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الممخص
كان اليدف من البحث ىو استخدام تمرينات في الوسط المائي ومعرفة تأثيرىا عمى السعة
الالىوائية وبعض الميارات اليجومية بكرة السمة،حيث تعد ىذه الميارات اساس نجاح الطالب
والفريق مستقبالً،وقد اعتمد الباحثان اختبارات طبقت عمى عينة البحث وىم طمبة المرحمة االولى
والبالغ عددىم ( )20طالب تم تقسيميم وبشكل عشوائي الى مجموعتين تجريبية وضابطة.وبعد
الحصول عمى النتائج ومعالجتيا احصائياً توصل الباحثان الى االستنتاجات االتية :
 لموسط المائي تأثي اًر ايجابياً في تطوير السعة الالىوائية لدى عينة البحث. لموسط المائي تأثي اًر ايجابياً في تطوير بعض المياارات اليجومياة بكارة السامة لادى عيناة البحاثيفوق تأثير المنيج المتبع.

الكممات المفتاحية  :الوسط المائي  ،السعة الالىوائية  ،كرة السمة
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The impact of the use of water environment in the development of
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Abstract
The aim of the research was to use exercises in the aqueous medium and see its effect
on anaerobic capacity and some offensive skills in basketball, where these skills are
considered the basis for the student and the team's success in the future. The
researchers adopted tests applied to the research sample, who were students of first
degree of (20) students. They were randomly divided into two groups: experimental
and controlling. After getting the results, which were processed statistically, the
researchers reached the following conclusions:
- The water environment has a positive influence in the development of anaerobic
capacity among the research sample.
- The water environment has a positive influence in the development of some
offensive skills in basketball at the research sample, which exceeds the impact of the
approach taken.
Key words: The water environment, anaerobic capacity, basketball
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 -1المقدمة
عمم التدريب كسائر العموم االخرى فاي تطاور مساتمر مان خاالل اساتخدام كال مااىو جدياد ومالئام
لزي ااادة تط ااوير المي ااارات ذات الت ااأثير ف ااي االداأل ولي لعب ااة ،ولعب ااة كا ارة الس اامة اح ااداىا وى ااي م اان

االلعاااب واسااعة االنتشاااأل محمي ااً وعالمي ااً فض االً عاان كونيااا احاادى مفااردات ماانيج كميااات التربيااة
الرياض ااية،ففي الوق اات ال ااذي يمك اان لمتدريس ااي ان يس ااتخدم ع اادة وس ااائل لتط ااوير الجوان ااب البدني ااة

والميارية معاً مما يعود بالفائدة عمى الطالب بشكل مباشر وكبير،منيا التدريب بالكرات الطبية او

الرمااال او االثقااال او اسااتخدام الوسااط المااائي والااذي يعااد وسااط مقاااوم اوالً ومغاااير بشااكل تااام عاان
الوسط الذي اعتاد عميو الطالب في التدريب وىو (اليابسة) الممعب،وىذا االخيار لام يساتغل بشاكل

كبياار وبخاصااة فااي لعبااة ك ارة الساامة لااذا ارتئااى الباحثااان ماان اسااتخدامو ومعرفااة صاادى تااأثيره فااي

تطوير السعة الالىوائية وبعض الميارات اليجومية بكرة السمة.

امااا اىميااة البحااث فتااأتي ماان خااالل اسااتخدام الوسااط المااائي كوسااط تاادريبي جديااد نوع ااً مااا فااي
التدريب بمعبة كرة السمة لتطوير بعض الميارات اليجومية بكرة السمة والسعة الالىوائية.

وكرة السمة تتضمن ميارات متعددة منيا اليجومية واخرى الدفاعية ومن المعروف باان ىنااك عادة
طاارق تدريبيااة تعماال عمااى تطااوير ىااذه الميااارات والساايما اليجوميااة منيااا والتااي تعماال عمااى تطااوير
االداأل الفنااي بشااكل عااام ساواأل لمطالااب ام الالعااب،ومن ىااذه الطاارق التدريبيااة ىاو اسااتخدام الوسااط

الم ااائي حي ااث يع ااد م اان الوس ااائل التدربييا اة المس اااعدة (ت اادريب المقاوم ااات) الت ااي لي ااا فائ اادة بس اابب
خصوصااية ىااذا الوسااط،لذا ولقمااة البحااوث التااي تتناااول ىكااذا وسااط فااي تاادريب والتااي تتطمااب ماان
العاممين في المجال االكاديمي الرياضي في الخاوض فاي كافاة طارق واسااليب التادريب المطروقاة

