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  الملخص
مـتعلم ضـمن الـدورات ) ٤٣( الباحثان المنهج التجریبي وتكونـت عینـة البحـث مـن استخدم      

 ، وقـــسمت العینـــة إلـــى أربـــع ٢٠٠٥التعلیمیـــة الـــصیفیة فـــي مـــسبح جامعـــة الموصـــل لـــصیف عـــام 

ــــــــــة  ــــــــــق المراحــــــــــل العمری ــــــــــى وف   ســــــــــنة ) ١٢ دون -٩(ســــــــــنوات و) ٩ دون -٦(مجموعــــــــــات عل

ـــة فیمـــا بینهـــا فـــي ســـنة ، وتـــم تجـــا) ١٨دون-١٥(ســـنة و) ١٥دون -١٢(و ـــة عمری نس كـــل مرحل

) ١٢(نفــذ البرنــامج لكــل مرحلــة عمریــة بواقــع ). العمــر والطــول والــوزن وســمك الــشحوم(متغیــرات 

وبعـد . دقیقة ) ٦٠(وحدات تعلیمیة في األسبوع الواحد ، زمن كل وحدة ) ٣(وحدة تعلیمیة وبواقع 

وتوصـل الباحثـان . فـي خمـسة اختبـارات نهایة البرنـامج تـم اختبـار المجموعـات التجریبیـة األربعـة 

إلـــى اســـتنتاجات عدیـــدة أهمهـــا تفـــوق المـــرحلتین العمـــریتین الثانیـــة والثالثـــة علـــى المرحلـــة العمریـــة 

فـــضال عـــن تفوقهمـــا علـــى المـــرحلتین ) االســـتمرار فـــي المـــاء لمـــدة دقیقتـــین ( األولـــى فـــي اختبـــار 

  ) . متر ١٥ لمسافة السباحة الحرة( العمریتین األولى والرابعة في اختبار 
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ABSTRACT 
 

A comparative study for different age groups in 
learning free swimming 
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     The tow researchers used the experimental method and the sample had  

(43) learners during the summer – term teaching at the university of 

mosul swimming pool 2005 . The sample was divided into four groups 

according to age , first group (6 up to 9) years , second group ( 9 up to 12) 

years , third group (12 up to 15) years , and the fourth group (15 up to 18) 

years . Each was made as homogeneous as possible regarding the 

variables of (age , height , weight and the thickness of fat) . The teaching 

course for all four groups was made of (12) units of (60) minutes each 

given (3) units per a week teaching . At the end of the teaching course , 

all four groups were tested by five tests . The tow researchers reached 

many conclusions , but the most important one was that the tow groups , 

second and third were superior to the first group by test of ( floating over 

water surface for (2) minutes ) . Also the same tow groups were superior 

to the first and fourth groups by test of ( free swimming for a distance of 

(15) meters ) .                                          

   التعریف بالبحث -١
  :البحث المقدمة وأهمیة ١-١

معظـــم المراجـــع العلمیـــة علـــى أن نمـــو اإلنـــسان یأخـــذ فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحلـــه شیر تـــ
لـــذا أولـــت معظـــم دول العـــالم " وخـــصائص معینـــة تمیزهـــا عـــن المراحـــل األخـــرى ، ســـماتالعمریـــة 

بیتــــه فــــي جمیــــع مجــــاالت الحیــــاة النفــــسیة والســــیما فــــي وقتنــــا الحاضــــر عنایــــة خاصــــة بنمــــوه وتر 
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" واالجتماعیــة والحركیــة والفــسیولوجیة وغیرهــا ، والتــي تبــدأ منــذ نــشأته فــي رحــم أمــه وحتــى كهولتــه
أن النمـــو یحـــدث فـــي كافـــة مظـــاهره علـــى شـــكل ) "زهـــران(ویـــشیر ) . ١ ، ٢٠٠٤الـــصمیدعي ، (

عًا فطفـــًال فمراهقـــًا فراشـــدًا فـــشیخًا تغیـــرات وتطـــورات یتعـــرض لهـــا الفـــرد النـــامي جنینـــًا فولیـــدًا فرضـــی
  ) .٦١ ، ١٩٨٦زهران ، (

وعلیه قام العلماء بتقسیمات عدیدة لمراحل نمو حیاة اإلنسان تختلـف بـاختالف النظریـات 
والمــدارس والعلمــاء ورغــم ذلــك تكــاد تجمــع اآلراء علــى أن معظــم التقــسیمات هــذه اتفقــت بــأن الفتــرة 

 االبتدائیــة األولــى ، الدراســةمل أربعــة مراحــل وهــي مرحلــة ســنة تــش) ١٨دون -٦(العمریــة مــا بــین 
ــــة   الدراســــة المتوســــطة، ومرحلــــة الدراســــة، ومرحلــــة ) الثانیــــة( االبتدائیــــة المتــــأخرة الدراســــةومرحل

اإلعدادیة ، وتعد هذه المراحل القاعدة األساس في بنـاء حیـاة اإلنـسان المـستقبلیة علـى اعتبـار أن 
ى البلوغ هي مرحلة بناء وتعلم وتطـور فـي جمیـع المجـاالت والسـیما مراحل النمو من الطفولة وحت

  .الجانب البدني والحركي 
ولــو نظرنـــا إلـــى المـــشاركین فـــي دورات الـــسباحة التعلیمیــة الـــصیفیة التـــي تقـــام فـــي مـــسبح 
الجامعة نجد أن أغلبهم من هذه المراحل العمریة األربعة لذا عمد الباحثـان االهتمـام بهـا ودراسـتها 

كـل األعمـار مناسـبة للـتعلم إال "أجل الوقوف على فاعلیتها في تعلم الـسباحة علـى اعتبـار أن من 
أن مستوى التعلم وسرعته یختلـف مـن عمـر إلـى آخـر ومـن مرحلـة إلـى أخـرى ألسـباب فـسیولوجیة 

وعلیــه فــإن امــتالك األفــراد لهــذه الــصفات ) . ٢ ، ٢٠٠٤الــصمیدعي ، " (وبدنیــة وحركیــة وعقلیــة
 لـــذا وجـــب تنظـــیم المواقـــف التعلیمیـــة مـــن كـــل الـــتعلم،ســـوف یـــسهل ویـــسرع مـــن عملیـــة والعناصـــر 

 وبمـا أن الدراسـات فـي .أهـدافهاالجوانب من أجل المـساعدة فـي تطـویر العملیـة التعلیمیـة وتحقیـق 
 لـذا الحـرة،اآلونة األخیرة تشیر إلى أن أفضل نوع للبـدء فـي تعلـم الـسباحة للمبتـدئین هـي الـسباحة 

 من كل ما تقدم تكمن أهمیة البحث فـي اختیـار المرحلـة .دراستنایار على هذا النوع في وقع االخت
العمریة المناسبة للبدء معها في تعلـیم الـسباحة الحـرة والتقـدم بهـا إلـى أعلـى المـستویات مـن خـالل 

