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 تأثير أستخدام الوحدات النموذجية التطبيقية علي مستوي 

 تعلم ضربات الرجلين وحركات الذراعين في سباحة الزحف علي الظهر لدي البراعم 

 

 محمد فتحى يوسف البحراوى أ.م.د/ 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية 

 جامعة المنصورة-الرياضية  كلية التربية الرياضية  

 محمد فتحى  د / هانى
 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

 جامعة المنصورة-كلية التربية الرياضية 

 د / نهال سامى عبد الفراج 
 باحثة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية 

 

 الملخص 

تعلممض بممراات الممرجليا وحر ممات  يهدف البحث إلي التعرف تأثير استخدام الوحدات النوذجيه التطبيقيه على مستوى

 الذراعيا في سباحة الزحف علي الظهر لدي البراعض.

استخدمت الباحثة المنهج شبة  التجريبي اتصميض المجموعتيا أحداهما تجريبية واألخرى بممااطة ابتبمماق القياسمميا 

 القبلي والبعدي للمجموعتيا) التجريبية والضااطة(.

مديممة ممما امميا فريممم البممراعض لريابممة السممباحة امنطقممة  دميمما  تممض تقسمميمهض تض اختيار عينممة البحممث االطريقممة الع

( ارعض للمجموعة التجريبية التي تض تطبيممم عليهمما 25عشوائيا إلى مجموعتيا متساويتيا ومتكافئتيا الغ قوام  ل عينة )

ت الممذراعيا سممباحه الزحممف البرنامج التعليمي ااستخدام الوحدات النموذجيه التطبيقيه على تعلض براات الرجليا وحر مما

 ( ارعض للمجموعة الضااطة التي تض تطبيم عليها البرنامج التقليدي .25على الظهر,)

وقد توصلت الباحثة إلى أن البرنامج التعليمي ااستخدام الوحدات النموذجيه التطبيقيه  ان أ ثر فاعلية ممما الطريقممة 

ليا وحر ممات الممذراعيا  سممباحه الزحممف علممى الظهممر لممدي التقليدية حيممث أدى إلممى تحسمميا مسممتوى تعلممض بممراات الممرج

 المجموعة التجريبية انسبة أعلي  ما المجموعة الضااطة .
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تأثير استخدام الوحدات النموذجية 

 ..................  التطبيقية

 مقدمة ومشكلة البحث : 

تتجه الدولة في أهدافها إلى إنشاء جيل جديممد ممما 

المتعلممميا الممذيا يمكمما لهممض أن يعملمموا اكفمماء  وإتقممان 

ذلممإ إ   واالتممالي يفيممدون أنفسممهض وو ممنهض ولمما يممأتي

االتغيير ما التر يز في عمليممة تقممويض هممم ء المتعلممميا 

على أساس ما يمديه المتعلض ما مهارات وما يحققه ما 

أهممداف تعليميممة ولمميم تقممويض حفممم محتمموى الممماد  

الدراسية ، واالتالي سوف يختلف عمل المعلض ممما ناقممل 

للمممواد العلميممة االطريقممة التقليديممة ) المحابممر  ( إلممى 

لهممذا المممواد العلميممة والمعلومممات عمما  ريممم موصممل 

التعاممممل ممممز األجهمممز  واألدوات والممممواد التعليميمممة 

وتصميمها واإلفاد  اوظائفها وإمكانياتها لزيمماد  فاعليممة 

  0المواقف التعليمية و فاءتها 

ويممرى  مم  ممما وجممدي مصممطفى, و ممار  صمم   

م( اممأن السممباحة هممي إحممدى أنممواق الريابممات 1999)

تي تستخدم الوسط المائي  وسيلة للتحممرف فيممه المائية ال

وذلإ عا  ريممم تحريممإ الممذراعييا والممرجليا والجممذق 

ما اجل رفز مستوى  فاء  الفرد ممما الناحيممة الجسمممية 

والعقليممة وا جتماعيممة . وتسمممو ريابممه السممباحة عمما 

 ونها مجرد احد الريابممات المائيممة وعصممبها ا ساسممى 

يممة المجممرد  لننسممان ممما حيممث أنهمما تمثممل القممدر  الذات

للتعامل والتحرف في وسط مختلف ما الوسط الذي خلم 

فيممه. لممذلإ تعتبممر السممباحة ممما أهممض الريابممات النفسممية 

والبدنيه والعقلية وا جتماعية. ولما لها ما التأثير على 

أجهممزا الجسممض المختلفممة,ولما تهبممه ممما قممدرات تسمماعد 

اقات النشئ الفرد على أعدادا إعداد متكام  مستثمرا لط

في العمل حيث تمارس اصممورا محببممة للممنفم ممما قبممل 

 ( .418: 14جميز األعمار واألجناس. )

 &Scheffler ما يم د  ل ممما شمميفلر ولمموجيا 

Logan (1999 ولممتم و مماريا ,)مWillets & 

Karen(1992  علممى أن التعلمميض امسمماعدا الحاسمم)م

ه ا لى قد تزايد اشكل  بير اما يوفرا ممما وسممائل سمممعي

واصريه لتنميه مختلف المهارات فى المجا ت المختلفه 

, مما ادى الممى حممدوي تغيممرات فممى دور  ممل ممما المعلممض 

 (46: 16والمتعلض .)

م(, زينمم  1998ويشممير  ممل ممما حسمما شممحاته )

م(, جمممممممممممممي ن ومفكمممممممممممممريا 2000أمممممممممممممميا )

Gillian&McFerrin (2002 الى أن الدور الممذى )م

تقليممدى فهممو المحممور يلعبه المعلض فممى مواقممف التعلمميض ال

ا يجممااى النشممط للمعلومممات اينممما تغلمم  علممى الت ميممذ 

صممفه السمملبيه وتقممل فرصممه مراعمماا الفممرو  الفرديممه 

الذاتيممه , أممما التعلمميض اواسممطه الحاسمم  فيقمموم المعلممض 

اتخطيط عمليه التعليض فممى ا ممار اسمملوم الممنظض واختيممار 

ا , مصادر التعلض التى تتناس  مز ا هداف التى خطط لهمم 

وهو الذى يقود حجرات الدراسه ويزيد ممما  فمماءا ايئممه 

التعلض وفاعليتها , وييسر تعلممض الت ميممذ حيممث انممه العقممل 

المفكمممر والموجمممه والمرشمممد ووابمممز البمممدائل اممممام 

المتعلممميا , وهممو المطممور والقائممد للموقممف التعليمممى 

ويتممأتى ذلممإ عمما  ريممم تمكنممه ممما مهممارات تشممغيل 

والمممواد التعليميممه والبممرامج  ا جهممزا ومصممادر الممتعلض

 3( )  15:  2و يفيممه انتاجهمما والقممدرا علممى تقويمهمما. )

:46 ( )18  :60 ) 

ويعتممممد نجممما  العمليمممة التعليميمممة فمممي الترايمممة 

الريابية عامة والسباحة خاصة علي مدى ما يستخدمه 

القممائمون اممالتعليض فيهمما ممما  ممر  وأسممالي  تدريسممية 

ممما التقنيممات الحديثممة متنوعممة و ممذلإ مممدى ا سممتفاد  
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أثناء مراحممل التعلمميض المختلفممة إليجمماد الحلممول المناسممبة 