وغي اار المطروق ااة لمتع اارف عم ااى افض اال واكث اار والوس ااائل التدريبي ااة ت اااثي ار عم ااى الجان ااب المي اااري

والااوظيفي فااي ميااارات كارة الساامة  ،لااذا ارتااأى الباحثااان د ارسااة ىااذه الحالااة التدريبيااة والتعاارف عمااى
تااأثير الوسااط المااائي عمااى الميااارات اليجوميااة المبحوثااة (التيااديف الساممي والتيااديف بااالقفز) بكارة

السمة فضالً عن السعة الالىوائية .وييدف البحث الى
 -1اعداد تمرينات ميارية في الوسط المائي لطالب المرحمة االولى لمعام الدراسي
 2014-2013في كمية التربية الرياضية  -جامعة بغداد.
 -2معرفااة تااأثير التمرينااات المياريااة فااي الوسااط المااائي فااي تطااوير السااعة الالىوائيااة لاادى طااالب
المرحمة االولى لمعام الدراسي  2014-2013في كمية التربية الرياضية – جامعة بغداد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3معرفااة تااأثير التمرينااات المياريااة فااي الوسااط المااائي فااي تطااوير بعااض الميااارات اليجوميااة
المبحوثااة بكارة الساامة لاادى طااالب المرحمااة االولااى لمعااام الد ارسااي  2013-2012فااي كميااة التربيااة
الرياضية – جامعة بغداد.
 -2اجراألات البحث :
 1-2منيج البحث :
اسااتخدم الباحثااان الماانيج التجريبااي وباسااموب المجموعااات المتكافئااة التجريبيااة والضااابطة مرجع ااً

لممقارنااة،االمر الااذي يساااعد عمااى "التأكااد ماان تكااافا االف اراد فااي المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة
ومن خط شروع واحد"( : 2012 : 4ص.)152

 2-2مجتمع البحث وعينتو :
اشااتمل مجتمااع البحااث عمااى طمبااة المرحمااة االولااى لكميااة التربيااة الرياضااية والبااالغ عااددىم ()204

طالب بالشعب ( أ-ب-جا-د-ه-و-ز).

تم اختيار شعبة (جا) وبشكل عشوائي القرعة لتصبح عينة البحث والبالغ عددىا ( )27طالب وقاد

شااكمت نساابة ( )%9880ماان مجتمااع البحااث الكمي،وقااد تاام تقساايم العينااة وبشااكل عشاوائي بالقرعااة
ايضاً الى مجموعتين متساويتين بواقع ( )10طالب لكل مجموعة الضاابطة والتجريبياة بعاد ان تام
اس ااتبعاد ( )2طال ااب لع اادم التا ازاميم بال اادوام ام ااا بالنس اابة ط ااالب االخا ارين فق ااد ت اام اجا اراأل التجرب ااة
االستطالعية عمييم ثم قام الباحثاان بااجراأل التكاافا لعيناة البحاث مان خاالل اجاراأل اختباارات قبمياة
ومعالجتيا احصائياً كما مبين في الجدول (.)1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ()1
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة بين االختبارات
القبمية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات كافة
االختبار

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

القياس
ن
السعة

واط

10

س

±ع

32821 650846

ن

س

±ع

10

664898

30836

ت

درجة

المحسوبة

sig

18037

31

الالىوائية
التيديف

الداللة

غير
دال

درجة

10

4890

08738

10

4880

08789

08293

08773

السممي

غير
دال

بعد اداأل
الطبطبة
التيديف

درجة

10

5840

08843

10

5810

بالقفز

08738

08847

08408

غير
دال

بعد اداأل
الطبطبة

يالحااظ ماان الجاادول ( )1ان مجمااوعتي البحااث فااي االختبااارات كافااة التوجااد فااروق معنويااة فيمااا
بينيما لكون قيم (ت) لمعينات غير المترابطة كانت غير دالة بالمقارنة مع قيم درجاة ( )Sigالتاي

