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مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)8(32

تأثير برنامج تعليمي مقترح لتحسين مستوى اإلدراك الحس حركي على تعلم مهارة الوقوف
في الماء العميق في السباحة
The Impact of Proposed Educational Program for Enhancing
Kinesthetic Perception Level on Learning Treading Deep Water in
Swimming
ختام آي
Khitam Ay
قسم اإلشراف والتدريس ،كلية التربية الرياضية ،الجامعة األردنية ،األردن
بريد الكترونيfadiaay@yahoo .com :
تاريخ التسليم ،)2017/7/10( :تاريخ القبول)2017/10/24( :
ملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تأثير برنامج تعليمي مقترح لتحسين مستوى اإلدراك الحس
حركي على تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق في السباحة ،وقد طبقت الدراسة على طالب
كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته
لطبيعة الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )26طالبا من الذكور في كلية التربية الرياضية في
الجامعة األردنية والمسجلين في مساق سباحة ( )1على الفصل الدراسي الثاني 2017/2016
وقد تم تقسيمهم بطريقة عمدية الى مجموعتين متكافئتين ،مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة،
المجموعة الضابطة تكونت من ( )15طالباً ،تم تعليمهم بالطريقة التقليدية المتبعة في كلية التربية
الرياضية في الجامعة األردنية ،والمجموعة التجريبية تكونت من ( )11طالباً ،تم تعليمهم
بالطريقة التقليدية المدعمة بتمرينات لتحسين بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي( ،وقد كان
هناك إختالف في عدد أفراد المجموعتين بسبب انسحاب ( )4طالب من مساق السباحة
للمجموعة التجريبية) ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعين
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،حيث ساهم البرنامج التعليمي المقترح في
تحسين قدرات اإلدراك الحس حركي لدى أفراد المجموعة التجريبية وانعكس ذلك إيجابياً على
مستوى تعلمهم ألداء مهارة الوقوف في الماء العميق بطريقة تفوقوا فيها على المجموعة
الضابطة التي تعلمت بالطريقة التقليدية ،وكانت أهم التوصيات إدراج البرنامج التعليمي المقترح
في مناهج كلية التربية الرياضية لمساقات السباحة لمـا له من أثر إيجابي على تعلم أداء المهارة
قيد الدراسة.
الكلمات المفتاحية :اإلدراك الحس حركي ،الوقوف في الماء العميق ،التعلم ،برنامج.
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Abstract
This study aimd to recognize the effect of suggested educational
program for enhancing kinesthetic perception level on learning treading
deep water in swimming. The study applied on a sample of (26) students
from the faculty of physical education at the University of Jordan, Who
were registered in swimming course level (1), in the second semester
2016/2017, The sample was divided into two groups, control group and
experimental group, the control group consist of (15) students who were
taught treading deep water by traditional way, and the experimental
group consist of (11) students who were taught treading deep water by
traditional way supported with the suggested program for enhancing
kinesthetic perception level (The difference in number between the two
groups was because (4) students from the experimental group dropped
the swimming course). The results showed significant differences
between the two groups in favor of the experimental group. The
suggested educational program has proven to be effective in enhancing
kinesthetic perception level of the experimental group which contributed
positively their learning of the skill more than the control group. The
researcher recommended including the suggested program in the
curriculum of swimming courses in the faculty of physical education due
to its positive impact on the performance of the studied skill.
Keywords: Kinesthetic Perception Level, Treading Deep Water,
Learning, Program.
