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  ١٩/٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٨/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

بحث :ملخص ال
یهــدف البحــث إلــى التعــرف إلــى تــأثیر البرنــامج المقتــرح للتــدریبات التوافقیــة لــتعلم الســباحة 

الحرة على مستوى االنجاز . وقد افترض الباحثان وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین القیاسات 

یة فـي القبلیة والبعدیة لمجامیع البحث ولمصلحة القیاس ألبعدي . ووجود فروق ذات داللة إحصائ

القیاســـات البعدیـــة بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة ولمصـــلحة المجموعـــة التجریبیـــة . وتـــم 

اسـتخدام المـنهج التجریبـي لمالءمتـه وطبیعـة البحـث . وتـم اختیـار عینـة البحـث مـن طـالب الســنة 

والتـــي تـــم )ب ، د(الدراســـیة األولـــى فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل ومـــن شـــعبتي 

ختیارهــا بشــكل عشــوائي . وقــد قــام الباحثــان باعتمــاد برنــامج اســتخدم فیــه تــدریبات أرضــیة توافقیــة ا

فــــي الســــباحة الحــــرة للمجموعــــة التجریبیــــة واســــتخدام القیاســــات البدنیــــة والمهاریــــة للســــباحة الحــــرة 

(ت) الوسـط الحسـابي ، االنحـراف المعیـاري ، قیمـة (المناسبة . وتم استخدام الوسـائل اإلحصـائیة 

ـــان وجـــود تطـــوٍرفي  للمجموعـــات المرتبطـــة ، و (ت) للمجموعـــات المتســـاویة . وقـــد اســـتنتج الباحث

القیاسـات األساســیة المهاریـة للســباحة الحـرة للمجموعــة الضــابطة وعـدم وجــود تطـوٍر فــي القیاســات 

قیاســات البدنیــة وقــد اثــر البرنــامج الخــاص بالتــدریبات التوافقیــة األرضــیة علــى القیاســات البدنیــة وال

المهاریــة األساســیة فــي الســباحة الحــرة للمجموعــة التجریبیــة . وأدت التــدریبات التوافقیــة إلــى تمیــز 

مجموعـــة البحـــث التجریبیـــة علـــى الضـــابطة فـــي االختبـــارات البدنیـــة و المائیـــة واالنجـــاز وأوصـــى 

المرحلـــة الباحثـــان إلـــى ضـــرورة إدخـــال التـــدریبات األرضـــیة و التوافقیـــة عنـــد تعلـــم الســـباحة لطلبـــة

الدراسیة األولى في كلیة التربیة الریاضیة . 

The Effect of Synchronization Training on learning free
swimming by students of the Physical Education College.
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Abstract:

The study aims at exploring the impact of a proposed

synchronization-training program on free-swimming training at the

achievement level. The researchers have hypothesized that there is a

statistically significant difference between the pre-training tests and post-

training tests for the studied groups and in favor of the post-training test.

In addition, hypothesized that significant differences exist between the

experimental group and the control group and in favor of the

experimental group. the descriptive method was used since it is

appropriate for the nature of the study. The sample of the research

consisted of a number of students randomly selected out of the first stage

class (B and C) at the college of physical education.

The researchers adopted a training method using synchronization

method out of the swimming pool for the experimental group and used

the suitable physical and skill measures of free swimming. The statistical

tools used by the researcher were (arithmetic mean, standard deviation, T-

Test for the correlated and equal group).

The researchers concluded that there is a development in the basic

skills measures of free swimming for the control group, but no

development was there in the physical measures of this group, while the

special program using synchronization training had an impact on both

basic physical and skill measures of the experimental groups. The

synchronization training led to the distinguished performance of the

experimental group compared to the control group in physical and skill

tests. The researcher recommended using out of pool synchronization

training for teaching swimming for the 1st stage students at the college of

physical education.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

باحة نوعـًا مــن أنـواع الریاضــات المهمــة والممیـزة اذ تســتغل المـاء كوســیلة للتحــرك تعـد الســ

خاللــه عــن طریــق تحریــك الــذراعین والــرجلین والجــذع بهــدف االرتقــاء بكفــاءة اإلنســان مــن الناحیــة 

البدنیــة والمهاریــة والنفســیة االجتماعیــة . وقــد لــوحظ فــي اآلونــة األخیــرة تقــدمًا علمیــًا ملحوظــا فــي 

علــیم وتــدریب الســباحة لمكانتهــا البــارزة فــي الــدورات االولمبیــة العالمیــة . ولكــل طریقــة مــن مجــال ت

طــرق الســباحة أداء حركــي خــاص بهــا تتطلــب العدیــد مــن العناصــر مثــل المرونــة والســرعة والقــوة 

والتوافـق والــذي یـؤدي إلــى اســتغالل كافـة أجــزاء الجسـم إلنتــاج ابــر عـدد قــوة ومواجهـة اقــل مقاومــة 

ل إلى الـربط الصـحیح بـین أجـزاء الجسـم المختلفـة . وللوصـول إلـى التوافـق یجـب أن یكـون للوصو 

ــتعلم األولــى فــالتعلم فــي مراحلــه األولــى ال  هنــاك تنســیق عصــبي عضــلي وخصوصــًا فــي بدایــة ال

یعنـــي ســـوى إعـــادة ترتیـــب اســـتجابات معینـــة تـــؤدي إلـــى تكـــوین صـــورة تتركـــز فـــي مراكـــز الـــذاكرة 

علــى التحســن العصــبي للــتحكم فــي األداء . مــن هنــا أتــت أهمیــة البحــث فــي الحركیــة التــي تســاعد 

إعطاء تدریبات توافقیة في مراحل التعلم األولى للتحكم في األداء قبل وأثناء التعلم.