  .  التي یمكن االسترشاد بها مستقبًال األسسوضع 
  :البحث مشكلة ٢-١

 ، األساسـیةعضها عن بعـض مـن حیـث البـدء بتعلـیم مهاراتهـا  الریاضیة باأللعابتختلف 
والسباحة واحدة من هذه األلعاب التي یختلف البدء بتعلم مهاراتها باختالف المراحل العمریة علـى 

 لكــل مرحلــة عمریــة خــصائص وصــفات معینــة تمیزهــا عــن األخــرى ، ولــو نظرنــا إلــى أناعتبــار 
 تــتم بــشكل غیــر علمــي وغیــر مــدروس یتــضح أنهــاجــد عملیــة تعلــیم الــسباحة فــي معظــم المــسابح ن

 أسـلوب یـتم وفـق األفـراد توزیـع أنذلك من خالل التباین في مستوى التعلم بین المتعلمین باعتبـار 
 مراحـل - الـدورة التعلیمیـة الواحـدة –عشوائي وغیر منتظم إذ نجد في المجموعة التعلیمیة الواحدة 
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علم بیـنهم وقـد یترتـب علـى ذلـك ضـجر وملـل ویـأس عنــد مختلفـة ممـا یـنعكس سـلبًا علـى سـرعة الـت
البعض منهم نتیجة قلة قـدرتهم علـى تعلمهـم لمهـارات الـسباحة بـشكل یـوازي زمالئهـم مـن المراحـل 

مـن هنـا بـرزت مـشكلة البحـث فـي التعـرف علـى أي مرحلـة عمریـة مـن المراحـل . العمریة األخرى 
ســــــنة  و ) ١٥ دون -١٢(ســــــنة  و ) ١٢ دون -٩(ســــــنوات  و ) ٩ دون -٦(العمریــــــة األربعــــــة 

  سنة هي األفضل للبدء معها في تعلم السباحة الحرة ) ١٨ دون -١٥(

  :  هدف البحث ٣-١
  .  التعرف على المرحلة العمریة األنسب في تعلم السباحة الحرة ١-٣-١
   :البحث فرضیة ٤-١
   . توجد فروق معنویة بین المراحل العمریة في تعلم السباحة الحرة١-٤-١

   :البحث مجاالت ٥-١
  .  المشاركین في الدورات الصیفیة التعلیمیة :البشري المجال ١-٥-١
   . ٤/٨/٢٠٠٥ ولغایة ٥/٧/٢٠٠٥  ابتداً :الزماني المجال ٢-٥-١
  .  مسبح جامعة الموصل :المكاني المجال ٣-٥-١

  :  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة -٢
  :  الدراسات النظریة ١-٢
  :  النمو الحركي لإلنسان ١-١-٢

 والنفـــسیة والفـــسیولوجیة فـــي حیاتـــه منـــذ البیولوجیـــة للعدیـــد مـــن التغیـــرات اإلنـــسانیتعـــرض 
 مــن كافــة جوانبــه هــدف علمــي واجتمــاعي اإلنــسانأن دراســة نمــو " وجــد  ولقــدوالدتــه وحتــى مماتــه

  لتوجیهـــــــــــــه الوجهـــــــــــــة التـــــــــــــي تتفـــــــــــــق مـــــــــــــع مواهـــــــــــــب وقـــــــــــــدرات الفـــــــــــــرد ومـــــــــــــصلحة المجتمـــــــــــــع 
   :هما وتشیر المصادر بأنه یوجد نوعین رئیسیین للنمو ،) ١١ ، ٢٠٠٢ راشد ،(
ویقــصد بــه النمــو فــي الحجــم والــشكل والــوزن والمحیطــات واألعــراض،  :للفــرد النمــو التكــویني -

   .المختلفة أعضائهفالفرد ینمو ككل في مظهره الخارجي العام وینمو داخلیًا تبعًا لنمو 
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د بــه النمــو فــي الوظــائف الجــسمیة والعقلیــة واالجتماعیــة لتــسایر ویقــص:  النمــو الــوظیفي للفــرد -
أبـو (، ) ٣٧ ، ١٩٩٩راتـب ، (، ) ٩١ ، ١٩٩٤عـالوي ، (تطور حیاة الفرد واتساع نطـاق بیئتـه 

  ) . ٥٩ ، ٢٠٠٠جادو ، 
وعلــى الــرغم مــن أن حیــاة اإلنــسان هــي وحــدة واحــدة إال أنهــا تمــر بمراحــل عدیــدة مــستمرة 

وینــه فــي رحــم أمــه وحتــى كهولتــه ولكــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل خــصائص ومتــصلة تبــدأ منــذ تك
وصــفات تمیزهــا عــن المرحلــة األخــرى والغــرض مــن تقــسیم مراحــل النمــو لإلنــسان هــي لدراســة كــل 

التقـسیم إلـى مراحـل معینـة مهـم مـن نـاحیتین أوًال یـسهل ویبـسط  "إنمرحلة على حـده علـى اعتبـار 
) ٨٥الـسید ، ب ت ، " (لنظـر إلـى مراحـل النمـو الممیـزة لكـل مرحلـةالدراسة العلمیة، وثانیًا یلفـت ا

وعلیـه فــان معرفــة صــفات وخــصائص كــل مرحلــة عمریــة ســوف یــسهل علینــا فــي اختیــار األنــشطة 
   . لإلنسانالریاضیة التي تتناسب مع كل مرحلة من المراحل العمریة 

  :  تعلم السباحة ٢-١-٢
أن امـتالك "لهامة للوصول إلى المستوى العـالي إذ عملیة تعلم السباحة أحد المراحل اتعد 

طریقة األداء القریبة من التكنیك األمثل تعد الركیزة األساسیة في التفوق وتحسین المستوى الرقمي 
)Smith, 1974, 42 ( تعلم السباحة وكما في التعلم بشكل عام أن، وتشیر أغلب المصادر إلى 

  : وف معینة من أهمها یصل إلى أحسن درجاته في ظل عوامل وظر 
   .المتعلم أن تتناسب مادة التعلیم مع مستوى نضج -
  . فر الدوافع للتعلم ا تو -
   .جدید وجود المتعلم أمام موقف -
ـــــــــــــــوم المـــــــــــــــتعلم بالممارســـــــــــــــة والتكـــــــــــــــرار -   ، ) ٢٧٨ ، ١٩٧٧العطـــــــــــــــار وحلمـــــــــــــــي ، . ( أن یق

  ) . ٣٦ ، ١٩٨٨رحیم وسكر ، (، ) ٣١٨ ، ١٩٩٩العمایرة ، (
 الریاضــة الهادفــة التــي بوصــفها ضــرورة حتمیــة أصــبحفــان تعلــم الــسباحة لإلنــسان وعلیــه 