كانت اكبر من (.)0805
 3-2وسائل وادوات جمع المعمومات :
 المصادر العربية واالجنبية. االختبارات والقياسات. ممعب كرة السمة،كرات سمة قانونية،صافرة،شواخص. -مسبح كمية التربية الرياضية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فريق العمل المساعد(*). الشبكة الدولية لممعمومات (.)Enternet كرات طبية زنة ( 1كغم). 4-2االختبارات المستخدمة في البحث :
 اختبار التصويب من الحركة السممية بعد اداأل الطبطبة ( : 1990 : 5ص.)235-234 اختبار التصويب بالقفز بعد اداأل الطبطبة( : 5ص.)234-233 اختبار السعة الالىوائية( : 1998 : 6ص.)155 5-2التجربة االستطالعية :
ان اج اراأل التجربااة االسااتطالعية ضاارورة ماان ضاارورات البحااث العممااي لمااا ليااا ماان اىميااة وفائاادة
كبيرة لمتعرف عمى المعوقات التي يواجو الباحث اثناأل وتنفيذ بحثو من اختباارات او مادى صاعوبة

التمرينات المستخدمة  ،لذا قام الباحثاان بااجراأل التجرباة االساتطالعية عماى ( )5طاالب مان عيناة

البحث في يوم االثنين الموافق  2014/1/13في الساعة  10830صباحاً لمتعرف عمى:
 مدى صالحية االختبارات المستخدمة في البحث. الوقت المستغرق الجراأل االختبارات. مدى صالحية االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث. 6-2االختبارات القبمية :

تاام اج اراأل االختبااارات القبميااة لممجموعااة التجريبيااة والضااابطة يااوم االربعاااأل الموافااق 2014/1/15

فااي الساااعة  10830صااباحاً وعمااى القاعااة الداخميااة لكميااة التربيااة الرياضااية وقاام تاام تثبياات جميااع
الظروف قدر االمكان عند اجراأل االختبارات البعدية.

(*)

فريق العمل المساعد ىم :

م.د.فرقد عبد الجبار/تدريسي في كمية التربية الرياضية.
م.يسار صبيح/تدريسي في كمية التربية الرياضية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7-2التمرينات المقترحة :
ت اام وض ااع ع اادة تمرين ااات مياري ااة داخ اال الوس ااط الم ااائي بي اادف تط ااوير الس ااعة الالىوائي ااة وبع ااض
الميارات اليجومية المبحوثة وكاالتي :
 -وقد اشتممت الوحادات التدريبياة (ممحاق  )1عماى تمريناات متنوعاة طبقااً لميادف الماراد الوصاول

اليااو كتطااوير السااعة الالىوائيااة فضاالً عاان الميااارات اليجوميااة وىااذا مااايالحظ عنااد االطااالع عمااى
التمرينات خالل الوحدات التدريبية.

 فترة استخدام التمرينات كانت ( )8اسابيع. عدد الوحدات التدريبية خالل فترة تنفيذ التمرينات ( )16وحدة. عدد الوحدات االسبوعية بواقع ( )2وحدة اسبوعياً. زمن الوحدة التدريبية تتراوح بين ( )120-100دقيقة. الزمن المخصص لمتمرينات الموضوعة ( )25-15دقيقة. ايام التدريب االسبوعية (االثنين،الخميس). بدأل تنفيذ التمرينات الميارية في الوسط المائي يوم االثنين الموافق .2014/1/20 8-2االختبارات البعدية :
بعااد انتياااأل تنفيااذ التمرينااات المياريااة فااي الوسااط المااائي فااي يااوم الخماايس الموافااق 2014/3/27
وبعااد ثالثااة ايااام تاام اج اراأل االختبااارات البعديااة لممجموعااة التجريبيااة والضااابطة يااوم االحااد الموافااق

 2014/3/30في الساعة  10830صباحاً وعمى القاعة الداخمية لكمية التربية الرياضاية وقاد كاان

الباحثااان ممتزمااان باالسااموب نفسااو ماان حيااث الزمااان والمكااان واالدوات المسااتخدمة وطريقااة التنفيااذ
وفريق العمل المساعد في االختبارات البعدية.
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المجلـد8

مجلة علوم التربية الرياضية
2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9-2الوسائل االحصائية :
تم استخدام الحقيبة االحصائية (.)SPSS
 النسبة المئوية. الوسط الحسابي واالنحراف المعياري. قانون (ت) لمعينات المتناظرة. قانون (ت) لعينات غير المتناظرة. -3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :
بعااد ان قااام الباحثااان باااجراأل االختبااارات القبميااة والبعديااة عمااى عينااة البحااث تماات معالجااة النتااائج

احصااائياً لمتوص اال ال ااى تحقي ااق اى ااداف البح ااث ولمتحق ااق م اان الف ااروض المص اااغة في ااو،وفيما يم ااي
عرض النتاائج بالجاداول االحصاائية وتحميمياا،ومن ثام مناقشاة المعالجاات االحصاائية الاواردة فيياا

وتوضيح االسباب التي ادت الييا ودعميا بالمصادر العممية.