مشكلة البحث ٢-١
لقــد اختلــف الكثیــر مــن الخبــراء حــول طرائــق تعلــیم الســباحة وقــاموا بالعدیــد مــن التجــارب 

و قمنا بتحلیل طرق السباحة لوجدنا أنها تتطلب قدرًا كبیـرًا مـن التوافـق السـتغالل لتحسین التعلم ول

أجزاء الجسم المختلفة إلنتاج قوة ومقاومة مناسبة لكي نزید القدرة على ربط حركات األطراف.

وبما أن المناهج المطبـق لتعلـیم السـباحة فـي كلیـات التربیـة الریاضـیة یتطلـب التطـور فـي 

ق تدریســه وبمــا یــتالءم مــع المرحلــة الســنیة وخصوصــًا أن أعــداد كبیــرة مــن الطــالب أســالیبه وطرائــ

الجــدد لــیس لــدیهم خبــرة ســابقة مــع المنهــاج المقــرر لــذا ولتحقیــق الهــدف مــن الوصــول إلــى الــتعلم 

یجب أن تكون هناك طرائق وأسالیب جدیدة لتدریسها في تعلم السباحة وهنا یكمن السؤال مـاذا لـو 

ات التوافقیة في جوانب التعلیم كعملیة تسهیل التنسـیق العصـبي بـین وحـدات الـتحكم أدخلت التدریب

الحركي في المخ وعلى نوعیة األداء على اعتبار األداء ما هو إال مجموعة االستجابات العصبیة 

لها هدف واحد وهو الوصول إلى مرحلة التعلم .
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ھدف البحث ٣-١
لــتعلم الســباحة الحــرة علــى المســتوى البــدني والمهــاري التعــرف إلــى اثــر التــدریبات التوافقیــة

لطلبة كلیة التربیة الریاضیة. 

فرضا البحث  ٤-١
ــــة إحصــــائیة بــــین القیاســــات القبلیــــة والبعدیــــة للمجمــــوعتین الضــــابطة - وجــــود فــــروق ذات دالل

والتجریبیة ولمصلحة القیاس ألبعدي .

بـین المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي القیاسـات البعدیـة -

ولمصلحة المجموعة التجریبیة .

مجاالت البحث  ٥-١
طالب المرحلة األولى في كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل المجال البشري: ١-٥-١

  . ١٨/٥/٢٠٠٦ولغایة  ١٢/٣/٢٠٠٦المجال ألزماني : للفترة من  ٢-٥-١

لمغلق لكلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل المجال المكاني : المسبح ا ٣-٥-١

اإلطار النظري-٢
التدریبات التوافقیة في السباحة ١-٢

إن الریاضــــات المائیــــة مــــن الوجهــــة التربویــــة الزمــــة لتكــــوین الســــلوك اإلنســــاني المتكامــــل 

ض لــه والســباحة بحــد ذاتهــا تمكــن الفــرد مــن المحافظــة علــى حیاتــه وٕابعــاد الخطــر عنــه إذا مــا تعــر 

وهي ایضًا وسـیلة إلنقـاذ اآلخـرین المشـرفین علـى الغـرق فهـي تخـدم المجتمـع بطریـق غیـر مباشـر

والســباحة بشــكل عــام تعــد مــن إحــدى الریاضــات المائیــة التــي  )٦،  ١٩٨٦ألكردانــي وآخــرون ، (

تستثمر الوسط المائي كوسیلة للتحـرك خاللـه وأصـبحت السـباحة الیـوم تسـتند إلـى حقـائق ومبـادئ 

یة وتوضع برامجها التعلیمیة والتدریبیـة علـى ضـوء معلومـات منسـقة طبقـًا لقـوانین عامـة ثابتـة علم

وان تعلم السباحة هو األساس لالنتقال إلى مراحل التدریب وان عدم إتقانها  )٩،  ٢٠٠٣رزق ، (

راتــب ، (یصــعب علــى الشــخص الممــارس ممارســة أي نــوع مــن أنــواع الریاضــات المائیــة األخــرى 

فلكي یتم تعلم وٕاتقان السباحة یجب التغلب على الخوف من المـاء واكتسـاب الثقـة  )٢٢ ، ١٩٩٥

بالنفس ثم االنتقال إلى مرحلة تعلم السباحة والتي یجب أن تصاحبها تدریبات أرضیة توافقیـة الن 

"" تمرینــات الیابســة تقصــر مــن التــدریب فــي المــاء وترفــع بنــاء الجــزء الهــام لتــدریب اللیاقــة البدنیــة 

) . لـــذا فـــإن التـــدریبات التوافقیـــة ســـواء كانـــت علـــى الیابســـة أم فـــي المـــاء ٥٩،  ١٩٨٥(حســـین ، 

ضــروریة لزیــادة اإلحســاس بالمهــارة إذا مــا أدیــت فــي الیابســة ثــم فــي المــاء ولكــي یتجنــب حــدوث 
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األخطـــاء . وقـــد یصـــل الســـباح إلـــى الســـیطرة الكاملـــة علـــى الســـباحة بشـــكل ممتـــاز نتیجـــة تخـــزین 