مقدمة الدراسة
 م دن خددالل الدراسددات،أكددد البدداحثون فددي مجددال التربيددة الرياضددية وعلددم الددنفس الرياضددي
واألبحدددال العلميدددة الحديثدددة التدددي تتنددداول الجواندددب المددداثرة فدددي تحسدددين قابليدددة الدددتعلم الحركدددي
 على تبني اإلتجاهات التربوية الحديثة في مجال الدتعلم الحركدي،وتطويرمستوى األداء الرياضي
 كمدددا أكددددوا الحاجدددة الدددى،(Mathew, 2007) والتدددي تندددادإ بخسدددتخداا المنددداهج المتكاملدددة
تطددويرالطرق واألسدداليب الكفيلددة بتسددري اكتسدداب المهددارات الحركيددة التددي تسددهل عمليددة الددتعلم
 والتددي تكفددل ايجدداد متعلمددين قددادرين علددى تحقيددق الواجبددات الحركيددة مددن،(Kathrin, 2000)
.(Nichols, 2000) المهارات التي يتعلمونها م اختصار للزمن ولجهد المبذول
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وقد انصب اهتماا العلماء والباحثين بشكل كبير على جم المعلومات المهمة ذات العالقة
بالمهارات الرياضية ،في محاولة لحل المشاكل والمعضالت الحركية ) ،(Shunk, 2004وذلك
من خالل استثمار المجاالت المختلفة ،بغرض االقتصاد بالزمن والجهد المبذول في عملية التعلم
الحركي ،بطريقة تادإ الى تسري هذه العملية واإلرتقاء بها ( ،)Khayon, 2002ولتحقيق هذا
الغرض لجأ العديد من المدربين والمدرسين الى استخداا وسائل تعليمية مختلفة .البيات والجنابي
(.(Beard & Wilson, 2009) ،)Albayaty & Aljanaby, 2002
وقد أشار ) ،Annet (2008الى أهمية استخداا الوسائل التعليمية التي تساعد على التصور
الحركي الدقيق للحركة ،وتساعد على التقدا بالمهارة الحركية ،اما النظرية الجشتلطية فأشارت
بأن التعلم الحقيقي هو التعلم القائم على اإلدراك ،حيث تعد قضية اإلدراك لدى الجشتلطيين من
القضايا الهامة والضرورية لحدول عملية التعلم ومن ثم تعميم هذا التعلم ،وكما أكد الجشتلطيون
على أن الفهم الحقيقي هو الفهم القائم على اإلدراك ،اإ كيف يدرك المتعلم نفسه ،وكيف يدرك
الموقف التعليمي الذإ يجد نفسه فيه ) ،(Katona, 1960وقد أشار حجاج ( )1990, Hajajالى
ان الفضل يعود الى الجشتلطيين في إعطاء التعلم قوة دف محركة ،ألنهم هم أول من أكدوا
على اإلتجاهات التربوية في عملية التعلم ،من خالل المناهج المتكاملة ،وحتى تتم عملية التعلم
الحركي على أكمل وجه ،فخنه يجب على المتعلم تكوين فكرة عامة وفهم جيد للمهارة
المراد تعلمها من خالل تنمية وتطوير متغيرات اإلدراك الحس حركي الخاصة بتلك المهارة
) .(Baumgartner & Jackson, 2000) .(Naito & Sadato, 2009حساا الدين
(.)Hosamdin, 2016
ويعدرف االدراك الحركدي بأنده عمليدة اسدتقبال المعلومدات مدن المثيدرات الحسدية بواسدطة
حواس الفدرد المختلفدة ،ثدم تنسديقها واالسدتجابة لمعناهدا بواسدطة الحركدة ) ،(Grush, 2009أمدا
اإلدراك الحـسي فـهوعملية عقلية تمكن الفرد من التوافق م بيئته ،وتبدأ تلدك العمليدة بالتدأثير فدي
االعضاء الحسية ) ،(Bat, 2006حيث ان شعورالمتعلم بنوع ا إلحساسات وبددرجتها وبعالقاتهدا
باألشدياء األخدرى هدو إدراك عدن طريدق الحدواس ) ،(Boyce, 2007ويحددل اإلدراك الحركدي
مدن خدالل االدراك الحسدي ) ،(Albert & Mattei, 2009فعنددما يقدوا مداثر مدا بالتدأثير فدي
األعضاء الحسية تقوا هذه األعضاء بنقل المعلومدات التدي تدأثرت بواسدطة النخداع الشدوكي الدى
المخ ،الذإ يقوا بدوره بدخدارة هدذه المعلومدات وتنظيمهدا ،وارسدالها علدى شدكل اشدارات عصدبية
الدى أعضداء الحدس التدي تترجمهدا الدى اسدتجابة حدس حركيدة )،(Ballard & Robin, 2009
