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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر برنامج تعميمي في السباحة باستخدام
الوسائل البصرية عمى المستوى المياري في السباحة لدى الطمبة المعاقين سمعيا
في الجامعة الياشمية  ,وقد اشتممت عينة الدراسة عمى

 10طالب من طمبة

الجامعة الياشمية  ,استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية
الواحدة  ,و استخدم الباحث الوسائل البصرية مثل عرض نموذج امام عينة الدراسة
باالضافة الى عرض شريط فيديو يتضمن تعميم الميارات االساسية في السباحة
باستخدام الصور التوضيحية .
كما استخدم الباحث برنامجا تعميميا من إعداده ييدف إلى تعميم أفراد العينة
الميارات األساسية في السباحة و إتقان سباحة الزحف عمى البطن  ,مدة البرنامج
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 24وحدة تعميمية بواقع  3وحدات أسبوعيا و زمن الوحدة الواحدة

 75دقيقة  ,و

تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية  spssالجراء المعالجات
التالية (المتوسط الحسابي  ,االنحراف المعياري  ,معامل االرتباط  ,واختبار (ت)
اليجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية لمقياسين القبمي و البعدي ) وقد أظيرت
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين االختبارين القبمي و البعدي لممستوى
المياري في السباحة لدى افراد العينة المشاركين بالدراسة ولصالح االختبار البعدي
.
ويوصي الباحث باستخدام الوسائل البصرية لتعميم المعاقين سمعيا
السباحة لما ليا من اثر كبير عمى سرعة تعمم و اتقان الميارات االساسية في
السباحة و إجراء دراسات مشابية عمى عينات أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة.
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مقدمة
لم تعد الرياضة تقتصر عمى األسوياء في المجتمعات المتحضرة بل أصبح لزاما عمى
االفراد المعاقين ممارسة النشاط الرياضي سواء بشكمو الترفييي او التنافسي او العالجي ,
فالرياضة لمجميع وىي تعني

إتاحة الفرصة لممارسة األنشطة الرياضية المختمفة لكل فرد في

فرياضة ليست حك اًر عمى شريحة أو فئة في المجتمع دون
المجتمع وفقا إلمكاناتو و قدراتو ال
سواىا ،لما ليا من آثار إيجابية تعود بالنفع العام عمى مزاولييا

بما فييم المعاقين سمعيا ,

فالرياضة لمجميع ويجب إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين عمى اختالف أعمارىم و أجناسيم و
حاالتيم الصحية لممارسة األنشطة البدنية و الحركية الموجية إلى تحسين كفاءة األجيزة
الوظيفية و الحركية في الجسم  ,وذلك بما يتناسب مع نوع ودرجة اإلعاقة لدييم

 ,وىذا ما

أشارت إليو المادة األولى من الميثاق الدولي لمتربية البدنية و الرياضية من ان ممارسة التربية
البدنية و الرياضة حق أساسي لمجميع  .حيث ورد في البند الثالث من ىذه المادة

انو ينبغي

توفير ظروف خاصة لمنشء بمن فييم األطفال في سن ما قبل المدرسة و لممتقدمين في العمر و
المعوقين لتمكينيم من تنمية شخصياتيم تنمية متكاممة وفق برامج لمتربية الرياضية و البدنية
الواصرة . ) 2006 ,
تتالءم واحتياجاتيم ( ن
واألفراد المعاقين سمعيا ىم األفراد الذين فقدوا بالكامل القدرة عمى السمع و النطق ,حيث
يعرف المعاق سمعيا بأنو " الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي كمي او جزئي يصل إلى أكثر من
 90ديسيبل ،مما يحول دون تمكنو من المعالجة الناجحة لممعمومات المغوية من خالل جياز السمع
وحده ،سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونيا .القريوتي(. )2006
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ومن أىم الصعوبات التي تواجو المعاقين سمعيا مشكمة التكيف الناتجة عن شعور ىم بالنقص
صاب  ,مما يؤدي إلى اختالل في شخصية الفرد ونقص في االتزان العاطفي
والعجز جراء اإل ة
واالنفعالي وبالتالي إلى تشكيل مفيوم سمبي عن ذاتو

