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مقدمة
" تعتبر ممارسة األنشطة البدنٌة من الضرورات المرتبطة بالصحة الولائٌة لإلنسان حٌث أشارت
نتائج الدراسات المردود االٌجابً لألنشطة البدنٌة على أجهزة الجسم المختلفة متضمنة الجهاز
الدوري و العضلً والعصبً و الجوانب االجتماعٌة و النفسٌة للفرد " ( جودمان  . ) 2002وإن
ممارسة النشاط الرٌاضً على اختالف أنواعه من األنشطة اإلنسانٌة التً تزخر بالعدٌد من
الموالف التنافسٌة التً لد ٌكون لها أثر كبٌر على شخصٌة الفرد  ،حٌث ٌلعب النشاط الرٌاضً
دورا ً متمٌزا ً فً االرتماء بخبرة اإلنسان الشخصٌة وتمٌزها ،و ٌسهم فً تحسٌن المستوى الصحً
والبدنً وتنمٌة الروح االجتماعٌة وحسن االتصال باآلخرٌن ،األمر الذي ٌنعكس على زٌادة
إنتاجٌة الفرد.
والسباحة من األنشطة الرٌاضٌة الحٌوٌة و التً ٌمكن لكال الجنسٌن ممارستها بأشكالها المختلفة
سواء الترفٌهٌة أو العالجٌة أو التنافسٌة أو غٌرها  ,وحسب األولات المناسبة للممارسٌن لما
للسباحة من عوائد كبٌرة على الجانب البدنً والنفسً و المهاري واالجتماعً  .وٌعرفها ( حسٌن
 )2000بأنها " احد األنشطة المائٌة المتعددة والتً ٌستخدم فٌها الفرد جسمه للتحرن خالل
الوسط المائً الذي ٌعد غرٌبا نوعا ما علٌه  ,بصفته وسطا ٌختلف كلٌا عن الوسط الذي اعتاد
التحرن فٌه وهو األرض "  .أما ( رزق  " ) 2003فٌرى بأن السباحة هً رٌاضة إنسانٌة حٌث
ٌحمً فٌها اإلنسان نفسه من الغرق و أٌضا ٌستطٌع أن ٌمدم المساعدة لمن ٌحتاج إلٌها و تستخدم
أٌضا فً عالج كثٌر من اإلصابات و حاالت الشعور بالملل والضغط النفسً" .
ومن الفوائد العدٌدة التً ٌجنٌها ممارسوا السباحة أنها تعمل على إشران كافة عضالت الجسم
بحٌث تساعد على النمو الشامل و المتزن لعضالت الجسم و ٌؤكد ذلن ( رزق  ) 2003 ,حٌث
انه و " من خالل السباحة ٌستخدم األفراد عضالت الجسم األٌمن و األٌسر مما ٌكسب الجسم
توازنا فً النمو العضلً بشكل أفضل من الرٌاضات األخرى " .
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وحٌث أن " التكٌف المكانً و الوعً الحسً الحركً ٌمكن أن ٌتطور وٌتحسن عن طرٌك األداء
الفنً للحركات "(رزق  ) 2004وهذا ما أكدته العدٌد من الدراسات مثل ( خوٌلة

) 2003

ودراسة ( األزهري  ) 1992وكذلن دراسة (حسٌن  ) 1992ودراسة ( مصطفى  , ) 2000و
غٌرها من الدراسات التً أشارت إلى أن ممارسة األنشطة الرٌاضٌة و البرامج الحركٌة المختلفة
تساهم بشكل واضح فً تطوٌر الوعً الحسً و اإلدراكً لدى أفراد العٌنة و بالتالً تنمٌة المدرات
الحس حركٌة  .فاإلدران الحس حركً كما تراه ( عرابً و آخرون  " ) 1995 ,هو المدرة
على التحكم فً أجزاء من الجسم أو الجسم كله فً أثناء أداء الحركة الرٌاضٌة مع مراعاة االتجاه
و ممدار الموة و السرعة المناسبٌن للنجاح فً هذا األداء " . .واما جاسون ) Jahson 1979
) فٌرى "ان االدران الحس حركً هو ادران المكان والجهد وادران حركة اجزاء الجسم او
الجسم ككل اثناء العمل العضلً دون استخدام الرؤٌة و السمع " .