الصحیحة حول المهارة ونتیجة تكرارها المستمر وكسب التوافق بین المهارات المختلفـة المعلومات

فنجد السباح قد تخلص من الحركات الخاطئة وبشـكل أوتومـاتیكي وبمهـارة عالیـة إذ أن التـدریبات 

ء التوافقیــة تجعــل المهــارة تمتــاز باالقتصــاد بالجهــد والتقــدم بالحركــة بزیــادة الســرعة والدقــة فــي األدا

  . )٢٣٥،  ١٩٩٧سالم ، (

إجراءات البحث-٣
منھج البحث : ١-٢

استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالءمة البحث .

مجتمع البحث :٢-٣
اشتمل مجتمـع البحـث علـى طـالب السـنة الدراسـیة األولـى بكلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة 

ختیــار عینــة البحــث مــن الــذین ال طالبــًا وتــم ا )١٩٠(والبــالغ عــددهم  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(الموصــل 

طالبـًا مـن شـعبة ب تـم  ١٥طالبـًا مـن شـعبة  د و  ١٥طالبـًا  ٣٠یجیدون السباحة والبـالغ عـددهم 

اختیــارهم بصــورة عشــوائیة وتــم اســتبعاد كافــة الطــالب الــذین لــدیهم خبــرة ســابقة فــي الســباحة تمثــل 

% مـن مجموعـة  ٧٨,١٥نسبة شعبة ب المجموعة التجریبیة ومجموعة د المجموعة الضابطة . ب

  عدد الطالب الكلي . 

القیاسات واالختبارات المستخدمة :٣-٣
تــم اختیــار االختبــارات والقیاســات بنــاًء علــى بعــض المصــادر والمراجــع الخاصــة بالســباحة 

. وتـــم عـــرض هـــذه االختبـــارات  )١٩٨٤خـــاطر وألبیـــك ، ( )١٩٩٠راتـــب ، ( )١٩٨٧عـــالوي ، (

في مجال السباحة ، واختیار االختبارات والقیاسات التي حصـلت على مجموعة من المختصین

   )١(% وأكثر من اتفاق المختصین . ملحق ٧٥على نسبة 

 المختصین

د. عارف محسن حساوي                كلیة التربیة الریاضیة                      جامعة الموصل 

كلیة التربیة الریاضیة                      جامعة الموصل          ون              د. ولید غانم ذن

كلیة التربیة الریاضیة                      جامعة الموصلد. فالح طه حمو                        
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القیاسات األساسیة : ١-٣-٣
.)بالشهر(السن .١

. )كغم(الوزن .٢

.)سم(الطول الكلي .٣

االختبارات البدنیة :٢-٣-٣
.)متر(القفز من الثبات .١

.)متر(رمي الكرة الطبیة .٢

. )عدد(الشد على العقلة .٣

اختبارات المھارات الحركیة األساسیة في السباحة :٣-٣-٣
(متر) . )ضربات الرجلین باستخدام لوحة الطفو(الطفو -

.)ثا(زمن سقوط الرجلین -

.)ثا(زمن كتم النفس تحت الماء -

.)متر(مسافة االنزالق األمامي على الماء -

المستخدمة :األجھزة واألدوات ٤ -٣
شریط القیاس -

میزان طبي لقیاس الوزن -

ساعة إیقاف -

كرة طبیة -

جهاز الریستامیتر لقیاس الطول -

)مساطب-صفارة-كراسي-حبال طویلة-ألواح طفو(

الدراسة االستطالعیة : ٥ -٣
طـالب مـن  ١٠إذ تـم اختیـار  )١٢/٣/٢٠٠٦(أجریت الدراسـة االسـتطالعیة فـي الفتـرة مـن 

المرحلـة الدراسـیة األولـى بكلیــة التربیـة الریاضـیة / جامعـة الموصــل بالطریقـة العشـوائیة مـن خــارج 

أفراد عینة البحث ومن شعبة ج . واستهدفت الدراسة ما یأتي :

التأكد من صالحیة األجهزة واألدوات المستخدمة -

لبحث تحدید القیاسات المهاریة والبدنیة والجسمیة والتي تتماشى مع أهداف ا-
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تحدید محتوى التدریبات البرنامج المقترح داخل وخارج الماء -

الوقـوف  تحدید العمل التدریبي المناسب لمحتوى تدریبات البرنامج المقترح داخل وخـارج المـاء-

على التوزیع الزمني للبرنامج ككل وكل وحدة تعلیمیة على حدة .

إجراءات االختبار  ٦-٣
)القیاسات البدنیة(ختبارات خارج الماء القیاسات واالالیوم األول :-

القفز من الثبات - أ

رمي الكرة الطبیة - ب

الشد على العقلة - ت

القیاسات داخل الماء والمهارات الحركیة األساسیة الخاصة والمتمثلة : الیوم الثاني :-

)ضربات الرجلین(الطفو باستخدام لوحة الطفو - أ

زمن كتم النفس - ب

زمن سقوط الرجلین- ت

نزالق في الماءمسافة اال- ث

البرنامج المقترح : ٧-٣
تــــم اختیــــار البرنــــامج المقتــــرح بنــــاًء علــــى خبــــرات البــــاحثین ومــــا أوردتــــه بعــــض المراجــــع 

  )١٩٩٤مصطفى ، (والدراسات السابقة . 