 ,حيث تؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة

وتسبب صعوبات في التأقمم واالندماج في المجتمع المحيط بو م  ,إذ تشكل عائقا أماميم وتحد
من القدرة عمى التواصل مع اآلخرين  ,مما قد يغير من نظرتو إلى نفسو وتتغمب عميو نظرة
االضطياد والتشاؤم والخجل وفقدانو الثقة بالنفس وتدفعو بالتالي إلى العزلة والتقوقع.
إوايماناً بضرورة دمج ذوي االحتياجات الخاصة والعمل عمى تكيفيم في المجتمع لزم أن
يمقى المعاق العناية والرعاية في شتى المجاالت وخاصة المجال الرياضي لما لمرياضة من فوائد
نفسية وبدنية واجتماعية عديدة وذلك في إعادة تأىيل ودمج المعاق في المجتمع  .حيث يذكر
الصميب األحمر األمريكي ( )American red cross , 1996أن " السباحة من أىم برامج
األنشطة الرياضية التي تساعد عمى تكيف المعاقين واندماجيم في المجتمع ،مما يعزز ثقتو
بنفسو ويحسن من مفيومو لذاتو .وهذا ما أشار إلٌه أبو اللٌل ( )2006بأن فئة الصم والبكم من
فئات اإلعالة السمعٌة الذٌن ٌمكنهم ممارسة جمٌع األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة التً ٌمارسها غٌر
المعالٌن وبنفس لوانٌن اللعب دون تعدٌل

 .كذلن فان ممارسة االنشطة فً الوسط المائً

تساعد على تنمٌة النواحً االجتماعٌة و العاطفٌة لدى االشخاص المعالٌن و توفر التواصل مع
العالم من حولهم مما ٌتٌح الفرصة لتطوٌر مهارات االتصال و تعلم المهارات الحركٌة وتساعد
فً دمجهم فً المجتمع ( . )YMCA , 1987
تعتبر السباحة رياضة جميمة وىادفة ومفيدة ،ليا تأثير كبير عمى سالمة وصحة اإلنسان
وتنمية عضالتو وتناسق جسمو ومرونة مفاصمو ،فالسباحة تنظم عممية التنفس وتنشط الجياز
الدوري وتساعد عمى اليضم وتشرك جميع عضالت الجسم  ,وكثي اًر ما تساعد في إزالة تشوىات
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الجسم مثل انحناء الظير وتقوس عظام الساق والكساح ،ومن ىنا تعد السباحة الرياضة الكاممة
التي ال تعادليا رياضة لنمو التكوين الجسمي المثالي (حسين. )2000 ،

وتزداد أىمية الوسائل التعميمية لتأثيرىا المباشر عمى المتعمم من خالل الشرح المفظي و
إرسال و استقبال المعمومات المتعمقة باألداء الرياضي ومناقشة وتحميل الخطوات الفنية لألداء
باإلضافة الى عرض أشرطة الفيديو

تؤدي كميا إلى اإلسراع في التعمم و االقتصاد بالجيد

المبذول .وحتى يستطيع المعاق استيعاب الحركة المراد منو تطبيقيا  ,ولكي تتم عممية التعمم
بسيولة ويسر البد من استخدام وسائل تعميمية مساعدة وذلك من اجل إيضاح الحركة وتوصيل
الفكرة ليم حتى يتم إدراكيا و تطبيقيا  ,وذلك الن استخدام األدوات المساعدة والوسائل التعميمية
تؤدي إلى تحسين وتثبيت الميارات الحركية وىذا ما ذكره عبد الرحمن

(  ) 1998حيث أن

الوسائل التعميمية تعمل عمى زيادة الميل إلى التعمم  ,كما تساعد في زيادة فعالية طرق التدريس
خاصة في األنشطة الحركية وذلك ألنيا تثير االنتباه و االنتباه يؤدي

إلى اإلدراك والتعمم .

