barriers and variables Elkinametekih own effectively ran the barriers which 

(the distance before the barrier - the distance after the barrier - a move the 

barrier distance - high body mass over the barricade - the hip angle at the 

maximum height above the barrier) has been used for these variables with the 

approach of mental visualization used by the researcher who contained various 

sources, including audio of Ahtwaha only sound element including visual such 

as drawings, shapes and images that represent heroes of two worlds, as well as 

slow and rapid videos and videos with kinetic tracks. as regards to how to give 

these resources to give in the educational unit to another have differed, there 

are units contained only optical sources and the other contained the audio-

visual sources note that all of these sources was given with a sensuous source 

(turning a blind eye) in order to have a clear picture of the brain. It was the 

time of the curriculum (curriculum mental visualization) (10 minutes) was 

given before the start of Module B (10 minutes). 

 
 

 



 .المقدمة:1
 الرياضييفازداد االىتماـ بالنواحي العقمية مف المختصيف بعمـ النفس والباحثيف والمدربيف     

. فميما كانت لياقة الالعب عالية وبنيتو قاء بسرعة تعمـ الميارات الحركيةنظرا ألىميتيا في االرت
 العالية،بد مف وجود موجو وقائد ليذه االمكانيات الجسمانية والمياقة البدنية  قوية فالالجسدية 

جاه السميـ الذي والذي يقوـ بيذا الدور ىو العقؿ الذي ُيمكف استعماؿ ىذه االمكانيات في االت
" اف القدرات العقمية ىي التي تساعد الالعبيف عمى تعبئة قدراتيـ وطاقاتيـ  اليدؼ.يخدـ تحقيؽ 

  (. 2:0222لتحقيؽ اقصى وافضؿ اداء رياضي ")شمعوف:
ىنالؾ العاب متعددة ومنيا اركاض الحواجز تعتمد عمى مراحؿ فنية يجب عمى المتعمـ اتقانيا    

وصوؿ االداء االمثؿ كقاعدة ىامة لمتقدـ بحيث تجعؿ المدربيف يقضوف معظـ بالشكؿ الصحيح لم
 الوقت في التدريب عمى اداء ىذه الميارات وتعميميا واعطاء حصة اكبر ليا في البرامج التدريبية  

، اذ يستعمؿ في االداءوعميو فاف القدرة عمى التصور العقمي مف المتغيرات اليامة التي تؤثر     
مف االخطاء  ويتضمف ذلؾ التخمصسيد االداء عف طريؽ مراجعة الميارة عقميا لغرض تج

الذيف لدييـ فكرة واضحة عف الجوانب  واف اغمبالفني.  الصحيح لألداءبتصور االسموب 
بواسطة التصور العقمي مقارنة استجاباتيـ باألداء االمثؿ ومف  الميارة يستطيعوفالرئيسية لتنفيذ 

 ت الخاطئة.تصحيح االستجاباثـ 
 نابراي الخبراء واساتذة المادة وجدمف خالؿ االطالع عمى االبحاث والدراسات السابقة واالخذ  

مشكمة تعاني منيا طالبات كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة اال وىو عامؿ الخوؼ مف عبور 
لذا ارتأى الباحثاف استخداـ مصادر متنوعو  االصابة،الحاجز او االصطداـ بو مما ينتج عنو 

لمتصور العقمي ) سمعي_ بصري_ حسي ( لمتركيز عمى استخداـ الوضع المناسب لعبور 
الحاجز وكذلؾ الوقت المناسب لمحركة. ومف ىنا تتضح اىمية البحث في استعماؿ التصور 

وييدؼ  ومكمال ليا. مساندا جزءً العقمي تساعد في تعمـ الميارة وترسيخيا لفترة طويمة واعتبارىا 
البحث الى اعداد مصادر متنوعة لمتصور العقمي )سمعي ، بصري، حسي( في تطوير بعض 
المتغيرات الكينماتكية لدى طالبات كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة / جامعة ديالى / المرحمة 

مصادر التصور العقمي في تطوير بعض المتغيرات الكينماتكية لعينة  تأثيرتعرؼ و الثانية. 
 البحث. 