  .تغطي جمیع أغراض التربیة الریاضیة العقلیة واالجتماعیة والبدنیة والنفسیة 
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   :المشابهة الدراسات ٢-٢
ــصمیدعي ، ( دراســة ١-٢-٢ ــي تعلــم ) : "٢٠٠٤ال ــة المناســبة للبــدء ف المراحــل العمری

  " . لحرةسباحتي الصدر وا
هدفت الدراسة إلى التعرف علـى أي نـوعي الـسباحة الـصدر أم الحـرة أفـضل للبـدء بـالتعلم 

وقد اسـتخدم المـنهج . وٕالى المرحلة العمریة األفضل للبدء بتعلم كل من سباحتي الصدر أو الحرة 
مـــتعلم وزعـــوا علـــى ) ٧١(التجریبـــي فیمـــا شـــملت عینـــة البحـــث علـــى ثالثـــة مراحـــل عمریـــة وبواقـــع 

لمراحــل العمریــة وعلــى نــوعي الــسباحة ، وقــد طبــق برنــامجین تعلیمیــین خاصــین بــسباحة الــصدر ا
والــسباحة الحــرة ، واســتخدمت اســتمارتي تقــویم األداء الفنــي لــسباحتي الــصدر والحــرة ، وتوصــلت 

  : الدراسة إلى االستنتاجات اآلتیة 
سـنوات فـي البـدء بـتعلم ) ٩دون  -٦( تفوق المرحلة العمریة األولـى التـي تراوحـت أعمارهـا بـین -

  . السباحة الحرة على سباحة الصدر 
ـــى التـــوالي فـــي ) ١٥ دون -١٢(ســـنة و ) ١٢ دون -٩( تقـــارب المـــرحلتین العمـــریتین - ســـنة عل

  . البدء بتعلم سباحتي الصدر والحرة 
ســـنة علـــى التـــوالي علـــى ) ١٥ دون -١٢(ســـنة و ) ١٢ دون -٩( تفـــوق المـــرحلتین العمـــریتین -

  . سنوات في البدء بتعلم سباحة الصدر ) ٩ دون -٦(حلة العمریة المر 
  .  تقارب مستوى التعلم للسباحة الحرة للمراحل العمریة الثالثة -

  :  البحث إجراءات -٣
   :البحث منهج ١-٣

   .التجریبيتم استخدام المنهج 
  :  مجتمع البحث وعینته ٢-٣

تعلیمیــة الــصیفیة المقامــة فــي مــسبح مــن المــشاركین فــي الــدورات ال تكــون مجتمــع البحــث
مـشارك ) ٩٨(سـنة والبـالغ عـددهم ) ١٨ دون -٦(جامعة الموصل والذین تتراوح أعمارهم ما بـین 

) ٥٩( ممـن ال یجیـدون الـسباحة والبـالغ عـددهم عمدیـه، أما عینة البحث فقـد تـم اختیارهـا بـصورة 
  : متعلمًا موزعین على أربعة مراحل وكاآلتي 

  .سنوات ) ٩ دون -٦) ( االبتدائیة األولىالدراسة(مریة األولى  المرحلة الع-
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  .سنة ) ١٢ دون -٩) ( االبتدائیة المتأخرةالدراسة( المرحلة العمریة الثانیة -
  .سنة ) ١٥ دون -١٢) ( المتوسطةالدراسة( المرحلة العمریة الثالثة -
  .سنة ) ١٨ دون -١٥) ( اإلعدادیةالدراسة( المرحلة العمریة الرابعة -

 بلغـت بالبرنامج،وبعد إجراء عملیة التجانس واستبعاد الغائبین والمصابین ممن لم یلتزموا 
 وزعــوا علـــى المجموعــات التجریبیــة األربعـــة وكمــا مبــین فـــي متعلمــًا،) ٤٣(عینــة البحــث النهائیـــة 

                    ) . ١(رقم الجدول 
  

  )١(رقم الجدول 
   وفق المراحل العمریة األربعة عینة البحث علىأفرادیبین عدد 

  المجامیع التجریبیة  )سنة(المرحلة العمریة 
  ١١  . سنوات ) ٩ دون -٦(المرحلة العمریة األولى 
  ١١  .سنة ) ١٢ دون -٩(المرحلة العمریة الثانیة 
  ١٢  .سنة ) ١٥ دون -١٢(المرحلة العمریة الثالثة 
  ٩  .سنة ) ١٨ دون -١٥(المرحلة العمریة الرابعة 

  ٤٣  المجموع

  
  :  وسائل جمع البیانات ٣-٣
  :  االختبارات التحصیلیة ١-٣-٣

) فاطمــة ، ونادیــة(والمعدلــة مــن ) الــصلیب األحمــر األمریكــي(اســتخدم الباحثــان اختبــارات 
 تعلـم الـسباحة وٕاجـادة للداللة على مصادقة الماء Gress McCattyواختبارات كریس ماك كاتي 

  ) . ١٩٩١،١٣٥مصباح والباجوري، ) (٢٩١-١٩٩٥،٢٧٦راتب، (الحرة 
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  :  األسس العلمیة لمتغیرات البحث ٤-٣
   : الصدق -١

 استخدم الصدق الظاهري وذلك بعرض استمارة االختبارات على مجموعة من الخبراء فـي
ـــى  )١الملحـــق ()*(مجـــال التربیـــة الریاضـــیة ـــاس إن وقـــد اتفـــق الخبـــراء عل  االختبـــارات صـــالحة لقی

  . مستوى التعلم 
   :الثبات -٢

متعلمین تم اختیارهم بطریقة ) ٨(استخدم طریقة االختبار وٕاعادة االختبار على عینة من 
 واحــد تــم إعــادة أســبوععــشوائیة مــن مجتمــع البحــث إذ تــم اختبــارهم االختبــارات التحــصیلیة وبعــد 

تبـارین والـذي بـین نتـائج االخ) بیرسـون(االختبارات علیهم ، وتم اسـتخراج معامـل االرتبـاط البـسیط 
ارات ثابتـة فـي  االختبـأنفأكثر مما یدل على وجود ارتباط عالي بین االختبـارین أي ) ٠.٧٦(بلغ 

  .أجلهما وضعت من 
  :  تجانس مجموعات البحث التجریبیة في كل مرحلة عمریة ٥-٣

أجریت عملیة التجانس لمجموعات البحث التجریبیة ضمن كل مرحلة عمریة من المراحل 
    )العمر ، الطول ، الكتلة ، سمك الشحوم(ألربعة في المتغیرات اآلتیة العمریة ا

 ضـمن كـل أقرانهمومن خالل عملیة التجانس تم استبعاد المشاركین غیر المتجانسین مع 
وقـد أجریـت القیاسـات الخاصـة بالتجـانس لكـل مرحلـة عمریـة فـي الیـوم األول مــن . مرحلـة عمریـة 