وتعتبر التغذية الراجعة البصرية من الوسائل الميمة والتي تتيح الفرصة لممتعممين ان يشاىدوا
مدى تطور أداءىم  ,كما يقدم ليم ايجابيات عدة كفاعمية تقييم االداء المياري ( Rink, 2002
).
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مشكلة الدراسة :
من خالل مجال عمل الباحث كمدرب سباحة و بعد اطالعو عمى العديد من الدراسات و
األبحاث السابقة و التي تناولت موضوع استخدام الوسائل التعميمية و أثرىا عمى تعمم الميارات
المختمفة جاءت فكرة ىذه الدراسة و التي تتمثل في استخدام وسائل بصرية مساعدة مثل استخدام
الفيديو وتقديم نموذج باإلضافة إلى الشرح المفظي لمن لديو القدرة عمى قراءة حركة الشفاه وذلك
لمعرفة اثر ذلك عمى تعمم السباحة لدى عينة من المعاقين سمعيا  .حيث أشارت العديد من ىذه
الدراسات إلى أن الوسائل التعميمية المساعدة تساىم في تسييل إمكانية تعمم حركات صعبة و
مركبة مثل ميارات السباحة المختمفة  ,كما تعمل ىذه الوسيمة عمى استثارة المتعممين و تستثير
ميوليم ورغباتيم لتحسين أداءىم  ,واٌضا فان استخدام الحواس االخرى ٌساعد بشكل كبٌر من
اجل التكٌف و التفاعل مع البٌئة المحٌطة و المجتمع ,

فاستخدام الحواس المتبمٌة للمعالٌن

ٌعتبر أساسا من االسس التً ٌعتمد ون علٌها فً اكتساب الخبرة و المعرفة و المساهمة فً
تكوٌن االفكار و المفاهٌم و المعانً من اجل التفاعل و التواصل مع البٌئة ,Shirrell ( .
. ) 2004
كذلك فمن خالل المشاركة باالنشطة الرياضية و منيا السباحة تزيد فرص االتصال و
التواصل بين المعاقين سمعيا و غيرىم حيث ٌشٌر إبراهٌم وفرحات ( )1998أن األفراد المعالٌن
سمعٌا ً الذٌن ٌمارسون البرامج الرٌاضٌة المناسبة لهم بشكل منتظم ومكثف نسبٌا ً وفك لابلٌتهم
وطالاتهم الحٌوٌةٌ ،تغلبون على اآلثار السلبٌة لإلعالة ،وتُخلك نظرة إٌجابٌة للمجتمع نحوهم ,
حيث ييدف الباحث من خالل ىذه الدراسة الى
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هدف الدراسة :
تيدف الدراسة الحالية الى
 التعرف الى اثر استخدام الوسائل البصرية عمى تعمم السباحة لدى المعاقين سمعيا

فرضية الدراسة :
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي و البعدي في المستوى المياري في
السباحة لدى أفراد عينة الدراسة ولصالح القياس البعدي .

الدراسات السابقة :
قام ( شطناوي و ابو زمع  ) 2008,بدراسة لمعرفة اثر التغذية المرتدة البصرية عمى تعمم بعض
الميارات االساسية في السباحة عمى عينة الدراسة وىم مجموعة من طمبة كمية التربية البدنية
في جامعة مؤتة  ,تم تقسيم العينة الى مجموعتين مجموعة تجريبية تعطى ميارات السباحة
بالطريقة التقميدية و مجموعة تجريبية تعطى ميارات السباحة بطريقة التغذية المرتدة البصرية ,
وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين و لصالح المجموعة
التي تستخدم التغذية المرتدة البصرية .
كما اجرى ( الحطيبات وبني عطا  ) 2007,دراسة ىدفت الى التعرف الى تأثير كل من التغذية
الراجعة الفورية و المؤجمة عمى تعمم سباحة الفراشة  ,تكونت عينة الدراسة من