 الميدانية: تهالبحث واجراءا ية.منهج2
استخدـ الباحث المنيج التجريبي وبتصميـ المجموعتاف المتكافئة التجريبية : . منهج البحث1-2

 والضابطة.
كمية التربية البدنية وعمـو  –المرحمة الثانية تـ تحديد جميع طالبات . عينة البحث: 2-2

( طالبة وفقًا لإلحصائيات التي حصؿ عمييا 23جامعة ديالى والبالغ عددىف ) –الرياضة 



( طالبة 02تـ استبعاد ) البحث.وىف يمثمف مجتمع  (3102 – 3102)الباحث لمعاـ الدراسي 
اختبارات ر ركض الحواجز و منيف لكونيف ضعف الختبارات التجارب االستطالعية )اختبا

( بعدىا قاـ الباحث بتقسيـ العينة المتبقية مف مجتمع البحث)عينة الدراسة( المتغيرات الكينماتيكية
 ( طالبات.2( طالبة الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية لكؿ مجموعة )01البالغة )

 ( يبين تكافؤ عينة البحث1جدول)

 وحدة القياس المتغيرات ت
 الضابطةالمجموعة 

المجموعة 
 التجريبية

قيمة 
)ت( 

المحسو 
 بة

قيمة 
)ت( 

 الجدولية
 الداللة

 ع س   ع س  

1 
اختبار ركض 

 الحواجز
 تقيم
111%  36،77  7،14  35،

11 6،45  1،49  2،31 غير  
 معنوي

غير   1،16 1،14 1،65 1،13 1،66 متر المسافة قبل الحاجز 2
 معنوي

غير   1،16 1،35 1،37 1،38 1،41 متر المسافة بعد الحاجز 3
 معنوي

4 
المسافة الكمية 

غير   1 1،43 1،13 1،28 1،16 متر لالجتياز
 معنوي

5 
ارتفع كتمة الجسم 

غير   -1،14 1،14 1،97 1،14 1،96 متر فوق الحاجز
 معنوي

6 
زاوية الورك عند 

 اقصى ارتفاع
 درجة
 96،44 5،89 

95،
88 

5،64 1،19  
غير 
 معنوي

  واالدوات المستخدمة في البحث:. االجهزة 3.2
 استعاف الباحث بالوسائؿ واالجيزة واالدوات االتية:

 االجهزة المستخدمة بالبحث : 2-3-1
كاميرا رقميو نوع )سوني(  .جياز عرض ) داتا شو(  .(P4حاسوب آلي )جياز كمبيوتر نوع -0

 (.0ياباني المنشاة عدد)
 االدوات المستخدمة بالبحث: 2-3-2

( سـ. شريط قياس بطوؿ 13( حواجز قانونيو بارتفاع )2) (.DVD) ليزرية مدمجةاقراص    
 ( متر.21)
 
 



 وسائل جمع المعمومات المستخدمة بالبحث : 2-3-3
استمارة  المصادر العربية واالجنبية والمجالت. ( متر.0مقياس الرسـ ) .مقياس التصور العقمي

 استطالع اراء الخبراء المختصيف حوؿ مقياس التصور العقمي. 
 ت البحث الميدانية:ا. اجراء4.2

لغػػرض السػػيطرة عمػػى متغيػػرات البحػػث المػػراد دراسػػتيا باسػػتخداـ تقنيػػات التحميػػؿ الحركػػي         
استخدمت كاميرا واحدة الستخراج المتغيرات البايوميكانيكية وىي مف الكاميرات السريعة، إذ بمغت 

وتػػـ تثبيػػت  صػػورة/ ثػػا( 321صػػورة/ثا(، واسػػتخدمت  بسػػرعة ) 0311-32سػػرعة الكػػاميرا مػػف )
ـ( وبشػػػكؿ عػػػامودي عمػػػى مسػػػار حركػػػة الالعبػػػات اثنػػػاء عبػػػور الحػػػاجز  6،2مرة عمػػػى بعػػػد )الكػػػا

