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 تأثر برنامج للتمرينات اخلاصة داخل الوسط املائي على بعض املتغريات البدنية
ملعاقني بدنيا بدولة الكويتللسباحني ا   

 عبد النبي حجي   حد. أفرا*   

 خير هللا مشاري  ءا** د. كف

 :املقدمـــة
يعتمأأأأد بنأأأأاء أي مجتمأأأأع حأأأأديث علأأأأى القأأأأوى البشأأأأرية التأأأأي تعأأأأد أحأأأأد أهأأأأم الثأأأأروات القوميأأأأة لأأأأه، 
لأأأأذا فقأأأأد اقتضأأأأت حكمأأأأة هللا أال يكأأأأون البشأأأأر سأأأأواء  فمأأأأنهم مأأأأن خلقأأأأه هللا كامأأأأل الحأأأأواس، ومأأأأنهم مأأأأن 

ث عنأأأأأده عجأأأأأزا سأأأأأواء حرمأأأأأة هللا مأأأأأن حواسأأأأأه عنأأأأأد مولأأأأأدة أو مأأأأأن فقأأأأأدها فأأأأأي مأأأأأرض أو حأأأأأادث، أحأأأأأد
 (6: 5) عقلياكان عجزا جسمانيًا أو 

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف إلى أن عدد المعاقين في العالم يبلع 
 (2: 4). األطفالمليون من  166من إجمالي سكان العالم، منهم  %10مليون، أي ما يعادل  500

لعمأأأأأأل علأأأأأأأي دمأأأأأأج المعأأأأأأاقين فأأأأأأأي المجتمأأأأأأع إيمانأأأأأأأا وقأأأأأأد تسأأأأأأابقت الأأأأأأأدول لتقأأأأأأديم يأأأأأأد العأأأأأأأون وا
لرجأأأأأأأال التربيأأأأأأأة الرياضأأأأأأأية اإلسأأأأأأأهام المباشأأأأأأأر فأأأأأأأي المجأأأأأأأاالت  الكأأأأأأأريم، وكأأأأأأأانبحقأأأأأأأوقهم فأأأأأأأي العأأأأأأأيش 

التربويأأأأأأأأة وذلأأأأأأأأك بوضأأأأأأأأع وتقنأأأأأأأأين البأأأأأأأأرامج الرياضأأأأأأأأية المعدلأأأأأأأأة لفئأأأأأأأأات المعأأأأأأأأاقين وإعأأأأأأأأداد المنشأأأأأأأأئات 
الترويحيأأأأأأأأأة والرياضأأأأأأأأأية بإقامأأأأأأأأأة الرياضأأأأأأأأأية الخاصأأأأأأأأأة والتسأأأأأأأأأهيالت المتاحأأأأأأأأأة وقأأأأأأأأأد توجهأأأأأأأأأت البأأأأأأأأأرامج 

انتهأأأأأأأاء األمأأأأأأأأر بإنشأأأأأأأاء االتحاديأأأأأأأأات الرياضأأأأأأأأية  حتأأأأأأأأىالمسأأأأأأأتوي المحلأأأأأأأأي والأأأأأأأدولي  علأأأأأأأأىمسأأأأأأأابقات 
 (3: 3) المستوي االوليمبي علىاألهلية والدولية للمعاقين وتنظيم المسابقات 

عة إنسان أخر له شخصية متفردة ومجمو  أيأن اإلنسان المعاق مثل ( 2008رشاد علي ) ويشير
 متميزة من الصفات الشخصية، وان أوجه الرعاية واالهتمام بهم وتأهيلهم هي من حقوق اإلنسان 

_________________________________________________ 

 والتدريب. الكويتاستاذ مساعد بقسم الرتبية البدنية والرياضة. كلية الرتبية االساسية. اهليئة العامة للتعليم التطبيقي *
 والتدريب. الكويتاستاذ مشارك بقسم الرتبية البدنية والرياضة. كلية الرتبية االساسية. اهليئة العامة للتعليم التطبيقي **
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ذلأأأأأك الن حأأأأأاجتهم للرعايأأأأأة ولالهتمأأأأأام تأأأأأزداد مأأأأأن يأأأأأوم آلخأأأأأر وهأأأأأو مأأأأأا لأأأأأم يتحقأأأأأق المشأأأأأروعة، 
قديمأأأأأأة قأأأأأأدم علأأأأأأى ارض الواقأأأأأأع حتأأأأأأى اآلن علمأأأأأأا بأأأأأأأن اإلعاقأأأأأأة ليسأأأأأأت اكتشأأأأأأاف معاصأأأأأأر بأأأأأأل هأأأأأأي 

 . (79: 1) الزمان ولكن الرعاية واالهتمام بهم هي من األمور الحديثة
 المأأأأأأأائيتسأأأأأأأتخدم الوسأأأأأأأط  والتأأأأأأأيوتعتبأأأأأأأر السأأأأأأأباحة إحأأأأأأأدى أنأأأأأأأواع الرياضأأأأأأأات المائيأأأأأأأة الهامأأأأأأأة 

كوسأأأأأيلة للتحأأأأأرك خاللأأأأأه عأأأأأن طريأأأأأق كأأأأأل مأأأأأن حركأأأأأات الأأأأأذراعين والأأأأأرجلين والجأأأأأذع بغأأأأأرض االرتقأأأأأاء 
الناحيأأأأأأأة البدنيأأأأأأأة والمهاريأأأأأأأة ولكأأأأأأأن أيضأأأأأأأا مأأأأأأأن الناحيأأأأأأأة النفسأأأأأأأية بكفأأأأأأأاءة اإلنسأأأأأأأان لأأأأأأأيس فقأأأأأأأط مأأأأأأأن 

واالجتماعيأأأأأأة والعقليأأأأأأة. كمأأأأأأا أن هأأأأأأذه الرياضأأأأأأة المحببأأأأأأة للجميأأأأأأع تمثأأأأأأل مكانأأأأأأة بأأأأأأارزة فأأأأأأى الأأأأأأدورات 
العالميأأأأة واألوليمبيأأأأة باعتبأأأأار أنهأأأأا تسأأأأتحوذ علأأأأى أكبأأأأر عأأأأدد مأأأأن الميأأأأداليات باسأأأأتثناء رياضأأأأة ألعأأأأاب 

أن نجأأأأأد كثيأأأأأر مأأأأأن الأأأأأدول المتقدمأأأأأة تحأأأأأرص علأأأأأى محأأأأأو أميأأأأأة القأأأأأوى ولأأأأأذلك أصأأأأأبح مأأأأأن المأأأأأألوف 
  (.2:1) والكتابةالسباحة كحرصها على محو أمية القراءة 

وممأأأأأأا يجأأأأأأدر اإلشأأأأأأارة إليأأأأأأه أن اتجأأأأأأاه الأأأأأأدول العربيأأأأأأة بصأأأأأأورة عامأأأأأأة ودولأأأأأأة الكويأأأأأأت بصأأأأأأورة 
خاصأأأأأأة إلأأأأأأى االسأأأأأأتفادة مأأأأأأن المعأأأأأأاقين عأأأأأأن طريأأأأأأق أتبأأأأأأاع المأأأأأأنهج العلمأأأأأأي فأأأأأأي إنشأأأأأأاء المؤسسأأأأأأات 

