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  صملخ

أدوات الطفو المساعدة على تعلم بعض المهارات  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام
التجريبي  المنهجاألساسية في السباحة لطالب التربية الرياضية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث 

 العينة قسمت.  ، ممن ليس لديهم أي خبرة سابقة في السباحةاطالب) ٢٤( على عينة قصدية قوامها
لمت بالطريقة التقليدية، وأخرى تجريبية تعلمت حداهما ضابطة تعاإلى مجموعتين متساويتين 

دلت .  سبوعياأباستخدام أدوات الطفو المساعدة ولمدة ثمانية أسابيع بواقع ثالث وحدات تعليمية 
نتائج االختبارات المهارية المستخدمة في الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 

وقد .  القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبيةاألداء المهاري بين أفراد المجموعتين على 
  .  السباحةوأنواع  أوصى الباحث باستخدام أدوات الطفو المساعدة في تعليم مهارات

 
Abstract 

The purpose of the study was to identify the effect of using floating 
equipment that helps in learning some basic Swimming skills for Students of 
Physical Education. To achieve this, the researcher used the Experimental 
Method on an intentional sample of (24) students with no previous experience 
in swimming.  This sample was divided in to two equal groups, the control 
group were taught according to the traditional method, and the experimental 
group were taught by using the floating equipment over eight weeks, three 
learning units per week.  Results indicated that there are significant statistical 
differences in the level of performance between the two groups and for the post-
test in favor for the experimental group.  The researcher recommends using 
floating equipment in learning swimming skills and kinds.   
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  وإطارها النظري مقدمة الدراسة

ساس األول لها وبدون إتقانها ال يستطيع السباحة أحد أنواع الرياضات المائية وتعتبر األ
الفرد ممارسة أي نشاط في المجال المائي، وتختلف رياضة السباحة في طبيعتها عن باقي 

درة الفرد على التعامل مع الوسط المائي الذي يختلف قاألنشطة الرياضية األخرى من حيث 
  .  )١٠، ص١٩٩٧، سالم( اختالفا آليا عن اليابس الذي يعيش فيه

إحدى الفعاليات الرياضية التي تنفرد بحالة خاصة عن بقية األلعاب  هي والسباحة
ن او.  الرياضية، وهي إمكانية ممارستها من قبل آال الجنسين ذآورا وإناثا وفي مختلف األعمار

رياضة السباحة وما تشمله من ألعاب رياضية متعددة ما هي إال جزء من النشاطات الرياضية 
، العياش وآخرون( ة الجوانبنة متعددي ترمي إلى تربية الجيل الجديد تربية متزالكثيرة والت

  .  )٩، ص١٩٨٧

تعلمها ويعلمها وتعد عملية تعلم السباحة رسالة إنسانية وواجب إلزامي على آل فرد أن ي
من  اآلخرين وإنقاذ، حيث تمكنه من المحافظة على حياته )١١، ص١٩٩٤، أبو العال( لغيره
  .  الغرق

ر بن الخطاب رضي ورد عن الخليفة الفاروق عم إذعلى تعلم السباحة،  اإلسالملذا فقد حث 
  .  )٦٧، ص١٩٩٣، الببيلي( "علموا أوالدآم السباحة والرماية ورآوب الخيل"اهللا عنه قوله 

في ضفتعلم السباحة يعد وسيلة يمكن االستفادة منها في أوقات الفراغ بغرض الترفيه فهي ت
  .  العليا المستويات إلىممارسيها، أو للوصول  على عادةالمرح والس

 إلىالسباحة آرياضة متكاملة من حيث أنها تؤدي  إلى )٣، ص١٩٩٠، حسنين( وينظر
تحريك آل عضالت الجسم وتكسبه مرونة ورشاقة في الحرآة، وهي الصفات التي يحتاجها أي 

  .  رياضي يمارس أي نوع من أنواع الرياضة

اللعب في الوسط المائي وسيلة محببة من أجل  أن )(Oscena, et al., 1991, p. 3 ويرى
  .  ةمبكر في سن يمتلك القدرة على السباحة وتعلم مهاراتها أن إنسانعلى آل التنمية الحرآية، لذا 

تمثل األدوات المساعدة جزءا هاما لالرتقاء بالعملية التعليمية في مجال تعليم المهارات و
  :تساعد على احة حيثالحرآية في السب

  .  اآتساب آامل صحيح للحرآة -

 .  تنمية المهارات الحرآية -

  .تحقيق معدل أسرع ألداء الحرآة -

تعلم  إمكانيةالتمهيدية التي تسهل  السباحة تمرينات أداءالمساعدة في  األدواتتستخدم و
د تعلمها، آما أنها تجعل المتعلم أآثر ترآيزا على المهارات المرا فاألدوات.  .  الحرآات الصعبة

باإلضافة إلى دورها تساعد في التغلب على الخوف، لذلك فهي تعتبر من العوامل التربوية الهامة 
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، القط( في مساعدة المعلم على تنويع التعليم مما يستثير ميول المتعلم لتحسين األداء األفضل
  .)٤٩، ص٢٠٠٤

تعليمية في عملية تعلم أن استخدام الوسائل ال )٥٢، ص٢٠٠٢، زآي وآخرون( ويرى
المهارات الحرآية يؤدي إلى بناء وتطور التصور الحرآي عند الفرد المتعلم، وتحسين 

  .  مواصفات األداء، والتأثير في سرعة التعلم

اهتمامهم  وإثارةالعوامل الهامة في جذب انتباه المتعلمين  أحدوتعد الوسائل المساعدة 
، وتوفير وقت وجهد األداءات االيجابية في العمل وتحسين وتشويقهم، وتعمل على تكوين االتجاه

  .  )١٧، ص١٩٩٦، أبو المعاطي( ساب أفضل للمهارةالمدرس وتساعد المتعلم على اآت

ومن خالل إطالع الباحث على األدب التربوي الحظ أن دراسة السباحة قد حظيت على 
اولت تني، لكنه لم يهتدي إلى دراسات التعليمي والتدريب في الجانباهتمام واسع من قبل الباحثين 

استخدام أدوات الطفو المساعدة في تعليم المهارات األساسية للسباحة، بيد أن هناك عدد من 
أخرى تشير نتائجها وبطريقة غير مباشرة إلى اإلطار العام  وسائل تعليميةالدراسات وباستخدام 

  :ث أهم هذه الدراساتلهذه الدراسة، وانسجاما مع أهداف الدراسة يعرض الباح

بدراسة تجريبية للتعرف على أثر استخدام أسلوب ) ٢٠٠٢( قامت الكاتب والجابي
طالبة من طالبات ) ٢٠( االآتشاف الموجه في تعلم مهارات السباحة الحرة على عينة مكونة من

وجود  حيث أشارت نتائج الدراسة عن.  المرحلة األولى في آلية التربية الرياضية بجامعة بغداد
فروق عشوائية في مستوى األداء الفني للسباحة الحرة بين المجموعة التي استخدمت أسلوب 

وجود  علىاالآتشاف الموجه والمجموعة التي استخدمت األسلوب التقليدي، آما دلت النتائج 
  .  االآتشاف الموجه فروق معنوية في مستوى التحصيل المعرفي لصالح أسلوب

أثر برنامج تعليمي في الماء العميق  علىلتعرف ا هدفت إلى )١٩٩٨( ودراسة محمود
والضحل على سرعة تعلم المهارات األساسية في رياضة السباحة، حيث تم تنفيذ برنامج تعليمي 

طالب تم ) ٢٠( مقترح لمدة ثمانية أسابيع بواقع ثالث وحدات أسبوعية على عينة عمدية قوامها
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى .  طة واألخرى تجريبيةتقسيمها إلى مجموعتين أحداهما ضاب

وجود فروق بين القياس القبلي والبعدي على جميع متغيرات الدراسة لصالح القياس البعدي لدى 
  .  )الماء العميق( أفراد المجموعة التجريبية

بدراسة تجريبية هدفت إلى تحسين مستوى اإلعداد  (Abu Tame, 1997) وقام أبوطامع
المساعدة في الجرعات  الفنيةي الخاص لسباحي المستويات العليا باستخدام األدوات البدن

التدريبية اليومية واألسبوعية، ولتحقيق ذلك قام بتطبيق برنامج تدريبي مقترح لمدة ثالثة شهور 
في مدينة ) انترناتا( من سباحي المدرسة الجمهورية الرياضية اسباح) ٣٢( على عينة مكونة من

دلت نتائج الدراسة أن للبرنامج .  لمجموعتين ضابطة وتجريبية العينة حيث قسمتآييف، 
التدريبي أثر ايجابي في تطوير وتحسين السرعة والقوة المميزة بالسرعة لسباحي المسافات 

  .  القصيرة ولصالح المجموعة التجريبية، ولم يظهر تأثير سلبي على تحمل القوة



 ......"أثر استخدام أدوات الطفو المساعدة على "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بدراسة للتعرف إلى أثر برنامج مقترح على تحسين  (Abu Zama, 1997) وقام أبو زمع
سنوات في عملية التعليم االبتدائية للسباحة، حيث ) ٨-٧( القدرات التوافقية عند األطفال من

تلميذ ) ٤٠( أستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من تالميذ مدارس مدينة آييف مكونة من
وقد أسفرت الدراسة إلى أن نتائج أطفال .  ضابطة تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وأخرى

العينة التي تعلمت بالطريقة المقترحة أفضل منها في المجموعة األخرى التي تعلمت بالطريقة 
  .  التقليدية وذلك من خالل زيادة حجم العمل الموجه لتطوير القدرات التوافقية

التغذية الراجعة البصرية دراسة تجريبية للتعرف على تأثير ) ١٩٩٦( الربضي وأجرى
باستخدام الوسائل التعليمية على تعلم سباحة الصدر، أجريت الدراسة على عينة من طالب آلية 

طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) ٢٣( التربية الرياضية في جامعة اليرموك حيث اشتملت على
لوجي المتكامل باستخدام تجريبية وضابطة، وقد استخدم مع المجموعة التجريبية األسلوب التكنو

حيث .  ما المجموعة الضابطة فطبقت عليها طريقة التعليم التقليديأالوسائل التعليمية الحديثة، 
لبعدي للمستوى المهاري لسباحة الصدر بين اأسفرت النتائج عن وجود فروق معنوية في القياس 

  .  لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والضابطة 

بدراسة تجريبية للتعرف على اثر استخدام التغذية الراجعة ) ١٩٩٦( امت أبو المعاطيقو
طالبة من ) ٤٤( على تحسين مستوى األداء المهاري في بعض طرق السباحة، على عينة قوامها

طالبات الفرقة الثانية في آلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين 
وقد أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي للبرنامج، حيث تفوقت المجموعة .  وتجريبيةضابطة 

  .  التجريبية على الضابطة في سباحة الزحف على البطن والظهر

دراسة لمعرفة أثر برنامج مقترح لتعليم المهارات ) ١٩٩٤( عرابي ومسمار أنجزتو
لديهن خلفية عن السباحة، وقد تم  سنة ممن ليس ١٤-٧األساسية في السباحة للمبتدئات من سن 

مشارآة، بعد أن تم ) ٣٨( استخدام النسق التجريبي المبسط في منهجية البحث على عينة قوامها
وقد أشارت النتائج .  تحديد خمس مهارات أساسية يسهل إصدار أحكام عليها بشكل موضوعي

شئات مما يعطي مؤشرا على إلى أن ثمة تحسنا واضحا في معظم المهارات األساسية لسباحة النا
   .  نجاح البرنامج بشكل عام

بدراسة تجريبية هدفت التغلب على التوتر عند طلبة مدارس  (Cup, 1994) وقام آب
مشارآا ) ٣٨( متعلمي السباحة وذلك باستخدام التصور الذهني حيث اشتملت عينة الدراسة على

عملية التصور الذهني، وتجريبية تم تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة لم يتم إخضاعها إلى 
وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين المجموعتين .  إخضاعها لعملية التصور الذهني

