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 " تأثير برنامج تعليمي علي مستوي بعض المهارات الهجومية
 ة لناشئي كرة الماء "والكفاءة البدني

 د / مختار ابراهيم عبد الحافظ شومان •

 مقدمة البحث:
إن الزيادة الهائلة فى حجيم المعرفية العلميية وميا يحيدث مين ثيورة فيى مجيال المعلوميات امتيدت اليى 
جميييع فييروع ومجيياالت الرياضيية المختلفيية ممييا جعلنييا نواكييب هييذا التوسييع والتطييور ونسييايرة ونتعييايش معييه 

ذا ينبغييى علينييا البحييث عيين أفضييل الطييرق واألسيياليب واسييتخدام أحييدث الوسييائل التييى يمكيين ونحاكيييه، ليي
 إتباعها فى تعليم الناشئين لمالحقة هذا التقدم.

الرياضات المائية الجماعية والتي تمارس علي شيكل مبياراة بيين فيريقين ولهيا  إحدىوكرة الماء هي 
 (57: 5)الحركية. وسرعة ومستوي عال من المهارات قواعدها وقوانينها، وتتطلب ممارستها قوة وتحمل 

وتحتاج كرة الماء الي اتقيان مهيارات وطيرق السيباحة المختلفية، كميا انهيا تتطليب اداء مختليف وفقيًا 
 (213: 4) لتكتيك خاص بها باالضافة الي التمرس علي اداء طرق السباحة المختلفة مع الكرة.

الناشئ ومنها القدرات البدنيية والمهاريية والفسييولوجية  وتتطلب رياضة كرة الماء قدرات خاصة لدى
والعقلية بدرجة كبيرة تتناسب ومتطلبات األداء الفني بشقيه الهجومي واليدفاعي حييث يتوقيف أداء الناشيئ 
وما يمتلكه من قدرة على تحديد وضع جسمه ووضع الكرة والمنيافس سيواء أثنياء الثبيات أوالحركية ليتسينى 

 بكفاءة فى ظرو  التعليم والتدريب المتغيرة. له األداء الفني 
وتعييد الكفيياءة البدنييية ميين أهييم مقومييات النجيياح فييي رياضيية كييرة الميياء، وهييي خطييوة البداييية لتحقييي  
المسيييتويات الرياضيييية العلييييا، باإلضيييافة إليييى إعتبيييار الكفييياءة البدنيييية مييين أهيييم اليييدعائم التيييي يرتكيييز عليهيييا 

ويعتبيييير مصييييطلح الكفيييياءة البدنييييية ميييين  ء المتميييييز فييييى المبارييييياتالوصييييول بالعييييب كييييرة الميييياء إلييييى األدا
وهي تعنيي كفياءة الجسيم فيي  الرياضة،المصطلحات الهامة في مجالي االختبارات والمقاييس وفسيولوجيا 

 (27:  2)البدنية. إنتاج الطاقة الهوائية والالهوائية خالل النشاط البدني لذا فإنها تعتبر جزءًا من اللياقة 
 بكلية التربية الرياضية جامعة بنهابقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية  مساعدأستاذ  •
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وللقييدرة علييى األداء  عاميية،وتعتبيير عملييية إنتيياج الطاقيية هييي األسيياس األول لحييياة اإلنسييان بصييفة 
الرياضي بمستوياته المختلفة بصفة خاصية ، وإنتياج الطاقية فيي جسيم اإلنسيان مين الموضيوعات الحيويية 

مجال فسيولوجيا الحركة الرياضية ألنه من الموضيوعات وثيقية الصيلة بحيياة اإلنسيان وبكفياءة الجسيم  في
أثنيياء األداء البييدني فييي الرياضيية ، فتنييوع حركييات الجسييم واألنشييطة البدنييية المختلفيية يقابلييه  أيضييًا تنوعييًا 

ئولة عين حركيات وأوضياع  المسي العضيلية كبيرًا في نظم إنتياج الطاقية ، فالطاقية هيي مصيدر االنقباضيات
  (33:  10()350:  9حركات الجسم المختلفة. )

م( أنيييه أصيييبحت نظيييم إنتييياج الطاقييية وتنميتهيييا هيييي الميييدخل 2003ويؤكيييد أبيييو العيييال عبيييد الفتييياح )
وتدريبيية  اتجاهات تعليمييةالمباشر لرفع مستوى األداء الرياضي دون إهدار الوقت والجهد الذي ُيبذل في 