 1-3عرض نتائج اختبار السعة الالىوائية لمجموعتي البحث (التجربة والضابطة).
 1-1-3عاارض نتااائج االختبااارات القبميااة والبعديااة لمجمااوعتي البحااث (التجريبيااة والضااابطة) فااي
اختبار السعة الالىوائية وتحميميا:
يعرض الباحثان نتائج االختبارات القبمية والبعدياة لمجماوعتي البحاث فاي اختباار الساعة الالىوائياة

وكما مبين في الجدول ( )2ومن ثم تحميميا:
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المجلـد8

مجلة علوم التربية الرياضية
2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ()2
يبين نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسط الفروق وقيمتي (ت) المحسوبة والداللة المعنوية فيما
بين االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في اختبار السعة الالىوائية
المجموعة

ن

االختبار القبمي
س

±ع

االختبار البعدي
س

ف

ف ىا

ت

المحسوبة

قيمة

الداللة

sig

±ع

التجريبية

468255 -201825 24899 851872 32821 650846 10

13875

0800

دال

الضابطة

34826

11882

0800

دال

1288143 16835 793812 30836 664898 10

وحدة القياس (واط) درجة الحرية ( 9 = )1 - ṇومستوى داللة (.)0805

يتبين من الجدول ( )2ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية باالختبار القبماي كاان ()650846

واالنحا ا اراف المعي ا اااري ( )32821وف ا ااي االختب ا ااار البع ا اادي اص ا اابح الوس ا ااط الحس ا ااابي ()851872
واالنحا اراف المعي اااري ( )24899وبم ااغ متوس ااط ف اارق االوس اااط فيم ااا ب ااين االختب ااارين ()201825
واالنحاراف المعياااري لمفااروق ( )46825وبمغاات القيمااة المحسااوبة الختبااار (ت) لمعينااات المترابطااة

( )13875عناد مسااتوى داللااة ( )0805ودرجااة حرياة ( )9حيااث بمغاات قيمااة ( )0800( )Sigوىااي
اصغر من ( )0805مما يعني داللة الفروق فيما بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار
البعاادي.اما الوسااط الحسااابي لممجموعااة الضااابطة باالختبااار القبمااي كااان ( )664898واالنح اراف

المعي ا اااري ( )30836وف ا ااي االختب ا ااار البع ا اادي اص ا اابح الوس ا ااط الحس ا ااابي ( )793812واالنحا ا اراف
المعي اااري ( )16835وبم ااغ متوس ااط ف اارق االوس اااط فيم ااا ب ااين االختب ااارين ( )128814واالنحا اراف

المعياااري لمفااروق ( )34826وبمغاات القيمااة المحسااوبة الختبااار (ت) لمعينااات المترابطااة ()11882
عند مستوى داللة ( )0805ودرجة حرية ( ، )9حيث بمغت قيمة ( )0800( )sigوىي اصغر من

( )0805مما يعني داللة الفروق فيما بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
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مجلة علوم التربية الرياضية
2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2-1-3عرض نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في اختبار
السعة الالىوائية وتحميميا.
ييدف التعرف عمى الفرق فيما بين مجموعتي البحث التجريبياة والضاابطة بعارض الباحثاان نتاائج
االختبارات البعدية في اختبار السعة الالىوائية وكما مبين في الجدول ( )3ومن ثم تحميميا:
الجدول ()3
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة بين االختبارات
البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار السعة الالىوائية
االختبار

المجموعة التجريبية
ن

السعة

10

س

±ع

24899 851872

المجموعة الضابطة
ن

س

±ع

10

793812

16835

ت

درجة

المحسوبة

sig

68204

0800

الداللة

دال

الالىوائية
وحدة القياس (الواط) درجة الحرية (ن 18 = )2-ومستوى داللة (.)0805

يتبا ااين ما اان الجا اادول ( )3ان الوسا ااط الحسا ااابي لممجموعا ااة التجريبيا ااة فا ااي االختبا ااار البعا اادي كا ااان

( )851872واالنح اراف المعياااري ( )24899امااا المجموعااة الضااابطة فقااد كااان وسااطيا الحسااابي
( )793812واالنح اراف المعياااري ( )16835وبعااد حساااب قيمااة (ت) المحسااوبة باسااتخدام قااانون
(ت) لمعينااات غياار المترابطااة والتااي كان اات ( )68204عنااد مسااتوى داللااة ( )0805ودرجااة حري ااة