  ) .١٩٨٧) (حلمي ، ١٩٩٤) (ألبیك وآخرون ، ١٩٨٥) (السید ، ١٩٨٢(راتب ، 

ضبط محتوى البرنامج :١-٧-٣
ان بعرض محتوى البرنـامج المقتـرح علـى مجموعـة مـن المختصـین مـن أعضـاء قام الباحث

هیئة التدریس في كلیة التربیة الریاضیة السابق ذكرهم وفـي ضـوء اآلراء والمالحظـات التـي أبـداها 

% مــن آراء الخبــراء وبــذلك ٧٥الخبــراء قــام الباحثــان باختیــار التــدریبات التــي حصــلت علــى نســبة 

عــدیالت الالزمــة صــالحَاً◌ لوضــع البرنــامج المقتــرح لتعلــیم الســباحة الحــرة أصــبح المحتــوى بعــد الت

  )٢جامعة الموصل كما في الملحق (-لطالب السنة الدراسیة األولى بكلیة التربیة الریاضیة
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أسس وضع البرنامج :٢-٧-٣
كـي ال تم تنفیـذ البرنـامج المقتـرح علـى المجمـوعتین لتوحیـد طریقـة التنفیـذ طـول فتـرة البرنـامج ل-

یدخل أي عامل خارجي .

أسـابیع مـع التغییـر الطفیـف فـي عـدد التمرینـات بواقـع  ٨أن یوضع البرنامج فـي وحـدات لمـدة -

دقیقة . ٩٠تمرینات جدیدة لكل وحدة خالل أسبوع ، زمن الوحدة  ٤:٢

أن یشمل البرنامج تمرینات ومسابقات فردیة وجماعیة إلدخال الحماس والمنافسة بین الطالب -

.

ن یشمل البرنامج إدخال بعض األدوات المساعدة .أ-

أن یتمیز بالشمول والسهولة ویشبع حاجیات الطالب مع مراعاة الفروق الفردیة بینهم.-

االحتفاظ بالطریقة التموجیة ألجزاء الوحدة .-

خصائص حمل البرنامج ٣-٧-٣
.% من زمن ومسافات القیاس القبلي  ٨٠-٥٠استخدام شدة حمل یتراوح من -

.)أسبوع عالي ٢(أسبوع منخفض و ٢:١درجة الحمل تموجیة -

ثا .  ١٩:٤فترة داوم التمرین الواحد مابین -

مجموعات بالنسبة للتمرین الواحد . ٤:١تتراوح عدد المجموعات التدریبیة من -

تكرار . ٨:٢عدد تكرار التمرین الواحد من -

 ١:١نسبة العمل إلى الراحة من -

: وهي عبارة عن نشاط حـر فـي نهایـة كـل وحـدة تعلیمیـة الغـرض منهـا تطبیق الراحة النشطة-

أن یقوم المتعلم بتطبیق مـا تعلمـه فـي الوحـدة التعلیمیـة (التدریبیـة) والوحـدات السـابقة دون قیـد 

أو ضــغوط المـــدرس أنــه یقـــع تحــت ضـــغوط عصــبیة نتیجـــة التركیــز ممـــا یســبب لـــه عالمـــات 

التعب واإلجهاد .

ل من حیث الشدة والحجم .التشكیل السلیم للحم-

مراعاة مبدأ التدریج في زیادة الحمل .-

سهولة توافق اإلمكانات واألدوات المستخدمة إلمكانیة التطبیق في الظروف المختلفة .(حلمي -

 ،٢٠-١٥،  ١٩٨٢ (

شروط البرنامج   ٤-٧-٣
یبدأ تنفیذ البرنامج على عینة البحث في درس السباحة العملي .-

مصحوبًا بالشرح اللفظي لمحتوى كل تمرین لتوضیح كیفیة أدائه .إعطاء نموذج -

اخذ دش بعد التمرینات األرضیة في نهایة الوحدة التعلیمیة .-

مصادقة الماء لتمنحه الثقة بالنفس والشجاعة للطالب .-

االهتمام بإصالح األخطاء الشائعة أوًال بأول لكي ال تثبت األخطاء بتكرار األداء .-
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جمیع الطالب دون التمییز لبث روح التنافس بینهم .االهتمام ب-

االهتمام باإلحماء المناسب .-

أن تكون مجامیع الطالب متساویة في العمل .-

استخدم التشكیالت الفردیة والزوجیة والعددیة لمجموعتي البحث داخل الماء .-

استخدام الطریقة الجزئیة والكلیة .-

تكافؤ مجموعتي البحث٨-٣
، (الطـولمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة فـي كـل مـن القیاسـات األساسـیةتم تكافؤ 

)الشـــد علـــى العقلـــة ، القفـــز مـــن الثبـــات ، رمـــي الكـــرة الطبیـــة(الســـن ، الـــوزن) والقیاســـات البدنیـــة 

زمـــن كـــتم الـــنفس مســـافة الطفـــو ، زمـــن ســـقوط (وقیاســـات المهـــارات األساســـیة الخاصـــة بالســـباحة 

وذلك بإیجاد قیمـة ت لهـذه القیاسـات بـین المجمـوعتین )الق بتحریك الرجلینالرجلین ، مسافة االنز 