لكل ما معوقاتها ومشك تها المختلفة ويكممما ذالممإ فممى 

ان سممباحه الزحممف علممى الظهممر تحتمماج الممى ان المممتعلض 

يستطيز ان يمدى المهارا دون خمموف  نهمما تحتمماج الممى 

ممما التوافم امميا ووبممز الجسممض الممذراعيا والممرجليا و

خ ل إ مم ق الباحثممه علممى العديممد ممما المراجممز العلميممه 

والدراسات السااقه وجدت صعواات تواجممه المممتعلض فممى 

تعليض بممراات الممرجليا وحر ممات الممذراعيا فممى سممباحة 

الزحمممف علمممى الظهمممر  ن المعلمممض يسمممتخدم ا سمممالي  

التقليديممه وهممى الشممر  والنممموذج عمما  ريممم المعلممض 

دون اممذل اى مجهممود ممما  والتطبيم ممما قبممل المتعلممميا

قبممل المتعلممميا فممى محاولممه تحسمميا ا داء ,ومممز زيممادا 

المموعى التعليمممى زاد عممدد اقبممال المتعلممميا علممى تعلممض 

 السباحه اصفه خاصه .

لممذا تممرى الباحثممه ان هنمماف نممدرا فممى  البحمموي 

والدراسممات الممى تناولممت اسممتخدام الوحممدات النموذجيممه 

وحر ممات الممذراعيا التطبيقيه فى تعلض بممراات الممرجليا 

فى سباحة الزحف على الظهر لدى البراعض .فالقيام اهذا 

الدراسممه  محاولممه  سممتخدام احممدى  ممر  تكنولوجيمما 

التعلض الكمبيوتر لمحاولممه ايجمماد اعممو الحلممول التممى قممد 

تساعد فى النهمموب االعمليممه التعليميممه . وقممد اختممارات 

باحه الباحثه الوحدات النموذجيه التطبيقيه علممى تعلممض سمم 

الزحف على الظهممر حيممث انهمما تعمممل علممى جعممل المعلممض 

يصممل الممى مرحلممه الكفمماءا التعليمممه لجعلهمما أ ثممر إثممارا 

وتشويم وتنوق للمتعلض واالتالى ا هتمممام اممالمنهج مممما 

يعمممل علممى تقليممل العمليممه الروتينيممه .ويتعممرف علممى 

 أخطاءا  واالتالى يقوم اتصحيحها .

 هدف البحث:

تعممرف علممى : تممأثير اسممتخدام يهدف البحث إلممى ال

بممراات الوحدات النوذجيه التطبيقيه على مستوى تعلممض 

الممرجليا وحر ممات الممذراعيا فممي سممباحة الزحممف علممي 

 .وذلإ لتعرف على :  الظهر لدي البراعض

تممأثير اسمملوم األوامممر للمجموعممة الضممااطة علممى  -1

تعلممض بممراات الممرجليا وحر ممات الممذراعيا فممي 

 ي البراعض سباحة الزحف علي الظهر لد

تمممأثير اسمممتخدام ارنمممامج الوحمممدات النموذجيمممة  -2

التطبيقيممة علممى تعلممض بممراات الممرجليا وحر ممات 

 المممذراعيا فمممي سمممباحة الزحمممف علمممي الظهمممر 

 لممممدي البممممراعض للمجموعممممة التجريبيممممة  لممممدى 

 البراعض .

التعمممرف علمممي المقارنمممة اممميا القيممماس البعمممدى  -3

واألنشمممطة للمجموعمممة التجريبيمممة والمجموعمممة 

علممى تعلممض بممراات الممرجليا وحر ممات الضممااطة 

الممذراعيا فممي سممباحة الزحممف علممي الظهممر لممدي 

 البراعض.

 فروض البحث 

 في ضوء أهداف البحث :

توجممد فممرو  دالممه احصممائيه امميا القيمماس القبلممي  -1

والقيممماس البعمممدى علمممي تعلمممض بمممراات المممرجليا 

وحر ات الذراعيا في سباحة الزحف علممي الظهممر 

لبعممدى للمجموعممة لصممالا القيمماس ا لممدي البممراعض

 الضااطة.

توجممد فممرو  دالممه احصممائيه امميا القيمماس القبلممي  -2

والقيمماس البعممدى علممى تعلممض فممي تعلممض بممراات 

الممرجليا وحر ممات الممذراعيا فممي سممباحة الزحممف 

علي الظهممر لممدي البممراعض لصممالا القيمماس البعممدى 

 للمجموعة التجريبية.
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تأثير استخدام الوحدات النموذجية 

 ..................  التطبيقية

توجممد فممرو  دالممه احصممائيه امميا القيمماس البعممدى  -3

تجريبيمممة )الموديمممو ت( والقيممماس للمجموعمممة ال

 البعدى للمجموعة الضممااطة )األسمملوم التقليممدي (

على تعلض براات الرجليا وحر ممات الممذراعيا فممي 

سباحة الزحممف علممي الظهممر لممدي البممراعض لصممالا 

 المجموعة ألتجريبه .

 المصطلحات المستخدمة في البحث :

 الوحدات النموذجية التطبيقية  :

موعه ما المممواد المرتبطممه نظام تعليمى يشمل مج

اأشكال مختلفه ذات اهداف متعددا ومححدا , ويسممتطيز 

المتعلض التفاعل معها معتمدا على نفسه واحس  سرعته 

الخاصممه واتوجيممه ممما المعلممض , او ممما الممدليل الخمما  

 .( 66: 6االوحدا .) 

 تكنولوجيا التعلم 

م( نقممم  عممما 2000يمممذ ر عبمممد الحميمممد شمممرف )

تطبيمممممم الشمممممامل والنظمممممامي جينتمممممرى اأنمممممه  ال

ل سممتراتيجيات واألسممالي  ممما مفمماهيض العلممض السمملو ي 

 والمادي ومفاهيض أخرى فممي حممل المشممك ت التعليميممة .

(5 :11) 

 مستوى األداء المهارى لسباحه الزحف على الظهر 

هو الدرجة والرتبة التممي يصممل إليهمما المممتعلض عمما 

قممان السمملوف الحر ممي عمما عمليممه الممتعلض   تسممام وإت

حر ات ما النشا  الممارس على أن تمدى اشكل يتسممض 

االنسياايه والدقة ادرجه عالية ممما الدافعيممه عنممد الفممرد 

 لتحقيم اعلي النتائج مز ا قتصاد في الجهد .

 

 

 اجراءات البحث

 منهج البحث :

اتصممميض  التجريبممى اسممتخدمت الباحثممه المممنهج

مجممموعتيا ) مجموعممه تجريبيممة ومجموعممه بممااطة ( 

 بتبمممماق القياسمممميا القبلممممي والبعممممدي للمجممممموعتيا ا

 . ) التجريبية والضااط (

 

 : مجتمع وعينه البحث

 امنطقممة  فريممم للبممراعض  البحممث يشمممل مجتمممز

-2004اممرعض مواليممد )  (85)دميمما  والبممالغ عممددهض

  :وذلإ نظر لتوافر فيهض الشرو  التالية (2005

 ( سنوات.9 – 8تتراو  أعمارهض ما ) •

هض امممدارس سممباحة أخممري ممما قبممل عممدم التحمماق  •

 بمانا لخضوعهض لبرنامج البحث فقط .