  .یبین ذلك) ٢(رقم  ، والجدول ٥/٧/٢٠٠٥الثالثاء الموافق بدء الدورة التعلیمیة وهو یوم 
  
  
  )٢(رقم الجدول 

                                           
)* (  

  علـــــــــــــي طـــــــــــــه األعرجـــــــــــــي . م.أ
  

  عــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل جام/ كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة   
  جامعــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/ كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة     ضــــرغام جاســــم النعیمــــي . د.م.أ  

   اإلمــــــــــامصــــــــــفاء ذنــــــــــون . د.م.أ
  

  جامعــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/ كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة   
  جامعــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/ كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة     فــــــــــــــــــالح طــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــو. د.م  

ـــــــــــــــــون . د.م   ولیـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــانم ذن
  

  ة الموصــــــــــــــــلجامعــــــــــــــــ/ كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــیة   
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  یبین التجانس في كل مرحلة من المراحل العمریة األربعة في متغیرات 
  )العمر ، الطول ، الوزن ، سمك الشحوم(

  
  المرحلة العمریة األولى

  سنوات) ٩دون -٦(
  المرحلة العمریة الثانیة

  سنة) ١٢دون -٩(
  المرحلة العمریة الثالثة

  سنة) ١٥دون -١٢(
  المرحلة العمریة الرابعة

  سنة) ١٨دون -١٥(
  المراحل

  
معامل   ع±  -س  المتغیرات

معامل   ع±  -س  االلتواء
معامل   ع±  -س  االلتواء

معامل   ع±  -س  االلتواء
  االلتواء

  ٠.٨٧  ٧.٢٨  ١٩٨.٣٠  ٠.٥٨  ٩.٣٥  ١٦٦.٤٠  ٠.٧١  ٨.٤٨  ١٢٨.٠٦  ٠.٤٩  ٦.٧٨  ٩٥.٣٢  )شهر(العمر 

  ٠.٧٥  ٩.١٥  ١٥٨.٩٠  ٠.٨٦  ٨.٣٢  ١٥٠.٢٠  ٠.٧٩  ٥.٨٣  ١٣٩.٦١  ٠.٨٩  ٧.٤٧  ١٢٨.٧٠  )سم(الطول 

  ٠.٥١  ٦.١٩  ٥٦.١٤  ٠.٧١  ٧.٦٣  ٤٥.٣٨  ٠.٨٥  ٥.١٨  ٣٦.٤١  ٠.٨٧  ٤.١٨  ٣١.٦٣  )كغم(الوزن 

  ٠.٧٣  ١.٦٣  ٢٣.١٩  ٠.٨٣  ١.٨٧  ٢٢.٥٦  ٠.٨٥  ١.٩٦  ٢١.٦٧  ٠.٥٣  ١.٥٤  ١٩.٨١  )ملم(سمك الشحوم 

   :التعلیميج  البرنام٦-٣
والخـــاص بالـــسباحة ) ٢٠٠٤الـــصمیدعي ، (تـــم االســـتعانة بالبرنـــامج التعلیمـــي المعـــد مـــن 

، وبعــــد الرجــــوع إلــــى آراء المختــــصین فــــي مجــــال التربیــــة ) ١٠٣ ، ٢٠٠٤الــــصمیدعي ، (الحــــرة 
 مــا یلـزم للبرنــامج وٕاضـافة ومــن خـالل عـرض البرنــامج علـیهم تــم حـذف  )٢الملحـق  ()*(الریاضـیة
 لیـتالءمجم مع جمیع المراحل العمریة األربعة مـع األخـذ بنظـر االعتبـار أطـوال المتعلمـین بما ینس

) ٤( توزعـــت مـــا بـــین تعلیمیـــة،وحـــدة ) ١٢(وتـــضمن البرنـــامج التعلیمـــي علـــى . مـــع عمـــق المـــاء 
   .الحرةوحدات خاصة بتعلیم السباحة ) ٨( و للسباحة، األساسیةوحدات لتعلیم المهارات 

  : امج التعلیمي  تنفیذ البرن٧-٣

                                           
)* (  

  عـــــــامر محمـــــــد ســـــــعودي. د.أ
  

ـــــــة الریاضـــــــیة      جامعـــــــة الموصـــــــل / كلیـــــــة التربی
ــــــــــي طــــــــــه األعرجــــــــــي . م.أ   ـــــــة الریاضـــــــیة     عل   جامعـــــــة الموصـــــــل/ كلیـــــــة التربی

ضـرغام جاســم النعیمــي  . د.م.أ
  

ـــــــة الریاضـــــــیة      جامعـــــــة الموصـــــــل/ كلیـــــــة التربی
ـــــــة الریاضـــــــیة    أیـــــــــــاد محمـــــــــــد شـــــــــــیت . د.م.أ     جامعـــــــة الموصـــــــل / كلیـــــــة التربی

ـــــــون . د.م.أ    اإلمـــــــامصـــــــفاء ذن
  

ـــــــة الریاضـــــــیة      جامعـــــــة الموصـــــــل/ كلیـــــــة التربی
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ــــسباحة الحــــرة مــــن أحــــد الباحثــــان بالطریقــــة الجزئیــــة  نفــــذ البرنــــامج التعلیمــــي الخــــاص بال
دقیقـة للوحـدة ) ٦٠(بواقـع ثـالث وحـدات تعلیمیـة فـي األسـبوع الواحـد وبمعـدل و  أألمريوباألسلوب 
 وتــم ٧/٧/٢٠٠٥ وتــم البــدء بتنفیــذ البرنــامج التعلیمــي فــي یــوم الخمــیس الموافــق .الواحــدةالتعلیمیــة 

   . ٢/٨/٢٠٠٥االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمي في یوم الثالثاء الموافق 

  :  االختبارات التحصیلیة على مجموعات البحث التجریبیة إجراء ٨-٣
 االختبـارات التحـصیلیة علـى مجموعـات إجراءبعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمي تم 

   ٤/٨/٢٠٠٥ الموافق البحث التجریبیة في یوم الخمیس

   : اإلحصائیة الوسائل ٩-٣
 االلتــــواء،معامـــل  ،)بیرســــون(معمـــل االرتبــــاط البـــسیط  ،االنحـــراف المعیــــاري الحــــسابي، الوســـط (

التكریتـي ، العبیـدي، ( ))sas(اختبـار دنكـن المتعـدد المـدى باسـتخدام نظـام  التباین،اختبار تحلیل 
  ) .٧٧-٧٣، ١٩٨٠ الراوي، وخلف اهللا،(، )٢٠٩-١٥٤–١٠١، ١٩٩٦

   عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :  عرض النتائج ١-٤
   . األربعة عرض نتائج اختبار الغوص تحت الماء للمراحل العمریة ١-١-٤

  )٣ ( رقم الجدول
 في اختبار الغوص تحت الماء لمدة األربعةعملیة تحلیل التباین بین المراحل العمریة یبین 