 ( لسأأأأأأأأنة49تربويأأأأأأأأأأة وإصأأأأأأأأدار القأأأأأأأأوانين المختلفأأأأأأأأة التأأأأأأأأي ترعأأأأأأأأى مصأأأأأأأأالحهم مثأأأأأأأأل القانأأأأأأأأأأون رقأأأأأأأأم )ال
م( الأأأأأأذي تكفأأأأأأل برعايأأأأأأة المعأأأأأأاقين وتحديأأأأأأد حقأأأأأأوقهم لأأأأأأدى الدولأأأأأأة، كمأأأأأأا قامأأأأأأت أيضأأأأأأا بإنشأأأأأأاء 1996)

م( الأأأأأذي أمكأأأأأن للمعأأأأأاقين مأأأأأن خأأأأأالل ممارسأأأأأة أنشأأأأأطتهم سأأأأأواء 1977) نأأأأأادى رياضأأأأأي للمعأأأأأاقين عأأأأأام
نيأأأأأأأأأأأة والثقافيأأأأأأأأأأأة والترويحيأأأأأأأأأأأة وخاصأأأأأأأأأأأة الرياضأأأأأأأأأأأية وكأأأأأأأأأأأذلك تقديمأأأأأأأأأأأه للمسأأأأأأأأأأأاعدات االجتماعيأأأأأأأأأأأة والدي

االقتصأأأأأادية والصأأأأأحية واالجتماعيأأأأأة وذلأأأأأأك مأأأأأن خأأأأأالل تأأأأأوفيره للمنشأأأأأأ ت الرياضأأأأأية ووضأأأأأعه للبأأأأأأرامج 
الرياضأأأأأأأأأية المقننأأأأأأأأأة والمعدلأأأأأأأأأة لفئأأأأأأأأأات المعأأأأأأأأأاقين ودعمأأأأأأأأأه للبأأأأأأأأأرامج الترويحيأأأأأأأأأة ورعايتأأأأأأأأأه للمسأأأأأأأأأابقات 

التأأأأي  تخأأأأدمهم والتأأأأي مكنأأأأتهم مأأأأن الوصأأأأول إلأأأأى العالميأأأأة مأأأأن خأأأأالل  الرياضأأأأية  )المحليأأأأة والدوليأأأأة(
 إحرازهم العديد من الميداليات على مسار الدورات األولمبية السابقة.
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 مشكلة البحث:
تشأكل فئأات اإلعاقأة أحأأد الفئأات التأي يعتبرهأا الكثيأأر فئأات تمثأل عبئأًا كبيأأرًا علأى مجأتمعهم، وفأأى 

قأأأة بمسأأأأتويات أبهأأأرت كافأأأأة المتخصصأأأين والمهتمأأأأين بالرياضأأأأية المجأأأال الرياضأأأأي ظهأأأرت فئأأأأات اإلعا
 العالمية واألوليمبية مما حققوه من مستوى كان باألمس القريب من دروب المستحيل.

عامة والمعأاقين حركيأًا بصأفة خاصأة نظأرًا ألن كافأة  نويشكل الوسط المائي أهمية كبيرة للرياضيي
سأأتطيع أحأأد أن يفأأرق بأأين المعأأاق و يأأرهم داخأأل الوسأأط األشأأخاص يتسأأاوون داخأأل الوسأأط المأأائي وال ي

 المائي، األمر الذي يضطفى أثرًا كبيرًا فى نفوس المعاقين بشلل األطفال.
وتعتبأأر التمرينأأات المقدمأأة للسأأباح المعأأاق داخأأل الوسأأط المأأائي مأأن أهأأم األمأأور التأأي يجأأب علأأى 

فة إلأى التعأرف علأى القياسأات الفسأيولوجية المدربين مراعاتها عند تأدريب هأذه الفئأة مأن المعأاقين باإلضأا
 الدورية لهم.
أن الرياضأأة للمعأأأاقين ( 1990" محمننود عنننان " و " عنندنان دروينن   " ) كأأل مأأن أوضأأحاوقأأد 

لهأا العديأد  -  Swimming For Handicapped -بشكل عام بل بشكل خاص السأباحة للمعأاقين 
والمالئمأأأة التأأأى تخأأأدم أ أأأراض السأأأباحة للمعأأأاقين مأأأن التقنيأأأات والتعأأأديالت لحمامأأأات السأأأباحة المناسأأأبة 

أن  م(1997" ) إبنراهيم منروان عبند المجيندوأدوات وأجهزة مساعدة  وتعقيم وتنقية مستمرة ، ويضيف   
المنافسأأة فأأى السأأباحة للمعأأاقين لهأأا قواعأأد معدلأأة مشأأتقة مأأن قواعأأد االتحأأاد الأأدولى للسأأباحة للهأأواة وتفيأأد 

فأأى تأهيلأأه واسأأتعادة إحساسأأه بوضأأع جسأأمه خاصأأة للمعأأوقين بالشأألل  رياضأأى المعأأوق  كنشأأاطالسأأباحة 
 (171:  6النصفى السفلى والشلل الرباعى )

للوصأول إلأى تأأثير اسأتخدام بعأ  التمرينأات الخاصأة  الباحثنةالبحث فى محاولأة  مشكلةوتكمن 
ريأق اسأتغالل كافأة داخل الوسط المائي على بع  المتغيرات البدنية للمعاقين بدنيًا بدولة الكويت عأن ط

اإلمكانات المتاحة لالرتقاء باألداء السليم والتدريب الجيد والوصول بالمستوى البدني والفسيولوجي للسباح 
المعاق إلى أعلى درجاته، مما يؤثر ويحسن مستوى األداء الرقمي، ومن ثم تتضح أهمية هأذا البحأث فأى 
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هل ضأبطها والأتحكم فأى قأدرات المعأاقين أنفسأهم وضع تمرينات خاصة لطبيعة األداء والمتغيرات مما يسأ
 من أجل االرتقاء بالمستوى البدني والفسيولوجي والمهاري بأقل جهد ممكن.