 حاصليا على سباحه الزحف على البطا . •

 ا نتظام فى التعليض . •

 عينة البحث:

تض اختيار عينة البحث االطريقممة العمديممة ممما امميا 

البممراعض امنطقممة  دميمما  تممض تقسمميمهض عشمموائيا إلممى 

ما بممااطة مجممموعتيا متسمماويتيا ومتكممافئتيا أحممداه

( البممراعض 25واألخرى تجريبية الغ قوام  ممل مجموعممة )

م وتمممض تطبيمممم الوحمممدات 2011/2012لعمممام دراسمممى 

النموذجيه التطبيقيه لممتعلض سممباحه الزحممف علممى الظهممر  

ما خ ل البرنممامج التعليمممي المقتممر  علممي المجموعممة 

التجريبية   ما تممض تطبيممم البرنممامج التقليممدي المسممتخدم 

المجموعممة الضممااطة  .عممدد أفممراد العينممه االنممادي علممي 

 ( ارعض20ا ستط عيه )
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 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

 النسبة المئوية العدد  العينة الوصف  م

 المجموعة الضااطة 1
 األساسية 

25 29.411% 

 %29.411 25 المجموعة التجريبية 2

 % 23.529 20 إستط عية المجموعةا ستط عية 3

 % 23,25 15 بعدونالبراعض المست 4

 %100 80 إجمالي مجتمز البحث 6

( أن عدد أفراد المجموعممة 1يتضا ما جدول رقض )

( ما مجتمز البحممث، %29.411( انسبة )25الضااطة )

( انسمممبة 25وان عمممدد أفمممراد المجموعمممة التجريبيمممة )

%(  ما مجتمز البحث والبممراعض المسممتبعدون 29.411)

 المجموعمممة فمممراد( وان عمممدد أ%23.25( انسمممبة )10)

( مممما مجتممممز %23.529( انسمممبة )20ا سمممتط عية)

 البحث.  

 إعتدالية توزيع عينة البحث :

قامت الباحثة اممأجراء القيمماس القبلممي وذلممإ للتأ ممد 

 ما وقمموق أفممراد عينممة البحممث تحممت المنحنممي ا عتممدالي 

في المتغيرات التممي تممض اختيارهمما وتحديممدها اعممد اإل مم ق 

والمراجممز العلميممة.والتي تتمثممل  علي الدراسممات السممااقة

 في :

 القياسمممممات األنثرواومتريمممممة وتشمممممتمل علمممممي  -

المموزن(  –الطممول –متغيرات النمو )العمممر الزمنممي

 (3مرفم )

 (3اختبارات الصفات البدنية . مرفم ) -

 األداء الفنمممي لسمممباحة الزحمممف علمممى الظهمممر  .  -

 (2مرفم )

 (2جدول )

 متغيرات النموإعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في بعض 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات

 -334.- 0.499 9.000 8.580 سنة العمر الزمني

 2.886 2.010 127.000 127.600 سض الطول

 0.529 1.446 25.000 25.540  جض الوزن

 (0.529 : 334.-حسواة قد تراوحت ما ايا )( أن جميز قيض معام ت ا لتواء الم2يتضا ما جدول رقض )

( مما يدل على إعتدالية توزيز أفراد عينة البحث في متغيممرات النمممو   العمممر 3وجميز هذا القيض تنحصر ماايا )± 

 الوزن  . –الطول  –الزمني 
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 (3جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والـوسيط ومعامل االلتواء

 بدنية لمجتمع البحثفي بعض المتغيرات ال

 متوسط انحراف وسيط معامل االلتواء
وحدة 

 القياس
 م القياسات

 1 مرونه مفصل الكتف سض 25.520 1.054 25.000 0.761

 2 قوا عض ت الرجليا  جض 69.504 2.882 69.870 0.821

 3 مرونه مفصل القدم سض 10.400 0.969 10.000 0.084

 4 قوا القبضه )اليمنى (  جض 14.344 0.698 14.505 0.275-

 5 قوا القبضه )اليسرى(  جض 13.872 0.696 13.990 0.184-

 6 ثنى الجذق ما الوقوف سض 3.700 0.789 3.500 0.597

( أن جميممز قمميض معممام ت 3يتضا ما جدول رقض )

:  0.761ا لتمممواء المحسمممواة قمممد تراوحمممت مممما اممميا)

ا يدل ( مم3وجميز هذا القيض تنحصر ماايا )±  (0.597

على إعتدالية توزيز أفراد عينة البحث في هذا المتغيممرات 

. 

 (4جدول )

 (50إعتدالية توزيع عينة البحث في األداء الفني للمهارة )ن =

 الوسيط المتوسط وحدة القياس االختبارات
االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء

 1.128 0.443 1.000 1.260 درجة م 25اول 

 0.386 0.463 1.000 1.100 درجة م 25ثانى 

 0.397 0.863 6.000 5.900 درجه السباحه  كل

( أن جميممز قمميض معممام ت 4يتضا ما جدول رقممض )

 (0.397: 1.128ا لتواء المحسواة قد تراوحت ممماايا )

(  مممما يممدل 3-:  3وجميممز هممذا القمميض تنحصممر ممماايا(  

علي إن عينة البحث تندرج تحت المنحنممي األعتممدالى فممي 

م, النهايمممه 25م ، ثممانى 25يممرات األداء الفنمممي )أول متغ

 وسرعه اللمم,السباحه  كل (
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 تكافؤ عينة البحث :

اعد أن تض التأ د ممما اعتداليممة  توزيممز أفممراد عينممة 

(  ارعض في المتغيرات قيممد البحممث , 50البحث األساسية )

تض تقسيمهض عشمموائيا إلممي مجممموعتيا احممدهما تجريبيممة 

( ارعض ثض قامت 25غ قوام  ل منهما )واألخرى بااطة ال

 الباحثممممة اممممالتحقم ممممما  تكممممافم مجممممموعتي البحممممث 

 (7(،)6(،)5فمممي المتغيمممرات قيمممد البحمممث، والجمممداول )

 توبا ذلإ .

 (5جدول )

 الضابطة ( في متغيرات –التكافؤ بين مجموعتي البحث ) التجريبية 

 " العمر الزمني ، الطول، الوزن  "            

 25= 2= ن1ن 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 ت المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

 انحراف متوسط انحراف متوسط المحسوبة

 1.433 0.510 8.480 0.476 8.680 سنة العمر الزمني

 1.274 0.597 127.240 2.761 127.960 سض الطول

 1.485 1.480 25.240 1.375 25.840  جض الوزن

 2.064وعند  رفيا =  0.05د مستوى معنوية قيمة ت الجدولية عن

( أن جميممز قمميض ت المحسممواة 5يتضا ما جممدول )

الطممول  امميا  -المموزن  -لمتغيرات النمو  العمر الزمنممي 

الضممااطة ( قممد تراوحممت ممما  -المجممموعتيا ) التجريبيممة 

وهمممذا القممميض اقمممل مممما قيممممة ت  (1.485: 1.433)اممميا

مسممتوى معنويممة ( عنممد  2.064الجدولية والتي الغممت )  

مممما يممدل علممى تكممافم مجممموعتي البحممث فممي تلممإ  0.05

 المتغيرات.
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 ..................  التطبيقية

 (6جدول )

 في المتغيرات البدنية الضابطة( –التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية 