  .  خضعت آل منهما للدراسة التي

بدراسة للتعرف على أثر برنامج مقترح لتنمية بعض ) ١٩٩٢( وقامت أبو المعاطي
ء في سباحة الصدر، استخدمت الباحثة المنهج مكونات التوافق الحرآي على مستوى األدا

طالبة من طالبات الفرقة الثانية بكلية ) ٤٠( التجريبي على عينتين ضابطة وتجريبية قوامها
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج المقترح له تأثير .  التربية الرياضية للبنات بالزقازيق
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ي وارتباطها بمستوى األداء في سباحة الصدر، ايجابي واضح على تنمية مكونات التوافق الحرآ
  .  ية على المجموعة الضابطةآما أظهرت تفوق المجموعة التجريب

بدراسة تجريبية هدفت إلى الكشف عن مدى تأثير ) ١٩٩١( وقامت مصباح والباجوري
طريقة اللعب الحر في الماء على تعلم مهارات المبادىء األساسية للسباحة لدى أطفال رياض 

طفل إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، ) ٤٠( ألطفال، وقد تم تقسيم أطفال عينة الدراسةا
وأسفرت النتائج عن أن طريقة اللعب الحر في الماء آان لها تأثير ايجابيا على التعلم من خالل 

  .  تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة

المدرسة األولية األولى في تعليم  بدراسة تجريبية لمعرفة أهمية عمر) ١٩٩١( وقام حيدر
مشارآا، انحصر ) ٢٤( المهارات األساسية في السباحة الحرة، حيث اشتملت عينة الدراسة على

.  سنوات، قام الباحث بتقسيم العينة إلى ثالث مجموعات متساوية ٨-٦العمر الزمني لهم ما بين 
سنوات، مما ) ٨،٧،٦( بفئاتها الثالثوقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في أداء العينة 

  . سنوات )٨-٦( العمر المبكريدل على عدم وجود فروق بين أعمار المرحلة األولى من مرحلة 

بدراسة تجريبية لمعرفة تأثير تنمية الثقة بالنفس على تعلم ) ١٩٩٠( وقام عبد الهادي وعلى
طالبات آلية التربية الرياضية طالبة من ) ٤٠( السباحة، أجريت الدراسة على عينة مكونة من

أظهرت النتائج إلى أن تنمية الثقة بالنفس لها تأثير ايجابي على تعلم السباحة، .  للبنات بالقاهرة
وأن المجموعة التجريبية التي طبقت التدريبات المائية الخاصة بالثقة بالنفس قد سجلت فروقا 

  .  لدرجة الثقة بالنفس ودرجة األداءالمجموعة الضابطة في القياس البعدي  علىذات داللة 

بدراسة تجريبية للتعرف على أثر برنامج مقترح على تنمية ) ١٩٩٠( وقامت الجبيلي
طالبة من طالبات ) ٢٨( اإلدراك الحس حرآي ومستوى األداء في السباحة على عينة مكونة من

جود فروق معنوية في تنمية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى و.  آلية التربية الرياضية باإلسكندرية
اإلدراك الحس حرآي ومستوى األداء بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 

  .  ولصالح التجريبية

في ضوء عرض الدراسات السابقة تبين للباحث أنها اهتمت بدراسة أثر البرامج التعليمية 
 الوسائل التعليميةوباستخدام بعض  التجريبي على تعلم مهارات وأنواع السباحة باستخدام المنهج

آالتغذية الراجعة وأسلوب االآتشاف الموجه والتصور الذهني واإلدراك الحسي واللعب الحر، 
في  استخدامها ألدوات الطفو المساعدة الحالية الدراسةما يميز  إال أن  وتمرينات الثقة بالنفس،

  .  د على أهمية أجراء مثل هذه الدراسةوهذا يؤآ ،تعليم المهارات األساسية للسباحة
  
  شكلة الدراسةم

حده من أهم وسائل التربية الرياضية في معاهد وآليات التربية اتعد السباحة آمادة تعليمية و
ويعد خريجو التربية الرياضية هم الدعامة األساسية  )(Bolkakof, 1984, p. 3 الرياضية

، غير أنه من المالحظ ونتيجة خبرة الباحث في تدريسه لتنفيذ البرامج وتطبيق المناهج المدرسية
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، أن واحدة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني لمساقات السباحة في قسم التربية الرياضية في
تعليم  جاءت للباحث فكرة من هنا السباحة، ممارسة القدرة علىمعظم الطلبة ليس لديهم 

استخدام أدوات الطفو ب التربية الرياضية المهارات األساسية في السباحة لطالب تخصص
أن حسن استخدام الوسائل المساعدة يسهم إلى ) ١٩٢، ص١٩٩٧سالم، (، حيث تؤآد المساعدة

، آما أنها تساعد في حد آبير في قدرة الطالب على سرعة التعلم وإتقان مهارات السباحة
   .اختصار الزمن المخصص لتعليم المهارة

  
  أهمية الدراسة

في  استخدام أدوات الطفو المساعدة للكشف عن فاعلية همية الدراسة في أنها محاولةتكمن أ
طالب تخصص التربية الرياضية، وتزويد لالمهارات األساسية في السباحة  تعلم وتطوير

تعلم  في اومدى فاعليته استخدامها المعلمين والمدرسين والباحثين بمعلومات قيمة حول أثر
  .الي االستفادة من نتائج الدراسة الحاليةمهارات السباحة وبالت

  
  أهداف الدراسة

  :إلى التعرف سعت الدراسة

المهارات األساسية في السباحة  بعض تعليم على استخدام أدوات الطفو المساعدةأثر  .١
 .  لطالب تخصص التربية الرياضية

 .  تجريبيةعلى مستوى األداء المهاري لدى أفراد المجموعة الأدوات الطفو  استخدام أثر .٢

  .  الفروق في تعلم المهارات قيد الدراسة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية .٣
  

  الدراسة اتفرضي

   :اآلتية اتسعت الدراسة إلى فحص صحة الفرضي

 األداءفي مستوى ) ٠.٠٥ ≤ α( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .١
بين  لدى أفراد المجموعة الضابضة ةفي السباح األساسيةالمهاري لبعض المهارات 

 .  القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي القياسين

 األداءفي مستوى  )٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .٢
بين  لدى أفراد المجموعة التجريبية في السباحة األساسيةالمهاري لبعض المهارات 

 .  الح القياس البعديالقبلي والبعدي ولص القياسين

 األداءفي مستوى  )٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .٣
لدى أفراد المجموعتين الضابطة  في السباحة األساسيةالمهاري لبعض المهارات 

 .  التجريبية القياس البعدي ولصالح والتجريبية على
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  مصطلحات الدراسة

ات المائية الهامة والتي تستغل الوسط المائي آوسيلة للتحرك احد أنواع الرياض : السباحة
خالله عن طريق آل من حرآات الذراعين والرجلين والجذع بغرض االرتقاء بكفاءة اإلنسان 

  .  )٣، ص٢٠٠٤، القط( بدنيا ومهاريا ونفسيا

  .  )٤، ص٢٠٠٤، القط( يعني بقاء الجسم آليا أو جزئيا فوق سطح الماء  :الطفو

هو عبارة عن اختراق الجسم للماء عن طريق الدفع للحائط أو أرضية حمام  : قاالنزال
  .  )٦٧، ص٢٠٠٢، زآي( السباحة مع اتخاذ الجسم الشكل المغزلي االنسيابي

البقاء في حالة الطفو بحيث الرأس خارج الماء والتنفس مع اتخاذ  : الوقوف في الماء
  .  )٩٨، ص١٩٩٩، راتب( ين معارجلالجسم الوضع الرأسي وحرآة الذراعين وال

هو غوص الجسم  يعرفه الباحث إجرائيا على انه ):التعلق الرأسي للجسم( : توقيت التنفس
ليتجه الجسم ألسفل ألعلى  باليدين الماءرأسيا تحت سطح الماء بعد أخذ الشهيق عن طريق دفع 

عن طريق الزفير للوصول وتفريغ الهواء داخل الماء ) المدبب( مع اتخاذ الجسم الشكل المغزلي
إلى أرضية الحمام ثم دفع األرضية بالقدمين لالندفاع فوق سطح الماء ألخذ الشهيق وتكرار 

    .  العملية
  

  مجاالت الدراسة

للعام المسجلين  الحكومية طالب قسم التربية الرياضية في آلية خضوري  :المجال البشري
  .  ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي 

  .  فلسطين -  طولكرم الساحل في مدينة مسبح  :المجال المكاني

ي الفصل الصيفي من العام الدراسي تم أجراء الدراسة وتطبيق البرنامج ف  :المجال الزماني
حيث تضمنت مدة أجراء الدراسة  ٢٨/٧/٢٠٠٥ – ٤/٦قعة ما بين افي الفترة الو ٢٠٠٤/٢٠٠٥

تم إعطاء المجموعة الضابطة وقد .  ثمانية أسابيع مشتملة على ثالث وحدات تعليمية أسبوعيا
  .  ولكن بالطريقة التقليدية دون استخدام أدوات الطفو المساعدة نفسها عدد اللقاءات

  
  إجراءات الدراسة

  
  منهج الدراسة

القياس القبلي  ياستخدم الباحث المنهج التجريبي بطريقة المجموعات المتكافئة وبالتصميم ذ
  .  والضابطة، وذلك لمالءمته وطبيعة الدراسةوالبعدي لكل من المجموعتين التجريبية 
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  مجتمع الدراسة

طالب قسم التربية الرياضية في آلية خضوري الحكومية للعام من  مجتمع الدراسة تكون
  .  طالبا) ٢١٣( والبالغ عددهم ٢٠٠٤/٢٠٠٥دراسي ال
  

  عينة الدراسة

) ٢٤( حيث اشتملت على الثانية، الدفعةعينة الدراسة بالطريقة العمدية من طالب  رتاختي
متكافئتين و متساويتين ممن ليس لديهم خبرة سابقة في السباحة، قسمت إلى مجموعتين اطالب

 آمجموعةالرابعة  الدفعةمن طالب  اطالب) ١٦( أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، إضافة إلى
  .  راسةارات المهارية قيد الدب، من أجل إيجاد صدق التمايز لالختمميزة وغير مميزه

على أفراد العينة وللتأآد من عدم وجود خبرة سابقة  ةالتعليمي الوحداتوقبل البدء بتطبيق 
  :  في السباحة طلب من آل طالب القيام بما يلي

  .  )الدرج أو القفز بالرجلين أو بالرأس( النزول إلى حمام السباحة بأي طريقة يراها مناسبة .١

مشي أو محاولة ( ي طريقة يراها الطالب مناسبةالتقدم لإلمام داخل الوسط المائي بأ .٢
 .  )السباحة

عملة معدنية أو حجر صغير ( جمع األشياء الخمسة من قاع الحمام في المنطقة الضحلة .٣
 .  )أملس

  :وبناء على ما سبق تم استبعاد الطالب الذين قاموا بأداء أي مما يلي

  .  النزول إلى حمام السباحة عن طريق القفز بالرأس -

قدم لإلمام داخل الوسط المائي عن طريق سباحة أآثر من نصف عرض المسبح الت -
 .  متر )٥.  ١٢( عرض المسبح

 .  من تمكن من التقاط األشياء من قاع الحمام في ثالث محاوالت فأقل -

ض النظر عن غآما استبعد الطالب الذين لديهم أي خبرة تعليمية سابقة في السباحة ب
يرات العمر، عينة الدراسة في متغ ؤوتكاف يبين خصائص) ١( ولوالجد.  مستواهم المهاري
  :والطول، والوزن
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  .العمر، والطول، والوزن متغيرات تكافؤ مجموعتي البحث في:  )١( جدول

  السمات

  المجموعة الضابطة

  )١٢= ن (

  المجموعة التجريبية

ت   )١٢= ن (
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  رافاالنح  المتوسط االنحراف  المتوسط