 ( 208:  1لبعد عن نوعية األداء الرياضي التخصصي. )أخرى بعيدة كل ا
ولتحقي  األهدا  الموضوعة بالبرنامج التعليمي من أجل رفع المستوى المهاري والبدني الناشيئين، 

يقييوم فييى ضييوء نتائجهييا بتعييديل برنامجييه وتوجيهييه بصييفة  والتييييقييوم المييدرب بعمليييات التقييييم المسييتمرة 
موضوعة وهنا تبرز مشكلة عمليات التقييم من الناحية التطبيقيية الميدانيية مستمرة نحو تحقي  األهدا  ال

حيث يعتمد المدربين على نتائج قياسات المستوى المهاري للناشئين فقط، حيث أن هذه النتيائج ال تعطيى 
بعيض الحياالت  ففييللناشئين بشكل واضح،  الفسيولوجيغالبًا صورة حقيقة عن مستوى عمليات التكيف 

ال تعبيير هييذه  وبالتييالين الييدافع قويييًا لييدى الناشييئ لبييذل أقصييى جهييد خييالل االختبييارات الميدانييية، ال يكييو 
، كما أنه فى حاالت كثيرة يواجه المدرب مشيكلة عيدم تقيدم المسيتوى المهياري الحقيقيالنتيجة عن مستواه 

جهيواًل، فقيد يكيون السيبب بالرغم من استمراره فى تنفيذ البرنامج التعليمي الموضيوع ويكيون السيبب دائميًا م
خيييالل البرنيييامج التعليميييي مميييا يتسيييبب فيييى الفشيييل فيييى تحقيييي  التكييييف  البيييدنيفيييى عيييدم مالئمييية الحميييل 

ال يتقدم المستوى المهاري والبدني أو على العكس قد  وبالتاليومن ثم ضعف الكفاءة البدنية  الفسيولوجي
 البدنية. بدون تقييم الكفاءة  الحقيقييتأخر، فال يتحق  التقييم 
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أن هنيييياك صييييعوبات تواجييييه الناشييييئين أثنيييياء اداء بعييييض المهييييارات الهجومييييية  الباحننننثوقييييد الحييييظ 
تصييويب الكييرة(، حيييث  -تمرييير الكييرة -السيباحة بييالكرة -مسييك والتقيياط الكييرة -)الوقيو  فييي الميياء العمييي 

في توقييت واحيد  تتطلب رياضة كرة الماء اداء حركات مركبة كما تحتاج تحريك أجزاء مختلفة من الجسم
وباتجاهات مختلفة كما ان مقاومة الماء تمثل عبيئ بيدني عليي الناشيئين ، ومين أكثير األخطياء التيى يقيع 
فيهيييا الناشيييئ بالنسيييبة لتليييك المهيييارات هيييي إشيييراك مجموعيييات عضيييلية غيييير مطلوبييية فيييي أداء المهيييارات 

 ير متناسقة.فيتسبب ذلك فى حدوث اضطراب فى أداء المهارة فتخرج فى صورة مرتبكة غ
مدي الحاجة الي وضع برنامج تعليميي ومعرفية تيأثيره عليي بعيض المهيارات  الباحثومن هنا يري 

الهجوميييية والكفييياءة البدنيييية لناشيييئي كيييرة المييياء لالرتقييياء بالمسيييتوي المهييياري والبيييدني واختيييزال زمييين اتقيييان 
 المهارات الحركية، ومن ثم االرتقاء بمستوي االداء الفني للناشئين.