وعملها في مجال تعليم وتدريب السباحة للمعاقين بدولأة الكويأت الحظأت  الباحثةومن خالل خبرة 
ى الأبطن  للسأباحين المعأاقين بشألل وجود قصور من جانب القائمين بالتعليم والتدريب لسباحة الزحف عل

األطفال، وقد أرجعه الباحث ذلك لعأدم اسأتغالل هأؤالء المأدربين تأدريبات الوسأط المأائي لهأؤالء السأباحين 
حتى يمكن رفع الحالة البدنية لهم وتحقيق أفضل مستوى رقمي لهذا النوع من السباحة ، وفأي حأدود علأم 

دراسات والبحوث العربية واألجنبية السابقة عن طريأق االنترنأت الباحث وما قام به من مسح العديد من ال
واالطالع في المكتبات المتخصصة والدوريات العلمية لم تجد اي بحث يوضح تأثير التمرينات العالجيأة 

 علي بع  المتغيرات البدنية للسباحين المعاقين بدولة الكويت .
اسأأتخدام بعأأ  التمرينأأات الخاصأأة داخأأل  انأأه يجأأب وضأأع برنأأامج لدراسأأة تأأأثير الباحثننةلأأذا تأأرى 

الوسط المائي على بع  المتغيرات البدنية للسباحين المعاقين بشألل األطفأال فأى سأباحة الحأرة للمعأاقين 
بأأدنيا بدولأأة الكويأأت باعتبأأار ان دراسأأة نتأأائج البرنأأامج واكتشأأاف العالقأأات المختلفأأة بأأين لأأألداء وطبيعتأأه 

ساهم في التعليم والتدريب وتضو للمدرب نقأاط القأوة والضأعف التأي وخصائصه التي ينتج عنها تقنيات ت
يجأأب ان يسأأتغلها كمصأأدر فأأوري وسأأريع لالرتقأأاء بالمسأأتوي والمحافظأأة علأأي سأأالمة السأأباح المعأأاق فأأي 

 الوسط المائي.
 هدف البحث:

 ى:عل يهدف البحث إلى تصميم برنامج للتمرينات الخاصة داخل الوسط المائي والتعرف على ترثير 
قيأأاس القأأدرة العضأألية لمنطقتأأي الأأذراعين  - قيأأاس القأأدرة العضأألية للأأرجلينبعأأ  المتغيأأرات البدنيأأة ) -1

قيأأاس القأأوة الثابتأأة للعضأأالت المأأادة  - قيأأاس القأأوة الثابتأأة للعضأأالت المأأادة للأأرجلين -والكتفأأين 
( فيأأةقيأأاس مرونأأة العمأأود الفقأأري ومطاطيأأة عضأأالت الرجأأل الخل - للجأأذع )عضأأالت الظهأأر(

 للسباحين للمعاقين بدنيا بدولة الكويت.



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   217 

 

التعأأأرف علأأأي نسأأأب التحسأأأن فأأأي بعأأأ  المتغيأأأرات البدنيأأأة نتيجأأأة اسأأأتخدام بعأأأ  التمرينأأأات  -3
 الخاصة داخل الوسط المائي لعينة البحث.

التعأأرف علأأى اثأأر اسأأتخدام التمرينأأات الخاصأأة داخأأل الوسأأط المأأائي علأأى االرتقأأاء بالمسأأتوى  -4
 )الزحف على( الرقمي لسباحتي

 فروض البحث:
توجأأد فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين القيأأاس البعأأدي لكأأال مأأن المجموعأأة التجريبيأأة والمجموعأأة الضابطأأأة  -1

 لصالح المجموعة التجريبية علي بع  لمتغيرات البدنية للعينة قيد البحث.
والضأأابطة لصأأالح توجأأد فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين القيأأاس البعأأدي لكأأال مأأن المجمأأوعتين التجريبيأأة  -2

 المجموعة التجريبية للعينة قيد البحث.
توجأأد فأأروق دالأأة إحصأأائية بأأين المجموعأأة التجريبيأأة والمجموعأأة الضأأابطة فأأى القيأأاس البعأأدي فأأى  -3

 المستوى الرقمي لسباحة الزحف على البطن لصالح المجموعة التجريبية.
 الدراسات السابقة:

بعنأأأوان   أثأأأر برنأأأامج رياضأأأي مقتحأأأر علأأأى ( 7م( )1990" ناصنننر عبننند اللطينننف رزق" )( دراسأأأة: 1)
بع  النواحي الحركية والوظيفية للمعاقين المقعأدين ، وكأان هأدف الدراسأة وضأع برنأامج رياضأي 
مقترح لبع  النواحي الحركية، ومعرفة أثر هذا البرنامج على النواحي الحركيأة والوظيفيأة للطأرف 

( فأأرد معأأاق مأأن 18التجريبيأأى، واشأأتملت العينأأة علأأى ) العلأأوي للمعأأاقين، اسأأتخدم الباحأأث المأأنهج
سنة. وكان مأن أهأم النتأائج: أن ممارسأة البرنأامج المقتأرح  30-20الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 

أدى إلأأى تحسأأن قأأوة عضأأالت العضأأد وتحسأأين القأأدرة وكأأذلك تحسأأين مسأأتوى السأأرعة ومعأأدالت 
 النب  والسعة الحيوة.

بعنأوان   تأأثير برنأامج صأحي رياضأي مقتأرح علأى  (8م()2007النتالوي" )ياسمين سنعيد  ( دراسأة:2)
تشأأوهات العمأأود الفقأأري األكثأأر شأأيوعًا لأأدى المعأأاقين حركيأأًا، واسأأتهدفت الدراسأأة تصأأميم برنأأامج 
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لتشوهات العمود الفقري لدى المعأاقين حركيأًا ببتأر سأاق أو سأاقين معأًا، اسأتخدمت الباحثأة المأنهج 
 30-20( معأأاق ببتأأر سأأاق فأأوق الركبأأة تتأأراوح أعمأأارهم مأأن 20عينأأة علأأى )التجريبأأي واشأأتلمت ال

سأأنة. وكأأان مأأن أهأأم النتأأائج أن تطبيأأق البرنأأامج المقتأأرح أدى إلأأى تقأأويم وتحسأأين تشأأوهات العمأأود 
الفقأأأري وتحسأأأين الحالأأأة القواميأأأة لأأأدى المعأأأاقين حركيأأأًا وكأأأذلك تحسأأأين انحنأأأاءات العمأأأود الفقأأأري، 

 إيجابيًا على قوة العضالت الناصبة للعمود الفقري لدى المعاقين حركيًا.وأيضًا يؤثر البرنامج 
بعنأأأوان   تطأأأوير  (9م()2006" )Vestering and Othersفيسنننترنج و خنننرون  ( دراسأأأة:3)

بروتوكول اختيار التمارين للمرضى ذوي البتر فى الطرف السفلي ، استهدفت الدراسة معرفأة تأأثير 
اضيين المبتورين لتحسين المشي واستهالك الطاقة، اسأتخدمت الدراسأة التمارين الرياضية على الري

المنهج التجريبي، واشتملت العينة على مجموعة من المبترين. وكان من أهم النتائج: أن التمرينات 
البدنيأأة المنظمأأة والتأأدريب عليهأأا يأأزد مأأن القأأدرة علأأى المشأأي وبالنسأأبة لعينأأة البحأأث وجأأد أيضأأًا أن 

كسجين وكذلك نشاط القلب يكون أكثر تحسنًا فى حالة التمرينات المشتركة لكل معدل استهالك األ
 من الذراعين والرجل معًا.