ـ( مػػػػف منتصػػػػؼ بػػػػؤرة الكػػػػاميرا عمػػػػى األرض وىػػػػذه المواصػػػػفات أعطػػػػت صػػػػورة 0.21وبارتفػػػػاع )
واضحة لمقياسات البايوميكانيكية، وتـ تصػوير المحػاوالت جميعيػا فػي كػال االختبػاريف، واسػتخراج 

. ومػػف الجػػدير بالػػذكر اف (Kinovea)ة عمػػى وفػػؽ برنػػامج التحميػػؿ الحركػػي المتغيػػرات الميكانيكيػػ
ىذه المتغيرات الحالية قاـ الباحث بتحديدىا بعد االطالع عمى البحػوث والدراسػات السػابقة واالخػذ 

 -برئي الخبراء ومشرفة البحث بعدىا توصؿ الباحث الى دراسة المتغيرات االتية :
  .المسافة قبل الحاجز:1 

-3وىي المسافة المحصورة بيف مقدمة الرجؿ الناىضة ومنتصؼ الحاجز وطوليا ما بيف      
ـ واف ىذه المسافة يجب اف تكوف اكبر مف المسافة بعد الحاجز لكي يستطيع العداء مف 3،31

 .كما في الشكؿ(22:3112مرجحة رجمو اعمى اماـ  نحو الحاجز بسيولو)شغاتي واخروف:

 
قبل الحاجز( يوضح المسافة 1شكل )  

 المسافة بعد الحاجز:
وىي المسافة الواقعة مف نياية الحاجز الى مؤخرة قدـ اليبوط وىذه المسافة صغيرة بالمقارنة مع 
المسافة قبؿ الحاجز كي يستطيع العداء مف اليبوط الى االرض بسرعة لمتابعة حركة 

 ( كما مبيف بالشكؿ22:3112الركض.)شغاتي واخروف:



 
لمسافة بعد الحاجز( يوضح ا2شكل )  

  خطوة الحاجز: -3
تصؿ خطوة الحاجز مف المسافة الواقعة مف مقدمة قدـ الرجؿ الناىضة قبؿ الحاجز الى        

( متر منيا ثمثي المسافة تستيمؾ قبؿ 2،31 - 3،01مؤخرة قدـ الرجؿ القائدة بعد الحاجز)
 (. وكما موضح بالشكؿ0221الحاجز)عثماف:الحاجز اما الثمث الباقي فيستيمؾ لميبوط خمؼ 

 
( يوضح المسافة الكمية لالجتياز2شكؿ )  

  ارتفاع مركز ثقل الجسم فوق الحاجز: -4
حالما يغادر عداء ركض الحواجز االرض فاف القوى العاممة عميو )افترض انو لـ يضرب    

لتي ال تؤثر عمى سرعتو نحو الحاجز( قوى الجاذبية ومقاومة اليواء والمشكمة في قوى الجاذبية ا
االماـ ولكف تعمؿ ببساطة لجمبة الى االرض والزمف المستغرؽ لذلؾ يكوف مؤثرا وىكذا الزمف قبؿ 
اف يقوـ عداء الحواجز بالدفع القادـ ضد االرض يحكـ الى حد بعيد بواسطة سرعتو العمودية 

ف في اليواء اذف االرتفاع عند النيوض واالعمى سرعو عمودية في تمؾ المحظة يكوف االعمى زم
الذي يرفع اليو مركز ثقؿ عداء الحواجز في الطيراف متصؿ مباشرة بسرعو العمودية عند 
النيوض وتمؾ تعني باف عداء الحواجز يجب اف ينزلؽ بخفة عبر الحاجز مع مركز ثقؿ جسـ 

 (. كما في الشكؿ 22:3103منخفض فوؽ الحاجز)محمد:



 
ثقل الجسم فوق الحاجزارتفاع مركز  ( يوضح4شكل )  