( )18حيااث بمغاات قيمااة ( )0800( )Sigوىااي اصااغر ماان ( )0805وىااذا يعنااي وجااود فاارق دال
احصائياً فيما بين مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية.
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مجلة علوم التربية الرياضية
2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2-3عرض نتائج اختبار التيديف السممي بعد اداأل الطبطبة لمجموعتي البحث
(التجريبية والضابطة).
 1-2-3عاارض نتااائج االختبااارات القبميااة والبعديااة لمجمااوعتي البحااث (التجريبيااة والضااابطة) فااي
اختبار التيديف السممي بعد اداأل الطبطبة وتحميميا:

يعرض الباحثان نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجماوعتي البحاث فاي اختباار التياديف الساممي

بعد اداأل الطبطبة وكما مبين في الجدول ( )4ومن ثم تحميميا:
الجدول ()4

يبين نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسط الفروق وانحرافات الفروق وقيمتي (ت) المحسوبة
والجدولية ومستوى الداللة فيما بين االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في اختبار التيديف السممي بعد
اداأل الطبطبة
المجموعة

ن

االختبار القبمي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

ف

ف ىا

ت

المحسوبة

قيمة

الداللة

sig

التجريبية

10

4890

08738

7830

08949

284

08843

98000

08000

دال

الضابطة

10

4880

08789

6811

08663

1814

08414

88894

08000

دال

وحدة القياس (الدرجة) درجة الحرية (ن 9 = )1-ومستوى الداللة (.)0805

يتبااين ماان الجاادول ( )4ان الوسااط الحسااابي لممجموعااة التجريبيااة باالختبااار القبمااي كااان ()4890

واالنحراف المعياري ( )08738وفي االختبار البعدي اصبح الوساط الحساابي ( )7830واالنحاراف
المعيا اااري ( ، )08949وبما ااغ متوسا ااط فا ااروق االوسا اااط فيما ااا با ااين االختبا ااارين ( )284واالنح ا اراف

المعياااري لمفااروق ( )08843وبمغاات القيمااة المحسااوبة الختبااار (ت) لمعينااات المترابطااة ()98000
عند مساتوى داللاة ( )0805ودرجاة حرياة ( ، )9حياث بمغات قيماة ( )08000( )sigوىاي اصاغر

م اان ( )0805مم ااا يعن ااي دالل ااة الف ااروق فيم ااا ب ااين االختب ااارين القبم ااي والبع اادي ولص ااالح االختب ااار
البعا اادي.اما الوسا ااط الحسا ااابي لممجموعا ااة الضا ااابطة باالختبا ااار القبما ااي كا ااان ( )4880واالنح ا اراف

المعياري (، )08789وفي االختبار البعادي اصابح الوساط الحساابي ( )6811واالنحاراف المعيااري

( )08663وبماغ متوساط فارق االوسااط فيمااا باين االختباارين ( )1814واالنحاراف المعيااري لمفااروق
29

المجلـد8

مجلة علوم التربية الرياضية
2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )08414وبمغت القيمة المحسوبة الختباار (ت) لمعيناات المترابطاة ( )88894عناد مساتوى داللاة
( )0805ودرجااة حريااة ( ، )9حيااث بمغاات قيمااة ( )08000( )sigوىااي اصااغر ماان ( )0805ممااا
يعني داللة الفروق فيما بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
 2-2-3عرض نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في اختبار
التيديف السممي بعد اداأل الطبطبة وتحميميا:
بيدف التعرف عمى الفرق فيما بين مجموعتي البحث التجريبياة والضاابطة يعارض الباحثاان نتاائج

االختبااارات البعديااة فااي اختبااار التيااديف السااممي بعااد اداأل الطبطبااة وكمااا مبااين فااي الجاادول ()5

ومن ثم تحميميا:

الجدول ()5
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة بين االختبارات
البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار التيديف السممي بعد اداأل الطبطبة
المجموعة التجريبية

االختبار

ت

المجموعة الضابطة

المحسوبة

التيديف
السممي

ن

س

±ع

ن

س

±ع

10

7830

08949

10

6811

08663

38545

درجة sig

08002

الداللة

دال

بعد اداأل
الطبطبة
وحدة القياس (الدرجة) درجة الحرية (ن 18 = )2-ومستوى الداللة (.)0805

يتبين من الجدول ( )5ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي كان ()7830