 25= 2= ن 1ن

 متغيرات م
وحدة 

 القياس

 T  ت المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

 االنحراف متوسطال االنحراف المتوسط المحسوبة

 0.266 1.04403 25.5600 1.0847 25.4800 سض مرونة مفصل الكتف 1

 0.101 3.6446 69.5452 1.1966 69.4620  جض قو  عض ت الرجليا 2

 1.172 ,87939 10.2400 1.0440 10.5600 سض مرونة مفصل القدم 3

 0.060 0.7055 14.3380 0.7040 14.3500  جض قو   القبضة ) اليمني( 4

 0.215 0.7635 13.8504 0.6375 13.8932  جض قو  القبضة ) اليسرى( 5

 
ثنمممى الجمممذق لنممممام مممما 

 الوقوف

 0.177 0.08524 3.6800 0.7371 3.7200 سض

و ممرفيا =  0.05قيمة ت الجدوليممة عنممد مسممتوي د لممة 

2.064 

( أن جميممز قمميض ت المحسممواة 6يتضا ما جممدول )

 -مممموعتيا ) التجريبيمممة لمتغيمممرات البدنيمممة  اممميا المج

وهممذا ( 0.266:0.177)الضااطة ( قد تراوحممت ممما امميا)

( عند 2.064القيض أقل ما قيمة ت الجدولية والتي الغت )

مممما يممدل علممى تكممافم مجممموعتي  0.05مستوى معنويممة 

 البحث في تلإ المتغيرات .

 (7جدول)

 لفني للمهارةالضابطة( في األداء ا –التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية 

 25=  2= ن 1ن

 متغيرات
وحد  

 القياس

 T  ت المجموعة الضااطة المجموعة التجريبية

 انحراف متوسط انحراف متوسط المحسواة

 0.316 0.436 1.240 0.458 1.280 درجة م 25أول 

 0.303 0.440 1.120 0.493 1.080 درجة م 25ثانى 

 0.488 0.850 5.840 0.889 5.960 درجه السباحه  كل

 2.064وعند  رفيا =  0.5قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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( أن جميممز قمميض ت المحسممواة 7يتضا ما جممدول )

السممباحه - -م25ثانى  –م25لمتغيرات األداء الفني  اول 

الضممااطة ( قممد  - كممل  امميا المجممموعتيا ) التجريبيممة 

(وهممذا القمميض اقممل ممما  0.488: 0.316تراوحت ما امميا )

( عنممد مسممتوى  2.064ت الجدولية والتي الغممت )   قيمة

مما يدل على تكافم مجممموعتي البحممث فممي  0.05معنوية 

 تلإ المتغيرات .

 وسائل جمع البيانات:

لجمز البيانات استخدمت الباحثه ا دوات وا جهزا 

 التاليه :

 المراجع والدراسات المرتبطة بالبحث : 

لعلميممة قامممت الباحثممة امماإل  ق علممى المراجممز ا

المتخصصة فممي مجممال  ممر  تممدريم الترايممة الريابممية 

اصفة عامة وفى السباحة اصفة خاصة و ذلإ الدراسات 

السااقة المرتبطة االبحممث ل سممتفاد  ممما تلممإ الدراسممات 

والمراجممز عنممد تصممميض الوحممدات النموذجيممه التطبيقيممه 

وتحديممد أهممض عناصممر اللياقممة البدنيممة الخاصممة االسممباحة 

لمهارية المرتبطة االبحث و ذلإ ا ختبارات والمتغيرات ا

 المناسبة لقياس تلإ المتغيرات. 

 االجهزه واالدوات 

 أوال ادوات واجهزه القياس :

القياسات األنثرواومترية وتشممتمل علممي متغيممرات   1

 الوزن(  –الطول –النمو )العمر الزمني

 اسطوانات مدمجه .  4

 اجهزا  مبيوتر .  5

 .  اميرات ديجيتال  6

 شريط قياس .  7

 ميزان  بى .  8

مممما  0.01سممماعة إيقممماف : لحسمممام المممزما )م   9

 الثانية (.

 جهاز الرستاميتر : لقياس الطول )االسنتيمتر(. 10

 حوب السباحة ابستاد دميا . 11

 ساعه ايقاف . 12

 زعانف للقدم . 13

 لوحات  فو .   14

 االختبارات :

 االختبارات البدنيه :   

 نة مفصل الكتفياإختبار مرو •

 إختبار قوا عض ت الرجليا   •

 اختبار مرونه مفصل القدم   •

 اختبار قوا القبضه اليمنى   •

 اختبار قوا القبضه اليسرى   •

 اختبار ثنى الجذق ما الوقوف •

 اختبارات األداء المهارى : 

 م سباحة الزحف على الظهر   25أول  •

 م سباحة الزحف على الظهر   25ثاني  •

 الظهر  كل سباحه الزحف على  •

تممض قيمماس مسممتوي  األداء الفنممي  ااختبممار النجمممة 

ا ولمممى وهمممي الخاصمممة اسمممباحة الزحمممف علمممى المممبطا 

والزحممف علممى الظهممر  وتممض اختيممار ا ختبممار الخمما  

اسباحه الزحف على الظهر  لقياس األداء الفني للناشئيا 

م فممي 2002والذي وصفة ا تحاد المصري  للسباحة عام 

 م الث ثة لتأهيل البراعض.إ ار مشروق النجو

 الدراسات االستطالعية  :

أجريت الباحثة الدراسات ا سممتط عية ممما الفتممر  

وقممد اختممارت   14/6/2012إلممى   31/5/2012الزمنيممة  
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الباحثممة هممذا الفتممر  حتممى   تتممأثر إجممراء تجراممة البحممث  

االمد  الزمنية المحدد  لتطبيم البحث، وقد أجريممت علممى 

( امممرعض تمممض اختيمممارهض االطريقمممة 20عينمممة قوامهممما )

العشوائية البسمميطة ممما داخممل مجتمممز البحممث األصمملي ، 

 وخارج عينة البحث األساسية.

 الدراسة االستطالعيةاألولي :

قامة الباحثة اممبجراء الدراسممة ا سممتط عية األولممي  فممي 

 وذلإ اهدف : 31/5/2012يوم.

 المتأ د ما س مة األجهز  واألدوات المستخدمة قيد •

 البحث .

التأ مممد مممما مناسمممبة األجهمممز  واألدوات للمرحلمممة  •

 السنية التي سيطبم عليها البرنامج التعليمي .

التأ د ممما صمم حية ا ختبممارات المسممتخدمة ومممدي  •

 مناسبتها ألفراد العينة .

 تحديد الزما ال زم لعملية القياس و ختبارات •

التعرف على م حظممات المممدرايا والسممباحيا حممول  •

ج و مممذلإ علمممي ممممدي مناسمممبته لقمممدرات البرنمممام

 ومستوي السباحيا .

التعممرف علممي أهممض الصممعواات التيقممد توجممد أثنمماء  •

 تطبيم البرنامج .

 الدراسة االستطالعية الثانية :

قامت الباحثة ابجراء الدراسة ا سممتط عية الثانيممة 

 14/6/2012حتى  5/6/2012في الفتر  ما 

 وذلك بهدف :

ختبمممارات البدنيمممة التحقمممم مممما صمممد  وثبمممات ا  •

 والمهارية المستخدمة .

وقد أسفرت نتائج الدراسة ا ستط عية الثانية عا 

 التحقم ما صد  وثبات ا ختبارات قيد البحث .