وهدددذه الخبدددرة المكتسدددبة مدددن االسدددتجابة الحدددس حركيدددة تبقدددى فدددي الدددذاكرة ،وهدددذا مدددا يسدددمى
باإلدراك الحس حركي ،الذإ يقوا بخحدال أثر يترسب ويترسخ في الذاكرة ،وإن عمليـدـة إحددال
األثدددـر فدددي الدددذاكرة هـدددـي مدددا توفـدددـر اإلحسددداس بالحركـدددـة وبوضدددـ الجسدددـم وحركدددة أجزائددده
) ،(Yoneda, 2009وهـذه العمليدة هدـي التدي تجعدل مدـن تدذكر الحركدة أمدراً سدهالً ،ألن الدتعلم
المبني علدى اإلدراك والفهدم واإلحسداس القـدـوإ ال ينسدى ،بدل يدـتم اإلحتدـفاظ بده لحدين اسدتدعائه
وتكدراره أوعندد تعلدم موقدف جديدد مشدابه لده ) ،(Beilock & Carr, 2008وان تنميدة اإلدراك
الحس حركي لدى المتعلم تضمن تطوير مقدرته علدى اسدتدعاء واسدترجاع مدا يمتلدك فدي الدذاكرة
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من معلومات وخبرات ،وتوظيفها لإلستفادة منهدا فدي تكدوين الخبدرة الجديددة التدي يتعلمهدا ،األمدر
الذإ يساهم في تسري وتسهيل عملية التعلم ونقلها للمرحلة التالية ).(Tylor, 2007
وتتميز السباحة باختالف طبيعة أدائها نتيجة الختالف البيئة التي تمارس فيها ،كما أنها
تتطلب استخداا القدرات الذهنية والعقلية المختلفة لخوض هذا الوسط الجديد والتكيف معه،
فالسباحة هي نوع من الرياضة التي تستلزا حضور ذهني بدرجات متفاوتة من قبل المتعلم لتفهم
كل حركة بدقه كاملة واستيعابها والقدرة علي أدائها ،وهي بالتالي تتطلب التوافق التاا بين
الجهازين العصبي والعضلي ،وكذلك استخداا بعض القدرات العقلية حتى يتم اإلحساس باألجزاء
الهامة المكونة للمهارة والتركيز عليها لرف كفاءة األداء الحركي وتطوير زمن األداء ،وإن
إدراك اإلحساس بالماء يعتبر إحساسا مركبا ،وذلك يعني أن اإلدراك الحسي بالماء يشتمل على
مجموعة من المتغيرات مثل اإلحساس بمقاومة الماء للجسم وحركته ،ودرجة حرارة
الماء ،واإلحساس بالجهد العضلي المطلوب داخل الوسط المائي ،واإلحساس بالسرعة
المناسبة لألداء ،واإلحساس والتكيف م الوسط المائي بكل متطلباته كوسط جديد بالنسبة للمتعلم،
وهذا ما يجعل رياضة السباحه أحد األنشطه الرياضية المركبه التي تتطلب قدرا عاليا من
االدراك الحس حركي ،كما ياثر أإ خلل في أإ احساس أو إدراك لعمل أإ جزء من أجزاء
المهاره المتعلمة إلي فقدان المتعلم لإلتزان داخل الماء مما ياثر بصوره سلبيه علي األداء ككل
(.)Grush, 2009
إن المتعلم لرياضة السباحة يجب أن يصل إلى المرحلة التي يمتلك فيها اإلدراك التاا
بالزمن الذإ يستغرقه كل جزء من أجزاء الجسم المشترك في األداء عند القياا بالحركات
المختلفة ،خاصة أن حركات مهارات السباحة هي حركات متكرره ،سواء حركات الشد
بالذراعين ،أو ضربات الرجلين ،أو آلية حركات التنفس ،أو التوافق والدورانات ،وأيضا يجب
أن يمتلك المتعلم اإلدراك التاا بزمن المسافه التي يقطعها خالل أداء مهارات السباحة المختلفة،
فالسباح الجيد هو الذإ يستطي إدراك الزمن المطلوب ،والمسافه المناسبه ،وإدراك عملية تنظيم
السرعة وتجزئتها ،حيث أن كل جزء من أجزاء المسافه في السباحة يعتبر أمرا بالغ األهميه.
األشقر ( ،)Alashqar, 2006ويشير مكناإ ( (Maknay, 2010إلى أهمية اإلدراك الحس
حركي بقوة االنقباض العضلي ،والتي تظهر في تقليل االخطاء وتوجيه وتصحيح الحركة اثناء
تأديتها من حيث االتجاه أو المسار الحركي ،كما يادإ اإلدراك الحس حركي بقوة االنقباض
العضلي إلى ارتفاع القدرة على التحكم بالحركات الدقيقة واالحتفاظ باالوضاع الحركية السليمة
للمهارات المهمة التي تساهم في الحفاظ على حياة السباح في المواقف الخطرة.