واالنحا اراف المعي اااري ( ، )08949ام ااا المجموع ااة الض ااابطة فق ااد ك ااان وس ااطيا الحس ااابي ()6811
واالنحاراف المعياااري (،)08663وبعااد حساااب قيمااة (ت) المحسااوبة باسااتخدام قااانون (ت) لمعينااات
غير المترابطة والتي كانت ( )38545عند مستوى داللة ( )0805ودرجة حرية ( )18حياث بمغات

قيمااة ( )08002( )sigوىااي اصااغر ماان ( )0805وىااذا يعنااي وجااود فاارق دال احصااائياً فيمااا بااين
مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية.
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2015
العـدد 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3-3عرض نتائج اختبار التيديف بالقفز بعد اداأل الطبطبة لمجموعتي البحث
(التجريبية والضابطة):
 1-3-3عاارض نتااائج االختبااارات القبميااة والبعديااة لمجمااوعتي البحااث (التجريبيااة والضااابطة) فااي
اختبار التيديف بالقفز بعد اداأل الطبطبة وتحميميا:

يعارض الباحثااان نتااائج االختبااارات القبميااة والبعديااة لمجماوعتي البحااث فااي اختبااار التيااديف بااالقفز

بعد اداأل الطبطبة وكما مبين في الجدول ( )6ومن ثم تحميميا:
الجدول ()6

يبين نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسط الفروق وانحرافات الفروق وقيمتي (ت) المحسوبة
والجدولية والداللة المعنوية فيما بين االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في اختبار التيديف بالقفز بعد
اداأل الطبطبة
المجموعة

ن

االختبار القبمي

االختبار البعدي

س

±ع

س

ف

ف ىا

ت

قيمة

المحسو

sig

بة

±ع

الداللة

التجريبية

10

5840

08843

7840

28000 08699

08943

68708

08000

دال

الضابطة

10

5810

08738

6830

18200 08483

08789

48811

08001

دال

وحدة القياس (الدرجة) درجة الحرية (ن 9= )1-ومستوى الداللة (.)0805

يتبااين ماان الجاادول ( )6ان الوسااط الحسااابي لممجموعااة التجريبيااة باالختبااار القبمااي كااان ()5840

واالنحراف المعياري (، )08843وفي االختبار البعدي اصبح الوسط الحسابي ( )7840واالنحراف
المعيا اااري (،)08699وبما ااغ متوسا ااط فا اارق االوسا اااط فيما ااا با ااين االختبا ااارين ( )28000واالنح ا اراف

المعياااري لمفااروق ( )08943وبمغاات القيمااة المحسااوبة الختبااار (ت) لمعينااات المترابطااة ()68708
عند مستوى داللة ( )0805ودرجة حرية (،)9حيث بمغت قيمة ( )08000( )sigوىي اصغر من

( )0805مما يعني داللة الفروق فيما بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
ام ااا الوس ااط الحس ااابي لممجموع ااة الض ااابطة باالختب ااار القبم ااي ك ااان ( )5810واالنحا اراف المعي اااري
( )08738وف ا ا ااي االختب ا ا ااار البع ا ا اادي اص ا ا اابح الوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي ( )6830واالنحا ا ا اراف المعي ا ا اااري
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(،)08483وبمغ متوسط فرق االوساط فيما بين االختبارين ( )18200واالنحراف المعيااري لمفاروق
( )08789وبمغت القيمة المحسوبة الختباار (ت) لمعيناات المترابطاة ( )48811عناد مساتوى داللاة
( )0805ودرج ااة حري ااة (،)9حي ااث بمغ اات قيم ااة ( )08001( )sigوى ااي اص ااغر م اان ( )0805مم ااا
يعني داللة الفروق فيما بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
 2-3-3عرض نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في اختبار
التيديف بالقفز بعد اداأل الطبطبة وتحميميا:

بيدف التعرف عمى الفرق فيما بين مجموعتي البحث التجريبياة والضاابطة يعارض الباحثاان نتاائج
االختبارات البعدية في اختبار التيديف بالقفز بعد اداأل الطبطبة وكما مبين فاي الجادول ( )7ومان

ثم تحميميا:
الجدول ()7
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت) المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة بين االختبارات
البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار التيديف بالقفز بعد اداأل الطبطبة
االختبار

التيديف

المجموعة التجريبية

ت

المجموعة الضابطة

المحسوبة

ن

س

±ع

ن

س

±ع

10

7840

08699

10

6830

08483

48093

درجة sig

08001

الداللة

دال

بالقفز

بعد اداأل
الطبطبة
وحدة القياس (الدرجة) درجة الحرية (ن 18 = )2-ومستوى الداللة ()0805