  زاوية الورك عند اقصى ارتفاع: -5
ىي الزاوية المحصورة بيف الجذع والفخذ لمرجؿ القائدة لحظة الوصوؿ الى اقصى ارتفاع فوؽ     

(. واف عمؿ حركة الذراعيف والجذع معا تعد مف النواحي الميمة في 23:3103.)محمد:الحاجز
ؿ القائدة مرتبطة معا في حركة فعؿ ورد الفعؿ المتساوياف خطوة الحاجز الف الجذع والراس والرج

ولكنيما مختمفاف في االتجاه عندما يكوف العداء في اليواء )مرحمة الطيراف( فكمما كاف وضع 
الجذع منخفضا الى االماـ اكثر كمما كاف قوس طيراف مركز الثقؿ اقرب الى المسار الركض 

لعبور الحاجز اقؿ كما يتغمب عمى مقاومة اليواء المضاد االعتيادي والسرعة العمودية المطموبة 
والحفاظ عمى اتزاف الجسـ فعندما ينخفض الراس والجذع الى االسفؿ ترفع الرجؿ القائدة الى 
االعمى والعكس عندما يندفع الراس والجذع الى االعمى ستذىب الرجؿ القائدة الى االسفؿ .لذا 

ى االسفؿ اماما خالؿ عبور الحاجز لكي تدفع الرجؿ القائدة عمى العداء اف يدفع الراس والجذع ال
 . كما في الشكؿ الى االعمى فوؽ الحاجز

 
( يوضح ارتفاع لكتمه الجسم فوق الحاجز:5شكل )  

 . التجربة االستطالعية:6.2
( صباحا عمى 2في تماـ الساعة ) 21/01/3102( طالبات بتاريخ 2أجريت ىذه التجربة عمى )

ولغرض السيطرة عمى  الممعب المكشوؼ في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة / جامعة ديالى



متغيرات البحث المراد دراستيا باستخداـ تقنيات التحميؿ الحركي استخدمت كاميرا واحدة 
  وكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة: الستخراج المتغيرات الكينماتيكية وىي مف الكاميرات السريعة.

 التأكد مف صالحية األجيزة واالدوات المستخدمة في البحث. -0
 التأكد مف صالحية االختبارات ومدى تفاعؿ العينة في تنفيذىا . -3
 تعرؼ الصعوبات والمعوقات اثناء اجراء االختبارات . -0

 . االختبارات القبمية:7.2
وقد قاـ  بأجراء االختبارات القبمية لعينة الدراسة بمساعدة فريؽ العمؿ المساعد افقاـ الباحث    

الباحث بتثبيت الظروؼ وطريقة اجراء االختبارات مف اجؿ تحقيؽ الظروؼ نفسيا قدر اإلمكاف 
( مساءا اجرى 03.21الساعة )( 3/00/3102)عند اجراء االختبارات البعدية. وكانت بتاريخ 

القبمية لمتحميؿ الحركي وكاف مكاف اجراء ىذه االختبارات عمى الممعب المكشوؼ في االختبارات 
 كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / جامعة ديالى .

 -.تطبيق التصور العقمي:8.2
اذ طبػؽ نفػس البرنػامج المنيجػي  ،في  محتوى وتصميـ البرنامج التعميمي  افلـ يتدخؿ الباحث    

( 2فعاليػػة ركػػض الحػػواجز المعػػد مػػف قبػػؿ مػػدرس  وأسػػتغرؽ البرنػػامج التعميمػػي)لتعمػػيـ الطالبػػات 
 أسابيع بواقع )وحدتاف( في األسبوع الواحد .