  ٠.٣٧  ٠.٩٠  ٣.٠٨  ١٩.٥٨  ٠.٧٩  ٢٠.٤١  العمر

  ٠.٩٣  - ٠.٠٨  ٨.٣٧  ١٧٦.٤١  ٥.٧٨  ١٧٦.١٦  الطول

  ٠.٥٤  ٠.٦٧  ٩.٣٦  ٦٩.٥  ٨.٤٦  ٧١.٧٥  الوزن

  .  )٢٢( بدرجات حرية) ١.٨٦( الجدوليةت  ،)٠.٠٥=  α( عند مستوى إحصائيادال   *

سمات أفراد عينة  المحسوبة على" ت"أن جميع قيم اختبارات  )١( يتضح من الجدول
، أي انه ال توجد )١.٨٦( الجدولية" ت"المجموعتين التجريبية والضابطة آانت اقل من قيمة 

بين سمات أفراد المجموعتين الضابطة ) ٠.٠٥=α( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 .  والتجريبية وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ أفراد المجموعتين

  

  أدوات الدراسة
  

  المساعدة األدوات  :أوال

  :المستخدمة في القياس األدوات .١

  .)سم( جهاز الرستاميتر لقياس الطول  -

 .)آجم( ميزان طبي لتحديد الوزن  -

 .)متر( شريط قياس لقياس المسافة  -

   Stop watch (ث) ساعة توقيت  -

   . بأجهزة أخرى مماثلة للتأآد من صالحيتها قبل االستخدام األجهزةوقد تم معايرة هذه 

 :المستخدمة في التعليم األدوات  .٢

  Floating Tools لوحات طفو -

   Paddlesلوح الكفين -

  Kick Boardضربات الرجلين لوح -
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 . Pull Buoys)الطفو حزام( عوامات الشد الطافية -

  .Tubes )عوامة( إنقاذعجل  -

 Fins زعانف -

 .)للعضد( عوامات الطفو -

 .إنقاذ وعصا حبل -

 .متر) ٥( حبال بطول -

 .)نقود( عملة صغيرة -

  .بالستيك وآرات قاأطو -

 .أحجار صغيرة ملساء مدهونة -

  .مكعبات بداية -
  
  ية،راالختبارات المها  :ثانيا

 سالم،( و )٥١ص ،٢٠٠٤ القط،( من خالل مراجعة الكتب والمصادر العلمية المتخصصة
 ،١٩٩٨ محمود،( واإلطالع على بعض الدراسات في المجال آدراسة )١٥٨-١٥٧ص ،١٩٩٧
مدت مجموعة من االختبارات المهارية وذلك لمناسبتها وطبيعة الدراسة، حيث تم اعت ،)٥٠ص

  :واالختبارات هي، )١الملحق( تطبيقها بعد إيجاد صدقها وثباتها

 .  )بالمتر( االنزالق على البطن ألطول مسافة .١

 .  )بالمتر( االنزالق على الظهر ألطول مسافة .٢

 .)بالثانية( م١٢.٥سافة لم الطفو على البطن وضع ضربات الرجلين من .٣

 .)بالثانية( م١٢.٥لمسافة  الطفو على الظهر وضع ضربات الرجلين من .٤

 .  )تكرار( التعلق الرأسي للجسم - توقيت التنفس .٥

 .  )بالدقيقة( ألطول فترة زمنية الوقوف في الماء العميق .٦

 .  )درجة( الماء العميق الوثب إلى .٧

  . )بالمتر( السباحة الكالبية ألطول مسافة .٨

 .  )بالمتر( ألطول مسافة سباحة الظهر االبتدائية .٩
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 صدق االختبارات

  :صدق االختبارات استخدم الباحث نوعين من الصدق هما إليجاد

حيث تم عرض االختبارات على خمسة محكمين من حملة شهادة : صدق المحتوى
 إلبداءكومية الدآتوراة في التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية وآلية خضوري الح

آرائهم ومالحظاتهم العلمية حول هذه االختبارات ومدى مالءمتها، ووجد أن هناك اتفاقا على أن 
  .  االختبارات صادقة وتقيس ما وضعت من أجله

صدق المجموعات المتضادة على االختبارات المهارية المستخدمة،  إيجادتم : صدق التمايز
 الدفعة طالبة في السباحة ومجموعة أقل تميزا من قام الباحث باختيار مجموعة مميزحيث 

لى اعتبار أن االختبار الذي يميز بين المجموعة المميزة ع ،من خارج عينة الدراسةوالرابعة 
يوضح تجانس أفراد المجموعتين بينما ) ٢( ، والجدولاصادق اوالمجموعة األقل تميزا يعد اختبار

ة الفروق بين أفراد المجموعتين المميزة وغير لدالل) ت( نتائج اختبار) ٣( يوضح الجدول
  :مميزةال

لداللة الفروق بين سمات أفراد المجموعتين المميزة وغير ) ت( نتائج اختبار:  )٢( جدول
  .المميزة

  السمات
ت   )٨=ن( غير المميزة  )٨=ن( المميزة

  المحسوبة
مستوى 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

  ٠.١٠  ١.٦٢  ١.٠٣  ٢٢.٢٥  ٠.٣٥  ٢١.١٢  العمر

  ٠.٣٠٠  ١.٠٧  ٣.٧٥  ١٧٦.١٢  ٢.٦٤  ١٧٧.٨٧  الطول

  ٠.٦٢  ٠.٥٠  ٥.٥٨  ٦٩.٨١  ٨.٨٩  ٧١.٦٨  الوزن

  .  )٢٢( بدرجات حرية) ١.٨٦( ، ت الجدولية )٠.٠٥≤  α( عند مستوى إحصائيادال   *

 المحسوبة على سمات أفراد عينة" ت"أن جميع قيم اختبارات ) ٢( يتضح من الجدول
، أي انه ال توجد )١.٨٦( الجدولية" ت"المجموعتين المميزة وغير المميزة آانت اقل من قيمة 

بين سمات أفراد المجموعتين المميزة  )٠.٠٥=  α( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
  .  تكافؤ أفراد المجموعتين على تدلوهذه النتيجة  ،المميزة وغير
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بين المجموعة المميزة والمجموعة ) ت( ات المعيارية وقيمةالمتوسطات واالنحراف:  )٣( جدول
  .غير المميزة

وحدة   االختبارات
  القياس

 المجموعة المميزة
  )٨=ن(

المجموعة غير 
ت   )٨=ن( المميزة

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

االنزالق على 
  .  البطن

  ٠.٠١  ٢.٩٨  ٠.٩٢  ٥.٢٥  ٠.٩١  ٦.٦٢  متر

االنزالق على 
  .  الظهر

  ٠٠٠  ٦.٠٦  ٠.٣٧  ٤.٧٥  ٠.٥١  ٦.١٢  متر

ضربات الرجلين 
الطفو على  من

البطن مسافة 
  م١٢.٥

١١.٦٣  ٠.٥٨  ١٧.١٩  ٠.٩٠  ١٢.٧٥  ثانية
-  

٠٠٠  

ضربات الرجلين 
الطفو على  من

مسافة  الظهر
  م١٢.٥

١١.٩٣  ٠.٦٠  ١٨.١٢  ٠.٧٠  ١٤.١٩  ثانية
-  

٠٠٠  

  ٠٠٠  ١٧.٧١  ٦.٣٢  ٥٢.٣٧  ٣.١٩  ٩٦.٧٥  تكرار  توقيت التنفس

  ٠٠٠  ٥.٣٣  ١,٤٠  ٩.٤١  ٣.٦١  ١٦.٧٢  دقيقة  الوقوف في الماء

  ٠٠٠  ١٠.١١  ٠.٤١  ٥.٥٦  ٠.٥٨  ٨.١٢  درجة  القفز إلى الماء

  ٠٠٠  ٧.٤٨  ٣.٥٨  ٢٦.٣٧  ١.٩٣  ٣٧.١٥  متر .  السباحة الكالبية

سباحة الظهر 
  .  االبتدائية

٠.٠٠  ١٢.٦٣  ٢.٦١  ٢٠.٥  ٢.١٩  ٢٦.٢٥  متر
٠  

  .  )١٤( بدرجات حرية) ١.٧٦( ، ت الجدولية) ٠.٠٥=  α( عند مستوى إحصائياال د  *

المحسوبة على االختبارات قيد  "ت"أن جميع قيم اختبارات  )٣( يتضح من الجدول
، أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية )١.٧٦( الجدولية" ت"الدراسة آانت اآبر من قيمة 

الختبارات بين أفراد المجموعتين المميزة وغير المميزة على هذه ا) ٠.٠٥=  α( عند مستوى
 .  لصالح أفراد المجموعة المميزة، وبهذا يكون قد تحقق صدق التمييز لالختبارات قيد الدراسة
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  ثبات االختبارات

 وإعادةقام الباحث بحساب معامل الثبات لالختبارات المهارية قيد الدراسة بطريقة االختبار 
طالب من المجموعتين المميزة ) ٨( على عينة مكونه من (Test-Retest) تطبيق االختبار

) ٤( الفردية والجدول األرقاموغير المميزة تم اختيارهم بالطريقة المنتظمة حيث تم اخذ جميع 
  :  يوضح ذلك

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون لثبات االختبارات قيد   :)٤( جدول
 .  )٨=  ن( الدراسة

وحدة   االختبارات
 القياس

معامل   التطبيق الثاني  التطبيق األول
  االرتباط

مستوى 
  االنحراف  المتوسط االنحراف  المتوسط  الداللة

االنزالق 
  على البطن

  **٠.٠٠٦  ٠.٨٦  ٠.٧٤  ٦.٦٢  ٦.٣١١.٠٩  متر

االنزالق 
  على الظهر

  **٠.٠٠٢  ٠.٩٠  ١.٠١  ٥.٩٣  ٠.٧٩  ٥.٦٢  متر

ضربات 
 منن الرجلي

الطفو على 
البطن مسافة 

  م١٢.٥

  **٠.٠٠٠  ٠.٩٩  ١.٨٦  ١٤.٦٩  ٢.١١  ١٤.٨٨  ثانية

ضربات 
 منالرجلين 

الطفو على 
الظهر مسافة 

  م١٢.٥

  **٠.٠٠٠  ٠.٩٩  ٢.٠١  ١٥.٧٤  ٢.٠٠  ١٥.٨٢  ثانية

توقيت 
  التنفس

  **٠.٠٠٠  ٩٨  .٠  ٢٤.٤٥  ٧٦.٢٥  ٢٤.٠٦  ٧٥.٨٧  تكرار

الوقوف في 
  الماء

  *٠.٠٤  ٠.٧٦  ٢٣.٧٣  ٢٢.٥٠  ٥.١٢  ١٥.١٢  دقيقة

القفز إلى 
  الماء

 **٠.٠٠٠  ٠.٩٧  ١.٢٥  ٧.٢٥  ١.٤٣  ٧.١٨  درجة

السباحة 
  الكالبية

 **٠.٠٠٠  ٠.٩٨  ٦.٠٨  ٣٢.٨١  ٦.٣٦  ٣٢.٩٨  متر

سباحة 
الظهر 
  االبتدائية

 **٠.٠٠٠  ٩٥  .  ٢.٧١  ٢٨.٢٥  ٣.٢٦  ٢٧.٨٢  متر

  .)٠.٠١=  α( دال إحصائيا عند مستوى *
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األول  للعالقة بين التطبيق )بيرسون( ل االرتباطقيم معام نأ )٤( يتضح من الجدول
، ٠.٩٠، ٠.٨٦( آانت على التوالي الثاني على االختبارات المهارية قيد الدراسة التطبيقو

وهذه القيم تشير إلى ثبات االختبارات ) ٠.٩٥، ٠.٩٨، ٠.٩٧ ،٠.٧٦، ٠.٩٨ ،٠.٩٩، ٠.٩٩
  .  المهارية قيد الدراسة