لمعرفة معنویة الفروق . وكما موضح في 

  )١الجدول(

المقارنة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاسات واالختبارات القبلیة للبحث

القیاسات
قیمة ت المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحتسبة ع±سع±س

القیاسات 

األساسیة

١٧٦.٤٠٢.٣٦١٧٥.٥٤٢.٨٧٢.٠٠الطول (سم)

٢٢٤.٨٤١.٥٨٢٢٣.٩٢١.٦٤٠.٣٤السن (شهر)

٦٨.٣٢١.٨٨٦٧.٨٣١.٦٢١.٦٨الوزن (كغم)

القیاسات 

البدنیة

الشد على 

العقلة (مرة)
٠.١٣  ١.٩١  ٦.٧٤  ١.٨٤  ٦.٦٥  

القفز من 

تر)الثبات (م
٠.٠٨  ١.٦٢  ٢.٢٠  ١.٧٣  ٢.١٥  

رمي الكرة 

الطبیة (متر)
٠.٠٣٦  ٢.٠٥  ٥.٩٥  ٢.١٢  ٦.٠٤  

المهارات 

األساسیة 

في 

السباحة

١٩.١٩١.٣١١٨.٣٢١.٧١١.٥٨زمن كتم النفس
الطفو (ضربات الرجلین 

باللوح) (متر)
٠.٦٩  ٢.١٥  ٤.٢٥  ٢.٢٨  ٣.٩٨  

زمن سقوط 

الرجلین (ثا)
٠.٣٢  ١.٨٨  ٧.٤٥  ١.٦١  ٧.٥٦  

االنزالق بتحریك 

الرجلین (متر)
٠.٣٢  ١.٥٤  ٦.٥٥  ١.٢٥  ٦.٧٤  

  ٢.٠٥) قیمة ت الجدولیة = ٢٨ودرجة حریة ( ٠.٠٥<معنوي عند مستوى خطأ*
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) عـدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویـة بــین المجمــوعتین التجریبیــة ١یتضـح مــن الجــدول (

ارات األساسیة في السباحة ممـا یـدل علـى والضابطة في كل من القیاسات األساسیة والبدنیة والمه

تكافؤ المجموعتین .

القیاسات القبلیة ٩-٣
ـــــة لجمیـــــع أفـــــراد عینـــــة البحـــــث فـــــي القتـــــرة الزمنیـــــة مـــــن -١٣تـــــم إجـــــراء القیاســـــات القبلی

١٤/٣/٢٠٠٦  :

الیوم األول : القیاسات البدنیة قید البحث .

الیوم الثاني : القیاسات داخل الماء .

ع الزمني للوحدة التعلیمیة للمجموعتین .التوزی١٠-٣
تـــم توزیـــع الـــزمن للوحـــدة التعلیمیـــة للبرنـــامج كـــأي وحـــدة دراســـیة تحتـــوي علـــى خطـــة درس 

 ٥وٕاعطــاء )تعلیمیـة مقســمة إلــى ثالثــة أجـزاء (الجــزء اإلعــدادي ، الجــزء الـرئیس ، الجــزء الختــامي

).٢دقائق للتبدیل قبل البرنامج وبعده وكما موضح في الجدول (

  )٢الجدول (

التوزیع الزمني للوحدة التعلیمیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة

البیانات

أجزاء الوحدة

المجموعة التجریبیة
الزمن

المجموعة الضابطة
الزمن

البرنامج التقلیديالبرنامج المقترح

الجزء 

  اإلعدادي

د٢٥إحماءد١٠إحماء

د١٥التدریبات التوافقیة خارج الماء

د٥االستحمام بالدوشد٥االستحمام بالدوش

الجزء الرئیس
د٣٥البرنامج التعلیمي داخل الماءد٣٥البرنامج التعلیمي داخل الماء

د٥المسابقات التنافسیةد٥المسابقات التنافسیة

د٣فترة أداء حر موجهد٣فترة أداء حر موجهالجزء الختامي

د٧ئةفترة تهدد٧فترة تهدئة

 ٩٠دقـائق قبـل البـدء بالبرنـامج وبعـده للتبـدیل المالبـس وبهـذا تكـون مـدة الوحـدة  ٥هنالـك 

دقیقة .
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القیاسات البعدیة ١١-٣
-١٦تـــــم إجـــــراء القیاســـــات البعدیـــــة لمجمـــــوعتي البحـــــث التجریبیـــــة والضـــــابطة مـــــا بـــــین 

ولكن بزیادة مسافة بعد االنتهاء من التجربة األساسیة بنفس ظروف القیاس القبلي ١٨/٥/٢٠٠٦

م سباحة حرة . ٢٥

المعالجات اإلحصائیة ١٢-٣
الوسط الحسابي .-

االنحراف المعیاري .-

معامل ارتباط بیرسون .-

النسبة المئویة .-

اختبار (ت) للعینات المرتبطة .-

 )٢٨٩-١٠١،  ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، (اختبار (ت) للعینات المتساویة .-

شتھا عرض النتائج ومناق-٤
عرض النتائج ١-٤

  )٣جدول (ال

المقارنة بین القیاس القبلي والبعدي لمجموعة البحث الضابطة للقیاسات البدنیة والمهارات 