 المعامالت العلمية لالختبار :

 الصدق :

قامممت الباحثممة ااسممتخدام صممد  المقارنممة الطرفيممة 

للتأ ممد ممما صممد  ا ختبممارات وذلممإ ممما خمم ل ترتيمم  

ات العينة ا ستط عية تنازليا ثض يممتض مقارنممة الرايممز درج

 األعلممى اممالرايز األدنممى ممما األفممراد  ممما هممو موبمما 

 (.8اجدول )

 (8جدول )

 للمتغيرات البدنية  صدق المقارنة الطرفية

 25=2=ن1ن

 االختبارات
 وحدة

 القياس

 الربيع األعلى  الربيع األدنى
T 

 ± ع س ± ع س

 *11.228 1.134 25.428 ,.7860 19.571 سض مرونة مفصل الكتف

 *5.526 1.345 12.142 1.8126 7.428 سض مرونة مفصل القدم

 *5.461 0,9511 5.714 1.5275 2.0000 سض ثنى الجذق لنمام ما الوقوف

 0,99 2,315 15,1 2,23 15,3 سض اختبار مرونه الظهر

 3.707=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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( وجممود فممرو  دالممة 8ممما جممدول رقممض ) يتضمما

إحصائيا ايا الرايممز األعلممى والرايممز األدنممى ا ختبممارات 

البدنية قيد البحث لصالا الرايز األعلى حيممث أن قيمممة ت 

 أ بممممر ممممما قيمتهمممما الجدوليمممممة  3.707المحسممممواة. 

 ممممما يمممدل علمممى صمممد   0.05عنمممد مسمممتوى معنويمممة 

فة لنفراد قيممد ا ختبار في التفريم ايا المستويات المختل

 البحث .

 معامل ثبات االختبارات: 3/3/5/2

تممض حسممام معامممل الثبممات اطريقممة تطبيممم ا ختبممار 

( علممى نفممم العينممة Test – Retestوإعمماد  تطبيقممه )

ا سممتط عية السمماام ذ رهمما والمسممحواة ممما مجتمممز 

البحث وخارج عينة البحث األساسية وذلإ افاصل زمنممي 

ألول والتطبيممم الثمماني والجممدول ( أيممام امميا التطبيممم ا3)

 ( يوبا ذلإ.9رقض )

 (9جدول )

 ثبات المتغيرات البدنية 

 20ن= 

 االختبارات
 وحدة

 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 ر

 ± ع س ± ع س

 *0.7647 1.4 25 1.2017 25.243 سض مرونه مفصل الكتفيا

 *0.7282 1 10 0.9999 10.248 سض مرونة مفصل القدم

 0,984* 2,3 15 2,227 15.3 سض       اختبار مرونه الظهر

 *0.8 0.8 3.6 0.7 3.7 سض اختبار ثنى الجذق ما الوقوف

                          * = دالة                                                                                               0.472=  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجممود ع قممة 9يتضمما ممما جممدول رقممض)ثبممات 

 0.05إرتبا ية ذات د لة إحصائية عند مسممتوي معنويممة 

امميا التطبيقمميا األول وإعمماد  تطبيقممه  ختبممارات البدنيممة 

( مممما 0,8: 0,765حيث تراوحت معام ت ا رتبا  امميا)

 يدل علي ا ختبارات ذات معامل ثبات مقبوله .

 البرنامج التعليمى 

 إسم البرنامج التعليمي

 تأثير إستخدام الوحدات النموذجية التطبيقية على 

مسممتوى تعلممض بممراات الممرجليا وحر ممات الممذراعيا فممي 

 سباحة الزحف علي الظهرلدى البراعض  

 الهدف من البرنامج 

يهدف البرنامج إلى نعليض البممراعض بممراات رجلمميا 

 سباحه الزحف على الظهر .

 س بناء البرنامج التعليمى أس

 أن يناس  محتواا مز أهداف البرنامج . -

 أن يكون البرنامج فى مستوى قدرات المتعلميا . -

 أن يراعى مبدأ الفرو  الفردية . -

أن يراعى توفير المكان واإلمكانيات واإلهتمام  -

 اعوامل الس مة . 

 أن تحقم محتويات البرنامج تكامل الشخصية . -
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 االمرونة والتنوق .أن يتسض البرنامج  -

 خطوات إعداد البرنامج التعليمى 

 عند اعداد البرنامج قامت الباحثه /

اتحديممد الهممدف ممما تصممميض البرنممامج التعليمممى  •

 ابستخدام الوحدات النموذجية التطبيقية .

اعمل احث مرجعممى للمراجممز العلميممة والدراسممات  •

 الخاصة االوحدات النموذجية .

التطبيقية احيث تشمممل  ابعداد الوحدات النموذجية •

 ل وحد  علممى عممدد ممما المحابممرات يسممير فيهمما 

المتعلض حس  قدرته الذاتية مز تحديد أقل عدد ممما 

 المحابرات فى  ل وحد .

وقمممد قسممممت المحابمممرات التمممى اسمممتقر عليهممما  •

 الخبراء ت ت محابرات لكل وحد  . 

ابعداد الوحممدات النموذجيممة التطبيقيممة وذلممإ عمما  •

  ا لمممى وذلمممإ لسمممهوله  ريمممم تصمممميض الحاسممم 

 استخدامه فى تفريد التعليض والتعليض الذاتى .

 اتصمممميض المحابمممرات التطبيقيمممة الخاصمممة اكمممل  •

وحد  نموذجية تطبيقيممة ثممض تممض اعممداد اورا  العمممل 

الخاصممة االممارسممة العمليممة احيممث الممغ زممما  ممل 

دقيقة ( اواقممز ثمم ي  وحممدات اسممبوعيا   90وحد  ) 

 تى :وتض توزيز المحابر   اآل

 دقمممائم ( مراجعمممة مممما سممموف يمممتض تطبيقمممه  10)

( دقيقممة 60دقيقة ( لنحممماء و ) 15)على الكمبيوتر 

 دقمممممممائم ( للجمممممممزء  5للجمممممممزء األساسمممممممى و )

 الختامى .

 

 

 محتوى البرنامج 

 البرنامج التعليمي االوحدات النموذجية التطبيقية 

 خطوات البحث 

 البرنامج الزمنى

ات القبليمممة التمممى قاممممت الباحثمممة امممبجراء القياسممم 

الضااطة  –استخدمت فى تكافم المجموعتيا ) التجريبية 

(  قبممل البممدء فممى التجراممة لسممباحه الزحممف علممى الظهممر 

م  25/6/2012حتممى يمموم  20/6/2012وذالممإ فممى يمموم 

وذلإ للتأ د ما عدم فرو  فى المستوى امميا المجموعممة 

            التجريبية والمجموعة الضااطة .