وٌساهم التدرٌب بشكل عام على زٌادة المدرة على اإلدران الحركً الحسً لدى المتدربٌن من
خالل التمارٌن المختلفة كما ٌشٌر إلى ذلن (حسٌن  )2000بأنه "عندما ٌؤدي المتعلم مهارة فانه
ٌشعر بالعضالت المستخدمة فً أداء المهارة كما ٌدرن الموة المنتجة واالتجاهات التً تتخذها
أجزاء جسمه .فاإلنسان ٌحس بحركته ألنها عبارة عن خبرة حسٌة ٌكتسبها عن طرٌك التدرٌب "
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أهمٌة ومشكلة الدراسة
تعتبر السباحة ذات أهمٌة كبٌرة على الجانب البدنً و النفسً و االجتماعً كما أشارت العدٌد من
الدراسات مثل دراسة (أبوعٌد,

 )2004و دراسة ( عدٌنات  , )2001والصلٌب االحمر

االمرٌكً (American red cross

 . ) 1996و التداءا بمول سٌدنا عمر رضً هللا عنه (

علموا أوالدكم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل ) ( الخولً

. )1995وحٌث أن السباحة لٌست

حكرا على فئة معٌنة أو شرٌحة من المجتمع دون غٌرها  ,فالرٌاضة للجمٌع و هً تعنً " إتاحة
الفرصة أمام جمٌع المواطنٌن على اختالف أعمارهم و أجناسهم و حاالتهم الصحٌة على ممارسة
األنشطة البدنٌة و الحركٌة الموجهة إلى تحسٌن كفاءة األجهزة الوظٌفٌة و الحركٌة فً الجسم " (
لبالن  , ) 2003ومن خالل مجال عمل الباحث مدربا للسباحة فً الجامعة الهاشمٌة فمد لام ببناء
برنامج سباحة تعلٌمً و أراد دراسة اثر هذا البرنامج الممترح على تطوٌر بعض متغٌرات
اإلدران الحس حركً مثل ( اإلحساس بالمسافة  ,اإلحساس بالزمن  ,اإلحساس بالموة ) لدى طلبة
كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة فً الجامعة .

فاإلدران الحس حركً هو بمثابة الحاسة السادسة لألفراد التً تعٌنهم فً تمدٌر المسافة والزمن
واالتجاه و الموة وغٌرها من المتغٌرات الهامة فً حٌاة الفرد بشكل عام ,و التً ٌمكن تنمٌتها و
تطوٌرها من خالل البرامج الحركٌة و ممارسة األنشطة الرٌاضٌة كما أشارت دراسة ( خوٌلة
 )2003و دراسة ( االزهري ) 1992وكذلن دراسة ( مصطفى . )2000
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هدف الدراسة -:
تهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر البرنامج التعلٌمً الممترح على تنمٌة متغٌرات اإلدران
الحس حركً لدى الطلبة أفراد العٌنة .

فرضًة الدراسة :
ٌوجد اثر واضح للبرنامج التعلٌمً الممترح فً السباحة على تنمٌة متغٌرات اإلدران الحس
حركً لٌد الدراسة .