 20طالبا من

طمبة كمية الرياضة في جامعة مؤتة  .تم تقسيم العينة الى مجموعتين متساويتين احداىا مجموعة
التغذية المرتدة الفورية و االخرى تستخدم التغذية المرتدة المؤجمة  ,تم تطبيق برنامج تعميمي
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لسباحة الفراشة مدتو  8أسابيع  ,وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية
بين المجموعتين و لصالح المجموعة التي تستخدم التغذية المرتدة المصاحبة .
كما قامت ( عيسى  ) 2005,بدراسة تيدف الى معرفة تأثير التغذية المرتدة المصاحبة والمؤجمة
عمى تعمم ميارة سباحة الزحف عمى الظير  .تكونت عينة الدراسة من مجموعة من طمبة السنة
الثانية في كمية التربية الرياضية من جامعة السابع من ابريل  ,وقد اشارت نتائج الدراسة الى عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطريقتين سواء اعطاء تغذية مرتدة فورية او حتى اعطاء
تغذية مرتدة مؤجمة في تعمم ميارة سباحة الزحف عمى الظير .
وقد أجرى (ميتمي  ) 2009 .دراسة ىدفت التعرف إلى أثر برنامج تدريبي مختمط (أرضي
ومائي) لتحسين مستوى بعض عناصر المياقة البدنية (التحمل ،القوة العضمية ،
السرعة،والرشاقة،والمرونة) والمتغيرات الوظيفية ( نبض الراحة ،وعدد مرات التنفس ،وضغط الدم
االنقباضي واالنبساطي ،وسمك الثنايا الجمدية) .وذلك لدى العبي كرة القدم المعاقين سمعيا ,
واستخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية
باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار "ت" لمعينات المترابطة والمستقمة.
وقد أشارت النتائج إلى تحسن دال في مستوى عناصر المياقة البدنية والوظيفية بين القياسين
القبمي والبعدي في جميع المتغيرات قيد الدراسة ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية من
المعاقين سمعيا .
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اجراءات الدراسة
منهج الدراسة :
استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة و ىدف الدراسة
مجتمع الدراسة  :الطمبة المعاقين سمعيا في الجامعة الياشمية وعددىم  25طالبا و طالبة
عينة الدراسة :
تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وىم مجموعة طمبة عددىم (

 ) 10ذكور من ذوي

االحتياجات الخاصة المعاقين سمعيا في الجامعة الياشمية حيث تم اعطائيم ميارات السباحة
باستخدام الوسائل البصرية المساعدة مثل حركة الشفاه خالل الشرح المفظي و تقديم نموذج امام
الطمبة باالضافة الى عرض شريط فيديو لتعميم الميارات االساسية في السباحة .

الجدول  .1المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و المدى و االلتواء لدى افراد العينة ,في
متغيرات النمو
(ن=)10
متغيرات النمو/

المجموعة الضابطة

وحدة القياس

ن = 10
المتوسط

االنحراف

المدى

االلتواء

الطول /سم

178.6

4.22

18

0.14

الوزن/كغم

78.5

6.11

22

1,02

العمر /سنة

20.3

1.54

3

-0.45
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من خالل استعراض الجدول رقم ( )1نالحع بأن العينة متجانسة بداللة االلتواء حيث كانت قيم
االلتواء لمتغير الطول لمعينة (  )0.14ولمتغير الوزن بمغت القيمة (  )1.02ولمتغير العمر
بمغ االلتواء (  ) -0.45وىذه القيم جميعيا تتراوح ما بين  3+و  3-مما يشير الى ان العينة
متجانسة .

أدوات جمع البيانات :
تم استخدام األدوات التالية من اجل الحصول عمى البيانات المناسبة لمدراسة .
أوال _:تم تصميم برنامج سباحة تعميمي ييدف

إلى تعميم أفراد العينة الميارات األساسية في

السباحة و إتقان سباحة الزحف عمى البطن

وذلك بعد ان اطمع الباحث عمى المراجع

المتخصصة و الدراسات مثل دراسة جرار (  ) 2005و دراسة ابو عيد (  ) 2004و رزق
( ) 2004ودراسة عميان (