 ف البحث:هد
 يهد  هذا البحث إلى تصميم برنامج تعليمى في كرة الماء ومن ثم التعر  على:

 .تأثير البرنامج التعليمي على تعلم بعض المهارات الهجومية والكفاءة البدنية فى كرة الماء -
 فرض البحنث

أداء للمجموعة التجريبية فى مستوى  والبعديتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى  -
 -السباحة بالكرة -مسك والتقاط الكرة -بعض المهارات الهجومية )الوقو  في الماء العمي 

تصويب الكرة( والكفاءة البدنية فى رياضة كرة الماء لناشئي فري  نادي جزيرة  -تمرير الكرة
 سنة لصالح القياس البعدى. 16الورد تحت 
 مصطلحات البحث
 :PWC170الكفاءة البدنية 
ية الجسيم فيي تيوفير ميواد الطاقية الهوائيية والالهوائيية الالزمية ألداء أقصيى عميل عضيلي هي إمكان

 (27:  10ميكانيكي واالستمرار فيه ألطول فترة زمنية ممكنة.)
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 الدراسات السابقنة:
دراسة بهيد  التعير  عليى ( 7)م(2006أجري محمد ابراهيم المليجي، مصطفي سامي عميره  

ودالالت بعض وظائف الرئتين والمقابل المعيارى للمستوى الرقمى لكل  PWC170معدل الكفاءة البدنية 
 18من سباحى السرعة وسباحى المسافة، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ، وذلك على عينة  قوامها 

 سباح  من سباحي المسافة والسرعة، ، وكانت أهم النتائج  زيادة معدالت الكفاءة البدنية ووظائف الرئتين
 لدى سباحي المسافة مقارنة بسباحى السرعة.
دراسيية بهييد  تصييميم برنييامج تعليمييى لتنمييية ( 8) (2014أجننري محمنند العننزب بحيننري العننزب  

القدرات التوافقية النوعية في رياضة كرة الماء ومن ثم التعير  عليى تيأثير القيدرات التوافقيية النوعيية عليى 
يل المعرفيييى فيييى كيييرة المييياء، واسيييتخدم الباحيييث المييينهج تعليييم بعيييض المهيييارات الهجوميييية ومسيييتوى التحصييي

ناشي، وكانت أهم النتائج  التيدريبات التوافقيية لهيا تيأثير إيجيابي  32التجريبي ، وذلك على عينة  قوامها 
إدمياج  في تطيوير مسيتوى أداء االختبيارات المهاريية لناشيئي رياضية كيرة المياء بنيادي سيبورتنج الرياضيي،

 مع التدريبات المهارية حق  فاعلية في تطوير المستوى المهارى لعينة البحث. التدريبات التوافقية
دراسيية بهييد  التعيير  علييى معييدل الكفيياءة البدنييية ( 3)م(2015أجننري سننامي محمنند الشننربيني  

PWC170  ودالالت بعض وظائف الرئتين والمقابل المعيارى للمستوى الرقمى لكل مين سيباحى السيرعة
سيباح  مين سيباحي  18خدم الباحثان المنهج التجريبي ، وذلك على عينة  قوامها وسباحى المسافة، واست

المسييافة والسيييرعة، ، وكانيييت أهيييم النتيييائج  زييييادة معييدالت الكفييياءة البدنيييية ووظيييائف اليييرئتين ليييدى سيييباحي 
 المسافة مقارنة بسباحى السرعة.

 إجنراءات البحث
لتجريبيييى لمجموعييية واحيييدة متبعيييا القيييياس اسيييتخدم الباحيييث المييينهج التجريبيييى باسيييتخدام التصيييميم ا

 القبلى والبعدى لمناسبته لطبيعة البحث.
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 مجتمع وعينة البحث:
سينة للموسيم الرياضيي  16اشتمل مجتمع البحث على ناشئي نادي جزيرة الورد بالمنصيورة تحيت 

طريقيية ( ناشييئ، ثييم قييام الباحييث باختيييار عينيية البحييث االساسييية بال27م والبييالغ عييددهم )2016 /2015
( ناشيييئ للدراسييية االسيييتطالعية وإجيييراء المعيييامالت 12( ناشيييئ، تيييم اسيييتبعاد عيييدد )15العمديييية وعيييددهم )

 ( يوضح توصيف عينة البحث.1العلمية عليهم وجدول )
 (1جندول  

 توصيف مجتمع وعينة البحث
 االستط عية  عينة البحث االساسية مجتمع البحث البينننان

 12 15 27  سنة 16ت ناشئي نادي جزيرة الورد تح

 تجانس عينة البحث:
قيييام الباحيييث بالتأكيييد مييين ميييدى اعتداليييية توزييييع أفيييراد عينييية البحيييث األساسيييية واالسيييتطالعية فيييى 