الدراسات السابقة :
فً دراسة لام بها ( خوٌلة  ) 2003بعنوان اثر تطور مستوى اللٌالة البدنٌة على تحسٌن بعض
متغٌرات اإلدران الحس حركً لدى طالبات كلٌة علوم الرٌاضة  /جامعة مؤتة على عٌنة لوامها
 25طالبة من السنة األولى هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى تأثٌر تطور اللٌالة البدنٌة على
تحسٌن بعض متغٌرات اإلدران الحس حركً ( اإلحساس بالموة العضلٌة  ,الزمن  .المسافة )
حٌث أظهرت النتائج وجود اثر فعال الكتساب اللٌالة البدنٌة على تطوٌر متغٌرات اإلحساس
بالحركة لدى الطالبات عٌنة الدراسة .
ولام (معارك واخرون  ) 2003.بدراسة هدفت الى التعرف على تاٌُر برنامج تربٌة
حركٌة على المدرات االدراكٌة الحركٌة لدى تالمٌذ الصف االول فً مرحلة التعلٌم االساسً  ,و
اشتملت عٌة الدراسة على  48تلمٌذ وتلمٌذة  .استخدم الباحثون ممٌاس بوردو لالدران الحس
حركً  ,ولد اظهرت نتائج الدراسة ان البرنامج التدرٌبً له اثر اٌجابً فً تنمٌة المدرات
االدراكٌة الحركٌة لدى عٌنة الدراسة .
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اٌضا اجرى (نجادات  ) 2001دراسة هدفت الفى التعرف على تأثٌر برنامج تدرٌبً
ممترح لتنمٌة المدرات االدراكٌة الجحركٌة لدى طالب الصفوف االربعة االولى فً مرحلة التعلٌم
االساسً  ,بلغت عٌنة الدراسة  80طالبا ’ تم توزٌعهم الى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة ,
واستخدم الباحث ممٌاس بوردو المعدل لالدران الحركً  .ولد اشارت نتائج الدراسة الى ان
البرنامج الممترح له اثر اٌجابً فً تنمٌة المدرات االدراكٌة لألطفال .
كذلن لام (مصطفى  )2000بدراسة حول تأثٌر برنامج ممترح للتربٌة الحركٌة على المدرات
الحس حركٌة للمعولٌن على عٌنة من  38طالب و طالبة بهدف التعرف على تأثٌر البرنامج
الممترح للتربٌة الحركٌة على المدرات اإلدراكٌة الحركٌة للمعالٌن ذهنٌا والمابلٌن للتعلم

وبعد

إجراء الدراسة و معالجة البٌانات إحصائٌا أشارت الدراسة إلى وجود اثر اٌجابً دال للبرنامج
الممترح على تطوٌر المدرات الحس – حركٌة لدى عٌنة الدراسة .
وفً دراسة لامت بها ( عرابً و آخرون  ) 1995,حول العاللة بٌن المستوى المهاري
فً السباحة و بعض متغٌرات اإلدران الحس حركً  .هدفت الدراسة إلى التعرف على العاللة
بٌن األداء المهاري فً السباحة و المتغٌرات ( اإلحساس بالمسافة  ,اإلحساس بالزمن  ,اإلحساس
باالتجاه )  .تكونت عٌنة الدراسة من (  )41طالبة من طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً الجامعة
األردنٌة تراوحت أعمارهن من 19الى  23سنة  .حٌث تم اختٌار العٌنة بالطرٌمة العمدٌة ممن كن
ٌجدن سباحة الزحف على البطن و سباحة الظهر وسباحة الصدر  .استخدم الباحثون مجموعه من
اختبارات اإلدران الحس حركً وبعد أن تمت معالجة البٌانات إحصائٌا أظهرت الدراسة وجود
عاللة ارتباطٌه بٌن المستوى المهاري فً السباحة و بٌن متغٌرات اإلدران الحس حركً لٌد
الدراسة لدى أفراد العٌنة .
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وفً دراسة أخرى أجرتها ( األزهري  ) 1992بعنوان تأثٌر برنامج ممترح للتربٌة الحركٌة على
بعض االدراكات الحس حركٌة وبعض عناصر اللٌالة البدنٌة لدى أطفال ما لبل المدرسة أظهرت
الدراسة أن البرنامج الممترح للتربٌة الحركٌة ذو تأثٌر اٌجابً فٌما ٌتعلك بزٌادة االدراكات الحس
حركٌة على عٌنة الدراسة .
أما الدراسة التً أجرتها ( عبد العزٌز  ) 1991 .بعنوان العاللة بٌن متغٌرات اإلدران
الحس حركً و المستوى المهاري فً السباحة على عٌنة من طالبات الفرلة الرابعة بكلٌة التربٌة
الرٌاضٌة فً جامعة الزلازٌك  .أظهرت نتائج الدراسة وجود عاللة ارتباطٌه اٌجابٌة بٌن المستوى
المهاري فً السباحة وبٌن كل من إدران االتجاه و إدران حركة الرجلٌن التبادلٌة  ,ووجود عاللة
سالبة بٌن مستوى األداء فً السباحة ومتغٌرات اإلحساس بالزمن و المسافة و دلة الذراع الٌمنى و
الٌسرى .