  
  تموضوعية االختبارا

حيث أن شروط وتعليمات أداء االختبارات المهارية المستخدمة واضحة وال يوجد اختالف 
، فأن ذلك يعني أن االختبارات على )بالزمن أو بالمسافة أو بالتكرار( على آيفية احتسابها سواء

وللوقوف على  الوحدات التعليمية، وبهذا وبعد االنتهاء من تطبيق.  درجة عالية من الموضوعية
  .  لمستوى الذي وصل إليه أفراد عينة الدراسة تم تطبيق االختبارات المهاريةا

  
  في عملية التعليم ةالمستخدم الوحدات التعليمية

 المتخصصة باالعتماد على المراجع العلمية الوحدات التعليميةقام الباحث بوضع مفردات 
 )٢٢٣- ٢١٤ص، ٢٠٠٣، رزق( )٦١- ٥٠، ص٢٠٠٤، القط( )٥٠-٢٩، ص٢٠٠٤، القط( مثل

 )١٦٩، ص١٩٩٨، حلمي( )١٠٠-٨٢، ص١٩٩٩، راتب( )٦٩- ٦٥، ص٢٠٠٢، زآي(
والى ما توصلت إلية  ،)Oscena, et al. 1991, p. 85-101( و )١٨-٩، ص١٩٩٠، حسنين(

ذلك تم  إلى باإلضافة ،)٩٩-٨١ص ،١٩٩٨محمود،( نتائج األبحاث والدراسات آدراسة
مجال التدريس والتدريب وخبرة الباحث الميدانية في االستعانة بآراء عدد من المتخصصين في 

 محتوى الوحدات التعليمية تم التعديل في ذلكوبناء على .  مجال تدريس وتدريب مادة السباحة
  :مشتملة على المهارات التالية وحدة) ٢٤( النهائية افي صورته تحتى أصبح

النزول تحت سطح ، ة المائيةالتعرف على البيئ  :وتشمل الثقة والتعود على الماء  :أوال
من  وبالرأس بالرجلين القفز إلى الماء، التحرك لإلمام والخلفوفتح العينين،  الماء مع آتم النفس
 .  ارتفاعات مختلفة

 الطفو، الطفو األفقي على البطن، )القنديل( طفو التكور  :وتشمل مهارات الطفو :ثانيا
   .الوقوف من وضع الطفو على الظهر، البطنى الطفو عل وضع الوقوف من، الظهرعلى  األفقي

تعلق دفع أو حائط الحمام،  دفع أرضية :عن طريق االنزالق واالندفاع في الماء: ثالثا
 .  تعلق دفع انزالق على الظهر، انزالق على البطن

تعتبر من المهارات التمهيدية المفيدة " التعلق الرأسي للجسم" التنفس مهارة توقيت: رابعا
الق تسرع من تعلم طرق السباحة، يتم إآسابها للمتعلم بعد االطمئنان إلى إتقانه لمهارة االنزالتي 

  .  )٩٧، ص١٩٩٩، راتب( وأوضاع الطفو المختلفة

مع تحريك الظهر / الطفو األفقي على البطن  :وتشمل التقدم بتحريك اإلطراف: خامسا
  .  الرجلين



 ٢٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت أبو طامع به

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تبر من المهارات األساسية والهامة لما تسهم تع( مهارة الوقوف في الماء العميق: سادسا
  .  )به في تحقيق األمن والسالمة للمتعلم

طس من وضع الجلوس على حافة الغ :ويشمل) العادي البدء( في الماء الوثب:سابعا
القفز ، الوثب العمودي داخل الماء العميق، الغطس من وضع االرتكاز على الرآبةالحوض، 

 .  على شكل التكور

  .  السباحة الكالبية: ثامنا

  .)٢ملحق ةالتعليمي الوحدات.  (سباحة الظهر االبتدائية:تاسعا
  

  التوزيع الزمني للوحدات التعليمية

 )٦٦، ص٢٠٠٤، القط( التوزيع الزمني ألجزاء دروس السباحة عند آل من إلىباالستناد 
ية أسابيع بمعدل ثمان للوحدات التعليمية المدة الزمنية، فان )٢٠٢-٢٠٠، ص١٩٩٧، سالم(و

  :دقيقة موزعة إلى األجزاء التالية) ٦٠( ثالث وحدات تعليمية أسبوعيا، زمن الوحدة

  :ويتضمن الجزء التمهيدي  :أوال

 .  دقائق) ٥( داخل الماء اإلحماء . أ

  .  دقائق) ٥( مراجعة للمهارة السابقة . ب

  :الجزء الرئيسي ويتضمن  :ثانيا

  .  دقائق) ٧( نموذج أداءوبيان أهميتها ثم شرح للمهارة الجديدة : النشاط التعليمي . أ

 .  دقيقه) ٢٧( للمهارة الجديدة األداءأداء تمارين لتطوير مستوى  - :النشاط التطبيقي . ب

  .  )٨( عمل منافسة للوقوف على مستوى التقدم - 

  :الجزء الختامي ويتضمن  :ثالثا

  .  دقائق) ٥( نشاط حر . أ

  .دقائق) ٣( الخروج من الحمام . ب
  

  اسةتصميم الدر

واشتملت على  المتكافئة اتتعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المجموع
  :المتغيرات التالية

  : المتغير المستقل  .١

  .  المستخدمة في تعليم المجموعة التجريبية أدوات الطفو المساعدة  *

  :المتغير التابع  .٢

    .على االختبارات قيد الدراسة مستوى األداء المهاري  *
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المعالجات اإلحصائية

البرنامج اإلحصائي للعلوم وفحص صحة فرضية الدراسة  معالجة البياناتاستخدم الباحث ل
  :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية (SPSS) اإلنسانية

 المستقلةللمجموعات " ت" اختبارالمعياري، و اتاالنحرافو ةالحسابي اتالمتوسط *
(Independent T-test)  الضابطة والتجريبية، التكافؤ بين المجموعتين  إيجادمن أجل

لفحص صحة فرضيات  باإلضافة ،وتحديد الصدق التمييزي لالختبارات قيد الدراسة
  .  الدراسة

  .معامل ارتباط بيرسون لتحديد ثبات االختبارات قيد الدراسة *
 

  عرض النتائج ومناقشتها

  :لتسلسل فرضيات الدراسة فيما يلي عرض للنتائج ومناقشتها وفقا

في مستوى ) ٠.٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :أوال
األداء المهاري لبعض المهارات األساسية في السباحة لدى أفراد المجموعة الضابضة بين 

 لمستقلةللمجموعات ا" ت"تم استخدام اختبار  ،القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي القياسين
(Independent T-test)  لداللة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي على االختبارات قيد

  :يبين ذلك) ٥( الدراسة والجدول



 ٢٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت أبو طامع به

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لداللة الفروق بين أفراد المجموعة الضابطة على القياس القبلي ) ت( نتائج اختبار:  )٥( جدول
 .  )١٢= ن ( والبعدي

وحدة   االختبارات
 القياس

ت    القياس البعدي   اس القبليالقي
  المحسوبة

مستوى 
  االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  *الداللة

االنزالق على 
  البطن

 *٠٠٠  - ٤٤.٢٤  ٠.٣٥  ٤.٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠  متر

االنزالق على 
  الظهر

 *٠٠٠  - ٣٦.٥٥  ٠.٤٢  ٤.٥ ٠٠٠ ٠٠٠  متر

 ضربات الرجلين
الطفو على  من

البطن مسافة 
  متر ١٢.٥

 *٠٠٠  -١٠٨.٧٠  ٠.٥٦  ١٧.٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ثانية

ضربات الرجلين 
الطفو على  من

الظهر مسافة 
  متر ١٢.٥

 *٠٠٠  -١٠٩.٨١  ٠.٥٩  ١٨.٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ثانية

 *٠٠٠  - ٣٧.٣٩  ٤.٢٩  ٤٦.٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠ تكرار  توقيت التنفس

 *٠٠٠  - ٢١.٠٦  ٠.٦٨  ٤.١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  دقيقة  الوقوف في الماء

 *٠٠٠  - ٢٢.١٩  ٠.٨٦  ٥.٥٤ ٠٠٠ ٠٠٠  درجة  القفز إلى الماء

 *٠٠٠  - ٢٢.٢٢  ٣.٣٣  ٢١.٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠  متر  السباحة الكالبية

سباحة الظهر 
  االبتدائية

 *٠٠٠  - ٢٥.٧٨  ٢.٥٠  ١٨.٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠  متر

  .  )٢٢( بدرجات حرية) ١.٨٦( ، ت الجدولية ) ٠.٠٥=  α( عند مستوى إحصائيادال   *

على االختبارات قيد  المحسوبة" ت"أن جميع قيم اختبارات ) ٥( يتضح من الجدول
 α( ، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى)١.٨٦( الجدولية" ت"الدراسة آانت اآبر من قيمة 

، أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء المهاري على هذه )٠.٠٥= 
لبعدي، االختبارات بين أفراد المجموعة الضابطة على القياس القبلي والبعدي ولصالح القياس ا

 .  وهذا يؤآد صحة الفرضية األولى وقبولها



 ......"أثر استخدام أدوات الطفو المساعدة على "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في مستوى ) ٠.٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ثانيا
األداء المهاري لبعض المهارات األساسية في السباحة لدى أفراد المجموعة التجريبية بين 

 للمجموعات المستقلة" ت"ام اختبار تم استخد ،القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي القياسين
(Independent T-test)  لداللة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي على االختبارات قيد

  :يبين ذلك) ٦( الدراسة والجدول

 يلداللة الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية على القياس القبل) ت( نتائج اختبار   :)٦( جدول
 .  )١٢= ن( والبعدي

وحدة   الختباراتا
 القياس

ت   القياس البعدي  القياس القبلي
 المحسوبة

مستوى 
  االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة

االنزالق على 
  البطن

 *٠٠٠  - ٣٣.٢٨  ٠.٦٢  ٥.٩٥  ٠٠٠  ٠٠٠  متر

االنزالق على 
  الظهر

 *٠٠٠  - ٤١.٢٦  ٠.٤٦  ٥.٥٨    ٠٠٠  متر

ضربات الرجلين 
من الطفو على 

فة البطن مسا
  متر ١٢.٥

 *٠٠٠  - ٦٦.٩٨  ٠.٧٣  ١٤.١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ثانية

ضربات الرجلين 
من الطفو على 

الظهر مسافة 
  متر ١٢.٥

 *٠٠٠  - ٤٧.٩٧  ١.١٢  ١٥.٥١ ٠٠٠ ٠٠٠  ثانية

 *٠٠٠  - ٣١.٩٢  ٧.٨٢  ٧٢.٠٨ ٠٠٠ ٠٠٠ تكرار  توقيت التنفس
 *٠٠٠  - ٢٣.٧٠  ١.٦٧  ١١.٤٣ ٠٠٠ ٠٠٠  دقيقة  الوقوف في الماء
 *٠٠٠  - ٣٧.٨٠  ٠.٧١  ٧.٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠  درجة  القفز إلى الماء
 *٠٠٠  - ٤٥.٣٣  ٢.٠٠  ٢٦.٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  متر  السباحة الكالبية

سباحة الظهر 
  االبتدائية

 *٠٠٠  - ٢٦.٥٢  ٣.٠٥  ٢٣.٤١ ٠٠٠ ٠٠٠  متر

  .  )٢٢( بدرجات حرية) ١.٨٦( ، ت الجدولية) ٠.٠٥=  α( عند مستوى إحصائيادال   *

المحسوبة على االختبارات قيد " ت"ختبارات أن جميع قيم ا )٦( يتضح من الجدول
 α( عند مستوى إحصائيةوهي ذات داللة  ،)١.٨٦( الجدولية" ت"الدراسة آانت اآبر من قيمة 