  درجة/ ثانیة ) ١٠(

  نمصدر التبای
مجموع 
  المربعات 

  درجة 
  الحریة

متوسطات 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحسوبة

  ١٦.١١  ٣  ٤٨.٣٣  بین المجموعات
  ١١.٣٥  ٣٩  ٤٤٢.٨٢٨  داخل المجموعات

    ٤٢  ٤٩١.١٦  المجموع
١.٤٢*  

  .٢.٨٢=ةالجد ولی) ف(قیمة ) ٣،٣٩( درجتي حریة وأمام) ٠.٠٥(≤غیر معنوي عند نسبة خطأ * 

ختبار االستمرار في الماء لمدة دقیقتین للمراحل العمریـة األربعـة  عرض نتائج ا٢-١-٤
.  
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  ١٠٣  

  ) ٤(رقم الجدول 
 االستمرار في الماء لمدة   في اختباراألربعةعملیة تحلیل التباین بین المراحل العمریة یبین 

  درجة  / دقیقتان

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات 

  درجة
   الحریة

متوسطات 
  المربعات

) ف(قیمة 
  سوبةالمح

  ٣٤.٧٨  ٣  ١٠٤.٣٤  بین المجموعات
  ٨.٩٣  ٣٩  ٣٤٨.٤٤  داخل المجموعات

    ٤٢  ٤٥٢.٧٩  المجموع

  
٣.٨٩ *  
  

   .٢.٨٢ =ةالجد ولی) ف(قیمة ) ٣،٣٩( درجتي حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  •
  )٥(رقم الجدول 

  تباریبین متوسطات نتائج تقییم المتعلمین للمراحل العمریة األربعة في اخ
  زمن / دقیقتاناالستمرار في الماء لمدة 

  المتوسطات  المجامیع
 B ٣.٥٩١  األولىالمرحلة العمریة 

  A ٧.٤٥٥  المرحلة العمریة الثانیة
  A ٧.٠٨٣  المرحلة العمریة الثالثة
  AB ٥.٣٨٩  المرحلة العمریة الرابعة

  
  
  
  
  
  
 للمراحــل العمریــة متــر) ٢( عــرض نتــائج اختبــار االنــزالق فــي المــاء لمــسافة ٣-١-٤

  .األربعة 
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  ١٠٤  

  )٦(رقم الجدول 

 في اختبار االنزالق مع الطفو على األربعةعملیة تحلیل التباین بین المراحل العمریة یبین 
  درجة/ متر ) ٢(لمسافة  البطن

  مجموع المربعات  مصدر التباین
  درجة 

  الحریة
متوسطات 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحسوبة

  ٩.٠٢  ٣  ٢٧.٠٦١  بین المجموعات

  ١.٦٣١  ٣٩  ٦٣.٦٣٦  داخل المجموعات

    ٤٢  ٩٠.٦٩٧  المجموع

  

٥.٥٣ *  

  .٢.٨٢ =ةالجد ولی) ف(قیمة ) ٣٩ ، ٣( درجتي حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 

  )٧(رقم الجدول 

اختبار االنزالق مع الطفو   فياألربعةیبین متوسطات نتائج تقییم المتعلمین للمراحل العمریة 
  متر) ٢(على البطن لمسافة 

  المتوسطات  المجامیع

 B ٣.١٨١  األولىالمرحلة العمریة 

  A ٥.٠٠٠  المرحلة العمریة الثانیة

  A ٥.٠٠٠  المرحلة العمریة الثالثة

  A ٥.٠٠٠  المرحلة العمریة الرابعة

  

  

  

متـر ) ٦( الـرجلین لمـسافة  ضـرباتأداء عرض نتـائج اختبـار الطفـو علـى الـبطن مـع ٤-١-٤
     .  العمریة األربعة للمراحل

  )٨(رقم الجدول 
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   في اختبار الطفواألربعةعملیة تحلیل التباین بین المراحل العمریة 

  درجة/ متر ) ٦( ضربات الرجلین لمسافة أداءعلى البطن مع 

متوسطات   درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  المربعات

) ف(قیمة 
  حسوبةالم

  ١٠.٥٥٧  ٣  ٣١.٦٧١  بین المجموعات

  ٤.٤٣٥  ٣٩  ١٧٢.٩٧٩  داخل المجموعات

    ٤٢  ٢٠٤.٦٥١  المجموع

  

٢.٣٨   

  .٢.٨٢=ةالجد ولی) ف(قیمة ) ٣،٣٩( درجتي حریة وأمام) ٠.٠٥(≤غیر معنوي عند نسبة خطأ * 
  . متر للمراحل العمریة األربعة ) ١٥( عرض نتائج اختبار السباحة لمسافة ٥-١-٤

  ) ٩(رقم الجدول 
   في اختبار األربعةیبین عملیة تحلیل التباین بین المراحل العمریة 

  درجة/ متر ) ١٥(السباحة لمسافة 

متوسطات   درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحسوبة

  ٣٨.٩١٥  ٣  ١١٦.٧٤٦  بین المجموعات
  ٢.٨٣٩  ٣٩  ١١٠.٧٢٩  داخل المجموعات

    ٤٢  ٢٢٧.٤٧٦  المجموع
١٣.٧١ *  

   .٢.٨٢ =ةالجد ولی) ف(قیمة ) ٣٩ ، ٣( درجتي حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 
  
  
  
  
  

  )١٠(رقم الجدول 
   األربعةیبین متوسطات نتائج تقییم المتعلمین للمراحل العمریة 

  متر ) ١٥(في اختبار السباحة لمسافة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠٦  

  المتوسطات  المجامیع
 B ١٠.٢٢٧  األولىلعمریة المرحلة ا

  A  ١٤.٠٩  المرحلة العمریة الثانیة
  A ١٣.٩١٦  المرحلة العمریة الثالثة
  B ١١.٥٥٥  المرحلة العمریة الرابعة

  :النتائج مناقشة ٢-٤
 ســــیتم مناقــــشتها علــــى وفــــق الجــــداول إحــــصائیافــــي ضــــوء نتــــائج االختبــــارات ومعالجتهــــا 

   :وكاآلتيالمتشابهة في النتائج 
الغـوص تحـت المـاء لمـدة (والخاصـین باختبـاري ) ٨(و ) ٣(ناقشة نتائج الجـدولین  م١-٢-٤

  ) : متر) ٦( ضربات الرجلین لمسافة أداءوالطفو على البطن مع (، ) ثانیة) ١٠(
 أن ویعــزى ذلــك إلــى األربعــةظهــرت فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین المراحــل العمریــة 

 ال یتطلبـان أنهمـا هـذین االختبـارین باعتبـار أداءاعدت فـي إمكانیة المتعلمـین البدنیـة والجـسمیة سـ
فـضال عـن .  تمكنهم مـن األداء بـسهولة ویـسر ومن ثمقابلیة بدنیة عالیة وقدرات عقلیة متطورة ، 