األساسیة في السباحة

القیاسات
القیاس ألبعديالقیاس القبلي

قیمة تاالرتباط
  ع±  س  ع±  س

القیاسات 

البدنیة

  ١.٠٥  ٠.٦٣  ١.٣٦  ٧.١٤  ١.٩١  ٦.٧٤  الشد على العقلة (مرة)

  ٠.٥٠  ٠.٧١  ١.٤٧  ٢.٣٥  ١.٦٢  ٢.٢٠  القفز من الثبات (متر)

  ٠.٤١  ٠.٦٥  ٢.٨٥  ٦.١٨  ٢.٠٥  ٥.٩٥  رمي الكرة الطبیة (متر)

المهارات 

األساسیة 

في 

السباحة

٧.١٢  ٠.٦٧  ١.٠٤  ٢٠.٦٧  ١.٧١  ١٨.٣٢  زمن كتم النفس

الطفو (ضربات الرجلین 

باللوح) (متر)
٤.٦٦  ٠.٧٦  ١.٩٦  ٥.١٣  ٢.١٥  ٤.٢٥

٣.٠٧  ٠.٦٤  ١.٤٢  ٨.٦٢  ١.٨٨  ٧.٤٥  زمن سقوط الرجلین (ثا)

االنزالق بتحریك الرجلین 

(متر)
٥.٢٠  ٠.٦٦  ١.٦٧  ٨.٣٧  ١.٥٤  ٦.٥٥

 ٢.١٤) قیمة ت الجدولیة = ١٤ودرجة حریة ( ٠.٠٥ <معنوي عند مستوى خطأ  
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بـین المتغیـرات (الشـد علـى ) یتضـح وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة ٣من الجـدول الـرقم (

االختبـارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة الضـابطة إذا )العقلة ، القفز من الثبات ، رمي الكرة الطبیة

) . كـــم یتضـــح وجـــود ٢.١٤(كانـــت قیمـــة (ت) المحتســـبة اصـــغر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة البالغـــة

بات الـرجلین بـاللوح ، زمـن فروق ذات داللة معنویة بین المتغیرات (زمن كتم النفس ، الطفو بضـر 

االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة الضــــابطة )ســــقوط الــــرجلین ، االنــــزالق بتحریــــك الــــرجلین

ولمصــلحة االختبــار ألبعــدي إذا كانــت قیمــة (ت) المحتســبة اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة والبالغــة 

)٢.١٤. (  

  )٤الجدول (

وعة البحث التجریبي للقیاسات البدنیة والمهارات المقارنة بین القیاسین القبلي والبعدي لمجم

األساسیة في السباحة

القیاسات

المجموعة 

التجریبیة

المجموعة 

قیمة تاالرتباطالضابطة

  ع±  س  ع±  س

القیاسات 

البدنیة

٦.٥٢  ٠.٦٤  ١.٥١  ٩.١٣  ١.٨٤  ٦.٦٥  الشد على العقلة (مرة)

  ٢.٠٤  ٠.٧٥  ١.٣٩  ٣.١٥  ١.٧٣  ٢.١٥  القفز من الثبات (متر)

٧.٧٥  ٠.٦٨  ١.٦٨  ٩.٢٢  ٢.١٢  ٦.٠٤  رمي الكرة الطبیة (متر)

المهارات 

األساسیة 

في 

السباحة

٣٧.٢٥  ٠.٦٥  ١.٨١  ٣٢.٦٠  ١.٣١  ١٩.١٩  زمن كتم النفس

الطفو (ضربات الرجلین 

باللوح) (متر)
٧.٩٠  ٠.٧٢  ٢.١٨  ٧.٩٨  ٢.٢٨  ٣.٩٨

١٣.١٦  ٠.٦٦  ١.٨٢  ١٢.٤٣  ١.٦١  ٧.٥٦  زمن سقوط الرجلین (ثا)

االنزالق بتحریك الرجلین 

(متر)
١٦.٩٢  ٠.٦٥  ١.٢٣  ١١.٣١  ١.٢٥  ٦.٧٤

٢.١٤) قیمة ت الجدولیة = ١٤ودرجة حریة ( ٠.٠٥<معنوي عند مستوى خطأ  

) یتضــح وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة الختبــار (القفــز مــن ٤مــن الجــدول الــرقم (

بعدي للمجموعة التجریبیة إذ أن قیمة (ت) المحتسبة اصغر مـن الثبات) بین االختبارین القبلي وال

) . كم یتضح وجود فـروق ذات داللـة معنویـة لالختبـارات (الشـد ٢.١٤(قیمة (ت) الجدولیة البالغة

على العقلة ، رمي الكرة الطبیة ، زمن كتم النفس ، الطفو بضـربات الـرجلین بـاللوح ، زمـن سـقوط 
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بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ولمصلحة )لرجلینالرجلین ، االنزالق بتحریك ا

  )٢.١٤االختبار ألبعدي إذ أن قیمة (ت) المحتسبة اكبر من قیمة (ت) الجدولیة والبالغة (

  )٥الجدول (

المقارنة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاسات البدنیة والمهارات األساسیة في 

جازالسباحة واالن

القیاسات
قیمة ت المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحتسبة ع±سع±س