على هذه في مستوى األداء المهاري هناك فروق ذات داللة إحصائية أي أن ) ٠.٠٥= 
 ،البعدي القياس لبعدي ولصالحالقياس القبلي وا على المجموعة التجريبية أفراداالختبارات بين 

 .  وهذا يؤآد صحة الفرضية الثانية وقبولها



 ٢٠٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت أبو طامع به

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في مستوى ) ٠.٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: ثالثا
األداء المهاري لبعض المهارات األساسية في السباحة لدى أفراد المجموعتين الضابطة 

  .  التجريبيةوالتجريبية على القياس البعدي ولصالح 

لداللة الفروق بين  (Independent T-test) للمجموعات المستقلة" ت" اختبارتم استخدام 
   :يبين ذلك) ٧( المجموعتين على القياس البعدي على االختبارات قيد الدراسة والجدول

لى لداللة الفروق بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية ع) ت( نتائج اختبار :  )٧( جدول
 .  القياس البعدي

وحدة   االختبارات
  القياس

 المجموعة الضابطة
  )١٢=ن(

المجموعة 
  التجريبية

  )١٢=ن(
ت 

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

االنزالق على 
  البطن

  *٠٠٠  - ٦.٦٤  ٠.٦٢  ٥.٩٥  ٠.٣٥  ٤.٥٨  متر

االنزالق على 
  الظهر

  *٠٠٠  - ٥.٩٢  ٠.٤٦  ٥.٥٨  ٠.٤٢  ٤.٥  متر

ضربات 
الرجلين من 
الطفو على 

البطن مسافة 
  م١٢.٥

  *٠٠٠  ١٣.٦١  ٠.٧٣  ١٤.١٦  ٠.٥٦  ١٧.٨  ثانية

ضربات 
الرجلين من 
الطفو على 

الظهر مسافة 
  م١٢.٥

  *٠٠٠  ٨.٩٣  ١.١٢  ١٥.٥١  ٠.٥٩  ١٨.٧٨  ثانية

  *٠٠٠  - ٩.٩٩  ٧.٨٢  ٧٢.٠٨  ٤.٢٩  ٤٦.٣٣  تكرار  توقيت التنفس
الوقوف في 

  الماء
  *٠٠٠  - ١٣.٩٣  ١.٦٧  ١١.٤٣  ٠.٦٨  ٤.١٦  دقيقة

  *٠٠٠  - ٧.٠٦  ٠.٧١  ٧.٨٣  ٠.٨٦  ٥.٥٤  درجة  القفز إلى الماء
  *٠٠٠  - ٤.٣٤  ٢.٠٠  ٢٦.٢٥  ٣.٣٣  ٢١.٣٧  متر  السباحة الكالبية

سباحة الظهر 
  االبتدائية

  *٠٠٠  - ٤.١٦  ٣.٠٥  ٢٣.٤١  ٢.٥٠  ١٨.٦٦  متر

  .  )٢٢( درجات حريةب) ١.٨٦( الجدوليةت  ،)٠.٠٥=  α( عند مستوى إحصائيادال   *
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للفروق بين أفراد  المحسوبة "ت"اختبارات أن جميع قيم ) ٧( يتضح من الجدول
" ت"على االختبارات قيد الدراسة آانت اآبر من قيمة المجموعتين الضابطة والتجريبية 

انه توجد فروق ذات  أي) ٠.٠٥=  α( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ،)١.٨٦( الجدولية
لصالح أفراد المجموعة األساسية في السباحة  اتلمهارلاألداء  مستوى فيحصائية داللة إ

أدوات  استخدامويرى الباحث أن .  فرضيةالوهذا يعني قبول  ،على القياس البعدي التجريبية
للسباحة آان له أثر ايجابي، حيث أدى للشعور  األساسيةالطفو المساعدة في تعلم المهارات 

لي تقليل درجة الخوف من الماء، وزيادة الثقة بالنفس، مما سرع في تعلم بالطمأنينة وبالتا
بضرورة تنمية الثقة بالنفس لدى الطلبة  )٢٠٠٥، أبو طامع( المهارات، وهذا يتفق مع أوصى به

بأن هناك عالقة ايجابية  )١٩٩٠، وعلي عبد الهادي( إليه، ويتفق مع ما توصل عند تعلم السباحة
إن استخدام  )٤٩، ص٢٠٠٤، القط( يؤآدفي هذا ووتعلم مهارات السباحة، بين الثقة بالنفس 

  .  أدوات الطفو المساعدة يساعد في التغلب على صدمة الخوف األولى

 اهتماماتهمويرى الباحث أن استخدام أدوات الطفو عمل على جذب انتباه المتعلمين وأثار 
 ممااستثارة دافعية التعلم لديهم  إلى فةإضاوتشويقهم وآون لديهم اتجاهات ايجابية في العمل، 

، وهذا يتفق األداءساعد على اآتساب أفضل للمهارات وتحسين وتوفير الوقت والجهد  إلىأدى 
  .  بأن الدافعية تلعب دورا هاما في زيادة سرعة وفاعلية التعلم )١٩٩٨، عالوي( إليهمع ما أشار 

بناء وتطوير التصور الحرآي  إلىينة أدى آما أن االستعانة بأدوات الطفو المساعدة والمع
أآده  قد والتأثير في سرعة التعلم، وهذا ما األداءعند المتعلمين مما عمل على تحسين مواصفات 

المساعدة المستخدمة داخل الماء تسهم في  الفنية األدواتبأن  (Abu Tame, 1997) أبو طامع
  .  ةرفع آفاءة السباح الخاصة وتضمن تعبئة وظيفية آامل

حد آبير في  إلىالمساعدة المعينة ساهم  األدواتويرى الباحث أن التنويع وحسن استخدام 
) ٢٠٠٦أبو طامع، ( وهذا ما قد أوصى به المهارات، وإتقانقدرة المتعلمين على سرعة التعلم 

بضرورة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة والتي تساعد في سرعة تعلم وإتقان 
، أن التنويع في )١٩٢، ص١٩٩٧، سالم( أآدتقد و ارات وزيادة فاعلية دروس السباحة،المه

  .  استخدام الوسائل يساهم بشكل فعال في تعلم مهارات السباحة

 )٢٠٠٥، أبو طامع( عينة الدراسة، فقد توصل أفراد إلىويرى الباحث أن السبب قد يعود 
نحو ممارسة السباحة، آما وأن عدم وجود  دراسةأفراد مجتمع ال وجود اتجاهات ايجابية لدى إلى

آاتش ومك "العينة آان له أثر ايجابي على سرعة التعلم، حيث تشير  خبرة سابقة لدى أفراد
التحسن في  إلمكانيةأن من العوامل المحددة  إلى (Kathch & Mc Ardle, 1997) "اردل

وهذا ما .  الذي يبدأ منه الشخص في المجال الرياضي، المستوى الحرآيمجال التدريب والتعلم 
من أن استجابة وتطور مستوى الشخص  (Lamp, 1984) والمب )١٩٨١، توفيق( إليهتوصل 
  .  أفضل من الشخص المتقدم في المستوى ْىالمبتد

ويرى الباحث أن مراعاة الناحية السيكولوجية المتمثلة في حاجات المتعلمين واستعداداتهم 
سيطرة المعلم على الدروس واتخاذ القرارات أدى إلى  تعلم، من حيثوميولهم أثر في سرعة ال



 ٢٠٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت أبو طامع به

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 وفي هذا السياق أشارت.  سرعة تعلم المهارات علىشعور المتعلمين بالطمأنينة، مما ساعد 
أن تعليم دروس السباحة في فترة التعليم األولى يحتاج من المدرس السيطرة ) ١٩٩٥الكاتب، (

آما وأن .  واألمان باالطمئنانارات وهذا يساعد المتعلم الشعور الكاملة على الدرس واتخاذ القر
حيث أن التعلم عن طريق المنافسة يؤدي إلى  ،لعب دورا هاما في التعليم المنافسة استخدام

 آما أن اللجوء إلى النشاط الحر واأللعاب أدى إلى تكيف المتعلمين وتمتعهم ،ارتفاع المستوى
من تكيف المتعلمين وتحسن  تزيد األلعابأن ممارسة  إلى )٥٠، ص٢٠٠٤، القط( وفي هذا أشار

 .من ترآيزهم، وردود أفعالهم، للتمتع بدروس السباحة

  

  االستنتاجات

  :الباحث اآلتي يستنتجفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها 

للسباحة آان له اثر ايجابي  األساسيةالطفو المساعدة في تعليم المهارات  أدواتاستخدام  إن .١
، حيث أدى للشعور بالطمأنينة وتقليل درجة الخوف من التجريبيةى أفراد المجموعة عل

 .  الماء وزيادة الثقة بالنفس مما سرع في تعلم المهارات

استخدام أدوات الطفو عمل على جذب انتباه المتعلمين مما آون لديهم اتجاهات ايجابية  إن .٢
 .في العمل

 .  ار الزمن المخصص لتعليم المهاراتإن استخدام أدوات الطفو ساعد في اختص .٣

الحرآي عند المتعلمين مما أآسب  اإلحساسالطفو عمل على تنمية  أدواتاستخدام  إن .٤
 .  من الحيوية االمهارات نوع

 وإتقانالطفو ساهم في قدرة المتعلمين على سرعة التعلم  أدواتالتنويع وحسن استخدام  إن .٥
  .  المهارات

  
  التوصيات

  :لدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتيةفي ضوء أهداف ا

 .  ضرورة استخدام أدوات الطفو المساعدة عند تعليم مهارات وأنواع السباحة المختلفة .١

ضرورة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة والتي تساعد في سرعة تعلم وإتقان  .٢
 .  ارات وزيادة فاعلية دروس السباحةهالم

لمعرفة أثر استخدام األدوات المساعدة في سرعة تعلم وإتقان  ةت مشابهإجراء دراسا .٣
  .  مهارات وأنواع السباحة للفئات العمرية األخرى
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  المراجع

 األداءأثر استخدام التغذية الراجعة على تحسين مستوى " .  )١٩٩٦.  (أبو المعاطي، أمل -
 آلية التربية الرياضية،.  هرسالة دآتوراه غير منشور.  "المهاري في بعض طرق السباحة

 .  ، مصرجامعة الزقازيق

تأثير برنامج مقترح لتنمية بعض مكونات التوافق الحرآي " . )١٩٩٢.  (أبو المعاطي، أمل -
آلية التربية .  رسالة ماجستير غير منشورة.  "في سباحة الصدر األداءعلى مستوى 

 .  مصر جامعة الزقازيق، الرياضية،

.  دار الفكر العربي . لتعليم السباحة األساسيةالمهارات  . )١٩٩٤( . أبو العال، احمد -
 .  ، مصرالقاهرة

اتجاهات طلبة قسم التربية الرياضية في آلية خضوري " . )٢٠٠٥.  (أبو طامع، بهجت -
 .  ١٦٤-١٣٣.  ٢٥م.  مجلة جامعة بيت لحم.  "نحو ممارسة السباحة

التربية الرياضية في  أقسامتواجه طلبة الصعوبات التي ".  )٢٠٠٦.  (أبو طامع، بهجت -
مجلة جامعة بحث مجاز للنشر، .  "ات الفلسطينية في مساقات السباحةالجامعات والكلي
 .  القدس.  والدراسات لألبحاثالقدس المفتوحة 

مكتبة .    ١ط.  رياضات الشباب المسلم بين الماضي والحاضر . )١٩٩٣.  (الببيلي، محمد -
  .الرياض.  التوبة

أثر برنامج تعليمي مقترح للشباب في السباحة على عامل " . )١٩٨١.  (وفيق، عليت -
 .  القاهرة.  آلية التربية الرياضية للبنين.  رسالة ماجستير غير منشورة.  "الخوف

.  "مقياس الخوف في السباحة لطالبات آلية التربية الرياضية" . )١٩٩٠.  (الجبيلي، سناء -
، جامعة ٢م  .ور التربية الرياضية في حل المشكالت المعاصرةالمؤتمر العلمي األول، د