التعلٌق على الدراسات السابقة :
من خالل استعراض الدراسات السابمة و التً تتعلك بموضوع الدراسة نالحظ ان
الدراسات كانت على عٌنات طالبات كلٌات التربٌة الرٌاضٌة

مثل دراسة ( خوٌلة ) 2003 ,

ودراسة ( عبد العزٌز  )1991 ,وكذلن دراسة ( عرابً وآخرون ,
الدراسات كانت على عٌنة من االطفال مثل دراسة ( معارن ,

بعض هذه

 . )1995وفً بعض

 ) 2003ودراسة ( نجادات ,

 ) 2001ودراسة ( االزهري . ) 1992 .
اما من حٌث نوع الرٌاضة المستخدمة فً الدراسة ففً بعض الدراسات كانت رٌاضة
السباحة مثل دراسة ( عبد العزٌز  ) 1991 ,ودراسة ( عرابً ) 1995 ,وفً دراسات ااخرى
كانت عبارة عن برنامج للتربٌة الحركٌة مثل دراسة ( معارن ,
 ) 2001ودراسة ( مصطفى . ) 2000 ,
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 ) 2003ودراسة ( نجادات

واما عن اهداف هذه الدراسات فكانت معرفة اثر التمرٌنات و التربٌة الحركٌة على بعض
متغٌرات االدران الحس حركً مثل دراسة ( خوٌلة ,

 ) 2003ودراسة ( معارن )2003 ,

ودراسة ( نجادات  )2001 ,وفً بعض الدراسات كانت تهدف الى معرفة العاللة بٌن بعض
متغٌرات االدران الحس حركً و السباحة مثل دراسة ( عبد العزٌز  )1991 ,ودراسة ( عرابً
وآخرون . ) 1995 ,
واما الدراسة الحالٌة فهً تتفك مع دراسة ( عبد العزٌز  ) 1991 ,ودراسة ( عرابً و
آخرون  ) 1995,من حٌث اختٌار نوع الرٌاضة المستخدمة وهً السباحة  .ومن حٌث العٌنة
فتتفك مع دراسة ( خوٌلة  )2003 ,ودراسة ( عرابً وآخرون  ) 1995,ودراسة ( عبد العزٌز ,
 . ) 1992وما ٌمٌز هذه الدراسة عن غٌرها انها تهدف الى بناء برنامج تعلٌمً فً السباحة
ٌهدف الى تطوٌر بعض متغٌرات االدران الحس-حركً لدى عٌنة الدراسة وهم طلبة كلٌة التربٌة
البدنٌة فً الجامعة الهاشمٌة .
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منهجٌة الدراسة

أوال  :منهج الدراسة :
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالئمته لطبٌعة الدراسة باستخدام التصمٌم التجرٌبً
لمجموعه واحدة.

ثانٌا  :مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة فً الجامعة الهاشمٌة
للعام الجامعً .

ثالثا :عٌنة الدراسة :
 تم اختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌمة العمدٌة من المجتمع الكلً للدراسة بحٌث تم
اختٌارهم من لسم اإلدارة و التدرٌب الرٌاضً وعددهم

 15طالب ممن لم ٌجٌدوا

السباحة أبدا .
رابعا  :أدوات جمع البٌانات :
 لام الباحث ببناء برنامج تعلٌمً فً السباحة بحٌث تضمن البرنامج المهارات
األساسٌة فً السباحة  ,وتم تطبٌمه لمدة ثمانٌة أسابٌع بوالع ثالثة أٌام فً األسبوع و
زمن الوحدة التعلٌمٌة الواحدة ٌتراوح ما بٌن ساعة إلى ساعة و ربع  .ولد تم عرض
البرنامج على مجموعة ممن لهم باع طوٌل فً مجال تدرٌب و تدرٌس السباحة فً
الجامعات األردنٌة و األندٌة الرٌاضٌة  .ملحك ()1
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 استخدم الباحث اختبارات اإلدران الحس حركً التالٌة ملحك ( ) 2
اختبار االحساس بالمسافة
اختبار االحساس بالقوة
اختبار االحساس بالزمن

خامسا :محددات الدراسة :
المجال المكانً  :تم تطبٌك البرنامج فً مسبح الجامعة الهاشمٌة ,ولد تم اختٌار المسبح بناءا
على عدة مٌزات منها . . .
 إشراف الباحث بشكل مباشر على المعالجة الكٌمٌائٌة لمٌاه المسبح وبالتالً التأكد من
الظروف الصحٌة للمسبح .
 مراعاة عوامل األمن و السالمة فً المسبح .
 مناسبة المكان ألفراد العٌنة بحٌث ٌضمن الباحث التزام جمٌع أفراد العٌنة حتى نهاٌة
تطبٌك البرنامج .