 (.2معدالت النمو )السن، الطول، الوزن(، كما يوضحه جدول )
 ( 2جندول   

 ثاالستطالعية( فى متغيرات النمو قيد البح –تجانس عينة البحث )التجريبية 
 27ن= 

 معامل التفلطح معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعيار   المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات

 0.407- 0.905- 0.859 16 15.741 سنة العمر الزمنى
 0.322- 0.987- 3.038 161 160.000 سم الطول الكلى للجسم 

 0.991 0.178- 3.114 62 61.815 كجم الوزن 
  

 ،0.178-) ( أن معامالت االلتواء ألفراد مجتمع البحث قد انحصرت ما بين2)ول يتضح من جد
( ممييا يييدل علييى  3+ ،3-الييوزن( وهييى أقييل ميين )  –الطييول  -( فييي متغيييرات )العميير الزمنييى 0.987-

 تجانسها فى هذه المتغيرات.
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 ( 3جندول   
 تجانس عينة البحث )التجريبية( فى متغيرات النمو قيد البحث

 15ن= 
 معامل التفلطح معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعيار   المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات

 0.380 1.001- 0.799 16.000 15.733 سنة العمر الزمنى
 0.858- 1.038- 3.081 161.000 159.933 سم الطول الكلى للجسم 

 1.747 0.282- 2.840 62.000 61.733 كجم الوزن 

 ،0.282-) ( أن معامالت االلتواء ألفراد مجتمع البحث قد انحصرت ما بين3دول )يتضح من ج
( مميييا ييييدل عليييى 3، +3-أقيييل مييين ) وهيييياليييوزن(  –الطيييول  -( فيييي متغييييرات )العمييير الزمنيييى 1.038-

 تجانسها فى هذه المتغيرات.
 وسائل وأدوات جمع البيانات:

 وضوعية، االختبارات.التحليل المرجعى، المقابلة الشخصية، المالحظات الم -
 ريستاميتر لقياس الطول والوزن. -
 شريط قياس. -كرات ماء -كرات طبية -
 ملعب كرة ماء. -

 أواًل:  تقييم مستوي االداء المهاري: 
( محكميين مين أسياتذة السيباحة وكيرة 3تم تقييم مستوى األداء المهارى بواسطة لجنة مكونة مين ) -

وتحديييد الدرجيية ( 1)ملحيي ليييه راي الخبييراء فييي المجييال طبقييًا لمييا اشييار ا وذلييك(، 1)ملحييي  الميياء 
 لكل مهارة، وتم توزيع الدرجات كما في الجدول التالي:

 



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   225 

 

Pwc170 = N1 + (N2 – N1)  
170 – F1 

 
F2 – F1 

 

 (4جدول  
 توزيع درجات قياس المستوي المهاري 

 الدرجة مهارات قياس مستوي االداء المهاري  م
 5 مهارة الوقو  في الماء العمي  1
 5 مهارة مسك والتقاط الكرة 2
 5 السباحة بالكرة مهارة 3
 5 مهارة التمرير 4
 5 مهارة التصويب 5

 (2ثانيًا اختبار الكفاءة البدنية:  ملحق 
o 170( 170اختبار الكفاءة البدنية(PWC باستخدام معادلة كاربمان 

 
 

 حيث أن 
 170Pwc =  170الكفاءة البدنية عند  
 1N 2  = شدة الحمل األولN شدة الحمل الثاني = 
 1F 2  عدل النبض األول= مF معدل النبض الثاني = 

 الدراسة االستط عية:
هيذه الدراسية  الباحنثعلى مدى مناسبة االختبارات المهارية قيد البحث أجيرى  الباحثحرصًا من 

علييى عينيية اسييتطالعية ميين خييارج عينيية البحييث األساسييية مييع االطمئنييان لتمثيلهييا لعينيية البحييث وعييددهم 
، 11/6/2015م حتيى ييوم الخمييس 1/6/2015اسية فيي الفتيرة مين ييوم االثنيين ناشئ وتم إجراء الدر 12

ومن ثم تم حساب معيامالت الصيدق باسيتخدام صيدق المقارنية الطرفيية ومعاميل الثبيات بتطبيي  االختبيار 
ثم إعادة تطبيقه بفاصيل زمنيي قيدره ثالثية أييام بيين التطبيقيين وتيم حسياب معاميل االرتبياط بيين التطبيقيين 