 االساسية  تجربه البحث

تممض تطبيممم تجراممة البحممث األساسممية االتعمماون مممز 

(  1/7/2012منطقممة دميمما  للسممباحة  وذالممإ فممى يمموم )

(حيممث قامممت الباحثممة اتطبيممم  23/9/2012حتممى يمموم )

البرنامج التعليمي المقتر  ااستخدام الوحدات النموذجية 

( علممي المجموعممة التجريبيممة وقممد تممض 1التطبيقية مرفم )

( 36( أسممبوق  يشممتمل علممى )12امج لمممدا )تطبيم البرنمم 

وحممدات تعليميممه ( فممى ا سممبوق 3وحممدا تعليمممه اواقممز )

 ( دقيقه 90,وزما الوحدا التعليميه )

 المعالجات االحصائية 

 المتوسط الحسااى  •

 معامل اإللتواء  •

 معامل اإلرتبا  •

 اإلنحراف المعيارى •

 اختبار )ت( •

 نسبة التحسا  •
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 التجريبية. عرض ومناقشة نتائج المجموعة

 البعدي)للمجموعة  التجريبية في متغيرات األداء الفني " –داللة الفروق بين متوسط القياسيين (القبلي 

 (10جدول)

 البعدي(المجموعه التجريبيه –داللة الفروق بين متوسط القياسيين )القبلي 

 25ن= 

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

 ت  القياس البعدي القياس القبلي

 انحراف متوسط انحراف متوسط المحسوبة

 *47.801 1.000 11.200 0.458 1.280 درجة م25أول  1

 *44.817 0.980 10.720 0.493 1.080 درجة م25ثانى  2

 *100.72 1.621 45.280 0.889 5.960 درجه  السباحه  كل  3

  * دال                     1.711=0.05قيمة ت الجدولية عند  رف واحد ومستوى معنوية 

(  توجمممد فمممرو  دالمممه 10يتضممما مممما الجمممدول )

البعممدى (  –احصممائيه امميا متوسممط القياسمميا )القبلممى 

للمجموعممه التجريبيممه فممى اختبممارات ا داء الفنممى لممتعلض 

براات الممرجليا وحر ممات الممذراعيا قيممد البحممث أن قمميض 

)ت( المحسممواه ل ختبممارات ا داء الفنممى قممد تراوحممت 

( وهذا القيض اعلى ممما قيمممه  100.72: 47.801ماايا )

( عند مستوى معنويه 1,711)ت( الجدوليه والتى الغت )

0,05 

 م ، السباحه ككل " 25م ، ثانى 25نسب التحسن للمجموعة التجريبية  في متغيرات األداء الفني " أول 

 (11جدول )

 األداء الفني للسباحة  نسب التحسن للمجموعة التجريبية في متغيرات

                                25=2ن  

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

متوسط 

 القبلـي 

متوسط 

 البعدي
 نسبة التحسن الفرق

 %775.00 9.920 11.200 1.280 درجة م25أول  1

 %892.59 9.640 10.720 1.080 درجة م25ثانى  2

 %660 39.320 45.280 5.960 درجه السباحه  كل 3

أن متغيممرات األداء  (11يتضمما ممما جممدول رقممض )

الفني قد تحسنت لممدي أفممراد المجموعممة التجريبيممة حيممث 

( %660:%775.00تراوحممت نسمم  التحسمما ممماايا )

وهذا القمميض أعلممى ممما قيمممة )ت( الجدوليممة والتممي الغممت 

 .0.05( عند مستوى معنوية  1.711)
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 عرض نتائج المجموعة الضابطة  4/2

 –لقبلممي د لة الفرو  امميا متوسممط القياسممييا  (ا

البعمممدي )للمجموعمممة  الضمممااطة فمممي متغيمممرات األداء 

م ، 25م , الممدوران ، ثممانى 25الفني غطسه البدايه , أول 

 السباحه  كل  .

 (12جدول )

 البعدي للمجموعة  الضابطة  في المتغيرات البحث –)داللة الفروق بين متوسط القياسيين(  القبلي 

                                                                       25=  2ن

 المتغيرات م

وحدة 

 القياس

 ت القياس البعدي القياس القبلي

 انحراف متوسط انحراف متوسط المحسوبة

 26.628 1.000 6.800 0.436 1.240 درجة م25أول  1

 13.279 1.851 6.480 0.440 1.120 درجه م25ثانى  2

 40.589 2.511 28.160 0.850 5.840 درجة السباحه  كل 3

 * = دالة                                                1.711وعند  رف واحد =  0.05قيمة )ت(الجدولية عند مستوى معنوية 

( توجممد فممرو  دالممة 12يتضمما ممما جممدول رقممض )

البعممدي (  –إحصممائية امميا متوسممط القياسممييا )القبلممي 

ات التحليممل الفنممي قيممد للمجموعممة الضممااطة  فممي متغيممر

البحمممث لصمممالا القيممماس البعمممدي حيمممث أن قممميض )ت( 

المحسمممواة لمتغيمممرات التحليمممل الفنمممي قمممد تراوحمممت 

( وهممذا القمميض أعلممى ممما قيمممة 40.589 :26.628ماايا)

( عنمممد مسمممتوى  1.711)ت( الجدوليمممة والتمممي الغمممت )

 . 0.05معنوية  

 الفنى  "نسب التحسن للمجموعة الضابطه  في متغيرات االداء 

 (13جدول )

 األداء الفني نسب التحسن للمجموعة الـضابطة في متغيرات

                          25=2ن   

 نسبة التحسن الفرق متوسط البعدي متوسط القبلـي وحدة القياس المتغيرات م

 %448.39 5.560 6.800 1.240 درجة م25أول  1

 %478.57 5.360 6.480 1.120 درجة  م25ثانى  2

 %382.19 22.320 28.160 5.84 درجة السباحه  كل  3
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( أن متغيممرات األداء 13يتضمما ممما جممدول رقممض )

الفني قد تحسنت لممدي أفممراد المجموعممة الضممااطه حيممث 

% : 448.39تراوحمممممت نسممممم  التحسممممما مممممماايا)

( وهذا القيض أعلى ما قيمة )ت( الجدوليممة %(382.19

.وهممذا  0.05ة  ( عند مسممتوى معنويمم 1.711والتي الغت )

يدل على وجود فرو  ذات د لممه إحصممائيه امميا القياسمميا 

القبلممى والبعممدى للمجموعممه الضممااطه لصممالا القيممماس 

 البعدى فى تعلض سباحه الباف .

 البعدى فى في متغيرات األداء الفني"                                                 –دالله الفروق بين القياسين البعدى 

 (14جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين لدي المجموعتين

 التجريبية ) في المتغيرات( -الضابطة 

 المتغيرات م

وحد  

 القياس

 المجموعة الضااطة المجموعة التجريبية

 ت

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 14,810 1.044 5.560 1.038 9.920 درجة م25أول  1

 9,358 2.018 5.360 1.075 9.640 رجةد م25ثانى  2

 24,552 2.830 22.440 1.952 39.320 درجة السباحة  كل 3

                1.711=0.05* داله              قيمة ت الجدولية عند  رف واحد ومستوى معنوية 

( أن قيممممممة 14يتضممممما مممممما جمممممدول رقمممممض )

)ت(المحسممواةاألداءالفني لسممباحة الزحممف علممى الظهممر 

وهى جميعهمما أ بممر (24,552: 14,810اوحت ما ايا )تر

( مممما يممدل 1.711ما قيمة )ت(  الجدولية والتي الغممت )

علممى وجممود فممرو  ذات د لممة إحصممائية عنممد مسممتوى 

( امميا متوسممطات الفممرو  امميا القياسممات 0.05معنويممة )

القبليممة والبعديممة   للمجممموعتيا التجريبيممة والضممااطة 

 ي المتغيرات .لصالا المجموعة التجريبية ف 

 دالله الفروق فى نسبة التغير بين المجموعتين التجريبية و الـضابطة فى متغيرات االداء   
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 (15جدول )