 )2000و حسين (  ) 2000و راتب (  ) 1999و المطر (

 ) 1995وقد تم عرض البرنامج عمى نخبة من المحكمين لموقوف عمى مدى مالئمة البرنامج
ألفراد العينة من حيث المحتوى و الفترة الزمنية ومراعاة التدرج في التمارين وقد اعتمد البرنامج
بصورتو النيائية بعد إجراء التعديالت و االقتراحات المقدمة من المحكمين  .حيث استفاد منيا
الباحث في بناء وتصميم ال برنامج التعميمي المقترح لمميارات االساسية في السباحة ,حيث قام
بتصميم البرنامج بما يتناسب مع أفراد عينة الدراسة من حيث طبيعة التمرينات و الميارات التي
تتناسب مع طبيعة االعاقة لدييم و التدرج من الميارات البسيطة الى المركبة واالعتماد عمى
التغذية المرتدة البصرية لممجموعة باستخدام اشرطة الفيديو باالضافة الى تقديم نموذج امام
الطمبة والشرح المفظي لمن يستطيع قراءة حركة الشفاه  ,ومراعاة عوامل االمن والسالمة خالل
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تواجد العينة في المسبح  ,حيث تكونت لديو مجموعة من االسس العممية و التي اعتمدت خالل
تصميم البرنامج التعميمي مثل -:
 ان يعمل محتوى البرنامج عمى تحقيق اىداف ىذا البحث . ان يتناسب محتوى البرنامج مع طبيعة االعاقة لدى افراد عينة الدراسة . ان تتناسب التمرينات و الميارات مع الفئة العمرية الفراد عينة الدراسة . ان يراعي البرنامج الفروق الفردية بين افراد العينة . التدرج في الميارات و التمرينات من السيل الى الصعب . التدرج من البسيط الى المركب . مراعاة عوامل االمن و السالمة خالل دخول و خروج افراد العينة من و الى غرفالغيار و حوض السباحة .
 توفير عامل التشويق و التنويع و التنافس بين افراد العينة وذلك البعاد الممل و الرتابةخالل فترة تطبيق البرنامج .
 االستعانة بادوات ووسائل مساعدة مثل الحبال و الواح الطفو و ماسورة االنقاذ .وقد اشتمل البرنامج بصورتو النيائية عمى ثالثة لقاءات في األسبوع أيام األحد و الثالثاء و
الخميس وكان زمن المقاء  75دقيقة وكانت مدة تطبيق البرنامج ثمانية أسابيع  .وقد احتوى
البرنامج عمى مجموعة من الوحدات التعميمية التي تيدف إلى تعميم الميارات األساسية في
السباحة إواتقان سباحة الزحف عمى البطن مثل ( الطفو بأنواعو و االنزالق عمى البطن وعمى
الظير باإلضافة إلى حركات اليدين و الوقوف في الماء باإلضافة إلى مجموعة من األلعاب
الصغيرة في الماء .باالضافة الى عرض أشرطة فيديو خاصة لتعميم بعض ميارات السباحة يتم
عرضيا لمعينة خالل فترة البرنامج كتغذية مرتدة بصرية .
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ثانيا -:تم استخدام اختبارات المستوى المياري في السباحة وذلك بعد االطالع عمى العديد من
الدراسات مثل دراسة ( شطناوي وابو زمع  ) 2008 ,ودراسة ( حطيبات وبني عطا ) 2007 ,
ودراسة ( ابوعيد ) 2004,ودراسة عميان (  .)2000ولمتأكد من صدق االختبارات قام الباحث
بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء و المحكمين في مجال السباحة و التربية الرياضية المعدلة
واجمعوا عمى مناسبة االختبارات لعينة الدراسة حيث قام الباحث بعد ذلك بتطبيق واعادة تطبيق
االختبارات وذلك لمتأكد من ثبات االختبار وكانت النتائج كما في الجدول التالي

جدول  .2قيم الثبات الختبارات المستوى المياري في السباحة
معامل االرتباط بيرسون

الرقم

االختبارات

1

كتم النفس /ث

0.85

2

توقيت التنفس /عدد

0.88

3

االنزالق عمى البطن/م

0.91

4

االنزالق عمى الظير /م

0.87

5

أداء الزحف عمى البطن /م

0.90

من خالل استعراض الجدول السابق نالحع ان قيم الثبات تراوحت ما بين  0.85و  0.91ما يدل
عمى ان االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات .
الدراسة االستطالعية .
قام الباحث باجراء دراسة استطالعية بحيث تم تطبيق بعض من الوحدات التعميمية التي
اشتمل عمييا البرنامج عمى احد االشخاص المعاقين سمعيا من غير عينة الدراسة وذلك لمتأكد
من مدى مناسبة التمرينات المقترحة و الطريقة المثمى لمتعامل مع المعاقين سمعيا في الوسط
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المائي باالضافة الى التعرف الى الصعوبات التي من الممكن ان تكون عائقا خالل تطبيق
البرنامج  ,وذلك في مسبح الجامعة الياشمية خالل الفترة  2009/1/4ولغاية . 2009 /1/8
حيث تضمنت الدراسة االستطالعية عمى مجموعة من التمارين التي سيقوم الباحث بتطبيقيا في
برنامجو المقترح  .وقد قام الباحث باستخدام نفس االدوات و االجيزة التي سوف يستخدميا في
تطبيق البرنامج.
ىدفت الدراسة االستطالعية إلى:
 .1التعرف الى طريقة التعامل المثمى مع الصم و البكم في الوسط المائي .
 .2التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في الدراسة.
 .3التأكد من توافر عوامل االمن و السالمة داخل المسبح .
 .4التعرف الى مدى مناسبة التمرينات المقترحة لعينة الدراسة .
 .5التأكد من الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق التمرينات .
 .6التعرف الى الصعوبات التي تواجو العينة خالل فترة تطبيق البرنامج ومحاولة تذليميا