 م معادلة بيرسون. وكان الغرض من هذه الدراسة:باستخدا



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   226 

 

 الصالحية العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المهارية قيد البحث. -
 من صالحية األدوات المستخدمة. التأكد -
 الشييروطميين سييالمة تنفيييذ وتطبييي  القياسييات واالختبييارات ومييا يتعليي  بهييا ميين إجييراءات وفيي   التأكييد -

 الموضوعة لها.
 المساعدة على تنفيذ القياسات واالختبارات. األيدي تدريب -
التأكد من سالمة تنفيذ وتطبي  بعض وحدات البرنامج التعليميي، وذليك للتعير  عليى األخطياء التيي  -

 يمكن الوقوع فيها وتالفيها أثناء التنفيذ.
 مد  االستفادة من هذه الدراسة:

 صالحية االختبارات المهارية قيد البحث. -
 ستخدمة ومطابقة الشروط والمواصفات الخاصة بالقياسات واالختبارات.صالحية األدوات الم -
 تفهم األيدي المساعدة لطرق تنفيذ القياسات واالختبارات. -

 األيدي المساعدة:
 مدربين بنادي جزيرة الورد. 3تم االستعانة بعدد  -

 المعام ت العلمية
 صدق االختبارات: 

ربيييع األدنيييى والربييييع األعليييى وإيجييياد الفيييرق بيييين اسييتخدم الباحيييث صيييدق المقارنييية الطرفيييية بيييين ال
 ناشئ( من مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة االساسية . 12الناشئين عينة التطبي  وبلغ عددهم )



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   227 

 

 ( 5جندول   
 المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري وقيمة ) ت ( وداللتها بين كل من

 رية قيد البحثالربيع األدنى والربيع األعلى لالختبارات المها
 12ن= 

 المتــغيرات
وحدة 

 القياس

 الربيع األدنى

 3ن = 

 الربيع األعلى

 3ن = 
الفرق بين 

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 المحسوبة
 ع± س   ع± س  

 2.915 1.133 0.346 1.200 0.577 2.333 درجة مهارة الوقوف في الماء العميق

 3.919 1.267 0.252 1.233 0.500 2.500 درجة مهارة مسك والتقاط الكرة

 3.889 1.833 0.289 1.333 0.764 3.167 درجة مهارة السباحة بالكرة

 2.845 1.733 0.173 1.100 1.041 2.833 درجة مهارة التمرير

 3.015 1.400 0.252 1.267 0.764 2.667 درجة مهارة التصويب

 2.776= 4( ودرجة الحرية 0.05قيمة  ت( الجدولية عند مستو  معنوية  
( بيييين الربييييع 0.05)( وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائيا عنيييد مسيييتوى معنويييية 5يتضيييح مييين الجيييدول )

األدنى والربيع األعلى في االختبارات المهارية قيد البحث مما يدل على أن االختبارات علي درجية عاليية 
 ها.من الصدق ولها قدرة على إظهار الفروق وبالتالي تقيس ما وضع من أجلها ويصلح استخدام

 ثانيًا: ثبات االختبارات 
إليجياد معاميل ثبيات االختبييارات قيام الباحيث بتطبييي  االختبيارات ثيم إعييادة تطبيقهيا بفاصيل زمنييي 

م واسيييتخدم الباحيييث معاميييل االرتبييياط البسييييط 11/6/2015إليييى  8/6ثالثييية أييييام، وذليييك فيييى الفتيييرة مييين 
 التطبي  الثاني.لبيرسون إليجاد معامل االرتباط بين نتائج التطبي  األول و 
 ( 6جندول  

 ثبات االختبارات المهارية قيد البحث  
 12ن = 

 المتننننننغيرات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 الصدق  قيمة  ر(
 ع± ⁄س ع± ⁄س الذاتي

 0.931 0.867 0.557 1.608 0.565 1.508 مهارة الوقوف في الماء العميق
 0.972 0.945 0.579 1.725 0.615 1.667 مهارة مسك والتقاط الكرة



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   228 

 

 ( 6جندول  تابع 
 ثبات االختبارات المهارية قيد البحث  

 12ن = 

 المتننننننغيرات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 الصدق  قيمة  ر(
 ع± ⁄س ع± ⁄س الذاتي

 0.989 0.978 0.538 1.742 0.615 1.667 مهارة السباحة بالكرة
 0.965 0.931 0.432 1.850 0.452 1.750 مهارة التمرير
 0.978 0.957 0.582 1.792 0.656 1.708 مهارة التصويب

  10ودرجة حرية  0.576( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند   
 حييثوالثيانى  ( أن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين التطبيقين األول6يتضح من جدول )

( مما يدل عليى ثبيات االختبيارات 0.867 - 0.978مابين ) تراوحت معامالت االرتباط لمتغيرات البحث
 المهارية قيد البحث.