 .  ، جمهورية مصر العربيةالزقازيق

 .  القاهرة.  مكتبة ابن سينا.  آل شيء عن تعلم السباحة .  )١٩٩٠.  (حسنين، محمد -

.  منشأة المعارف.  استراتيجية تدريب الناشئين في السباحة.  )١٩٩٨.  (حلمي، عصام - -
   .اإلسكندرية

هارات األساسية أهمية عمر المدرسة األولية األولى في تعلم الم" . )١٩٩١.  (حيدر، محمد -
.  جامعة بغداد آلية التربية الرياضية،.  رسالة ماجستير غير منشورة.  "في السباحة الحرة

 .  العراق

 .  القاهرة.  دار الفكر العربي.  ٣ط.  تعليم السباحة.  )١٩٩٩.  (أسامهراتب،  -
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.  "أثر التغذية الراجعة البصرية في تعلم سباحة الصدر" . )١٩٩٦.  (بضي، وصالالر -
 .  عمان.  الجامعة األردنية آلية الدراسات العليا،.  رسالة ماجستير غير منشورة

 .  عجمان.  لعامريامطابع .  الموسوعة العلمية لرياضة السباحة .  )٢٠٠٣.  (رزق، سمير -

.  دار الفكر العربي.  إنقاذتكنيك، تعليم، تدريب، : السباحة . )١٩٩٧.  (زآي، على وآخرون -
 .  القاهرة

 .  اإلسكندرية.  منشأة المعارف.  ١ط.  الرياضات المائية . )١٩٩٧.  (سالم، وفيقة -

.  "تأثير الثقة بالنفس على تعلم السباحة". )١٩٩٠.  (عبد الهادي، فاطمة وعلي، ليلى -
آلية .  ٣م.  ية الرياضية في حل المشكالت المعاصرةالمؤتمر العلمي األول، دور الترب
 .  التربية الرياضية، جامعة الزقازيق

برنامج مقترح لتعلم المهارات األساسية في " . )١٩٩٤.  (عرابي، سميرة ومسمار، بسام -
وقائع المؤتمر الرياضي العلمي .  ٢ج.  دراسات.  "سنة ١٤-٧السباحة للمبتدئات من سن 

  . عمان.  الثاني

 .  القاهرة.  مرآز الكتب للنشر . مدخل لعلم النفس الرياضي.  )١٩٩٨.  (عالوي، محمد -

.  دار األمل . ١ط.  المبادىء األساسية لتعليم السباحة . )١٩٨٧.  (العياش، فيصل وآخرون -
 .  اربد

من أساليب موستن في تعلم سباحة  أسلوبينأثر استخدام ".  )١٩٩٥.  (الكاتب، عفاف -
 .  البصرة.  ١٠العدد.  مجموعة بحوث منشورة.  "الصدر

االآتشاف الموجه في تعلم  أسلوبتأثير ".  )٢٠٠٢. (الكاتب، عفاف والجنابي، آسيا -
آلية التربية الرياضية، .  )١(١.  مجلة علوم التربية الرياضية.  "مهارات السباحة الحرة
 .  جامعة بابل، العراق

 .  الزقازيق.  المرآز العربي للنشر . لمية للسباحةالمبادىء الع .  )٢٠٠٤.  (القط، محمد -

.  المرآز العربي للنشر .  ٣ط.  الموجز في الرياضات المائية .  )٢٠٠٤.  (القط، محمد -
 .  الزقازيق

أثر برنامج تعليمي مقترح على سرعة تعلم السباحة في " . )١٩٩٨.  (محمود، جمال -
 آلية الدراسات العليا،.  غير منشورة رسالة ماجستير.  "المنطقتين الضحلة والعميقة

 .  عمان.  الجامعة األردنية

تأثير طريقة اللعب الحر في الماء على ".  )١٩٩١.  (مصباح، فاطمة والباجوري، نادية -
.  علوم وفنون الرياضة.  "تعلم بعض المهارات األساسية للسباحة ألطفال ما قبل المدرسة

  .  ات، القاهرةآلية التربية الرياضة للبن.  )٢،١(٣
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  )١( الملحق

  ختبارات المهارية المعتمدة لقياس مستوى تعلم السباحةالا
 

  )بالمتر( االنزالق على البطن: األولاالختبار 

آامل جسمه تحت سطح الماء ويضع  الطالبجه للحائط، يغطس االظهر مو: األداءطريقة 
ئط، ثم يقوم بدفع الحائط برجليه ليطفو الجسم أفقيا على سطح الماء منزلقا الرجلين على الحا

  .أماما

تسجل المسافة التي يقطعها الجسم من الحائط ولغاية النقطة التي تلمس فيها : طريقة التسجيل
  .  القدمين الماء

  
  )بالمتر( االنزالق على الظهر: االختبار الثاني

ط، يغطس الطالب آامل جسمه تحت سطح الماء ويضع الصدر مواجه للحائ: األداءطريقة 
   .  الرجلين على الحائط، ثم يقوم بدفع الحائط برجليه ليطفو الجسم أفقيا على سطح الماء منزلقا خلفا

تسجل المسافة التي يقطعها الجسم من الحائط ولغاية النقطة التي تلمس فيها : طريقة التسجيل
  .  القدمين الماء

  
  )بالثانية( على البطن األفقيضربات الرجلين من وضع الطفو : ثاالختبار الثال

باليدين فوق الرأس، ميل  بلوحة الطفوالظهر مواجه للحائط، يمسك الطالب  :األداءطريقة 
، ثم يبدأ أماماعلى سطح الماء منزلقا  أفقياثم يدفع الحائط برجليه ليطفو الجسم  أماماالجذع 

  .  م٥.  ١٢بتحريك الرجلين لمسافة 

  .  الطالب لقطع المسافة يستغرقهيسجل الزمن الذي : طريقة التسجيل
  

  )بالثانية( على الظهر األفقيضربات الرجلين من وضع الطفو : االختبار الرابع

باليدين فوق الرأس، ميل  فوالطلوحة الصدر مواجه للحائط، يمسك الطالب ب: األداءطريقة 
الخلف، ثم يبدأ  إلىعلى سطح الماء منزلقا  أفقيافو الجسم الجسم خلفا ثم يدفع الحائط برجليه ليط

  .  م٥.  ١٢بتحريك الرجلين لمسافة 

  .  الطالب لقطع المسافة يستغرقهيسجل الزمن الذي : طريقة التسجيل
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  توقيت التنفس: االختبار الخامس

خارج  بدفع الجسم ألعلى من وضع الوقوف في الماء العميق يقوم الطالب: األداءطريقة 
الماء عن طريق دفع الماء بالذراعين ألسفل، مما يسبب ارتفاع الجسم ألعلى فوق سطح الماء 

أسفل  إلىليتجه الجسم  الجسم والذراعين بجانب داخل الماء ألخذ الشهيق، ثم امتداد الجسم رأسيا
ء ، وبتفريغ الهواء عن طريق الزفير ودفع الما)المدبب( لشكل المغزليا الجسم مع اتخاذ

ثم دفع األرضية بالقدمين ودفع الماء  الحمام، أرضية إلىبالذراعين ألعلى يتم الوصول 
  .  بالذراعين ألسفل لالندفاع فوق سطح الماء ألخذ الشهيق وتكرار العملية

  .  يسجل عدد المرات التي يقوم بها الطالب: طريقة التسجيل
  

  )بالدقيقة( الوقوف في الماء العميق: االختبار السادس

الماء العميق ويبقى الجسم عموديا بحيث يحافظ على  إلىينزل الطالب : األداءطريقة 
خارج الماء للتنفس من خالل حرآات الرجلين والذراعين اللتين ) الجهاز التنفسي( الرأس والفم

  .  تساعدانه على هذا الوضع

البدء ولغاية  إشارة إعطاءالطالب من لحظة  يستغرقهيسجل الزمن الذي : طريقة التسجيل
  .  لحظة مسكه لحافة الحمام للتوقف

 
  القفز بالماء العميق: بار السابعاالخت

يقوم الطالب بالقفز للماء العميق بالرجلين أو بالرأس من حافة الحمام أو من : األداءطريقة 
  .  مكعب البدايه

  :تحسب الدرجة آاآلتي: طريقة التسجيل

  .  خمس عالمات: ث عالمات، وبالرأسثال: القفز من حافة الحمام بالرجلين

  .  عشرة عالمات: بع عالمات، وبالرأسس: القفز من مكعب البداية بالرجلين
  

  )بالمتر( السباحة الكالبية: االختبار الثامن

ثم يدفع الحائط برجليه  األمام إلىالظهر مواجه للحائط، يميل الطالب بجذعه : األداءطريقة 
لماء، مع بقاء الرأس والجهاز التنفسي فوق سطح الماء، ثم يبدأ درجة داخل ا٤٥ليطفو بزاوية 

  .  داخل الماء وألطول مسافة والذراعين بتحريك آل من الرجلين

تسجل المسافة التي يقطعها الجسم من الحائط ولغاية النقطة التي تلمس فيها : طريقة التسجيل
    .  الماء القدمان
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  )بالمتر( دائيةسباحة الظهر االبت: االختبار التاسع

الصدر مواجه للحائط عند سماع إشارة البدء يقوم الطالب بميل الجسم خلفا : طريقة األداء
 ثم يدفع الحائط برجليه ليطفو الجسم أفقيا على سطح الماء، ثم يبدأ بتحريك الرجلين والذراعين

  .  ألطول مسافة

قطة التي تلمس فيها ولغاية النتسجل المسافة التي يقطعها الجسم من الحائط : طريقة التسجيل
  .القدمان الماء

  

  )٢( الملحق

  للوحدات التعليميةلتوزيع الزمني ا

 :ثمانية أسابيع موزعة آما هو موضح في الجدول التالي للوحدات التعليمية المدة الزمنية

  من الوحدة الهدف  الوحدة  أألسبوع

  .  الثقة والتعود على الماء  األولى  األول

  .  نفس والنزول إلى الماءالت  الثانية

  .  طفو القنديل وطفو التكور  الثالثة

  .  الطفو األفقي على البطن  الرابعة  الثاني

  .  أالنزالق من الطفو األفقي على البطن  الخامسة

  .  الطفو األفقي على الظهر  السادسة

  .  أالنزالق من الطفو األفقي على الظهر  السابعة  الثالث

  .  )التعلق الرأسي للجسم( ت التنفستوقي  الثامنة

  .  توقيت التنفس  التاسعة

  .  مراجعة وتثبيت للمهارات السابقة  العاشرة  الرابع

  .  ضربات الرجلين من وضع الطفو على البطن  الحادية عشر

  .  ضربات الرجلين من وضع الطفو على الظهر  الثانية عشر
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  .  العميقالوقوف في الماء   الثالثة عشر  الخامس

  .  الوقوف في الماء  الرابعة عشر

  .  مراجعة وتثبيت للمهارات السابقة  الخامسة عشر

  .  )البدء البسيط( الوثب في الماء العميق  السادسة عشر  السادس

  .  السباحة الكالبية  السابعة عشر

  .  السباحة الكالبية  الثامنة عشر

  .  ائيةسباح الظهر االبتد  التاسعة عشر  السابع

  .  سباحة الظهر االبتدائية  العشرون

  .  مراجعة للمهارات السابقة الحادية والعشرون

  .  نشاط حر وعمل منافسات بهدف التشويق والمراجعة  الثانية والعشرون  الثامن

  .  أجراء وتطبيق االختبارات  الثالثة والعشرون

  .  تمتابعة أجراء وتطبيق االختبارا الرابعة والعشرون

  

  )٣( الملحق

  الوحدات التعليمية المتبعة في التعليم

  

  :األولىالوحدة التعليمية 

  .  الثقة والتعرف على البيئة المائية اآتساب: الهدف التعليمي

  .  الوقوف أثناءالتعامل مع الوسط المائي، االتزان : المهارات

، )حزام الجذع( الطافية عوامات الشد لوحات الطفو، عوامات العضد،: المستخدمة األدوات
  .  ، أطواقإنقاذعجل وحبل 