القیاسات 

البدنیة

الشد على 

العقلة (مرة)
٣.٦٩  ١.٣٦  ٧.١٤  ١.٥١  ٩.١٣  

القفز من 

الثبات (متر)
٢.٤٨  ١.٤٧  ٢.٣٥  ١.٣٩  ٣.١٥  

رمي الكرة 

الطبیة (متر)
٣.٤٥  ٢.٨٥  ٦.١٨  ١.٦٨  ٩.٢٢  

المهارات 

اسیة األس

في 

السباحة

٣٢.٦٠١.٨١٢٠.٦٧١.٠٤٥.٥٢زمن كتم النفس

الطفو (ضربات الرجلین 

باللوح) (متر)
٣.٦٥  ١.٩٦  ٥.١٣  ٢.١٨  ٧.٨٩  

زمن سقوط 

الرجلین (ثا)
٦.٢٤  ١.٤٢  ٨.٦٢  ١.٨٢  ١٢.٤٣  

االنزالق بتحریك 

الرجلین (متر)
٥.١٥  ١.٧٦  ٨.٣٧  ١.٢٣  ١١.٣١  

٢٧.٥٦٢.١٥٣٣.٥٤٢.٧٣٦.٣١٤(ثا)م حرة٢٥سباحة 

  ٢.٠٥) قیمة ت الجدولیة = ٢٨ودرجة حریة ( ٠.٠٥ <معنوي عند مستوى خطأ*

) یتضـح وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین المجمـوعتین التجریبیـة ٥من الجـدول الـرقم (

والضابطة لجمیع االختبارات (الشد على العقلة ، القفز من الثبات ، رمي الكرة الطبیة ، زمـن كـتم 

)الــــنفس ، الطفــــو بضــــربات الــــرجلین بــــاللوح ، زمــــن ســــقوط الــــرجلین ، االنــــزالق بتحریــــك الــــرجلین

م حرة ولمصلحة المجموعة التجریبیة إذ أن قیمة (ت) المحتسبة اكبر من قیمـة (ت)  ٢٥وسباحة 

  ) .٢.٠٥الجدولیة والبالغة (
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مناقشة النتائج ٢-٤
خــاص بمقارنــة االختبــارات القبلیــة والبعدیــة ) وال٣مــن خــالل النتــائج الظــاهرة فــي الجــدول (

للمجموعة الضابطة ظهر عدم وجود فروق ذات داللة معنویة لالختبارات البدنیة . بالمقابل وجود 

فــروق ذات داللــة معنویــة لالختبــارات القبلیــة والبعدیــة الختبــارات المهــارات األساســیة فــي الســباحة 

أن المجموعـــة الضـــابطة لـــم تخضـــع للتــــدریبات ولمصـــلحة االختبـــار ألبعـــدي . ویعـــزى ذلـــك إلــــى 

األرضـــیة والتـــدریبات التوافقیـــة المائیـــة وٕانمـــا اعتمـــدت علـــى المـــنهج المقـــدم مـــن قبـــل الكلیـــة والـــذي 

یقتصــر علــى تعلــیم الســباحة فــي المــاء ویرتكــز علــى الــتعلم لــألداء المهــاري وهــو تطــویر المقدمــة 

بب یظهـر لنـا التحسـن فـي األداء الحركـي النـاتج مـن الحركیة للفرد ألداء المهارة وٕاتقانها ولهذا السـ

الممارسة والتدریب في الماء .

) والخـاص بمقارنـة االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجموعـة التجریبیـة ٤أما الجدول المـرقم (

ظهر وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة البدنیـة والمهـارات األساسـیة 

م حــرة ولمصــلحة االختبــار ألبعــدي مــا عــدا القفــز مــن الثبــات ویعــزى ذلــك ٢٥احة لمســافة فــي الســب

إلى أن المتعلم یقوم بعدید من االستجابات الحركیة قبل أن یتمكن من األداء الجید للمهارة ، وقبل 

أن تكتــب لـــه الســـیطرة علـــى مـــا یجیـــد تعلیمــه واكتســـابه . كمـــا أن " الفـــرد یقـــوم باســـتجابات عدیـــدة 

ها خاطئ ال یوصـله إلـى الهـدف وانـه فـي حالـة تعلـم مهـارة السـباحة والتـي تعـد مـن المهـارات بعض

الصعبة والتي تؤدى في الوسط المائي وما یمثله هذا الوسط الجدید على المتعلم مـن خطـورة ألنـه 

) وقلقه من تقییم المدرس ٤٣،  ١٩٨٧مجهول بالنسبة له وخوفه من التعرض للغرق " (عالوي ، 

السبب حـدث التحسـن فـي األداء البـدني والمهـاري والـذي تـم اكتسـابه نتیجـة لفعالیـة البرنـامج  ولهذا

الخاص بالتدریبات التوافقیة األرضیة .