 (3البرنامج التعليمي المقترح : ملحق  
 الهدف العام للبرنامج: -1

يهييد  هييذا البحييث إلييى تنمييية مسييتوى المهييارات األساسييية فييي كييرة الميياء والكفيياءة البدنييية لناشييئي 
 .سنة 16نادي جزيرة الورد بالمنصورة تحت 

 أسس البرنامج: -2
 مالئمة البرنامج للمرحلة السنية عينة البحث. •
 أن يناسب محتواه أهدا  البرنامج. •
 مرونة البرنامج وقبوله للتعديل طبقًا للموقف التعليمي. •
 مراعاة إشباع حاجة الناشئين من الحركة والنشاط. •
 مراعاة مبدأ الفروق الفردية. •
 دية والبشرية.سهولة توفير األدوات واإلمكانات الما •
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 البرنامج:تحديد محتويات  -3
فيي  )الوقيو  يتضمن محتوى البرنامج التعليمي تعليم المهارات االساسية في كرة الماء مين خيالل:

 (تصويب الكرة. -تمرير الكرة -السباحة بالكرة -مسك والتقاط الكرة -الماء العمي 
  البرنامج:اإلطار العام لتنفيذ  -4

( وحيدة بواقيع ثيالث وحيدات كيل 18تعليمية لكرة الماء بالبرنامج وقسمت إليى )تم وضع الوحدات ال
( ق، 60أسييبوع أيييام األحييد والثالثيياء والخميييس ميين كييل أسييبوع، علمييًا بييأن الييزمن المخصييص لكييل وحييدة )

( أسييابيع، وتفصيييل الوحيدات التعليمييية موضييحا 6وبنياء علييى ذليك فقييد اسييتغرق تنفييذ الوحييدات التعليميية )
 حو التالي:على الن

 ( ق10( ق                 *االعداد البدني )5*التهيئة البدنية )اإلحماء( )
 ( ق5( ق                        * التهدئة والختام )40*الجزء الرئيسي. )

 القياس القبلي:
 م.13/6/2015اجري القياس القبلي لمتغيرات البحث يوم السبت المواف  

 االساسية:الدراسة 
م وحتييي 14/6/2015يييذ وحييدات البرنييامج التعليمييي المقتييرح فييي الفتييرة ميين االحييد الموافيي  تييم تنف

وحتيييييييي االثنيييييييين الموافييييييي   17/7/2015م ، علميييييييًا بيييييييأن الفتيييييييرة مييييييين 30/7/2015الخمييييييييس الموافييييييي  
 م هي أجازة عيد الفطر المبارك.20/7/2015

 القياس البعدي:
 م. 1/8/2015المواف   اجري القياس البعدي لمتغيرات البحث يوم االثنين

 االساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث :
 معامل االلتواء - المتوسط الحسابي -
 اختبار )ت( - الوسيط -
 النسبة المؤية للتحسن - االنحرا  المعياري  -
  معامل االرتباط -
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 عرض ومناقشة النتائج 
 (7جدول  

 موعة التجريبيةداللة الفروق ونسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي للمج
 في متغيرات األداء المهاري والكفاءة البدنية 

 15 ن=
وحدة  االختبارات

 القياس
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلي

نسبة  قيمة )ت( المتوسطين
 ع± س ع± س  التحسن

 146.3 11.832 2.000- 0.44 3.367 0.399 1.367 درجة الوقوف في الماء العميق

 160.5 10.871 2.300- 0.80 3.733 0.458 1.433 درجة ط الكرةمسك والتقا

 147.7 12.011 2.167- 0.44 3.633 0.481 1.467 درجة السباحة بالكرة

 148.0 12.854 2.467- 0.74 4.133 0.488 1.667 درجة تمرير الكرة

 153.2 10.212 2.400- 0.67 3.967 0.530 1.567 درجة تصويب الكرة

 19.5 17.440 441.467- 146.44 2710.667 127.958 2269.200 كجم/ متر/ دقيقة 170PWC يةالكفاءة البدن