محددات الدراسة :
المجال المكاني  :مسبح الجامعة الياشمية
المجال الزمني  :الفترة الواقعة ما بين  2009/1/11وحتى 2009/3/ 5
االحصاء المستخدم :
تم استخدام المتوسطات الحسابية و االنحراف المعياري و معامل االرتباط بيرسون  ,واختبار
(ت) اليجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية لمقياسين القبمي و البعدي .

عرض ومناقشة النتائج :
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في ضوء ىدف الدراسة و فرضيتيا سيتم عرض النتائج التي توصل الييا الباحث كما يمي :
فرضية الدراسة و التي تنص على انه يوجد فروق ذات داللة احصائية في المستوى المهاري
في السباحة بين القياسين القبلي و البعدي لدى افراد عينة الدراسة ولصالح القياس البعدي .

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية في القياس القبمي الختبارات
المستوى المياري في السباحة  ,حيث اشارت النتائج كما في الجدول ()3

جدول ( : )3الوسط الحسابي و االنحراف المعياري في القياس القبمي الختبارات المستوى
المياري في السباحة لدى المعاقين سمعيا
ن= 10
الرقم

االختبار

1

كتم النفس /ث

2
3
4
5

توقيت التنفس /عدد

المتوسط

االنزالق عمى البطن/م
االنزالق عمى الظير /م
أداء الزحف عمى البطن /م

االنحراف

الحسابي
22

المعياري
1.7

18
1.9
1.8
2.8

1.4
0.16
0.14
0.1

وكذلك قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية في القياس البعدي
الختبارات المستوى المياري في السباحة  ,حيث اشارت النتائج كما في الجدول ()4
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جدول (  : )4الوسط الحسابي و االنحراف المعياري في القياس البعدي الختبارات المستوى
المياري في السباحة لدى المعاقين سمعيا
ن= 10
الرقم

االختبار

المتوسط

1

كتم النفس /ث

الحسابي
43

المعياري
2.8

2
3
4
5

توقيت التنفس /عدد

26.5
4.6
3.9
13.80

2.4
0.15
0.18
0.85

االنزالق عمى البطن/م
االنزالق عمى الظير /م
أداء الزحف عمى البطن /م

االنحراف

ولمتحقق من نتائج ىذه الفرضية قام الباحث بحساب الوسط الحسابي و االنحراف المعياري
وقيمة (ت) بين االختبارين القبمي و البعدي  ,والجدول رقم ( )5يوضح النتائج .
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جدول  .5الوسط الحسابي و االنحراف المعياري واختبار(ت)

بين االختبارين القبمي و

البعدي .
ن= 10
االختبارات
كتم النفس /ث
توقيت التنفس /عدد
االنزالق عمى البطن/م
االنزالق عمى الظير /م
أداء الزحف عمى البطن /م

القياس

المتوسط

االنحراف

الحسابي
22

المعياري
1.7

البعدي

43

2.8

القبمي

18

1.4

البعدي

26.5

2.4

القبمي

1.9

0.16

البعدي

4.6

0.15

القبمي

1.8

0.14

البعدي

3.9

0.18

القبمي

2.8

0.1

البعدي

13.80

0.58

القبمي

قيمة " ت "