 البحـــث:إجـــراءات 
 منهج البحث:

المأأأأأأأنهج التجريبأأأأأأأي باسأأأأأأأتخدام التصأأأأأأأميم القبلأأأأأأأي والبعأأأأأأأدي لمجمأأأأأأأوعتين  الباحثنننننننةاسأأأأأأأتخدمت 
 لطبيعة هذا البحث. إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة حيث انه المنهج المالئم

 عينة البحث: 
البحأث بالطريقأة العمديأة مأن مجتمأع البحأث مأن فريأق النأادي الكأويتي للمعأاقين  عينةتم اختيار 

أعمأأارهم مأأا  المعأأاقين تتأراوحوفريأق معهأأد اللجنأة االولمبيأأة الكويتيأأة والمسأجلين باالتحأأاد الكأويتي لرياضأأة 
ح نسأأبة إعأأاقتهم شأأديدة تتأأراوح بأأين )بتأأر أحأأد القأأدمين ( سأأبا14( سأأنة، تأأم اسأأتبعاد عأأدد )20- 15بأأين )

( سأباحين  يأر منتظمأين فأى تأدريبات أنأديتهم باإلضأافة إلأى عأدد 5وأحد الذراعين( باإلضافة إلأى عأدد )
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( سباح تم تقسيمهم 24( سباحين إلجراء الدراسة االستطالعية عليهم. لتصبح عينة البحث األساسية )5)
 ( سباح.12وام كل مجموعة )إلى مجموعتين متساويتين ق

(1جدول )  
 توزيع مجتمع وعينة البحث

 جمتمـع البحـــــث النـــــــــادي م

 األساسية العينة االستطالعية غري منتظمون مستبعدون

 2 7 النادي الكويتي 1
5 

12 
 12 3 7 معهد اللجنة األوليمبية 2

 24 5 5 14 المجمأأوع

بإيجأأأاد معأأأامالت االلتأأأواء فأأأي بعأأأ  القياسأأأات  ةالباحثأأأ تحأأأث قامأأأوللتأكأأأد مأأأن تجأأأانس مجتمأأأع الب 
التأأالي يوضأأح  ل)قيأأد البحأأث(. والجأأدو  والمتغيأأرات والمسأأتوى الرقمأأياألنثروبومتريأأة والسأأن واالختبأأارات البدنيأأة 
 .)قيد البحث(التجانس لمجتمع البحث في المتغيرات 

(2جدول )  

ومعامل االلتواء فى القياسات االنثربومترية  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط  

 واالختبارات البدنية والمستوى الرقمي لسباحة البطن
 املتغريات القياســات وحدة القياس املتوسط االحنراف الوسيط معامل االلتواء

 السننن سنأة 18.90 0.35 20 0.81-
متري

وبو
نثر
األ

 ة
 الطننول سأم 160.33 3.80 159 1.05

 الننوزن  كجأم 57.50 6.73 56 0.67
 العمر التدريبي سنة 8.64 1.11 8.55 0.24
 دفع كرة طبية باليدين متأر 5.65 1.18 5.00 1.65

نية
البد

 

 اختبار قوة عضالت الظهر كجم 82.15 2.57 83.11 1.12-
 اختبار الجلوس طوالً  كجم 64.09 2.91 62.35 1.79
 لنبا فى الراحةمعدل ا نبضة/ق 98.45 96 3.29 2.234

جية
ولو
فسي

ال
 

 السعة الحيوية ميللتر 1475.6 1450 101.5 0.757
 الحد األقصى الستهالك األكسجين ك/ق 3.422 3.40 0.116 0.571

48ن=  
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(2جدول )تابع   
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء فى القياسات االنثربومترية 

والمستوى الرقمي لسباحة البطنواالختبارات البدنية   
 املتغريات القياســات وحدة القياس املتوسط االحنراف الوسيط معامل االلتواء

  ضغط الدم االنقباضي مم/زئبق 137.9 140 4.52 1.394-
 ضغط الدم االنبساطي مم/زئبق 69.11 70 2.05 1.302-

 م50سباحة الزحف على البطن  ق 2.11 0.88 2.00 0.38

 +بأأين )االختبأارات )قيأد البحأث( قأد انحصأرت ( أن معأامالت االلتأواء فأأي 2ح مأن جأدول )يتضأ 
 .االختبارات( مما يدل على أن مجتمع البحث مجتمعًا اعتداليًا متجانسًا في هذه 3

 وسائل وأدوات مجع البيانات:
 االستمارات : -

 (1لبرنامج المقترح. مرفق )استمارة استطالع آراء الخبراء حول المتغيرات البدنية ومحتويات ا •
 (3مرفق ) استمارة تسجيل البيانات الخاصة بكل سباح وتسجيل القياسات. •

 االختبارات والمقاييس: -
 قامت الباحثة بجمع البيانات عن طريق إجراء االختبارات والمقاييس للمتغيرات قيد البحث كاالتي: •

 القياسات االنثروبومترية:   -أ
 الرستاميتر.قياس الطول باستخدام   •
 قياس الوزن باستخدام ميزان طبي.  •

 (2) مرفقاالختبارات البدنية الخاصة بقياس المتغيرات البدنية:  -ج
قامت الباحثة بحصر عدد من المكونأات البدنيأة وذلأك بعأد االطأالع علأى العديأد مأن المراجأع العلميأة 

 بأ رائهم( فأى مجأال السأباحة لالسأتفادة 4ق )والدراسات السابقة وتم عرضها على مجموعة من السادة الخبراء مرف

48ن=  
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( يوضأأح النسأأب المئويأأة آلراء 3فأأى تحديأأد أنسأأب المكونأأات البدنيأأة الخاصأأة بالسأأباحين المعأأاقين وجأأدول رقأأم )
 السادة الخبراء حول المكونات البدنية.

 (3جدول )
 جاز الرقمي لسباحة الحرةالخاصة بمستوى اإلن النسب المئوية آلراء السادة الخبراء حول المكونات البدنية

  10ن =                                                                                                                 

النسبة املئوية  رأى اخلبـــراء املكونات  البدنية حسب أهميتها
 غري موافق موافق للموافقة

  القوة العضلية

 % 100 - 10 القبضة قوة –أ 
 % 100 - 10 قوة عضالت الذراعين -ب
 % 100 - 10 قوة عضالت الظهر -جأ 
 % 100 - 10 قوة عضالت البطن –د 
 % 70 7 3 قوة عضالت الرجلين -هأ 
  القدرة العضلية -

 % 100 - 10 قدرة عضالت الذراعين –أ 
 % 90 1 9 قدرة عضالت الظهر –ب 
 % 80 2 8 بطنقدرة عضالت ال -جأ 
 % 70 7 3 قدرة عضالت الرجلين –د 
  المرونأة  -

 % 100 - 10 مرونة الكتفين –أ 
 % 80 2 8 مرونة العمود الفقرى  -ب  
 % 60 4 6 مرونة الفخذين -جأ 
 % 100 - 10 مرونة مفصل القدم –د 
 % 40 6 4 التوافأأأق -
 % 50 5 5 السرعأأة -
  الرشاقة: -