 19.0 17.932 7.000- 2.52 43.933 2.576 36.933 كجم/ متر/ كجم 170PWC الكفاءة البدنية النسبية

 (2.977(=  0.05*قيمة "ت" الجدولية عند مستو  داللة  
صييييائيًا بييييين متوسييييطات القياسييييات القبلييييية والبعدييييية ( وجييييود فييييروق داليييية إح7يتضييييح ميييين جييييدول )

للمجموعيية التجريبييية فييي متغيييرات األداء المهيياري والكفيياءة البدنييية ولصييالح القييياس البعييدى حيييث جيياءت 
 (.0.05)الداللة من قيمتها الجدولية عند مستوى  أكبرقيمة )ت( المحسوبة 

تغييييرات األداء المهييياري حييييث كميييا يتضيييح مييين الجيييدول ايضيييا زييييادة نسيييب التحسييين فيييي مسيييتوى م
( وايضيييا بلغيييت نسيييبة التحسييين فيييي الكفييياءة البدنيييية %160.5إليييى  146.3تراوحيييت نسيييب التحسييين مييين )

PWC170 (19.5%وفي ،)  النسبية  الكفاءة البدنيةمستويPWC170 (19.0%) 
ذليييك التحسييين فيييي بعيييض المهيييارات الهجوميييية قييييد البحيييث ليييدى أفيييراد المجموعييية الباحنننث  ويعيييزى 

يبية إلى استخدام البرنامج التعليمى المقترح الذى ساعد على إثيارة اهتميام الناشيئ وتحفييزه عليى بيذل التجر 
الجهد فى التعلم وعدم شعوره بالملل والفهم الجيد للمهارات واستيعابها بصورة أفضل مما ساهم في تحسن 

اعيييا البرنيييامج تقسييييم مسيييتوى أداء بعيييض المهيييارات الهجوميييية فيييى رياضييية كيييرة المييياء قييييد البحيييث، كميييا ر 
المهارات إلى أجزاء صغيرة فى ضوء التسلسل المنطقيى لهيا بطريقية منظمية ومتتابعية، مميا سياعد الناشيئ 
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على تكوين صورة واضحة عن المهارة باإلضافة إلى تركيز االنتباه وتفهم كل جيزء وتعلميه بطريقية سيهلة 
ليييى تمرينيييات وحركيييات داخيييل وخيييارج المييياء وميسيييره، كميييا أن البرنيييامج التعليميييي المقتيييرح واليييذي يحتيييوى ع

إلى نفس الناشئ وبسيطة يستطيع األداء بهيا بسيهولة إضيافة إليى عاميل  محببة بواسطة كرة الماء وأدوات
التشوي  والتشجيع والترغيب وممارسة مبدأ الثيواب دون العقياب لكيي يشيعر الناشيئ بذاتيه، كميا أن إدخيال 

اخل الماء بيين الناشيئين فيي حميام السيباحة قيد سياعد فيي  تطيوير عامل المنافسة في البرنامج واأللعاب د
الوحيدات التعليميية  مالحركات والمهارات األساسية قيد البحث فضاًل عن الطريقة التيي اتبعيت فيي إعطيائه

 أن ذلك واجب حركي عليه أداؤه. ودون أن يشعر 
 المهييييارات الحركييييية لتنمييييية الالعبييييينأن اسييييتثارة دوافييييع  م(2001نبيلننننة احمنننند محمننننود  وتشييييير 

 الحركات األساسية فيي أثنياء تطبيي  التمرينيات واستخدام الوسائل المساعدة يساعد الالعب على اكتشا 
 (25:12.)بأنماط حركية مختلفة يستمتع بأدائها

وُيرجيع الباحيث التحسيين فيي الكفيياءة البدنيية لييدي عينية البحيث الييي البرنيامج التعليمييي واليذي والييذي 
بات بيياالدوات وبييدون أدوات خييارج وداخييل الميياء ممييا كييان لييه بييالغ األثيير فييي أن تكييون احتييوي علييي تييدري