 ضـمن عملیـة تعلمهـم للمهـارات بأنواعـه عملیة التنفس داخـل المـاء والطفـو أداءتجاوزهم في كیفیة 
) ٦( اختبار الطفو على البطن مع أداء ضربات الرجلین لمسافة  للسباحة ، وفیما یخصاألساسیة

 بــــسبب تحریــــك األداء تمكنــــوا مــــن األربعــــة جمیــــع المتعلمــــین فــــي المراحــــل العمریــــة أنمتــــر نجــــد 
 الـــسفلى والتـــي ســـهلت علـــى جمیـــع المتعلمـــین قطـــع المـــسافة المحـــددة لالختبـــار ، علـــى األطـــراف
 الطفـو مـع المحافظـة إمكانیـةفقدان الثقة بـالنفس علـى  السكون وعدم الحركة یؤدي إلى أناعتبار 

  .والبقاء بالقرب من مستوى سطح الماء 
  ) : متر) ٢(االنزالق في الماء لمسافة (والخاصین باختبار ) ٧) (٦( مناقشة نتائج ٢-٢-٤

 ولـصالح المراحـل األربعـةظهـر أن هنالـك فـروق ذات داللـة معنویـة بـین المراحـل العمریـة 
 التقدم بالعمر یعني التقـدم فـي مـستوى أنانیة والثالثة والرابعة ، ویعزى هذا النجاح إلى العمریة الث

 ســـعة المهـــارات أن الوظیفیـــة ، كمـــا األجهـــزةاللیاقـــة البدنیـــة ومتطلبـــات التوافـــق الحركـــي وســـالمة 
از الحركیة التي یمتلكها المتعلم من تجاربه السابقة مكنه ضـمن المراحـل العمریـة الـثالث مـن اجتیـ

 والتـي یرجـع ضـعف المـستوى فیهـا لعــدم األولـى مـن المرحلـة العمریـة أفـضلهـذا االختبـار وبـشكل 
اكتمــال النمــو البــدني والقــدرات الحركیــة والعقلیــة ، فــضًال عــن شــعور المــتعلم ضــمن هــذه المرحلــة 
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ن  ، كـذلك فـااألداء أثنـاء  فـي الـسفلىأو العلیـا األطـرافبالغوص تحت الماء لعدم تحریك أي مـن 
   .األخرىقصر أطوال قامتهم جعل من مسافة االختبار بعیدة عنهم قیاسا بالمراحل العمریة 

والخاصــین باختبــاري ) ١٠(و ) ٩(، والجــدولین ) ٥(و ) ٤( مناقــشة نتــائج الجــداول ٣-٢-٤
  ) : متر) ١٥(السباحة لمسافة (، و) االستمرار في الماء لمدة دقیقتین(

 ولمـــــصلحة األربعـــــةمعنویـــــة بـــــین المراحـــــل العمریـــــة ظهــــر أن هنالـــــك فـــــروق ذات داللـــــة 
المـرحلتین العمــریتین الثانیــة والثالثــة ویعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع قــدرات المتعلمــین الجــسمیة والفــسلجیة 

تقـدم "والبدنیة والحركیة والعقلیة مما مكنتهم مـن فهـم الحركـات المعقـدة وذات التوافـق العـالي فكلمـا 
 العقلیــة والبدنیــة ویبــدأ فــي اكتــساب الخبــرات عــن طریــق المحاولــة المــتعلم فــي العمــر تنمــو قدراتــه

ویــــضیف ) . ١٩٥ ، ١٩٧٤عیــــسوي ، " (والخطــــأ وعــــن طریــــق مــــا یقــــوم بــــه مــــن تجریــــب وتقلیــــد
 مــــن المراحــــل أفــــضل یتطــــور فــــي المــــرحلتین العمــــریتین الثانیــــة والثالثــــة اإلدراك"بــــان ) محجــــوب(

محجـوب ، " ( الحركـات المعقـدة والمهـارات المختلفـة وهـذا یعطـي المـتعلم القـدرة علـى إدراكاألخرى
 بأنواعه للسباحة وخاصة الطفو األساسیة، وعلیه فان تعلمهم للمهارات ) ١٩٦ - ١٦١ ، ١٩٨٦

 والتــي لـــم األولــىالمختلفــة والمهــارات الخاصــة بالــسباحة الحــرة كــان أفـــضل مــن المرحلــة العمریــة 
إجـــادة  "أنتین العمـــریتین الثانیـــة والثالثـــة وعلیـــه یكتمـــل النمـــو الحركـــي لـــدیها بـــشكل یـــوازي المـــرحل

بعض األفراد لمهارات معینة دون مهارات أخرى إنما هو ناتج عن امتالك كل فرد قدر معـین مـن 
القــدرات المختلفــة والتــي منهــا القــدرات الحركیــة والفــسیولوجیة والــدوافع النفــسیة التــي تؤهلــه لتحمــل 

 ، ١٩٩٢ ، يعبدا لغنـ" (ارات حیث یستطیع إتقانها وٕاجادتهامشقة التعلیم والتدریب على تلك المه
 مرحلــة المراهقــة ومــا أفرادهــاكمــا وان قــصور المرحلــة العمریــة الرابعــة كــان بــسبب دخــول ) . ٢٤٣

 التغیــــرات إن "األداءیتبعهــــا مــــن اضــــطرابات جــــسمیة وفــــسلجیة ونفــــسیة ممــــا انعكــــس ســــلبا علــــى 
لى الجسم في هذه المرحلة بحاجة إلى فترة زمنیـة لتكیـف المفاجئة الجسمیة والفسلجیة التي تطرأ ع

إن مرحلــة ) "معــوض(ویــضیف ) . ١٨٨ ، ١٩٨٦محجــوب ، " (النــشاط الحركــي مــع هــذا التطــور
المراهقــة یحــصل فیهــا نمــو ســریع للجــسم فینــتج عــن ذلــك میــل المراهــق ألن یكــون كــسول وخامــل 

الـصمیدعي (نتیجـة تتفـق مـع دراسـة وهـذه ال) . ٣٠٠ ، ١٩٨٣معـوض ، " (وقلیل النشاط والحركة
كلمـــا تقـــدم الفـــرد بـــالعمر وضـــمن هـــاتین المـــرحلتین كلمـــا كـــان "والتـــي أكـــدت علـــى انـــه ) ٢٠٠٤، 

ولــــو نظرنــــا إلــــى المتوســــطات الحــــسابیة ) . ٧٦ ، ٢٠٠٤الــــصمیدعي ، " (أفــــضلمــــستوى تعلمــــه 
ســنة هــي ) ١٢دون -٩(لجمیــع المراحــل فــي االختبــارات الخمــسة نجــد أن المرحلــة العمریــة الثانیــة 
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األفــضل وبهــذه النتیجــة تتحقــق فرضــیة البحــث بأنــه یوجــد فــروق معنویــة بــین المراحــل العمریــة فــي 
  .تعلم السباحة الحرة 