  .  اإلحماء داخل وخارج الماء -

  .  شرح المهارة وبيان أهميتها -
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  .  الجلوس على حافة حمام السباحة، تحريك الرجلين في الماء بالتبادل -

 .  الجانبيللماء باستخدام الدرج  اآلمنالدخول  -

   .المشي لألمام وللخلف ممسكا بماسورة الحمام -

 .  الوثب ألعلى وألسفل ممسكا بماسورة الحمام -

 .  طرطشة الماء على الوجه والجسم ثم على الزميل -

 .  األيديالمشي بعرض حوض السباحة مع تشابك  -

 .  )مشية التمساح( المشي لألمام داخل الماء على شكل قطار ممسكا الزميل من الوسط -

 .  )تخدام عوامات العضدباس( والعودة مختلفةالمشي داخل الماء باتجاهات  -

 .  نفس التمرين السابق من وضع الجري أماما جانبا -

 .  غمس الرأس والجسم تحت الماء مع آتم النفس وفتح العينين -

 .  التقاط القطع النقدية أو الحجارة الصغيرة من قاع الحمام -

  .  نشاط حر على شكل ألعاب صغيرة -
  

  :الوحدة التعليمية الثانية

  .  التنفس والنزول في الماء :الهدف التعليمي

فتح العينين في الماء، نزول الجسم بالكامل تحت سطح الماء، التوقيت البطيء : المهارات
  .  للزفير

صغيرة ملساء،  أحجار، آرات تنس، قطع نقدية، اإلنقاذعصا وحبل : المستخدمة األدوات
  .  أطواق

  .  داخل الماء اإلحماء -

  .  عليمية السابقةمراجعة لبعض مهارات الوحدة الت -

  .  نموذج أداءشرح النواحي الفنية للمهارة الجديدة وبيان أهميتها، ثم  -

  .  الماء من وضع الجلوس على حافة الحمام إلىالنزول  -

  .  ثم قذف الماء باليدين في جميع االتجاهات اإلشارةالماء عند سماع  إلىالنزول  -

  .  صدر والكتفينثني الرآبتين لنزول الجسم تحت سطح الماء حتى ال -
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ثقب في  إلحداثمسك حافة الحمام باليدين، أخذ النفس ونفخه على سطح الماء في محاولة  -
  .  سطح الماء

أخذ النفس، وضع الفم تحت سطح الماء وتفريغ الهواء داخل الماء مع بقاء العينيين فوق  -
  .  سطح الماء

ء داخل الماء مع بقاء العينيين الرأس آامال تحت سطح الماء، تفريغ الهوا إنزالأخذ النفس،  -
  .  مفتوحتين

التقاط القطع النقدية أو الحجارة الصغيرة من قاع الحمام في المنطقة الضحلة مع تفريغ  -
  .  الهواء داخل الماء

ماء عمق الكتف مع مراعاة آتم النفس تحت الماء وبقاء العينيين  إلىأخذ النفس، الوثب  -
  .  مفتوحتين

  .  ع تفريغ الهواء داخل الماءنفس التمرين السابق م -

  .  نفس التمرين السابق مع بقاء الجسم تحت سطح الماء ألطول فترة زمنية ممكنة -

لعبة نفخ آرة الطاولة على سطح الماء بما يشبه  ( عمل منافسة على شكل لعبة صغيرة -
  .  ة لحرآة الزفيرالصفير المشابه

  .  ، وعمل منافساتنشاط حر -
 

  :الثةالوحدة التعليمية الث

  .  بقدرة الماء على حمل الجسم اإلحساساآتساب : الهدف التعليمي

  .  طفو القنديل، التكور: المهارات

  .  إنقاذ، عصا إنقاذحزام الطفو، حزام العضد، لوحات طفو، حبل : المستخدمة األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  مراجعة لبعض المهارات السابقة -

  .  نموذج للمهارة أداءلمهارة الجديدة وبيان أهميتها، ثم ل النواحي الفنية شرح -

  .  )ماء عمق الكتف( تؤدى التمارين في الجزء الضحل من الحمام* 

مسك حافة الحمام باليدين، أخذ نفس عميق نزول الجسم والرأس تحت سطح الماء، آتم  -
  .  ثواني ٧- ٥النفس لمدة 

  .  )بالطفو اإلحساس( نفس التمرين السابق، دون مسك حافة الحمام -
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لوضع الصدر فوق سطح الماء والوجه في الماء،  أسفل األمام إلىأخذ النفس، ثم ثني الجذع  -
االحتفاظ بالهواء في  مع( ،القبض باليدين على مفصل القدمين مع ثبات مد الرآبتين

  .  )طفو ثني الجذع( عن القاع، ترتفع الرجالن )الرئتين

والذقن اتجاه الصدر،  عليهماين تجاه البطن مع القبض من الوضع السابق تسحب الرآبت -
  .  )طفو التكور( المسلسل الهادىء للحصول على الوضع بسهولة األداء

  .  منافسة في الثبات في وضع طفو القنديل أطول مدة -

  .  لعبة النفق المشي بين الرجلين -
  

  :الوحدة التعليمية الرابعة

  .  األفقيالوضع  اءأداآتساب القدرة على : الهدف التعليمي

  .  على البطن األفقيالطفو : المهارات

  .  إنقاذلوحات الطفو، عصا : المستخدمة األدوات

  .  اإلحماء داخل وخارج الماء -

  .  مراجعة لبعض المهارات السابقة -

  .  لمهارة الجديدة وبيان أهميتها، ثم أداء نموذج للمهارةل النواحي الفنية شرح -

سم باستناد على ٣٠-٢٠طاح مباشرة في المنطقة التي يتراوح عمقهاوضع الطفو باالنب أداء -
  .  القاع

سطح الماء، تحرك الرأس في نفس  إلىالذراعين ) مد( يأخذ وضع طفو التكور ثم رفع -
  .  المستوى

  .  التمرين السابق، مد الرجلين خلفا بتوقيت هادىء بمساعدة الزميل أو لوحة الطفو سنف -

  .  الرجلين ثم الضغط باليدين ألسفل مع دفع القدمين تجاه القاع العودة لوضع الوقوف بضم -

الحائط مع المحافظة على  إلىطفو التكور بالقرب من الحائط، الدفع بالقدمين بعد وصولهما  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو( بقاء الجسم قريب من الحائط

على الحائط في مستوى القدمين عاليا خلفا  وإحدى األمام إلىمن الوثب مع وضع الذراعين  -
 األخرىالفخذ مع أخذ الشهيق ووضع الوجه في الماء ثم رفع القدم الثانية لتوضع بجانب 

  .  )باستخدام لوحة الطفو( على الحائط ثم يقوم بمد الرآبتين ودفع الحائط

  .  ألطول مدة زمنية األفقيمسابقة في الطفو  -
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  .  وعمل مسابقات نشاط حر -
  

  :امسةالوحدة التعليمية الخ

  .  اآتساب القدرة على التقدم في الماء: الهدف التعليمي

  .  االنزالق من وضع الطفو على البطن: المهارات

  .  لوحة طفو، زعانف القدمين، حبل طويل: المستخدمة األدوات

  .  خارج وداخل الماء اإلحماء -

  .  السابقة ةمراجعة للمهار -

  .  نموذج أداءثم  هميتهاألمهارة الجديدة وبيان ل النواحي الفنية شرح -

الوقوف والذراعين عاليا ميل الجذع أماما ومالمسة الجسم لسطح الماء، رفع من وضع  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو( وضع االنزالق إلىالرجلين خلفا، ودفع الحائط للوصول 

 إلىباليدين ودفع قاع الحمام بالقدمين للوصول  اإلنقاذنفس التمرين السابق مع مسك حبل  -
واالنزالق أماما، يقوم الزمي بسحب المؤدي من أجل االنسياب على  األفقيوضع الطفو 
  .  سطح الماء

ودفع الحائط  األخرىنصف الوقوف على الحائط، الوثب وضع القدم الثانية بجانب  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو( سطح الماء فوقلالنزالق واالنسياب 

  .  م االنزالق تحت سطح الماءنصف الوقوف على الحائط، دفع الحائط ث -

الوقوف والظهر مواجها لحائط الحمام، من الوثب وضع القدمين على الحائط والدفع  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو وبدونها( الماء على سطحلالنزالق 

  .  االنزالق ألطول مسافة -

  .  وعمل مسابقات نشاط حر -
  

  :الوحدة التعليمية السادسة

  .  على الظهر األفقيالوضع  أداءالقدرة على اآتساب : الهدف التعليمي

  .  على الظهر األفقيالطفو : المهارات

  .  ، حبل إنقاذإنقاذلوحة طفو، عصا : المستخدمة األدوات

  .  خارج وداخل الماء اإلحماء -
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  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  .  نموذج أداءلمهارة الجديدة وبيان أهميتها ثم ل النواحي الفنية شرح -

الرأس على  وإسنادالحمام  مواجها لحائط الحمام، ميل الجسم خلفا، مسك حافة الظهر -
وضع الطفو  إلىالرجلين ومتابعتها بالرجل الثانية للوصول  بإحدىالحافة، دفع قاع الحمام 

  .  على الظهر األفقي

الظهر مواجها للزميل، ميل الجسم خلفا، سند الزميل أسفل رقبة المؤدي وسحبه للخلف  -
  .  على الظهر األفقيوضع الطفو  إلىل للوصو

الصدر مواجها لحائط الحمام، ميل الجسم خلفا مع رفع الذراعين عاليا، دفع قاع الحمام  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو( األفقيبالرجلين للوصول لوضع الطفو 

ع على الحائط في مستوى الفخذ، ثم رف أمامانفس التمرين السابق، بوضع احد القدمين عاليا  -
  .  )باستخدام لوحة الطفو( ثم مد الرآبتين ودفع الحائط األخرىالقدم الثانية لتوضع بجانب 

  .  مسابقات وألعاب في الطفو ألطول وقت -
  

  :الوحدة التعليمية السابعة

  .  اآتساب القدرة على التقدم في الماء على الظهر: التعليميالهدف 

    .االنزالق من وضع الطفو على الظهر: المهارات

  .  لوحة طفو، حبل إنقاذ: المستخدمة األدوات

  خارج وداخل الماء اإلحماء -

  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  .  نموذج أداءثم  أهميتهالمهارة الجديدة وبيان ل النواحي الفنية شرح -

 لالنزالق، دفع الحائط بالقدمين الجنيينالحائط، اليدين على  أمامطفو على الظهر  -
  .  الماءفوق سطح  واالنسياب

الصدر مواجها لحائط الحمام، ميل الجسم خلفا مع رفع الذراعين عاليا، دفع قاع الحمام  -
  .  بالرجلين للوصول لوضع الطفو واالنزالق خلفا

  .  نفس التمرين السابق باستخدام الطوافة -

الصدر ووضع  إلىالحمام، مسك حافة الحمام باليدين، ضم الرآبتين  لحائطالصدر مواجها  -
الماء  على سطحمين على جدار المسبح، ترك اليدين لحافة الحمام مع فرد الجسم خلفا القد

  .  واالنزالق خلفا األفقيوالذراعين جنبا، دفع الحائط بالرجلين للوصول لوضع الطفو 
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  .  نفس التمرين السابق مع رفع الذراعين عاليا أوال -

  .  )وافةباستخدام الط( نفس التمرين السابق في المنطقة العميقة -

  .  )استخدام سلم الحائط( الق تحت سطح الماءتعلق دفع انز -

  .  ومسابقات نشاط حر -
  

  :الوحدة التعليمية الثامنة والتاسعة

  .  توقيت التنفس: الهدف التعليمي

  .  التعلق الرأسي للجسم: المهارات

  .  ماسورة، إنقاذمتر، عصا  ٥طول  إنقاذحبل : المستخدمة األدوات

  .  وخارج الماءداخل  إحماء -

  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  .  نموذج أداءشرح النواحي الفنية للمهارة الجديدة وبيان أهميتها ثم  -