ميين المؤشييرات التييى تحييدد  PWC170قييدراتهم البدنييية فييي أفضييل حاالتهييا، ويعتبيير معييدل الكفيياءة البدنييية 
احيل حالة الرياضى العامة باإلضافة إلى ما تتميز به أجهزته الحيوية كالقلب والرئتين وذلك من خيالل مر 

تدريبه وإعداده، حيث يمكين تحدييد أفضيل العناصير مين الرياضييين لالشيتراك مين المسيابقات الدوليية عين 
مYaser, El-Gohayi (2003 )طريي  التعير  عليى الكفياءة البدنيية لالعيب ويؤكيد ذليك نتيائج دراسية 

كيرة  -كرة الماء  –  العبى )الدراجاتالرياضات التى تمتاز بالقدرة الهوائية مثل  والتى أشارت أن العبى
)المالكمية بالقيدرة الالهوائيية مثيل العبيى القدم( قد حققوا معدالت أعلى من العبى الرياضات التي تمتياز 

أداء أقصيييى حميييل بيييدنى عليييى الدراجييية  PWC170التييينس( فيييى متغييييرات الكفييياءة البدنيييية  –الغيييوص  –
 (298: 15) .الثابتة
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محميييد إبيييراهيم المليجيييي، مصيييطفي سيييامي عمييييره  وتتفييي  هيييذه النتيجييية ميييع نتيييائج دراسيييات كيييل مييين
(، والتيي أشيارت 3م()2015(، سامي محميد الشيربيني )8()م2014(، محمد العزب بحيري)7م()2006)

  Alfredالييي وجييود تحسيين فييي المتغيييرات المهارييية ومعييدل الكفيياءة البدنييية لالعبييين، حيييث يشييير ألفريييد
وقييف علييى مقييدرة المعلييم علييى الشييرح الجيييد للمهييارة ميين م( إلييى أن درجيية أداء المييتعلم للمهييارة تت2001)

 (128:  14حيث صحة األوضاع لكل أجزاء الجسم خالل عملية التعلم. )
ومحميييييد المليجيييييى  (11)م(2000كميييييا أشيييييارت نتيييييائج دراسييييية كييييياًل مييييين محيييييى اليييييدين الدسيييييوقى )

 pwc170البدنيية إلى وجود ارتباطات دالية بيين معيدل الكفياءة  (13)م(2004وهبة فرج ) (6)م(2002)
تصيل إليى  170وبين مستوى األداء ومستوى اإلنجاز وأن كفياءة الشيخص الرياضيى البدنيية عنيد النيبض 

 وات على الدراجة الثابتة. 254أكثر من 
توجند فنروق دالنة إحصنائيا بنين القياسنين وبذلك يتحق  صيحة فيرض البحيث واليذى يينص عليى "

و  أداء بعنض المهنارات الهجومينة  الوقنوف فني المناء القبلى والبعند  للمجموعنة التجريبينة فنى مسنت
تصننويب الكننرة( والكفنناءة البدنيننة فننى  -تمريننر الكننرة -السننباحة بننالكرة -مسننك والتقنناط الكننرة -العميننق

 ."سنة لصالح القياس البعد  16رياضة كرة الماء لناشئي فريق نادي جزيرة الورد تحت 
  -االستخ صات: 

فيييي حيييدود العينييية واسيييتنادا إليييى ميييا أسيييفرت عنيييه المعالجيييات فيييي ضيييوء أهيييدا  وفيييروض البحيييث و 
 اإلحصائية أمكن التوصل إلى أن : 

البرنيامج التعليمييي المقتييرح أدى إلييى تحسيين المسييتوى المهيياري فييي كييرة الميياء لناشييئي نييادي جزيييرة  .1
بنسب تحسن مختلفة ولصالح القياس  سنة لمجموعة البحث التجريبية 16الورد بالمنصورة تحت 

 .(%160.5إلى  146.3)ي حيث تراوحت بين البعد
البرنييامج التعليمييي المقتييرح أدى إلييى تحسيين الكفيياءة البدنييية لناشييئي نييادي جزيييرة الييورد بالمنصييورة  .2

بنسييب تحسين مختلفيية ولصييالح القييياس البعييدي حيييث  سيينة لمجموعيية البحييث التجريبييية 16تحيت 
 (%19.0،  %19.5)تراوحت بين 
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