 دالله الفروق فى نسبة التغير بين المجموعتين

 التجريبية و الـضابطة فى متغيرات االداء الفنى

 25= 2=ن 1ن 

 المتغيرات م

س 
حدة القيا

و
 

 المجموعة التجريبية 

س
ن

ن 
س

ح
بة الت

 

 المجموعة الضابطة 

ن 
س

ح
سبة الت

ن
 

فروق  

نسب  

التحسن 

بين 

المجموعت 

 ين

التجريبية 

 والضابطة 

ي 
ط القبل

س
متو

ي  
ط البعد

س
متو

 

ي 
ط القبل

س
متو

ي  
ط البعد

س
متو

 

 % 32,661 % 448.39 6.800 1.240 % 775.00 11.200 1.280 درجة  م 25أول  1

 % 41,402 % 478.57 6.480 1.120 % 892.59 10.720 1.080 درجة  م 25ثانى  2

 % 72,781 % 382.19 28.160 5.840 % 660 45.280 5.960 درجة  السباحه  كل  3 

 ( وجممود فممرو  فممي 15يتضمما ممما جممدول رقممض )

نسممبة التحسمما امميا المجممموعتيا التجريبيممة والضممااطة 

حيث تراوحت نسبة التحسا اينالمجموعتيا ) التجريبيممة 

 %( 72,781%: 32,661والضممممممممااطة ( ممممممممماايا )

 فمممممي متغيمممممرات األداء الفنمممممي لصمممممالا المجموعمممممة 

 التجريبية .

 مناقشه النتائج :

 مناقشه نتائج المجموعه التجريبيه

(  توجمممد فمممرو  دالمممه 10يتضممما مممما الجمممدول )

البعممدى (  –احصممائيه امميا متوسممط القياسمميا )القبلممى 

للمجموعه التجريبيه فممى اختبممارات ا داء الفنممى لسممباحه 

يممد البحممث أن قمميض )ت( المحسممواه الزحممف علممى الظهممر ق 

: 38.453ل ختبممارات ا داء الفنممى قممد تراوحممت ممماايا )

( وهممذا القمميض اعلممى ممما قيمممه )ت( الجدوليممه  100.72

 ممما  0,05( عنممد مسممتوى معنويممه 1,711والتممى الغممت )

 ( أن متغيممرات األداء الفنممي 11ايضمما يتضمما ممما جممدول)

ث تراوحت قد تحسنت لدي أفراد المجموعة التجريبية حي

( وهممذا القمميض %660:%621.05نس  التحسا ماايا )

( عنممد 1.711أعلى ما قيمة )ت( الجدولية والتي الغممت )

 .0.05مستوى معنوية  

وتعزى الباحثممه ذلممإ التحسمما والفممر  الكبيممر امميا 

القياسمميا القبلممى والبعممدى فممى اختبممارات ا داء الفنممى 

لسممباحه الزحممف علممى الظهممر الممى اسممتخدام الوحممدات 

النموذجيه التطبيقيه فممى التعلمميض ,حيممث تممذ ر زينمم  علممى 

(  أن التعلمميض 21() 2008عمر و غادا ج ل عبممدالحكيض )

االوحممدات يتميممز االتحديممد الممدقيم ل هممداف التعليميممه 

وإفسا  المجال للفرو  الفرديه  ذلإ يتعلض الفممرد معتمممدا 

على نفسه واسرعته الخاصه وايضا يصبا المممتعلض ا ثممر 

ا وحماسمما للتعلمميض وأ ثممر اسممتق ليه وحريممه فممى اهتماممم 

التفكيممر وتممرى الباحثممه أيضمما أن تنمموق مصممادر التغذيممه 

الراجعممه الممى تقممدم المتعلممميا حيممث مشمماهدا الوحممدا 
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التعليميه قبل البدء اممالجزء التطبيقممى يعمممل علممى تحسمما 

 ا داء وتثبيت شكل ا داء فى الذا را 

 الكبيممر   ممما تعممزو الباحثممه هممذا التحسمما والفممر 

ايا القياسيا القبلى والبعممدى فممى اختبممارات ا داء الفنممى 

لسممباحه الزحممف علممى الظهممر الممى  ريقممه نقممل المحتمموى 

ووسممائلها ومممدى تاثيرهمما علممى التعلمميض ,حيممث يسممتخدم 

الكمبيمموتر والممذى يتميممز اسممتخدامه فممى التعلمميض الفممردى 

,والحصول على تغذيه راجعه فوريه ,ويتعلض  يف يحسمما 

و ممذالإ يسمماعد علممى إنشمماء ايئممه تعليمممه تناسمم   ا داء

 مممتعلض واحممد وهممذا ممما أ ممدا  مم  ممما  مممال عبدالحميممد 

( 2007( ووفيقه مصطفى حسمما ) 44( ) 2004زيتون )

 (75 . ) 

واذالإ يتحقممم الفممرب ا ول للبحممث والممذى يممن  

على انه  توجد فرو  داله احصائيه ايا القيمماس القبلممى 

بيه على تعلض براات الممرجليا والبعدى للمجموعه التجري

 وحر ات الذراعيا لصالا القياس البعدى   .

 مناقشه نتائج المجموعه الضابطه :

( توجممد فممرو  دالممة 12يتضمما ممما جممدول رقممض )

البعممدي (  –إحصممائية امميا متوسممط القياسممييا )القبلممي 

للمجموعممة الضممااطة  فممي متغيممرات التحليممل الفنممي قيممد 

حيمممث أن قممميض )ت( البحمممث لصمممالا القيممماس البعمممدي 

المحسمممواة لمتغيمممرات التحليمممل الفنمممي قمممد تراوحمممت 

( وهممذا القمميض أعلممى ممما قيمممة 40.589 :24.872ماايا)

( عنمممد مسمممتوى  1.711)ت( الجدوليمممة والتمممي الغمممت )

( أن متغيممرات األداء 13) ما ايضا جدول . 0.05معنوية  

الفني قد تحسممنت لممدي أفممراد المجموعممة الضممااطه حيممث 

 : %366.67تحسمممممما ممممممماايا)تراوحممممممت نسمممممم  ال

( وهذا القيض أعلى ممما قيمممة )ت( الجدوليممة (382.19%

.وهممذا  0.05( عند مستوى معنوية  1.711والتي الغت )

يدل على وجود فرو  ذات د له إحصممائيه امميا القياسمميا 

القبلممى والبعممدى للمجموعممه الضممااطه لصممالا القيمماس 

 البعدى فى تعلض براات الرجليا وحر ات الذراعيا .

( ان التغذيممه 7م( )1999ويرى على مصطفى  ه )

الراجعه تلع  دور اساسيا فى التعليض , فممبذا  ممان التكممرار 

يمدى الى حدوي التعلض , فأن التكممرار فممى غيممام التغذيممه 

الرجعيه ينتج عنه زيادا فى الجهد والوقت لحدوي الممتعلض 

 نتيجه لعدم معرفه المتعلض اأخطائه ويذ ر محمممد الممدريج 

( إن دور المعلمممض فمممى الطريقمممه التقليديمممه 9م( )2004)

يممتلخ  فممى نشمما  المممدرس ويتر ممز االخصممو  فممى 

الشممر  وأداء وظيفمممه أساسممميه وهممى نقمممل المعلوممممات 

والحر  على حفظها وترسيخها فممى عقممول المتعلممميا , 

 ممما تممرى الباحثممه التقممدم فممى تعلممض سممباحه الزحممف علممى 

وممما يحويممه ممما الظهر الى تأثير البرنامج التعليمى ذاتممه 

خطوات تعليميه و ذلإ التممدريبات علممى المهممارا  و ممذلإ 

ا دوات المساعدا فى التعلض والتشااه فى البيئه التعليميممه 

امميا المجموعممه الضممااطه والتجريبيممه ودور المعلممض فممى 

 اعداد مهارا السباحه .