امػػا مػػا يخػػص مػػنيج التصػػور العقمػػي المسػػتخدـ مػػف قبػػؿ الباحػػث فقػػد احتػػوى عمػػى مصػػادر     
اؿ والصػور متنوعو منيا سمعية الحتواىػا عنصػر الصػوت فقػط ومنيػا بصػرية كالرسػومات واالشػك

التي تمثؿ ابطاؿ عالميف وكذلؾ الفيديوىات البطيئة والسريعة والفيديوىات ذات المسارات الحركيػة 
وقد اعطيت جميعيا في الوحدة التعميمية  مع المصدر الحسي وىو )اغماض العينيف( لكي تكوف 

 اعطي قبؿ دقائؽ(  01ىناؾ صورة واضحة بالدماغ. وكاف زمف المنيج )منيج التصور العقمي( )
 دقائؽ(  01بدء الوحدة التعميمية بػ)

 االختبارات البعدية :  2-9
أجريػت االختبػارات البعديػة )اختبػػارات ركػض الحػواجز واختبػار التحميػػؿ الحركػي( بعػد اسػبوع مػػف  

فتػػرة اكمػػاؿ المػػػنيج التعميمػػي المقػػػرر  وعمػػى مػػػدى يػػوميف اذ تػػػـ اجػػراء االختبػػػار البعػػدي لمتحميػػػؿ 
 (.2/03/3102الحركي لركض الحواجز بتاريخ )

 (. spssبة االحصائية )الحقي افاستخدـ الباحثالوسائل االحصائية:. 2-11
 
 
 
 



 :تهاومناقش هاوتحميمالنتائج . عرض 3
 عرض نتائج متغيرات التحميل الحركي القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة:3-1

( يبين متغيرات) التحميل الحركي لفعالية ركض الحواجز( لالختبارين القبمي والبعدي 2جدول)
 لممجموعة الضابطة

المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
قيمة ت 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

الوسط  النتيجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المسافة قبل 
 الحاجز

فرق  1.111 5.92 1.17 1.93 1.13 1.66 متر
 معنوي

المسافة بعد 
فرق  1.117 3.62 1.13 1.87 1.38 1.41 متر الحاجز

 معنوي
مسافة خطوة 

فرق  1.111 7.65 1.11 1.81 1.28 1.16 متر الحاجز
 معنوي

ارتفاع كتمة 
الجسم فوق 

 الحاجز
 1.179 1.47 1.12 1.13 1.14 1.96 متر

فرق 
غير 
 معنوي

زاوية الورك 
 1.115 3.11 5.15 86.88 5.89 96.44 درجة فوق الحاجز

فرق 
 معنوي

 (1.15( ومستوى داللة )8)ت( المحسوبة عند درجة حرية ) قيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التجريبية:.عرض نتائج متغيرات التحميل الحركي القبمي والبعدي لممجموعة 3-2
الحركي لفعالية ركض الحواجز( لالختبارين القبمي والبعدي  التحميل)متغيرات ( يبين 3جدول )

 لممجموعة التجريبية
المعالم 

 االحصائية
 
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي

قيمة ت 
 المحسوبة

نسبة 
الوسط  النتيجة الخطأ

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المسافة قبل 
 فرق معنوي 1.111 9.73 1.11 1.11 1.14 1.65 متر الحاجز

المسافة بعد 
 فرق معنوي 1.111 3.31 1.17 1.81 1.35 1.37 متر الحاجز

مسافة خطوة 
 فرق معنوي 1.111 5.88 1.17 1.92 1.43 1.13 متر الحاجز

ارتفاع كتمة 
الجسم فوق 

 الحاجز
فرق غير  1.143 1.62 1.13 1.89 1.13 1.97 متر

 معنوي

زاوية الورك 
 معنويفرق  1.111 6.11 11.21 72.44 5.64 95.88 درجة فوق الحاجز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تغيرررات التحميررل عرررض نتررائج االختبررار البعرردي بررين المجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة لم3-3
 الحركي وتحميمها:

الحركي لفعالية ركض الحواجز( لالختبار البعدي بين  التحميل)متغيرات ( يبين 4جدول )
  المجموعتين الضابطة والتجريبية

 المعالم االحصائية ت
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة )ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