  .  تؤدى التمرينات في الماء العميق

طعن ماسورة في الماء العميق من قبل الزميل المساعد، ثم النزول على الماسورة داخل  -
  .  الماء مع تفريغ الهواء

للحائط، مسك حافة الحمام باليدين، أخذ شهيق ثم غوص الجسم في الماء  الصدر مواجها -
  .  سطح الماء إلىالهواء، ثم الخروج وتفريغ 

  .  نفس التمرين السابق، مع تكرار أخذ الشهيق وتفريغ الهواء -

  .  )بمساعدة الزميل( نفس التمرين السابق مع ترك اليدين لحافة الحمام -

حول وسط المؤدي حيث يقوم  اإلنقاذباستخدام حبل ( دة العمقنفس التمرين السابق، مع زيا -
  .  )الزميل المتواجد على حافة الحمام بمسك الحبل

  .  نفس التمرين السابق مع االبتعاد عن الحائط قدر االمكان -

  .  نفس التمرين السابق، مع مسك المؤدي الحبل بيده -

   . نفس التمرين السابق مع تكرار المهارة ألآثر من مرة -

  .  نفس التمرين السابق مع ترك حبل اإلنقاذ -

  .  نشاط حر ومسابقات -
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  :الوحدة التعليمية العاشرة

  .  مراجعة وتثبيت للمهارات السابقة: الهدف التعليمي
  

  :التعليمية الحادية عشره الوحدة

  .  الضربات المتبادلة للرجلين أداءاآتساب القدرة على : الهدف التعليمي

  .  لرجلين من وضع الطفو على البطنضربات ا: المهارات

  .  لوحات طفو، زعانف: المستخدمة األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  نموذج وأداءشرح النواحي الفنية للمهارة الجديدة، وبيان أهميتها،  -

  .  ضربات الرجلين في الهواء بالتبادل وأداءالجلوس على حافة الحمام  -

  .  مسة الرجلين لسطح الماءنفس التمرين السابق مع مال -

ضربات  أداءلوحة الطفو تحت البطن  علىعلى البطن، مع السند  األفقيمن وضع الطفو  -
  .  الرجلين

باستخدام ( ضربات الرجلين أداءعلى البطن، مسك الزميل لذراعي المؤدي،  األفقيالطفو  -
  .  )الزعانف

  .  ضربات الرجلين أداءعلى البطن، مسك لوحة الطفو باليدين،  األفقيالطفو  -

  .  بسحب المؤدي، حيث يقوم الزميل اإلنقاذنفس التمرين السابق مع ربط لوحة الطفو بحبل  -

  .  ضربات الرجلين أداءتعلق دفع انزالق على البطن،  -

  .  نفس التمرين السابق في الماء العميق -

  .  ومسابقات نشاط حر -
  

  :الوحدة التعليمية الثانية عشرة

  .  الضربات المتبادلة للرجلين أداءآتساب القدرة على ا: الهدف التعليمي

  .  ضربات الرجلين من وضع الطفو على الظهر: المهارات

  .  لوحات طفو، زعانف: المستخدمة األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -
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  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  نموذج  أداءشرح النواحي الفنية للمهارة، وبيان أهميتها، ثم  -

  .  حرآات الرجلين المتبادلة أداءضع االنبطاح على البطن خارج الحوض من و -

من التعلق القبض والجذب بالذراع العليا مع الدفع بالذراع السفلى السند أسفل الصدر  -
  .  والبطن مع مراعاة وضع الوجه في الماء عند بدء حرآة الرجلين

  .  آات الرجلينحر أداءمن وضع الطفو باستخدام لوحة الطفو أسفل الظهر،  -

  .  نفس التمرين السابق باستخدام الزعانف، ولوحتي طفو عن يمين ويسار الجسم -

  .  الظهر أسفلنفس التمرين السابق بوضع لوحة الطفو  -

أداء  الظهر، ثم أسفل واألخرىالظهر  أعلىنفس التمرين السابق بمساعدة الزميل بوضع يد  -
  .  حرآات الرجلين من الثبات والحرآة

  .  دفع انزالق على الظهر ثم أداء حرآات الرجلينتعلق  -

  .  نفس التمرين السابق في الماء العميق -

    .  نشاط حر وعمل مسابقات -
  

  :الوحدة التعليمية الثالثة والرابعة عشره

  .  المحافظة على الجهاز التنفسي خارج الماء العميق للتنفس: الهدف التعليمي

    .الوقوف في الماء العميق: المهارات

، عوامات الشد لوحات طفو،حبل إنقاذ، عجل إنقاذ، حزام العضد: األدوات المستخدمة
  .  الطافية

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  مراجعة لمهارة السابقة -

  .  نموذج أداءشرح النواحي الفنية للمهارة الجديدة وبيان أهميتها، ثم  -

  .  حرآات الرجلين وأداءمسك حافة الحمام باليدين  -

  .  حرآات الرجلين وأداءوسند الذراعين عليه،  اإلنقاذالدخول في عجل  -

  .  حرآات الرجلين أداءضم لوحة الطفو بين الذراعين على الصدر،  -

  .  حرآات الرجلين وأداء اإلبطيناالستناد على لوحتي طفو تحت  -



 ٢٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت أبو طامع به

 ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .  حرآات الذراعين أداءباستخدام حزامي العضد،  -

  .  حرآات الذراعين أداءوضع لوحة الطفو بين الفخذين،  -

من قبل الزميل المساعد  األخرحول صدر المؤدي ومسك الطرف  اإلنقاذربط حبل  -
المتواجد على حافة المسبح، والقيام بربط حرآات الذراعين مع حرآات الرجلين في 

  .  المنطقة العميقة

  .  نفس التمرين السابق، بحيث تصبح مساعدة الزميل سلبية -

  .  ضد تأدية حرآات الذراعين والرجلين معا وفي الماء العميقباستخدام حزام الع -

  .  تأدية المهارة في الماء العميق -

  .  ومسابقات نشاط حر -
  

  :الوحدة التعليمية الخامسة عشرة

  .  مراجعة وتثبيت للمهارات السابقة: الهدف التعليمي
  

  :الوحدة التعليمية السادسة عشرة

  .  العميقالماء  إلىالوثب : الهدف التعليمي

  .  البدء العادي: المهارات

  .  إنقاذ، عجل، حبل، وعصا العضدحزام الجذع، حزام : المستخدمة األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  نموذج أداءشرح النواحي الفنية للمهارة، وبيان أهميتها ثم  -

  .  المساعدة الطفو أدواتالتمرينات في ماء عمقه حول مستوى الكتف، باستخدام  أداء* 

القدمين على الحائط تشبيك الذراعين عاليا، ميل  إحدى إسنادالظهر مستندا لحائط الحمام،  -
ودفع حائط الحمام بالقدمين للغوص  األخرىالجذع وغوص الرأس في الماء، ثم رفع الساق 

  .  داخل الماء

  .  نصف الوقوف على الحائط، دفع الحائط ثم االنزالق تحت سطح الماء -

مع مراعاة  االذنين، بفرد الذراعين عاليا خلف س من وضع الجلوس على حافة الحمامالغط -
باستخدام حزام الجذع أو ( جعل الرأس ما بين الساعدين، ثم ميل الجسم األمام ما أمكن

  .  )العضد



 ......"أثر استخدام أدوات الطفو المساعدة على "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

باستخدام حزام الجذع أو ) نصف الجثو( الماء من وضع االرتكاز على الرآبة إلىالقفز  -
  .  العضد

حزام .  من على حافة الحمام) جلوس الجثو( القفز من الجلوس ثني الرآبتين آامال أداء -
  .  الجذع والعضد

  .  عاليا األمام إلىالقفز من الوقوف، ثني الرآبتين نصفا مع وضع الذراعين  أداء -

  .  التحرك أثناء األمام إلىنفس التمرين السابق والذراعين خلفا ثم مرجحتهما  -

ا في الهواء فوق سطح الماء، المشي لألمام من أجل القدم أمام من وضع الوقوف سند -
  .  الماء بالقدمين إلىالنزول 

 إلى وضمهممن وضع الوقوف على حافة الحمام، القفز مع تشبيك الذراعين حول الرآبتين  -
  .  )القنبلة( الصدر

رأس مع من وضع الوقوف على حافة الحمام، الذراعين عاليا مع تشبيك الكفين وبينهما ال -
باستخدام ( ثني خفيف للرآبتين، ميل الجسم ودفع حافة الحمام بالقدمين، قافزا اتجاه الماء

  .  )حزام الجذع أو العضد

  .  أداةنفس التمرين السابق بدون استخدم  -

  .  وعمل مسابقات نشاط حر -
  

  :والثامنة عشرة السابعةالوحدة التعليمية 

حرآات الذراعين  باستخدام ع الطفو على البطنمن وض التقدم في الماء: الهدف التعليمي
  .  والرجلين

  .  السباحة الكالبية: المهارات

  .  إنقاذالكف، زعانف الرجلين، عصا وحبل  لوح: األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  .  نموذج أداء، ثم أهميتهاشرح النواحي الفنية للمهارة، وبيان  -

  .  رآات الذراعين الكالبية من الوقوف مائال خارج الماءأداء ح -

  .  الحبو على درج الحمام العريض للخروج من الماء -

  .  )الكف لوحباستخدام ( حرآات الذراعين الكالبية أداء ميل داخل الماء، من وضع الوقوف -
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  .  )الكف لوحباستخدام ( نفس التمرين السابق مع التحرك لألمام بعرض الحائط -

  .  حرآات الذراعين الكالبية أداءعلى البطن  األفقيوضع الطفو من  -

باستخدام زعانف ( حرآات الرجلين التبادلية داخل الماء أداءمن وضع االنزالق على البطن  -
  .  )الرجلين

  .  بدون استخدام الزعانف السابقنفس التمرين  -

  .  نشاط حر وعمل مسابقات بعرض الحائط -
  

  :ة عشر والعشرونالوحدة التعليمية التاسع

باستخدام حرآات الذراعين  الظهرالتقدم في الماء من وضع الطفو على : الهدف التعليمي
  .  والرجلين

  .  سباحة الظهر االبتدائية: المهارات

  .  لوح الكفين، لوحات الطفو: المستخدمة األدوات

  .  داخل وخارج الماء اإلحماء -

  .  مراجعة للمهارة السابقة -

  .  نموذج وأداءلفنية للمهارة الجديدة وبيان أهميتها، شرح النواحي ا -

حرآات  أداءالرأس على الحافة،  وإسنادمن وضع الرآود على الظهر، مسك حافة الحمام  -
  .  الرجلين من مفصل الرآبة

 اإلبطينعلى الظهر وبمساعدة الزميل المسك بالمؤدي من تحت  األفقي الطفومن وضع  -
  .  حرآات الرجلين بأداءم الخلف، مع القيا إلىوالسير 

  .  حرآات الرجلين أداءالرأس على لوحة الطفو،  وإسنادعلى الظهر  األفقيمن وضع الطفو  -

  .  حرآات الرجلين داخل الماء أداءمن وضع االنزالق على الظهر والذراعين بجانب الجسم  -

  .  حرآات الذراعين أداءنفس التمرين السابق  -

  .  ات الذراعين والرجلينحرآ أداءنفس التمرين السابق  -

  .  نفس التمرين السابق في الماء العميق -

  .  نشاط حر وعمل مسابقات -
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  :الوحدة التعليمية الحادية والعشرون

  .  مراجعة وتثبيت للمهارات السابقة: الهدف التعليمي
 

  :الوحدة التعليمية الثانية والعشرون

  .  نشاط حر وعمل مسابقات بهدف التشويق: الهدف التعليمي
 

  :والعشرونالوحدة التعليمية الثالثة والرابعة 

  .  إجراء وتطبيق االختبارات: الهدف التعليمي