مستوى الداللة

39.4
40
36.7

40.2
84

*0.00
*0.01
*0.00
*0.00
*0.00

نالحع من خالل استعراض الجدول السابق ان قيم (ت) كانت دالة عند مستوى الداللة

α

≥  0.05بين القياسين القبمي و البعدي لدى افراد عينة الدراسة ولصالح القياس البعدي مما
يشير الى ان فرضية الدراسة والتي تنص عمى وجود اثر لمبرنامج التعميمي لمميارات
االساسية في السباحة باستخدام الوسائل البصرية قد تحققت  ,ويظير ىذا جميا من خالل
نتائج االختبارات و التي اشارت الى تقدم واضح لدى السباحين المعاقين سمعيا في جميع
الميارات المقدمة ليم ويعزو الباحث ذلك التقدم الى النتيجة الطبيعية ألداء التمرين و الميارة
و اكتساب الخبرة العممية باإلضافة إلى ميارة اإلحساس و التعود عمى الماء في المسبـح
والتي تؤدي إلى تحـسن واضح في المستـوى الميـاري وذلك من خالل عرض اشرطة الفيديو
التعميمية والرسومات و الصور التوضيحية و تقديم نموذج امام المعاقين سمعيا والحديث
17

الواضح امام الطمبة بحيث يستطيع المعاقين سمعيا من قراءة حركة الشفاه بوضوح  .حيث
يذكر (  ) Wulf & Schmidt , 1994ان تقديم التغذية المرتدة البصرية تثير الدافعية
لدى االفراد من اجل التعمم كذلك يتم التأكيد عمى االستجابات الصحيحة و االبتعاد عن
االداء الخطأ من خالل تكرار عرض الفيديو امام العينة اكثر من مرة حيث تعمل عمى زيادة
عنصر التشويق والتحفيز و بالتالي ترسخ الحركات في اذىان المشاركين  .وقد أشـار
الخـولي ( )1995أن ممارسة النشاط البدني قد تنعكس عمى حياة الفرد وتنمي لديو األجيزة
الحيوية و تضفي النشاط و الحيوية عمى صحتو  ,وقد اتفق ىذا مع دراسة ابو عيد ( 2004
) التي اشارت الى وجود تحسن ايجابي و ممحوظ في المستوى المياري لدى افراد عينة
الدراسة  ,وكذلك اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة مرعي(  )1984و التي أشارت إلى وجود
تحسن بدني ونفسي ألفراد عينة الدراسة بعد االشتراك في برنامج تدريبي خاص بالسباحة .
واتفقت أيضا نتائج ىذه الدراسة م ع دراسة رسمي( )1987والتي دلت أيضا عمى وجود تأثير
إيجابي لبرنامج السباحة الترويحي عمى الجوانب النفسية و البد نية لممعوقين  .ويتفق ايضا
مع ما اشار اليو (  ) Joanna ,1990من ان ممارسة االنشطة المائية تعمل عمى تنمية
العديد من الجوانب البدنية و النفسية و االجتماعية لدى عينة الدراسة .
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االستنتاجات :

في ضوء ىدف الدراسة و فرضيتيا و استنادا إلى المعالجات اإلحصائية و تحميل
النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:
 استخدام البرنامج التعميمي المقترح في السباحة لو اثر ايجابي عمى تعمم أفراد
عينة الدراسة الميارات األساسية في السباحة .
 الستخدام البرنامج التعميمي المقترح باستخدام الوسائل البصرية اثر ايجابي
عمى تطوير المستوى المياري في السباحة .

 ىناك فرق بين القياسين القبمي و البعدي لدى عينة الدراسة في اختبارات
المستوى المياري في السباحة ولصالح القياس البعدي .

التوصيات :
في ضوء ما توصمت إليو نتائج الدراسة يقترح الباحث التوصيات التالية:
 يوصي الباحث باستخدام البرنامج التعميمي المقترح لتعميم الصم و البكم
الميارات االساسية في السباحة
 يوصي الباحث باستخدام الوسائل البصرية لتعميم الميارات االساسية في
السباحة لتعميم الصم و البكم .
 عمل حمقات توعية و إرشاد لممدربين و المدرسين في مجال السباحة و
تعريفيم بأىمية استخدام الوسائل المساعدة في تعميم الميارات االساسية في
السباحة .
 االستفادة من نتائج ىذه الدراسة و تعميميا عمى العاممين في مجال رياضة

ذوي االحتياجات الخاصة الستخدام التغذية المرتدة البصرية لتعميم الميارات
االساسية الفراد العينة .
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