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
ر االسـتمرا( فـي اختبـار األولـى تفوق المرحلتین العمریتین الثانیة والثالثة على المرحلة العمریة -١

 والرابعــة فــي األولــىفــضال عــن تفوقهمــا علــى المــرحلتین العمــریتین ) فــي المــاء لمــدة دقیقتــین
  ) .متر) ١٥(السباحة لمسافة (اختبار 

 فــــي اختبــــار األولـــى تفـــوق المراحــــل العمریــــة الثانیـــة والثالثــــة والرابعــــة علـــى المرحلــــة العمریــــة -٢
  ) .متر) ٢(االنزالق مع الطفو على البطن لمسافة (

الطفو (و) ثانیة) ١٠(الغوص تحت الماء لمدة ( في اختباري األربعةتساوت المراحل العمریة  -٣
  ) .متر) ٦( ضربات الرجلین لمسافة أداءعلى البطن مع 

) االستمرار في الماء لمدة دقیقتین( تساوت المراحل العمریة الثانیة والثالثة والرابعة في اختبار -٤
  . والرابعة في االختبار نفسه األولىریتین فضال عن تساوي المرحلتین العم

  : التوصیات ٢-٥
و ) ١٢ دون –٩( یفضل البدء في تعلم السباحة الحرة في المرحلتین العمریتین الثانیة والثالثة -١

  .سنة ) ١٥ دون – ١٢(
والمرحلـة ) سـنوات٩ دون – ٦( من الممكن البدء في تعلم السباحة الحرة فـي المرحلـة العمریـة -٢

  .سنة لتحقیقهما نتائج جیدة في عملیة التعلم ) ١٨ دون – ١٥(ریة العم
 األخـرى األنـواع بنظر االعتبـار األخذ دراسات مشابهة على المراحل العمریة نفسها مع إجراء -٣

  .من السباحة ومتغیر الجنس 
  
  
  

  المصادر العربیة واألجنبیة 
  .، دار المسیرة ، عمان علم النفس التربوي ) : ٢٠٠٠( جادو ، صالح محمد علي أبو .١
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 اإلحــصائیةالتطبیقــات ) : ١٩٩٦(التكریتــي ، ودیــع یاســین ، والعبیــدي ، حــسن محمــد علــي  .٢
ـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، جامعـــة الموصـــل ،  ـــة الریاضـــیة ، مدیری فـــي بحـــوث التربی

  .الموصل 
  .رة  ، دار الفكر العربي ، القاه٣تعلیم السباحة ، ط) : ١٩٩٥( كامل أسامة راتب، .٣
 مــدخل للنمــو المتكامــل للطفــل والمراهــق، –النمــو الحركــي ) : ١٩٩٩( كامــل أســامة راتــب، .٤

  .دار الفكر العربي ، القاهرة 
بطیئـــي ( ذوي الـــصعوبات التعلیمیـــة األطفـــالســـیكولوجیة ) : ٢٠٠٢(راشـــد ، عـــدنان غائـــب  .٥

  . ، دار وائل ، عمان ١، ط) التعلم
تـصمیم وتحلیـل التجـارب ) : ١٩٨٠(عزیـز محمـد  عبـد الاهللا، وخلـف محمود، خاشع الراوي، .٦

  .الزراعیة ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل 
الـسباحة لطـالب كلیـات التربیــة ) : ١٩٨٨(رحـیم ، محمـد سـید علـي ، وسـكر ، ناهـدة رسـن  .٧

  .الریاضیة ، دار الحكمة ، جامعة البصرة ، البصرة 
 ، عــالم ٨، ط) الطفولــة والمراهقــة(علــم نفــس النمــو ) : ١٩٨٦ (زهــران ، حامــد عبــد الــسالم .٨

  .الكتب ، القاهرة 
 ، دار ٤ طالــشیخوخة، النفــسیة للنمــو مــن الطفولــة إلــى األســس ):تب ( فــؤاد البهــي الــسید، .٩

  .الفكر العربي ، القاهرة 
المراحــل العمریــة المناســبة للبــدء فــي تعلــم ســباحتي ) : ٢٠٠٤(الــصمیدعي ، وضــاح غــانم  . ١٠

  .  دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الموصل أطروحةصدر والحرة ، ال
العالقــة بــین كــل مــن دافعیــة اإلنجــاز ومــستوى األداء المهــاري ) : ١٩٩٢( ، عــزة يعبــدالغن . ١١

فـي الـسباحة لـدى طالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات باإلسـكندریة ، مجلـة بحـوث التربیــة 
  .كلیة التربیة الریاضیة للبنین في الزقازیق  ، ٢٢-٢١ ، العدد ١١ ، مج٢الریاضیة ، ج

 العلمیــــة للــــسباحة ، دار األســــسمقدمــــة فــــي ) : ١٩٧٧( عــــصام وحلمــــي، نبیــــل، العطــــار، . ١٢
  .المعارف ، مصر 

  . ، دار المعارف ، القاهرة ٩علم النفس الریاضي ، ط) : ١٩٩٤(عالوي ، محمد حسن  . ١٣
ة واالجتماعیة والنفسیة والفلسفیة ،  التربیة التاریخیأصول) : ١٩٩٩(العمایرة ، محمد حسن  . ١٤

  . ، دار المسیرة ، عمان ١ط
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علــــم الــــنفس الفــــسیولوجي ، دراســــة فــــي تفــــسیر ) : ١٩٧٤(عیــــسوي ، عبــــد الــــرحمن محمــــد  . ١٥
  . ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر بیروت اإلنسانيالسلوك 

دة وحتـى سـن  منـذ الـواللإلنـسان التطـور الحركـي –علم الحركة ) : ١٩٨٦( وجیه محجوب، . ١٦
  . ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ٢الشیخوخة ، ج

تأثیر طریقة اللعب الحر في ) : ١٩٩١(مصباح ، فاطمة محمد ، والباجوري ، نادیة محمد  . ١٧
 ، مجلــة علــوم الدراســة مــا قبــل ألطفــال للــسباحة األساســیةالمــاء علــى تعلــم بعــض المهــارات 

  .وان  ، جامعة حل٢-١ ، العدد ٣وفنون الریاضة ، مج
 ، دار الفكر ٢ النمو الطفولة والمراهقة ، طسیكولوجیة) : ١٩٨٣(معوض ، خلیل میخائیل  . ١٨

  .الجامعي ، اإلسكندریة 
19. Smith. M. A. (1974): Theory Basic approach to teaching swimming in 

proceeding of the second international Symposium Biomechanics in 
Swimming, Brussels. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  )١(رقم الملحق 
  جامعة الموصل    