 %90 1 9 رشاقة الخاصة.قياس ال –أ 
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( أراء السأأأأادة الخبأأأأراء فأأأأى أهأأأأم المكونأأأأات البدنيأأأأة ، وقأأأأد ارتضأأأأت الباحثأأأأة 3يتضأأأأح مأأأأن الجأأأأدول )
% فأأأأكثر. والجأأأدول التأأأأالى يوضأأأح العناصأأأأر البدنيأأأة المستخلصأأأأة  80بالمكونأأأات التأأأى حصأأأألت علأأأى نسأأأأبة 

 واالختبارات التى تقيسها.
 ت الخاصة داخل الوسط المائي لقياس المتغيرات البدنية والفسيولوجية:بعا التمرينا مالبرنامج المقترح باستخدا

 هدف البرنامج: -ا
يهدف البرنامج الي تصميم وتطبيق مجموعة من التمرينات الخاصأة داخأل الوسأط المأائي علأي عينأة 

 البحث لتحسين بع  المتغيرات البدنية والفسيولوجية قيد البحث.
 غرض البرنامج: -ب
 يرات البدنية والفسيولوجية قيد البحث.تنمية المتغ -
 تنمية مستوي أداء السباحيين المعاقين قيد البحث. -
 اكتساب الالعبين صفات العمل الجماعي.  -
 معايير وأسس وضع البرنامج التدريبي: -ج
 .مناسبة محتويات البرنامج لنوع اإلعاقة للعينة )قيد البحث( حيث أن العينة من معاقي شلل األطفال -1
 إتباع مبدأ الفروق الفردية لمحتويات البرنامج عند تشكيل األحمال. -2
 أن يتماشى محتوي البرنامج مع طبيعة وقوة عمل العضلة لألداء المهاري. -3
 إتباع مبدأ التدرج في زيادة الحمل عن طريق التحكم في حجم التمرينات وكثافتها. -4
 ية في زيادة الحمل.مراعاة الوقت الكافي مع األحمال التدريب -5
 تحديد أهم واجبات التدريب وسهولة وتوفير اإلمكانيات األدوات واألجهزة المستخدمة. -6
 استخدام تمرينات تشمل جميع أجزاء الجسم . -7
 مراعاة مبدأ التدرج من السهل للصعب. -8
 مراعاة األمن والسالمة علي مدار البرنامج. -9
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 الدراسة االستطالعية:
 : من االتى التأكداالستطالعية الثانية بهدف  بالدراسة ةثالباح تقام
 وفقا للشروط الموضوعة لها. إجراءاتيتعلق بهم من  سالمة تنفيذ وتطبيق القياسات واالختبارات وما -
 لالختبارات قيد البحث. الثبات( -المعامالت العلمية )الصدق إجراء -

 الصدق(: –املعامالت العلمية )الثبات 
 ات القياسات:معامل ثب

يعتبأأر الثبأأات شأأرط أساسأأي إلجأأازة أي نأأوع مأأن القياسأأات كاختبأأار يعتمأأد عليأأه فأأي القيأأاس ولتحديأأد 
معامل الثبات قامت الباحثة بتطبيق االختبار وإعادة تطبيه على نفأس العينأة بعأد خمسأة أيأام مأن التطبيأق األول 

 بارات والجدول التالي يوضح ذلك.وذلك إليجاد قيمة معامل االرتباط الدال على ثبات هذه االخت
 (4جدول )

 5ن =    البدنية  االختباراتمعامل ثبات                            

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 قيمة )ر( التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.738 0.32  8.11 0.29  8.15 متر كجم(3دفع كرة طبية ) 1
 0.847 2.33  80.99 2.45  81.67 كجم قوة عضالت الرجلين 2
 0.872 2.40  63.46 2.39  63.35 كجم قوة عضالت الظهر 3
 0.709 2.25  95.13 2.27  95.04 كجم الدفع بالرجلين 4

 0.666=  0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوو 

إحصأأائيا بأأين التطبيأأق األول والثأأاني لالختبأأارات ( وجأأود عالقأأة ارتباطيأأه دالأأة 4يتضأأح مأأن الجأأدول )
المهاريأأة والمسأأتوى الفنأأي ألداء سأأباحة الزحأأف علأأى الأأبطن قيأأد الدراسأأة األمأأر الأأذي يشأأير إلأأى ثبأأات القياسأأات 

 المستخدمة.
 دق:ننالص
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استخدم الباحث طريقة صدق التمايز بتطبيأق االختبأارات البدنيأة علأى العينأة االسأتطالعية المسأحوبة 
( سأأأباحين لأأأديهم أرقأأأام مسأأأجلة ويشأأأتركون ضأأأمن 5مجتمأأأع البحأأأث وعلأأأى عينأأأة أخأأأرى مميأأأزة وعأأأددهم )مأأأن 

 ( 5منافسات االتحاد الكويتي لسباحة المعاقين. كما هو موضح في جدول رقم )
 (5جدول )

 5ن =            معامل صدق القياسات البدنية قيد البحث                          

 المتغيرات م
 وحدة
 القياس

 مجموعة غير مميزة مجموعة مميزة
 قيمة )ت(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *6.76 0.37  7.00 0.29  8.15 متر كجم(3دفع كرة طبية ) 1
 *5.46 3.68  73.09 2.45  81.67 كجم قوة عضالت الرجلين 2
 *4.52 2.55  58.11 2.39  63.35 كجم قوة عضالت الظهر 3
 *3.02 2.84  83.89 2.27  95.04 كجم ع بالرجلينالدف 4

 2.31=  0.05ت الجدولية عند 

( وجأأأود فأأأروق دالأأأة إحصأأأائية بأأأين المجمأأأوعتين المميأأأزة و يأأأر المميأأأزة 5يتضأأأح مأأأن الجأأأدول رقأأأم )
ولصالح المجموعة المميزة في جميع القياسأات البدنيأة والمسأتوى الفنأي ألداء سأباحة الزحأف علأى الأبطن، األمأر 

 ذي يشير إلى صدق القياسات المستخدمة. ال
 تكافؤ جمموعتي البحث:

–الضأأأأابطة( فأأأأى المتغيأأأأرات قيأأأأد البحأأأأث البدنيأأأأة  –تأأأأم إجأأأأراء التكأأأأافؤ بأأأأين المجمأأأأوعتين )التجريبيأأأأة 
( يوضأأأح مأأأدى تكأأأافؤ المجمأأأوعتين فأأأى هأأأذه 6والمسأأأتوى الرقمأأأي لسأأأباحة الزحأأأف علأأأى الأأأبطن والجأأأدول رقأأأم )

 المتغيرات.
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 (6جدول )

 ومتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة بين المجموعة الضابطة ال
 )قيد البحث( التجريبية في المتغيرات

 المتغينننرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة )ت(

 ع س ع س

نية
لبد

ا
 

 0.96 0.16 4.73 0.25 4.62 متر دفع كرة طبية باليدين

 0.58 9.36 69.75 10.11 72.75 كجم بار قوة عضالت الظهراخت

 0.02 3.44 70.25 3.85 70.22 كجم اختبار الجلوس طوالً 

مي
لرق

وى ا
ست

امل
 

 0.61 0.78 2.11 0.87 2.11 ق سباحة الزحف على البطن

 2.31=  0.05* قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية 
لمحسأوبة أقأل مأن قيمأة  ت  الجدوليأة عنأد مسأتوي معنويأة ( أن قيمأة  ت  ا6يتضح من الجدول رقم )

 ) ممأأا يأأدل علأأي تكأأافؤ مجمأأوعتي البحأأث التجريبيأأة والضأأابطة فأأي المتغيأأراتفيمأأا عأأدا المتغيأأرات البدنيأأة  0.05
 . (قيد البحث

 اخلطوات التنفيذية للبحث:
 القياس القبلي: -

 8/11/2016، 7يبيأة والضأابطة فأي يأومي قامت الباحثان بإجراء القياس القبلي لعينتي البحأث التجر 
 في كال من المتغيرات اآلتية:

 الطول والوزن والسن. -
 المتغيرات البدنية. -
 المستوى الرقمي للسباحة الزحف على البطن. -
 تنفيذ تجربة البحث االساسية: -

12= 2=ن1ن  
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يأرات البدنيأة فأى كافأة المتغ )التجريبيأة والضأابطة( تجانس مجموعتي البحأثمن  انالباحث تأكدن أبعد 
وبعأأأد التأكأأأد مأأأن صأأأالحية كافأأأة أجهأأأزة القياسأأأات وإيجأأأاد المعأأأايرة لهأأأا باإلضأأأافة إلأأأى إيجأأأاد المعأأأامالت العلميأأأة 

وقأأأد م  11/1/2017إلأأأى   10/11/2016فأأأي  األساسأأأيةقأأأام بتنفيأأأذ تجربأأأة البحأأأث لالختبأأأارات المسأأأتخدمة، 
  االربعاء( –االثنين  -)السبت ايام مرات اسبوعيا 3سابيع بواقعأ (8استغرق مدة تنفيذ البرنامج)

 القياس البعدي :  -
بعأأأد االنتهأأأاء مأأأن تنفيأأأذ التجربأأأة األساسأأأية تأأأم إجأأأراء القيأأأاس البعأأأدي لعينأأأة البحأأأث األساسأأأية علأأأى 

م  فأأى جميأأع القياسأأات )قيأأد البحأأث( وقأأد 13/1/2017مجمأأوعتي البحأأث )التجريبأأة والضأأابطة( وذلأأك فأأي يأأوم 
التأأأي تأأأم اتباعهأأأا فأأأى القياسأأأات القبليأأأة والجأأأأدول التأأأالى يوضأأأأح تأأأاريخ إجأأأراء  روعيأأأت نفأأأس الشأأأروط والظأأأروف

 والقياس البعدى(. –وتنفيذ التجربة  –قياسات البحث )القبلى 
 املعاجلة اإلحصائية:

، وقأأد اسأأتخدم  spssقأأام الباحثأأان بأأإجراء العمليأأات اإلحصأأائية الخاصأأة بالبحأأث باسأأتخدام برنأأامج  
 حصائية التالية :الباحث المعالجات اإل

 معامل االلتواء.     االنحراف المعياري .    المتوسط الحسابي . -
 معادلة نسب التحسن.  الفروق.لداللة  اختبار)ت( معامل االرتباط)بيرسون(. -
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 عرض النتائج ومناقشتها:
 أواًل: عرض النتائج:

 عرض النتائج الخاصة بالمتغيرات البدنية  -
 (7جدول )

 12ن =   البدنيأأةفي المتغيرات  ن القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةداللة الفروق بي

 المتغيرات م
وحننننننندة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة )ت(

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 2.14 0.05± 4.73 0.04 4.62 متر كجم(3دفع كرة طبية ) 1
 *3.74 1.83± 84.25 1.67 83.26 كجم قوة عضالت الرجلين 2
 *5.23 1.19± 62.63 1.28 61.25 كجم قوة عضالت الظهر 3
 *4.58 1.60± 93.63 1.46 92.88 كجم الدفع بالرجلين 4

 2.37=  0.05ت الجدولية عند   

( وجأود فأروق دالأة إحصأائيا بأين القياسأات القبليأة والبعديأة للمجموعأة الضأابطة 7يتضح مأن جأدول )
 كجم(.3تغيرات البدنية وذلك لصالح القياسات البعدية عدا متغير دفع كرة طبية )في جميع الم

 (8جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية

 المتغيرات م
وحننننننندة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة )ت(

 نحرافاال  المتوسط االنحراف المتوسط

 *6.29 0.1  8.34 0.09 8.20 متر كجم(3دفع كرة طبية ) 1
 *6.10 2.12  84.33 2.15 82.11 كجم قوة عضالت الرجلين 2
 *8.08 1.81  64.56 2.59 62.22 كجم قوة عضالت الظهر 3
 *4.91 2.40  94.67 2.33 93.21 كجم الدفع بالرجلين 4

 2.31=  0.05ت الجدولية عند   
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( وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين القياسأأات القبليأأة والبعديأأة للمجموعأأة التجريبيأأة 8جأأدول )يتضأح مأأن 
في جميع المتغيرات البدنية وذلك لصالح القياسات البعديأة ، حيأث أن قيمأة )ت( المحسأوبة اكبأر مأن قيمأة )ت( 

  0.05الجدولية عند مستوي 
 (9جدول )

 غيرات البدنية لكل مننسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي للمت
 (12= 2=ن 1)ن   المجموعتين الضابطة والتجريبية

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 النسبة المئوية مقدار التحسن النسبة المئوية مقدار التحسن

 1.70 8.34 0.61 8.23 متر (كجم3دفع كرة طبية ) 1

 2.70 84.33 1.19 84.25 مكج قوة عضالت الرجلين 2

 3.76 64.56 2.25 62.63 كجم قوة عضالت الظهر 3

 1.57 94.67 0.81 93.63 كجم الدفع بالرجلين 4

( نسأب التحسأن بأين المجمأوعتين الضأابطة والتجريبيأة حيأث جأاءت أقأل نسأبة 9يتضح من الجأدول )
 عري  من الثبات.كجم( وأكبر نسبة الختبار الوثب ال3تحسن الختبار دفع كرة طبية )

 عرض النتائج الخاصة بالمستوو الرقمي لسباحة الزحف على البطن للمجموعتين التجريبية والضابطة - 
 (10جدول )

 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة
 12فى المستوى الرقمي للسباحتين )قيد البحث( ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدو القبلىالقياس 
 قيمة )ت(