المجال الزمنً  :تم إجراء هذه الدراسة خالل الفترة من (
) 2007/4/5
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 ) 2007/2/11إلى (

سادسا  :متغٌرات الدراسة :
المتغٌر التابع  :بعض المتغٌرات الخاصة لإلدران الحس حركً ( اإلحساس بالزمن ,
اإلحساس بالمسافة  ,اإلحساس بالموة )

المتغٌر المستقل :
البرنامج التعلٌمً الممترح فً السباحة .

سابعا  :المعالجات اإلحصائٌة :
استخدم الباحث الرزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة  SPSSإلجراء المعالجات اإلحصائٌة
الالزمة و المناسبة للدراسة مثل
 .1المتوسطات الحسابٌة .
 .2االنحراف المعٌاري .
 .3اختبار (  ) tلحساب داللة الفرق بٌن المتوسطات .
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عرض ومناقشة النتائج :

جدول ()1
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ولٌمة ت المحسوبة بٌن المٌاسٌن المبلً والبعدي فً حالة
التغذٌة الراجعة بنسبة ٪ 75
ن=15
المٌمة
المتغٌر

المتوسط

المرجعٌة

لٌمة ت
الحسابً

المبلً
المسافة

االنحراف

المٌاس

10.46

المعٌاري

1.62
البعدي

13.12

1.13

المبلً

2.12

0.07

الزمن

2.03
دلٌمة

الموة

الداللة

0.88

15م

2.25

مستوى

البعدي

2.20

0.04

المبلً

26

1.85

37.5سم

1.22
البعدي

31.5

0.000

0.000

0.000

1.23

لٌمة ت الجدولٌة عند مستوى (2.14 = )0.05≤α
ٌبٌن الجدول (  ) 1لٌم المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ولٌمة ت المحسوبة بٌن المٌاسٌن
المبلً والبعدي فً حالة التغذٌة الراجعة بنسبة  ٪ 75ولد بلغت لٌمة ت المحسوبة لمتغٌر المسافة
 7.62ولمتغٌر الزمن  6.31ولمتغٌر الموة بلغت  . 3.67وتعتبر هذه المٌم دالة من الناحٌة
اإلحصائٌة وذلن ألنها أعلى من المٌمة الجدولٌة والبالغة 2.14
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جدول ()2
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ولٌمة ت المحسوبة بٌن المٌاسٌن المبلً والبعدي فً حالة
التغذٌة الراجعة بنسبة ٪ 50
ن=15
المتوسط
المتغٌر