واذلإ يتحقم الفممرب الثممانى للبحممث والممذى يممن  

ئيه ايا القيمماس القبلممى على أنه  توجد فرو  داله احصا

والبعدى للمجموعه الضااطه فممى تعلممض بممراات الممرجليا 

 وحر ات الذراعيا  لصالا القياس البعدى   .

مناقشه نتــائج الفــرق بــين القياســين البعــديين للمجمــوعتين 

 الضابطه ( قيد البحث –)التجريبيه 

( أن قيممممممة 14يتضممممما مممممما جمممممدول رقمممممض )

لزحممف علممى الظهممر )ت(المحسممواةاألداءالفني لسممباحة ا

وهى جميعهمما أ بممر (24,552: 12,818تراوحت ما ايا )

( مممما يممدل 1.711ما قيمة )ت(  الجدولية والتي الغممت )

علممى وجممود فممرو  ذات د لممة إحصممائية عنممد مسممتوى 
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( امميا متوسممطات الفممرو  امميا القياسممات 0.05معنويممة )

القبليممة والبعديممة   للمجممموعتيا التجريبيممة والضممااطة 

جموعممة التجريبيممة فممي المتغيممرات . ممما ايضمما لصالا الم

( وجمممود فمممرو  فمممي نسمممبة التحسممما اممميا 15جمممدول )

المجموعتيا التجريبيممة والضممااطة حيممث تراوحممت نسممبة 

التحسا اينالمجموعتيا ) التجريبيممة والضممااطة ( ممماايا 

فممي متغيممرات األداء الفنممي %( %72,781: 25,438)

 لصالا المجموعة التجريبية .

هممذا التحسمما والفممر  المعنمموى امميا  وترى الباحثه

القياسممميا البعمممدميا للمجموعمممه التجريبيمممه )الوحمممدات 

النموذجيممه التطبيقيممه (  والقيمماس البعممدى للمجموعممه 

الضااطه ) التقليدى ( إلى التأثير ا يجممااى للوحممدات وممما 

يوجد اهمما ممما مميممزات حيممث مراعمماا الفممرو  الفرديممه , 

علمميض, ا عتممماد علممى ا هممداف الوابممحه , الحريممه فممى الت

الذات , تنوق الوسائل التعليميه الحديثه , و ذلإ الدافعيممه 

نحو التعليض اطريقه جيدا وهذا يتفممم  ثيممرا مممه أراء  مم  

( واحمممد 12م( )2008ما نوال شلتوت ومحسا حم  )

(و مممممممممممممال 1م( )2007ممممممممممممماهر واخممممممممممممرون )

 (.44م()2004زيتون)

نموذجيه وترى الباحثه أن خطه التعليض االوحدات ال

التطبيقيه  الموديو ت   تر ز أو  على أ تسام الجان  

المعرفممى ادرجممه  بيممرا و  يممتض ا نتقممال الممى الجانمم  

التطبيقممى ا  اعممد التأ ممد ممما ان المممتعلض قممد حصممل علممى 

جانمم   بيممر ممما المعرفممه علممى تعلممض بممراات الممرجليا 

وحر ات الذراعيا , وهو االتالى يمثر ادرجه  بيرا علممى 

 اء الفنى أثناء التطبيم.ا د

 وامممذلإ يتحقمممم الفمممرب الثالمممث للبحمممث والمممذى 

توجممد فممرو  دالممه احصممائيه امميا  يممن  علممى انممه  

القياسممميا البعمممدييا لكممم  مممما المجموعمممه التجريبيمممه 

والمجموعممه الضممااطه علممى تعلممض سممباحه الزحممف علممى 

الظهر لدى البممراعض  لصممالا المجموعممة التجريبيممه.  قيممد 

 البحث

 ات والتوصياتاالستخالص

 االستنتاجات : 

ممما خمم ل اإلجممراء التممي انممي عليهمما هممذا البحممث 

وتحليل النتائج التي توصلت إليها الباحثة أمكمما اسممتنتاج 

 ما يلي :  

 الطريقممممة التقليديممممة المتبعممممة )أسمممملوم األوامممممر(  -

أثممرت ايجاايمما  علممى مسممتوي تعلممض بممراات الممرجليا 

 وحر ممممات الممممذراعيا البحممممث ألفممممراد المجموعممممة 

 الضااطة.  

أثر البرنامج التعليمي ااستخدام الوحممدات النموذجيممة  -

التطبيقية  تأثيرا  ايجاايا  علممى مسممتوى تعلممض بممراات 

المممرجليا وحر مممات المممذراعيا  قيمممد البحمممث ألفمممراد 

 المجموعة التجريبية. 

تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت الوحدات  -

طة التممي النموذجية التطبيقية علممى المجموعممة الضمماا

اسممتخدمت الطريقممة التقليديممة )أسمملوم األوامممر( فممي 

 مستوى أداء سباحة الزحف علي الظهر قيد البحث.  

البرنامج التعليمي  ان أ ثر تأثيرا  على تعلممض بممراات  -

الرجليا وحر ات الذراعيا لدي البممراعض  قيممد البحممث 

ما  الطريقة التقليدية المتبعة )أسلوم األوامممر( مممما 

ليمممة البرنمممامج التعليممممي ااسمممتخدام يمممدل علمممى فاع

 الوحدات النموذجية التطبيقية . 
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 التوصيات

انط قمما مممما أسممفرت عنممة نتممائج الدراسممة الحاليممة 

 يوصي اما يلي :

برور  استخدام الوحدات النموذجية التطبيقية علممي  -

تعلض سباحة الزحف علي الظهر اعتبار أنها ما  ممر  

يممة ممما التر يممز السباحة التممي تحتمماج الممي درجممة عال

 والتوافم في األداء.

العمل علي قيام متخصصيا اتصممميض ارمجيممات لممتعلض  -

 السباحة ٍوالريابات األخرى.

بممرور  تمموفير أممما ا مخصصممة اجمموار حمامممات  -

 السباحة لعرب الوسائط المتعدد  اها.
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Abstract 

Effectof using Moduls on the learning  back swimminglevel of the buds 

 

This research aims to know: 

Effectof using Moduls on the learning back swimminglevel of the buds    to learn 

the movement of back Swimming". 

Researcher used quasi-experimental design groups, one experimental and the 

other officer following the pre and post measurements of the two groups (experimental 

and control). 

Sample was selected search as deliberate among practitioners of the sport of 

swimming area Damietta were divided randomly into two equal groups and unequal 

strength stood each sample (25) emerging experimental group which has been applied 

by the tutorial using digital multimedia, (25) Nashi the control group, which was applied 

the traditional program. 

The researcher concluded that the tutorial using digital multimedia was 

moreeffective than the traditional method which led to improve the performance of the 

movement of the trunk in the butterfly I have the experimental group at a higher rate 

than the control group. 

 