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط

 0.886 0.096 1.212 0.080 2.11 ق الزحف على البطن
 2.262=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية   
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( أن قيمأأة  ت  المحسأأوبة أقأأل مأأن قيمأأة  ت  الجدوليأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأأة 10يتضأأح مأأن جأأدول )
ويشأأير ذلأأأك الأأأى وجأأأود فأأروق  يأأأر دالأأأة احصأأأائيًا بأأأين القيأأاس القبلأأأى والبعأأأدى للمجموعأأأة الضأأأابطة  ،  0.05

 سباحة الظهر(. –لسباحتي )الزحف على البطن 
 (11جدول )

 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية
 12فى المستوى الرقمي للسباحتين )قيد البحث(   ن = 

 يراتالمتغ
وحدة 
 القياس

 القياس البعدو القياس القبلى
 قيمة )ت(

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط

 *4.167 0.040 1.082 0.096 1.212 ق سباحة الزحف على البطن
 2.262=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية  

الجدوليأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة ( أن قيمأأة   ت  المحسأأوبة أكبأأر مأأن قيمأأة  ت  11يتضأأح مأأن جأأدول )
، ويشأأير ذلأأك الأأى وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين القيأأاس القبلأأى والبعأأدى للمجموعأأة التجريبيأأة لسأأباحى  0.05
 .زحف على البطن لصالح القياس البعدىال

 (12جدول )
 نسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي فى المستوى الرقمي للسباحتين )قيد البحث(

 تين الضابطة والتجريبيةللمجموع

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
القياس 
 القبلى

 القياس
 البعدو

نسبة 
 التحسن%

القياس 
 القبلى

القياس 
 البعدو

نسبة 
 التحسن%

 1.082 1.212 8.019 1.147 1.247 ق سباحة الزحف على البطن
10.726
% 

تحسن المجموعة الضابطة فأى سأباحة الزحأف علأى الأبطن بلغأت  ( أن نسب12يتضح من الجدول )
 .(10.726( والمجموعة التجريبية بلغت )8.019)
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 مناقشة النتائج:
 عرض النتائج الخاصة بالمتغيرات البدنية:  أواًل:

( والخأأأاص داللأأأة الفأأأروق بأأأين القياسأأأين القبلأأأي والبعأأأدي للمجموعأأأة 8يتضأأأح مأأأن نتأأأائج جأأأدول رقأأأم )
المتغيأأأرات البدنيأأأة قيأأأد البحأأأث اتضأأأح وجأأأود فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيا بأأأين القياسأأأات القبليأأأة والبعديأأأة التجريبيأأأة فأأأي 

للمجموعة التجريبية في جميع المتغيرات البدنية وذلأك لصأالح القياسأات البعديأة ، حيأث أن قيمأة )ت( المحسأوبة 
 0.05اكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوي 

( والخأأاص مقأأأدار نسأأأبة التحسأأأن بأأأين القياسأأأين القبلأأأي 9رقأأأم ) كمأأا اتضأأأح مأأأن خأأأالل نتأأأائج الجأأأدول
والبعدي للمتغيأرات البدنيأة لكأل مأن المجمأوعتين الضأابطة والتجريبيأة اتضأح أن نسأب التحسأن بأين المجمأوعتين 

كجأم( وأكبأر نسأبة الختبأار الوثأب 3الضابطة والتجريبية حيث جاءت أقأل نسأبة تحسأن الختبأار دفأع كأرة طبيأة )
 الثبات.العري  من 

وقأأد سأأجل مقأأدار التحسأأن بأأين المجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة فأأى المتغيأأرات البدنيأأة حيأأث سأأجل 
بينمأا للمجموعأة التجريبيأة  %55.71اختبار الوثب العري  من الثبأات للمجموعأة الضأابطة مقأدار تحسأن قأدره 

وفأأأى اختبأأأار قأأأأوة  %8.34وللمجموعأأأة التجريبيأأأأة  %8.23كجأأأم( 3وفأأأى اختبأأأار دفأأأع كأأأأرة طبيأأأة ) 56.56%
وفأأى  %84.33وللمجموعأأة التجريبيأأة  %84.25عضأأالت الأأرجلين سأأجل مقأأدار التحسأأن للمجموعأأة الضأأابطة 

، وفأأأأأى اختبأأأأأار الأأأأأدفع بأأأأأالرجلين %64.56وللمجموعأأأأأة التجريبيأأأأأة  %62.63اختبأأأأأار قأأأأأوة عضأأأأأالت الظهأأأأأر 
 .%94.67وللمجموعة التجريبية  93.63%

 ىالتحسأأن بأأين المجمأأوعتين إلأأى البرنأأامج التأأدريبى الأأذى راعأأ هأأذه الفأأروق فأأى مقأأادير وترجأأع الباحثأأان
الباحأأث عنأأد بنأأاءه األسأأس العلميأأة فأأى تحديأأد الشأأدة والتكأأرار واسأأتخدمت فيأأه التمرينأأات الخاصأأة داخأأل وخأأارج 
الوسأأط المأأائى واسأأتخدام بعأأ  األدوات المسأأاعدة باإلضأأافة إلأأى مراعأأاة الفأأروق الفرديأأة بأأين السأأباحين المعأأاقين 

 األطفال(. )بشلل
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بأن تطبيأق البأرامج يأؤدي إلأى تقأويم وتحسأين تشأوهات  م(2007ياسمين سعيد التالوي" )   وأشارت
العمود الفقري وتحسين الحالة القوامية لدى المعاقين حركيأًا وكأذلك تحسأين انحنأاءات العمأود الفقأري وأيضأًا تأؤثر 

 (70:  8دى المعاقين حركيًا.)البرامج إيجابيًا على قوة العضالت الناصبة للعمود الفقري ل
فأأأى زيأأأادة نسأأأبة الحأأأد مVestering (1988 )فيسأأأترنج  وتتفأأق نتأأأائج هأأأذه الدراسأأأة مأأأع نتأأأائج دراسأأأة 

 األقصى الستهالك األكسجين بمقدار
من العرض السابق لداللة الفروق بين القيأاس القبلأى والبعأدى للمجمأوعتين الضأابطة والتجريبيأة يكأون 

 ول للبحث الذى ينص على :قد تحقق صحة الفرض األ
بعا المتغيرات البدنينة )القندرة العضنلية للنرجلين  علىالوسط المائي  الخاصة داخلترثر التمرينات 

قننوة العضننالت المننادة للجننذع "عضننالت  -القننوة العضننلية  –القنندرة العضننلية لمنطقتنني الننذراعين والكتفننين  –
 لة الكويت.مرونة العمود الفقري( للمعاقين بدنيا بدو  -الظهر" 

التجريبينننة  النننبطن للمجمنننوعتينالزحنننف علنننى  ةثالثنننًا: مناقشنننة النتنننائج الخاصنننة بالمسنننتوو الرقمننني لسنننباح
 والضابطة

يتضح من خالل نتائج داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيأة والضأابطة فأى 
( 11( )10بحأث والموضأحة بالجأدولين أرقأأام )الظهأر( قيأد ال –المسأتوى الرقمأي لسأباحتي )الزحأف علأى الأأبطن 

وأيضأأأًا نسأأأأب التحسأأأن بأأأأين المجمأأأوعتين التجريبيأأأأة والضأأأابطة فأأأأى المسأأأتوى الرقمأأأأي للسأأأباحتين )قيأأأأد البحأأأأث( 
( أن اسأأأأتخدام التمرينأأأأات المقترحأأأأة داخأأأأل الوسأأأأط المأأأأائي مأأأأع أفأأأأراد المجموعأأأأة 12والموضأأأأحة بالجأأأأدول رقأأأأم )

ى تحسأأأين المسأأأتوى الرقمأأأي للسأأأباحتين )قيأأأد البحأأأث( ممأأأا يوضأأأح األثأأأر التجريبيأأأة لأأأه تأأأأثير إيجأأأابى ملحأأأوظ فأأأ
 اإليجابى للبرنامأج التدريبأي فأى تحسن مستأوى السباحتأين للسباحين المعاقين بشلل األطفال )قيد البحث(.