) والخــــــاص بمقارنــــــة المجمــــــوعتین التجریبیــــــة والضــــــابطة فــــــي ٥ومــــــن الجــــــدول المــــــرقم (

فـروق ذات داللـة معنویـة االختبارات البعدیة البدنیـة والمهـارات األساسـیة فـي السـباحة ظهـر وجـود

ــــامج الخــــاص  ــــى فعالیــــة البرن ــــین المجمــــوعتین ولمصــــلحة المجموعــــة التجریبیــــة ویعــــزى ذلــــك إل ب

بالتــدریبات التوافقیــة األرضــیة والمائیــة خــالل تعلــیم الســباحة الحــرة إذ أدى هــذا البرنــامج إلــى تنمیــة 

الكـرة الطبیـة لمـا لهـا مـن تـأثیر القدرات البدنیـة متمثلـة بالشـد علـى العقلـة والقفـز مـن الثبـات ورمـي 

كبیر علـى األداء المهـاري للسـباحة إذ یحتـاج السـباح إلـى قـوة شـد ودفـع بالـذراعین فـي السـباحة إذ 

م ٢٥تعــد حركـــات الـــذراعین المـــؤثر األكبـــر فـــي ســرعة وتقـــدم الســـباح وهـــذا مـــاظهر بقطـــع مســـافة 

) . كما ٥٢،  ١٩٨٢حلمي ، % من سرعة السباح " (٩١سباحة حرة " إذ تساهم الذراعین بنسبة 

تســاعد حركــات الــرجلین فــي االنطــالق إلــى األمــام مــن خــالل ضــربات الــرجلین التــي تحــل محــل 

المروحة في الزوارق البخاریة .
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االستنتاجات والتوصیات  -٥
االستنتاجات ١-٥

استنتج الباحثان مایأتي :

للسباحة الحرة للمجموعة الضابطة أظهرت نتائج البحث تطورًا في القیاسات األساسیة المهاریة .١

وعدم وجود تطورًا في القیاسات البدنیة .

اثــر البرنــامج الخــاص بالتــدریبات التوافقیــة األرضــیة علــى القیاســات البدنیــة والقیاســات المهاریــة .٢

األساسیة في السباحة الحرة فیما عدا القفز من الثبات للمجموعة التجریبیة .

ى تمیــز مجموعــة البحــث التجریبیــة علــى الضــابطة فــي االختبــارات أدت التــدریبات التوافقیــة إلــ.٣

البدنیة والمائیة واالنجاز .

التوصیات ٢-٥
أوصى الباحثان مایأتي 

ضرورة إدخال التدریبات األرضیة والتوافقیة عند تعلم السـباحة لطلبـة المرحلـة الدراسـیة األولـى .١

في كلیة التربیة الریاضیة .

لمبتدئین في السباحة .تطبیق البرنامج على ا.٢

إجراء بحوث متشابهة لتعلم طرائق السباحة األخرى ..٣
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المصــادر
منشــأة  )الظهــر-الزحــف() : اتجاهـات حدیثــة فــي تعلــم السـباحة ١٩٩٤ألبیـك ،علــي وآخــرون (.١

المعروف ، اإلسكندریة .

ث ) : التطبیقــات اإلحصـائیة فــي بحــو ١٩٩٦التكریتـي ، ودیــع یاسـین ومحمــد حســن ألعبیـدي (.٢

التربیة الریاضیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : تدریب اللیاقـة البدنیـة والتكنیـك الریاضـي لأللعـاب الریاضـیة، ١٩٨٥حسین ، قاسم حسن (.٣

مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

حركیـــــة وبعـــــض -یة) : العالقـــــة بـــــین القـــــدرات الحســـــ١٩٨٧حلمـــــي ، عصـــــام محمـــــد أمـــــین (.٤

البــارامیترات التدریبیــة للســباحین الناشــئین داخــل وخــارج الحمــام ، نظریــات وتطبیقــات ، مجلــة 

علمیـــــة متخصصـــــة فـــــي علـــــوم التربیـــــة البدنیـــــة والریاضـــــیة ، العـــــدد األول ، جامعـــــة حلـــــوان، 

اإلسكندریة .

،  ٢) : تــــدریب الســــباحة بــــین النظریــــة والتطبیــــق ، ج١٩٨٢حلمــــي ، عصــــام محمــــد أمــــین (.٥

بیولوجیا تدریب السباحة ، دار المعارف ، مصر.

) : ریاضــة الســباحة تعلــیم تــدریب قیــاس . دار الفكــر العربــي ، ١٩٨٢راتــب ، أســامة كامــل (.٦

القاهرة .

، دار الفكر العربي ، القاهرة . ٣) : تعلیم السباحة ط١٩٩٥راتب ، أسامة كامل (.٧

ة لریاضـــة الســـباحة ، مطـــابع العـــامري ، ) : الموســـوعة العلمیـــ٢٠٠٣رزق ، ســـمیر عبـــد اهللا (.٨

عمان .

-أســـس تـــدریبها-تدریســـها-) : الریاضـــات المائیـــة ، أهـــدافها١٩٩٧ســـالم ، وفیقـــة مصـــطفى (.٩

، منشاة المعارف ، اإلسكندریة . ١أسالیب تقویمها ، ط

) : اثر استخدام بعض الوسائل التعلیمیة على تعلم سباحة ١٩٨٥السید ، طارق محمد ندى (.١٠

مبتــدئین ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین ، جامعـــة الزحــف لل

الزقازیق ، مصر .

) : اختبارات األداء الحركي ، دار الفكر ١٩٩٤عالوي ، حسن ومحمد نصر الدین رضوان (.١١

العربي ، القاهرة .

، دار ١، جالسباحة-) : موسوعة الریاضات المائیة١٩٨٦ألكرداني ، محمد فتحي وآخرون (.١٢

الكتب الجامعیة ، اإلسكندریة .

) : التــدریب الریاضــي ، نظریــات وتطبیقــات ، ١٩٩٤مصــطفى ، عصــام الــدین عبــد الخــالق (.١٣

دار المعارف ، مصر . 