المرجعٌة

المسافة

 10م

الزمن

 1.5دلٌمة

المبلً

25

االنحراف

المٌاس

مستوى
لٌمة ت

الحسابً

المعٌاري

8.41

0.97

الداللة

3.56
البعدي

9.25

1.14

المبلً

1.03

0.21
5.02

البعدي

1.22

0.12

المبلً

21.7

0.31

الموة

1.09
سم

البعدي

23.18

0.000

0.000

0.290

0.02

لٌمة ت الجدولٌة عند مستوى (2.14 = )0.05≤α
وأما الجدول ( ) 2فٌشٌر إلى لٌم المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ولٌمة ت المحسوبة
بٌن المٌاسٌن المبلً والبعدي فً حالة التغذٌة الراجعة بنسبة  ٪ 50ولد بلغت لٌمة ت المحسوبة
لمتغٌر المسافة  3.56ولمتغٌر الزمن  5.02وتعتبر هذه المٌم دالة من الناحٌة اإلحصائٌة وذلن
ألنها أعلى من المٌمة الجدولٌة البالغة  2.14كما بلغت لٌمة ت المحسوبة لمتغٌر الموة  1.09وهذه
المٌمة غٌر دالة من الناحٌة اإلحصائٌة حٌث كانت الل من المٌمة الجدولٌة  2.14مما ٌعنً وجود
فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن المٌاسٌن المبلً والبعدي ولصالح المٌاس البعدي  ,أي أن البرنامج
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التعلٌمً فً السباحة كان له تأثٌر واضح على تحسٌن متغٌرات اإلدران الحس حركً لٌد الدراسة
وهذا ما أشارت إلٌه دراسة ( خوٌلة ) 2003.وكذلن دراسة ( األزهري  ) 1992 .وأٌضا
دراسة ( مصطفى  ) 2000.حٌث أشارت هذه الدراسات إلى أن البرامج الحركٌة الرٌاضٌة تؤثر
فً تنمٌة و تطوٌر االدراكات الحس حركٌة لدى أفراد العٌنة .
وبالتالً ٌؤدي التطور فً اإلدران الحسً الحركً إلى توفٌر فً الجهد و الطالة و المدرة لدى
الفرد مما ٌنعكس على زٌادة تطور و تحسٌن مستوى األداء الرٌاضً  ,وهذا ما ٌحتاج إلٌه طالب
كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة فً الجامعة الهاشمٌة من زٌادة و تحسٌن فً إدراكهم الحس
حركً بحٌث ٌموم الطالب ببذل ما هو مطلوب منه فمط من الجهد وذلن عندما ٌدرن ممدار الموة و
الزمن و المسافة المطلوبة ألداء المهارة مطلوبة  .وهذا ما اشار الٌه باٌر ( 1987 , Beyer
) فً " ان االدران الحس حركً له اهمٌته فً توفٌر الطالة و الجهد و المدرة على تعلم المهارات
الحركٌة الجدٌدة ناهٌن عن زٌادة تطور االداء الرٌاضً  ,فعندما ٌدرن الفرد ممدار الموة الالزمة
له ووضع اجزاء جسمه واتجاهه فإنه ٌموم ببذل ما هو مطلوب منه فمط من الجهد و بالتالً
ٌستطٌع اداء الواجبات الحركٌة لمدة اطول  ,كما انه ٌستطٌع تخٌل الحركات الجدٌدة وبالتالً تزٌد
سرعة تعلمه وا تمانه لها " .
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االستنتاجات
فً ضوء هدف الدراسة و بعد تحلٌل النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتٌة :
 الستخدام البرنامج التعلٌمً فً السباحة اثر اٌجابً على تطوٌر اإلدران الحس حركً
لدى األفراد عٌنة الدراسة .
ٌ وجد فروق دالة إحصائٌا بٌن نتائج المٌاسٌن المبلً و البعدي على متغٌرات الدراسة و
ذلن لصالح المٌاس البعدي .
التوصٌات
 استخدام البرنامج التعلٌمً الممترح لتعلٌم السباحة لما للسباحة من لدرة على تطوٌر
المتغٌرات لٌد الدراسة .
 إجراء دراسات مشابهة على عٌنات مختلفة للولوف على مدى تطور متغٌرات اإلدران
الحس حركً من خالل البرامج التعلٌمٌة او التدرٌبٌة .
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ملحك ()1

البرنامج التعليمي المقترح
الوحدة األولى  +الثانية  +الثالثة
الهدف  -:إكساب المشاركين اإلحساس بالماء و ازالة عامل الخوف من
خالل -:
 )1تمرينات خاصة بالحركة في الوسط المائي
 )2تمرينات خاصة بفتح العينين داخل الماء
 )3العاب صغيرة في الماء
المحتوو

األجهزة

الجزء

واألدوات المساعدة

تمهيدي

اإلحماء

 . 15د

مالحظات

ـ شرح التمارين
لممشاركين

خارج الماء
داخل الماء

الرئيسي

 50د

ـ جموس عمى حافة المسبح و سكب الماء عمى الجسم كامال
من الرجمين و حتى الرأس

ـ النزول إلى الماء كل زميمين متقابمين  :مسك حافة الحوض

ـ وجود المنقذ و

المساعدين داخل

المسبح

مستوو
الماء غير
عميق

بإحدو اليدين و طرطشة وجو الزميل باألخرو

ـ التمرين السابق مع تبديل اليد الممسكة بحافة الحوض
ـ غمر الوجو بالماء مع فتح العينين

ـ مسك حافة الحوض كل زميمين معا  :األول يضع يده بالماء
و يحاول الثاني عد األصابع المفرودة داخل الماء

ـ التمرين السابق مع تبديل الزميل

ـ إنزال الرأس في الماء و محاولة عد بالط المسبح الجانبي
لألسفل
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ـ التركيز
عمى فتح

العينين
داخل

الماء.