هأأذا التأأأثير اإليجأأابى الملحأأوظ إلأأى أن التمرينأأات المائيأأة المقترحأأة والتأأى قأأام الباحأأث  وترجأأع الباحثأأان
سأباحة الزحأف وضعها داخل برنامج مقأنن يراعأى اإلعاقأات المختلفأة للسأباحين ومأدى تأثيرهأا علأى طريقأة أداء ب

 مما يؤدى إلى تحسن المستوى الرقمي لهؤالء السباحين . على البطن
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أن التمرينأأات المقترحأأة التأأى تأأم تطبيقهأأا علأأى أفأأراد المجموعأأة التجريبيأأة مأأن السأأباحين  وتأأرى الباحثأأان
الزحأأف علأأى الأأبطن  وذلأأك لمأأا  ةين داخأأل الوسأأط المأأائي كأأان لأأه تأأأثير واضأأح علأأى تحسأأين أداء سأأباحالمعأأاق

تأأأوفره هأأأذه التمرينأأأات مأأأن احتواءهأأأا علأأأى تمرينأأأات مشأأأابهة لطبيعأأأة األداء داخأأأل المأأأاء باإلضأأأافة إلأأأى اسأأأتخدام 
أ باإلضأافة إلأى  ةه السأباحبع  األدوات المساعدة التى سأاهمت فأى الزيأادة الملحوظأة فأى المسأتوى الرقمأي لهأذ

طريقأأة أداء هأأذه التمرينأأات وكأأذلك تحقأأق أعلأأى تكأأرار لأأألداء ممأأا سأأاعد السأأباحين علأأى تصأأحيح األداء بسأأرعة 
 مما يعطى فرصة لألداء األفضل وسرعة الوصول ألقصى مستوى رقمي فى نهاية السباق.
ابطة والتجريبيأأأة يكأأأون قأأأد مأأأن العأأأرض السأأأابق لداللأأأة الفأأأروق فأأأى القيأأأاس البعأأأدي للمجمأأأوعتين الضأأأ

 تحقق صحة الفرض الثالث للبحث الذى ينص على :
" توجد فروق دالة إحصائية فى القيناس البعندي بنين المجمنوعتين التجريبينة والمجموعنة الضنابطة 

 الزحف على البطن لصالح المجموعة التجريبية " ةفى المستوو الرقمي لسباح
 االستخالصات والتوصيات

 صات:االستخال أوالً:
واعتمأأأأادًا علأأأأى نتأأأأائج األسأأأألوب  وفروضأأأأه،فأأأأى حأأأأدود عينأأأأة البحأأأأث، وفأأأأى ضأأأأوء أهأأأأداف البحأأأأث 

 من التوصل إلى االستخالصات التالية: ةالباحث تمكنتاإلحصائى المستخدم 
تؤثر التمرينات داخل الوسط المائى )قيد البحث( تأثيرًا إيجابيًا علأى تحسأن بعأ  المتغيأرات البدنيأة المتمثلأة  -1

عضأالت القأوة  -القأوة العضألية  – القدرة العضلية لمنطقتي الأذراعين والكتفأين –القدرة العضلية للرجلين ) فى
 ( للسباحين المعاقين بدنيا بدولة الكويت.مرونة العمود الفقري  -  عضالت الظهر المادة للجذع 

 الزحأف علأى الأأبطن ةلسأباحسأاهمت التمرينأات المقترحأة داخأل الوسأأط المأائي فأى تحسأن المسأتوى الرقمأأي  – 3
 للسباحين المعاقين بدولة الكويت.
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وجأأدت فأأروق فأأى مقأأدار التحسأأن بأأين المجمأأوعتين الضأأابطة والتجريبيأأة فأأى المتغيأأرات البدنيأأة )قيأأد البحأأث(  -4
نتيجأأة اسأأتخدام البرنأأامج التأأدريببى باسأأتخدام بعأأ  التمرينأأات الخاصأأة داخأأل الوسأأط المأأائى لصأأالح القيأأاس 

 موعة التجريبية.البعدى للمج
تأأؤدى البأأرامج التدريبيأأة المخططأأة تخطيطأأًا علميأأًا إلأأى تنميأأة العناصأأر البدنيأأة للسأأباحين المعأأاقين بأأدنيًا مأأن  -5

خأأالل العديأأد مأأن التمرينأأات ومنهأأا التمرينأأات الموجأأه لتقويأأة العضأأالت التأأى يسأأتخدمها المعأأاق بأأدنيًا بصأأورة 
 أساسية ألداء السباحة.

أن التأدريب داخأل الوسأط المأائى يسأاعد فأى تهيئأة السأباحين المعأاقين بأدنيًا ويحسأن مأن  أمكن التوصل إلأى -6
 األجهزة الحيوية لديهم.
 ثانيًا : التوصيــــات:

 فى ضوء النتائج التى تم توصلت إليها الدراسة الحالية توصى الباحثة بما يلي: 
يأأرات البدنيأة للسأأباحين المعأاقين لمأأا أثبتتأأه اسأتخدام التأأدريبات المقترحأة داخأأل الوسأط المأأائى لتنميأة المتغ -

 مقادير التحسن فى قياسات البحث للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

توعيأأة المأأدربين والسأأباحين بأهميأأة تمرينأأات الوسأأط المأأائى وتأأوفير كافأأة اإلمكانيأأات الالزمأأة لتنفيأأذ هأأذا  -
 النوع من التدريب.

االمكانيأات إلجأراء البحأوث والدراسأات لكافأة متغيأرات الحالأة  توجيه االهتمام بالسباحين المعاقين وتوفير -
 البدنية لهم.

 توفير كافة أدوات ومساعدات التدريب للسباحين المعاقين أثناء تدريبهم داخل الماء. -

إجأأراء بحأأوث مماثلأأة لمتغيأأرات خأأرى للوقأأوف علأأى كافأأة المتغيأأرات التأأي يجأأب االهتمأأام بهأأا للسأأباحين  -
 المعاقين.
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