يتبين من الجدول ( )7ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي كان ()7840
واالنحا اراف المعي اااري (، )08699ام ااا المجموع ااة الض ااابطة فق ااد ك ااان وس ااطيا الحس ااابي ()6830
واالنحراف المعياري (، )08483وبعد حسااب قيماة (ت) المحساوبة باساتخدام قاانون (ت) لمعيناات
غير المترابطة والتي كانت ( )48093عند مستوى داللة ( )0805ودرجة حرية (،)18حياث بمغات

قيمااة ( )08001( )sigوىااي اصااغر ماان ( )0805وىااذا يعنااي وجااود فاارق دال احصااائياً فيمااا بااين
مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية.
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 4-3مناقشة النتائج :
م اان مراجع ااة الج ااداول االحص ااائية فيم ااا ب ااين االختب ااارات القبمي ااة والبعدي ااة لالختب ااارات قي ااد البح ااث
لمجموعتي البحث التجريبي والضابطة يتبين داللتيا االحصائية،اما الجداول االحصائية فيماا باين

المجماااوعتين فيتباااين تفاااوق المجموعا ااة التجريبيا ااة عما ااى المجموعا ااة الضا ااابطة فاااي البعديا ااة،ويعزو

الباحث ااان ظي ااور ى ااذه النت ااائج ال ااى ت ااأثير التمرين ااات المياري ااة ف ااي الوس ااط الم ااائي كون ااو " الوس اايمة
المباش ارة لالرتقاااأل بالمسااتوى المياااري لممبتاادئين وذلااك ماان خااالل الحركااات التوافقيااة الكاممااة س اواأل
لمذراعين او الرجمين"(: 2000 : 7ص.)339

فض االً عاان ان الوسااط المااائي ذو المقاومااة المتساااوية قااد ساااعد عمااى تقويااة العضااالت الضااعيفة
لمجسم وىذا ما اكده زكي من كاون "المقاوماة االحتكاكياة لممااأل خاالل التمريناات تعمال عماى تقوياة
العضالت الضعيفة لمجسم"( : 2001 : 3ص ،)75مماا ظيار التاأثير واضاح فاي االداأل الميااري

لمتصااويب بااالقفز ماان خااالل التطااور الحاصاال فااي عضااالت الساااقين وبعااض العضااالت العاممااة
كالذراعين مما انعكس ايجابا عمى االداأل المياري وكما ىو معروف بان التطاور الاذي قاد يحصال

لمجانااب الباادني ياانعكس ايجابااا عمااى الجانااب المياااري والااوظيفي وىااذا مااكدتااو العديااد ماان البحااوث

فضاالً عاان ان الوسااط المااائي يعماال عمااى تقمياال الحركااات ال ازئاادة اثناااأل االداأل وىااذا مااا اكااده جمااال
ماان ان الوسااط المااائي "يعماال عمااى تااوفير االنسااجام باااالداأل الحركااي حيااث يعماال ىااذا الوسااط ضااد
مقاومة متساوية عماى جمياع اجازاأل الجسام العامماة"( : 2007 : 1ص ،)157ولفتارة زمنياة طويماة

نوعاً ماكون احادى العوامال الميماة لتطاوير الساعة الالىوائياة ىاو العمال القصاير الازمن ذو االداأل
العالي مما ادى الى تطور السعة الالىوائية كما ويتفق الباحثان مع حسن عصري

( : 1999 : 2ص" )20
في ان االداأل العالي لالعبين من اداأل االعمال العضمية القوية والسريعة يادى الى تحسين الساعة
الالىوائية" وىذا ما وفره الوسط المائي.
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 -4االستنتاجات والتوصيات :
 1-4االستنتاجات :
 -1لموسط المائي تأثي اًر ايجابياً في تطوير السعة الالىوائية لدى عينة البحث يفوق تأثير البرنامج

المتبع .

 -2لموسااط المااائي ت اأاي اًر ايجابي ااً عمااى تطااوير بعااض الميااارات اليجوميااة بك ارة الساامة لاادى عينااة
البحث يفوق تأثير البرنامج المتبع.

 2-4التوصيات :
 -1استخدام الوسط المائي لتطوير الحالة الفسيولوجية لمطالب.
 -2استخدام الوسط المائي حتى يساىم في تطوير االداأل المياري بكرة السمة.
 -3اجراأل بحوث في مجال البحث لمتعرف عمى تأثير الوسط المائي عمى متغيرات اخرى فسمجية

او بدنية او ميارية.