ـ مسك حافة الحوض و دفع الجسم لألعمى خارج الماء ثم
السقوط داخل الماء مع فرد الذراعين كامال

ـ مسك حافة الحوض باليد اليمنى ورفع الذراع اليسرو جانبا
عاليا ثم جانبا اسفل

ـ التمرين السابق مع تبديل الذراع

ـ الغوص في المسبح اللتقاط أحجار من قاع الحوض
ـ النزول الى المسبح و كتم النفس اطول زمن ممكن

ـ مسك حافة المسبح باليد اليمنى  :سحب الماء باليد اليسرو
داخل الماء من االمام لمخمف

ـ التمرين السابق مع تبديل اليد

ـ كل زميمين متقابمين  :مسك حافة الحوض باحدو اليدين و
مسك يد الزميل باليد الخرو  :تبادل غمر الراس في الماء
مع فتح العينين

الختامي

 10د

ـ إعطاء وقت حر لممشاركين في المنطقة الضحمة من المسبح

ـ وجود

المنقذ و

المساعدين

داخل الماء

20

البرنامج التعليمي المقترح
الوحدة الرابعة  +الخامسة
الهدف -:

تعميم المشاركين مهارات التنفس
المحتوو

األجهزة

واألدوات المساعدة

الجزء
التمهيدي االحماء

 15د

خارج الماء

الرئيسي

ـ النزول إلى المسبح

 50د

مالحظات
وجود المنقذ و

المساعدين في

الماء

داخل الماء
ـ ممسكا بحافة المسبح عمل توقيت تنفس

مسابقة

ـ كتم النفس داخل الماء

ـ مسك حافة الحوض باليدين معا  :دفع الجسم لمخمف وفرد
الذراعين و العودة لموضع االبتدائي

ـ مسك حافة الحوض  :الذراعان ممدودتان محاولة وضع الرأس
كامال داخل الماء مع كتم النفس أطول زمن ممكن بمساعدة

الواح طفو متنوعة

المدربين

 التمرين السابق مع اخذ شهيق عميق واخراج الزفير كامالمن األنف داخل الماء

 -التمرين السابق مع اخذ شهيق من جانب الرأس األيمن

(مراعاة ان تكون األذن اليسار داخل الماء) ا واخراج الزفير
داخل الماء

 التمرين السابق مع تبديل جهة اخذ الشهيق ممسكا بموح الطفو عمى الصدر  :اخذ شهيق من احدالجانبين واخراج الزفير داخل الماء

 التمرين السابق مع تبديل جهة اخذ الشهيقالختامي

 10د

المنقذين داخل

وقت حر لممشاركين داخل المسبح

الماء
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ملحك ()2

اختبار اإلحساس بالمسافة
 تحدٌد مسافة  20متر بواسطة شرٌط الصك . ٌمشً الطالب المسافة كاملة فً البداٌة . ٌطلب من المؤدي المشً  %75من المسافة الكاملة معصوب العٌنٌن . ٌطلب من الطالب المشً مسافة  %50من المسافة الكلٌة .ٌ -تم احتساب المسافة الممطوعه و أللرب  1سم .

اختبار اإلحساس بالقوة
 الولوف بجانب حائط بعد وضع شرٌط لٌاس الصك على الحائط . ٌمسن الطالب بطبشور . ٌموم الطالب بالوثب أللصى ارتفاع و ٌضع عالمة بواسطة الطبشور  .وتمثل  % 100منالموة .
 ٌطلب من الطالب الوثب  %75من الموة االنفجارٌة و ٌضع عالمة على الحائط . ٌطلب من الطالب الوثب بموة  % 50من الموة االنفجارٌة و ٌضع عالمة على الحائط .ٌ -تم تسجٌل المسافة الممطوعه فً كل مرة .
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اختبار اإلحساس بالزمن
 الجري فً المكان لمدة  3دلائك . ٌطلب من الطالب الجري فً المكان لمدة  3دلائك وتعادل  % 100من الزمن الكلً . ٌطلب من الطالب الجري فً المكان  %75من الزمن األول و تعادل  2.25دلٌمة . ٌطلب من الطالب الجري فً المكان  %50من الزمن األول و تعادل  1.5دلٌمة .ٌ -تم تسجٌل الزمن الحمٌمً لٌتم معالجته إحصائٌا .
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