  كلیة التربیة الریاضیة
  

 
  :تحیة طیبة 

مقارنـــة للمراحـــل العمریـــة المختلفـــة فـــي تعلـــم الـــسباحة (    فـــي النیـــة القیـــام ببحـــث یهـــدف الـــى 
ولكونكم من المختصین في هذا المجال ، یرجـى بیـان رأیكـم فـي االختبـارات التحـصیلیة التـي )رةالح

  سیستخدمها الباحثان في الحصول على نتائج البحث ، 
( واختبـارات ) فاطمة ونادیة ( والمعدلة من قبل ) الصلیب االحمر االمریكي ( وهي اختبارات 
  . تعلم السباحة الحرة وٕاجادةلى مصادقة الماء للداللة ع ) Gress McCattyكریس ماك كاتي 

  . یصلح الذي االختبار أمام  ) √    (وعلیه یرجى وضع عالمة            
  

  شاكرین تعاونكم
  

  المرفقات
  االختبارات التحصیلیة

  

  الباحثان                                                                            
  :التوقیع

  :سـماال
  :العلمياللقب 
  :التاریخ

  االختبارات التحصیلیة
  : ثانیة ) ١٠( اختبار الغوص تحت الماء لمدة -١
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 ال أن یــؤدى االختبــار مــن خــالل قیــام المــتعلم بأخــذ نفــس وحبــسه ثــم الغــوص داخــل المــاء علــى -
  . من الماء ) وجهه(یخرج رأسه 

ذادرجات ) ٥( یمنح من یؤدي االختبار -   .را   فشل یمنح صفوٕا
  (   )ال یصلح (   )   یصلح                                   

  :  اختبار االستمرار في الماء لمدة دقیقتین -٢
 الــسباحة بالــشكل الــذي یرغــب فیــه أداء یــؤدى االختبــار مــن خــالل الطفــو علــى ســطح المــاء مــع -

  ) . العمل بشكل حر(والوقوف في الماء 
ثانیــة یــستطیع البقــاء فــي ) ١١(درجــة بواقــع درجــة واحــدة لكــل ) ١١( یمــنح مــن یــؤدي االختبــار -

  (   )ال یصلح (   )   یصلح                         .الماء 
   :م)٢( اختبار االنزالق مع الطفو على البطن مع أخذ دفعة من الحائط ولمسافة -٣
بعملیـة االنـزالق مـن  یؤدى االختبار من خـالل الوقـوف علـى الحافـة داخـل المـاء ومـن ثـم القیـام -

  . دون تحریك الرجلین أو الذراعین واللتین تكونان ممدوتین أمامًا 
ذا یجتــاز المتــرین أندرجــات فــي حالــة اســتطاعته ) ٥( یمــنح مــن یــؤدي االختبــار -  فــشل یمــنح وٕا

  (   )ال یصلح (   )   یصلح                         .صفرًا 
  : متر ) ٦( ضربات الرجلین لمسافة اءأد اختبار االنزالق على البطن مع -٤
 یؤدى االختبار من خالل الوقوف على الحافة داخل الماء ثم القیام بعملیة االنـزالق مـع تحریـك -

  ) . ضربات الرجلین المقصیة(الرجلین 
ذادرجات في حالة اجتیازه الستة أمتار ) ٥( یمنح من یؤدي االختبار -                                                                                          .  فشل یمنح صفرًا وٕا
  (   )ال یصلح (   )                                     یصلح  
   :متراً ) ١٥( اختبار السباحة لمسافة -٥
 ضـــربات الـــرجلین بـــأداءمتـــر وذلـــك ) ١٥( یـــؤدى االختبـــار مـــن خـــالل الـــسباحة الحـــرة ولمـــسافة -

  . والذراعین 
  . درجة واذا فشل یمنح درجة عن كل متر استطاع سباحته ) ١٥( یمنح من یؤدي االختبار -

  (   )ال یصلح (   )                                     یصلح 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(رقم الملحق 
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  جامعة الموصل    
  كلیة التربیة الریاضیة

  

 
  :تحیة طیبة 

مقارنـــة للمراحـــل العمریـــة المختلفـــة فـــي تعلـــم الـــسباحة  ( إلـــى   فـــي النیـــة القیـــام ببحـــث یهـــدف 
 الخاصــــــة الــــــدكتوراه ألطروحــــــة وعلیــــــه قــــــام الباحثــــــان باالســــــتعانة بالبرنــــــامج التعلیمــــــي ، )الحــــــرة

   ) .٢٠٠٤الصمیدعي ،(ب
   .یة البرنامج حي هذا المجال ، یرجى بیان رأیكم في صالولكونكم من المختصین ف

  
  شاكرین تعاونكم

  
  المرفقات
  البرنامج التعلیميوحدات 

  
  الباحثان                                                                            

  :التوقیع 
  :االسـم 

  :اللقب العلمي 
  :التاریخ 
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  برنامج التعلیمي الخاص بالسباحة الحرة النة تعلیمیة موحدنموذج ل
  .تعلیم ضربات الرجلین للسباحة الحرة : الهدف التعلیمي                               الرابعة: الوحدة التعلیمیة 

   دقیقة٤٢: الجانب التطبیقي /زمن القسم الرئیسي                          الثاني: األسبوع 

  التكرارات  الفعالیات الحركیة  التمارین
زمن 

لتمرین ا
  الكلي

  المالحظات

  األول

  .واألسفلالجلوس على حافة المسبح عمل ضربات الرجلین الصوتیة لألعلى 

  

  . المد الكامل للرجلین -   د٥   تكرارات ٦-٥
  . الحركة تتم من مفصل الورك -
  . األصابع والقدم مؤشرة إلى األمام -

  الثاني

   أداء ضربات الرجلینمن وضع االنبطاح على البطن والرجالن في الماء ،

  

  . إدخال الرجلین كامًال في الماء -   د٥   تكرارات ٨-٧
 الجذع واألطراف العلیا تكون خارج الماء فـي -

وضع االنبطاح على البطن على حافـة المـسبح 
.  

  الثالث
من وضع الوقوف في المـاء ومـسك الحافـة بالیـدین ، عمـل رفـسات بـالرجلین للخلـف وصـوًال إلـى وضـع 

  . ضربات الرجلین بأداءالممتد ، القیام الطفو 
 التأكیـــد علـــى المـــد الكامـــل للجـــسم مـــع أداء -   د١١   تكرارات ١٠-٨

  .الحركة من مفصل الورك 
  . الرأس خارج الماء -

   .الماء یكون الرأس خارج أن التأكید على -   د١١   تكرارات ٨-٧  .التمرین السابق نفسه مع مسك الحافة بید واحدة   الرابع

  لخامسا
  .الوضع السابق نفسه مع مسك الحافة بالیدین والوجه داخل الماء ، القیام بعمل ضربات الرجلین 

  

  . تكون الذراعان ممدودتین إلى األمام -   د١٠   تكرارات ٨-٧
مــع ) شــهیق وزفیــر( تطبیــق عملیــة التــنفس -

  . األداء 
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