1 
 المسافة قبل

 الحاجز
 فرق معنوي 1.111 7.46 1.17 1.93 1.11 1.11 متر

2 
 المسافة بعد

 1.178 2.11 1.13 1.87 1.17 1.81 متر الحاجز
فرق غير 

 معنوي

مسافة خطوة  3
 فرق معنوي 1.131 2.16 1.11 1.81 1.17 1192 متر الحاجز

4 
ارتفاع كتمة 
الجسم فوق 

 الحاجز
 فرق معنوي 1.115 3.84 1.12 1.13 1.13 1.89 متر

5 
زاوية الورك 
لمجسم فوق 

 الحاجز
11.2 72.44 درجة

1 
 فرق معنوي 1.111 5.36 5.15 86.88

( 2( الذي يبف النتائج القبمية والبعدية تقويـ اختبار ركض الحواجز و)2مف خالؿ الجدوؿ )   
الذي يبف النتائج القبمي والبعدية تبيف باف ىناؾ فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي. فما 

االختبار يخص تقييـ االداء الفني لفعالية ركض الحواجز اظيرت النتائج فروؽ معنوية ولصالح 
اما ما يخص نتائج التحميؿ الحركي كانت النتائج معنوية باستثناء  ،البعدي لممجموعة الضابطة 

 متغير التحميؿ الحركي ) ارتفاع مركز ثقؿ الجسـ فوؽ الحاجز( . وىذا ما يحقؽ الفرض الثاني . 
فيػو )مصػادر ويعزو الباحث اسباب الفروؽ الى تأثير )مصادر التصور العقمي( والذي استخدمت 

حسية وبصرية وسمعية مختمفة ومتنوعة( متعػددة فػي المنيػاج التعميمػي اذ نجػد تغيػرا كبيػر وفعػاال 
( اف التعػػػػدد الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة 003:3113فػػػػي احػػػػداث الػػػػتعمـ وىػػػػذا مػػػػا اكػػػػدة)زغموؿ واخػػػػروف:

ىػػذا يسػػيؿ بإشػػكاليا المختمفػػة واحجاميػػا المتعػػددة يمكػػف اف يقمػػؿ الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف الطالبػػات و 
 :John Bale  وىػذا مػػا يؤكػده ايضػا ) عمميػات التعمػيـ والػتعمـ لمميػػارات الحركيػة الرياضػية "

( اذ يشير الى " ضرورة استخداـ وسائؿ وتقنيات متطورة خالؿ الدرس ألنيا تقرب الصػورة 1989
معنويػػة  والحركػػة والفعاليػػة لمطالبػػة وبػػذلؾ تسػػيؿ عمييػػا عمميػػة االداء وبالشػػكؿ الصػػحيح " اف عػػدـ

متغير التحميؿ الحركي ) ارتفاع كتمة الجسـ فوؽ الحػاجز( يعػزوه الباحػث الػى نفػس تمػؾ االسػباب 
التػػي ذكػػرت فػػي السػػابؽ . اف ىػػذا التطػػور فػػي عمميػػة تعمػػـ ميػػارة ركػػض الحػػواجز باسػػتخداـ تمػػؾ 



المصػػػػادر بشػػػػكؿ سػػػػميـ ) مصػػػػادر التصػػػػور العقمػػػػي ( جػػػػاء نتيجػػػػة اتبػػػػاع الخطػػػػوات العمميػػػػة فػػػػي 
طيط والتنظيـ والتطبيػؽ ومعػززا بػءراء الخبػراء واتبػاع مثػؿ تمػؾ الطػرؽ الصػحيحة سػوؼ يػودي التخ

 حتما الى حدوث عممية التعمـ. 
 الخاتمة:-4
الى اف استخداـ مصادر متنوعة لمتصور العقمي قد ادت الى  افبعد تحميؿ النتائج استنتج الباحث  

)مصادر حسية وبصرية حدوث تطور واضح في التغيرات الكينماتيكية المبحوثة إذ اف استخداـ 
وسمعية مختمفة ومتنوعة( متعددة في المنياج التعميمي ادت الى حوث ىذا التطور ويوصي 

مفة اثناء عممية تعميـ وتطوير كافة الميارات الباحث باستخداـ مصادر التصور العقمي المخت
 كونيا تساعد في االسراع في عممية التعمـ.الحركية 
 والمراجع المصادر
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