 -4اجراأل بحوث اخرى في مجاالت االنشطة الرياضية المختمفة باستخدام الوسط المائي.
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المصادر
 -1جمااال شاااكر ومحمااود االطرض التاادريب المااائي باااالدوات الخاصااة لتحسااين مسااتوى المياقااة
المرتبطا ااة بالصا ااحة لا اادى طا ااالب كميا ااة التربيا ااة الرياضا ااية فا ااي جامعا ااة النجا اااح الوطنية،الجامعا ااة

االردنية.2007،

 -2حس ا اان عصري د ارس ا ااة مقارن ا ااة ل ا اابعض ماشا ا ارات الق ا اادرة الالىوائي ا ااة ب ا ااين العب ا ااي الخط ا ااوط

المختمفة،اطروحة دكتوراه،جامعة بغداد.1999،

 -3زكااي ربابعااة اثر برنااامج مقتاارح لمتمرينااات االوكسااجينية فااي الوسااطين المااائي واالرضااي عمااى
بعض مكونات الدم،رسالة ماجستير،الجامعة االردنية.2001،

 -4ظافر ىاشم الكاظمي التطبيقات العممية لكتابة الرسائل واالطااريح التربوياة والنفساية التخطايط
والتصميم،بغداد،دار الكتب والوثائق.2012،

 -5فا ا ااائز بشا ا ااير حما ا ااودات ومايا ا ااد عبا ا ااد ا جاسا ا اام كرة السا ا اامة،و ازرة التعما ا اايم العا ا ااالي والبحا ا ااث

العممي،جامعة الموصل.1990،

 -6محمااد نصاار الاادين رض اوان طرق قياااس الجيااد الباادني فااي الرياضااة ،القاااىرة ،مطبعااة الكتاااب

لمنشر.1998،

 -7نعمات احمد عبد الرحمن االنشطة اليوائية المائية،االسكندرية،منشأة المعارف.2000 ،
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الممحق ()1

الوحدة التدريبية  :الثانية

زمن الوحدة  15 :دقيقة

ىدف الوحدة  :مياري وظيفي
التمرين

ت

اليوم  :الخميس

الشير  :االول

التاريخ2014/1/23:

االسبوع  :االول
تكرار

الراحة بين

راحة بين السيتات

 .1تمرين كتم النفس داخل الماأل مع

( 10ثا×2×)4

 30ثا

3د

 .2مناوالت صدرية بين العبين بكرة

 15ثا × 4

الركض لمدة ( )10ثا

طبية زنة ( 1كغم) لمدة ( )15ثا

ثم الغطس بالماأل لمدة ( )10ثا
.3

الطف ااو لالم ااام بالم اااأل لم اادة ( )10ث ااا
ث اام عم اال حرك ااة التص ااويب الس ااممي

التك اررات

 30ثا

 10ثا × 4
4 × 10

نحو حافة الحوض (المسبح)

3
الوحدة التدريبية  :الثالثة

زمن الوحدة  22 :دقيقة

ىدف الوحدة  :مياري
ت
.1

3د

 30ثا

3د

6د

9د

الشير  :الثاني

التاريخ2014/3/3:

التمرين

تكرار

الراحة بين

راحة بين السيتات

القف ا ا ا ااز عم ا ا ا ااى البق ا ا ا ااع م ا ا ا ااع اداأل

 15ثا × 4

 30ثا

3د

التك اررات

زنة ( 1كغم)

 .2اداأل حركا ا ااة التصا ا ااويب السا ا ااممي

 20ثا × 4

 .3الحجاال بقاادم اليمااين لمسااافة ()5

 6تكرار

بالكرة الطبية زنة ( 1كغم)

م ثا اام المتابعا ااة باليسا ااار لمسا ااافة

( )5م

36

 15د

اليوم  :االثنين

االسبوع  :التاسع

التصااويب م اان القف ااز بكا ارة طبي ااة

الوقت الكمي

 30ثا
 30ثا

3د
3د

الوقت الكمي
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 .4القفز بكمتا القدمين مع التصاويب
بالقفز لمسافة ( )10م بكرة طبية

 6تكرار

 30ثا

3د

زنة ( 1كغم)

 .5استالم مناولة صدرية من الزميل
ثم اداأل تصويب سممي ثم العاودة

 25ثا×4

 30ثا

3د

لممكا ااان ما ااع مناولا ااة الك ا ارة الداأل

الزميل تصويب سممي

6د

4د

37

 12د

 22دقيقة