وتعتبددر رياضددة السددباحة مددن الرياضددات التددي تطددورت بشددكل كبيددر فددي السددنوات األخيددرة،
ويتضددح ذلددك مددن خددالل التطددور الددذإ شددهدته المهددارات الحركيددة واإلرتقدداء فددي مسددتوى األداء
المهددارإ الحركددي لهددا ) ،(John,2006) ،(Gozansky, 2007ولددم يكددن هددذا التطددور وليددد
الصدفة ،بل هو نتيجدة اسدتخداا أحددل الوسدائل التعليميدة والتدريبيدة .ماشدي (،)Mashy, 2006
) ،(Don, 2004كمدا تعدد رياضدة السدباحة مدن أهدم المسداقات العمليدة اإلجباريدة التدي تتضدمنها
مناهج كليات التربية الرياضية فدي الجامعدات األردنيدة علدى حدد سدواء ،وهدي رياضدة تعلدم ويدتم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)8(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التقييم فيها بناءا على مستوى األداء لمهاراتها المختلفة ،وتعتبر مهارة الوقدوف فدي المداء االعميدق
من المهارات األساسية التي تحمي المتعلمين من الغرق ،وتوفر للمتعلم القدرة على التصدرف فدي
المدداء العميددق فددي المواقددف الطارئددة ،كمددا أنهددا تلعددب دور كبيددر فددي تمكيندده مددن إنقدداذ نفسدده فددي
المواقف الحرجة عند شعوره بالتعب أو اإلصابة بالتشنج العضلي ،حيث تظهر فدي هدذه المواقدف
أهمية إتقان مهارة الوقوف في الماء العميق ،التي تجعل المتعلم قادرا على المحافظة على الرأس
خارج الماء والتنفس بطريقة طبيعيدة ،والقددرة علدى البقداء فدي مكانده بهددوء لحدين حصدوله علدى
المسدداعدة الالزمددة ،دون الشددعور باإلرتبدداك والددذعر أو إنقطدداع الددنفس الددذإ قددد يددادإ بدده إلددى
الغرق ،وبالتالي فخن إتقان مهارة الوقوف في الماء العميق تمكن الفدرد مدن المحفاظدة علدى حياتده
من خطر الغرق والموت ،حيث تشير اإلحصائيات التي قامت بها منظمة الصحة العالميدة إلدى أن
الغرق هو ثالث أهم مسببات الوفيات على مستوى العالم ،وعليه قامت منظمة الصحة العالمية في
تشددرين الثدداني مددن عدداا  2014بخصدددار تقريددر مكددرس لموضددوع الغددرق حصددرا هددو األول مددن
نوعه ،ويشير هذا التقرير إلى أن الغرق موضوع جدرى تجاهلده إلدى حدد كبيدر ،وأن قددرا كبيدرا
مدن العمدل ينبغدي أن تنجدزه األوسداط المعنيدة بدالبحول والسياسدات إلعطداء األولويدة للوقايدة مددن
الغددرق ،ودمجدده فددي بددرامج الصددحة العموميددة األخددرى ،وأندده مددن المهددم جدددا توعيددة األفددراد
والمجتمعددات بضددرورة تعلدديم األطفددال والكبددار مبددادة السددباحة والسددالمة العامددة فددي المسددطحات
المائية العميقة ،وكيفية الوقاية في حال التعرض لخطر الغرق أثناء السباحة والتركيز على توعية
جمي شرائح المجتم بطرق التصرف في الماء العميق ألنها تشكل جانب كبير من جوانب األمدن
السالمة ).(WHO, 2017
مددن هنددا ف دخن مهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق تعددد مددن أهددم المهددارات التددي يجددب تعليمهددا
للمبتدئين في السباحة ،حيث أن الهدف من تعليمها هو الحفاظ علدى الحيداة مدن خدالل بقداء الدرأس
خددارج المدداء بحيددث تكددون عمليددة التددنفس طبيعيددة ،امددا وض د الجسددم داخددل المدداء فيكددون متخددذا
لوضعية الجلوس على كرسي ،م فتح الرجلين بحيث تكون أمشاط القدمين بزاويدة ( )90درجدة
م الساقين ،أما أصاب القدمين فتشير إلى األماا ،وتكون حركات الرجلين حركات تبدديل سدريعة
وقوية (مشابهة لحركة الدراجة الهوائية) م ميل الصدر إلى األماا ،ترافقها حركدات اليددين التدي
تقوا بأداء حركة دائرية اماا الجسم وتحت سطح الماء ،وتحتاج مهارة الوقوف فدي المداء العميدق
إلى توافدق عصدبي عضدلي مدا بدين حركدات الدرجلين والدذراعين ،وتتطلدب مدن المدتعلم المثدابرة
وبذل الجهد للوصول إلى مرحلة جيدة من التوافق الحركي .الحمداني (.)Alhamdany, 2006
مشكلة الدراسة
من خ الل عمل الباحثة كمدرسدة لمسداقات السدباحة فدي كليدة التربيدة الرياضدية فدي الجامعدة
األردنيددة ،ومددن خددالل اهتمامهددا وخبراتهددا العمليددة فددي تعلدديم السددباحة ودراسددتها لقواعددد وأسدداليب
تعليمها وتدريبها وعلى اعتبدار أن اإلسدتخداا األمثدل لطدرق وأسداليب التددريس المختلفدة تعدد مدن
العوامل الجوهرية والمهمة التي تسداعد علدى نجداح العمليدة التعليميدة ،الحظدت الباحثدة ان مهدارة
الوقوف في المداء العميدق تشدكل لددى المتعلمدين هاجسدا مقلقدا وخدوف لددى تعلمهدا كونهدا مهدارة
تتطلب الجرأة والشجاعة واألداء في المنطقة العميقة من المسبح ،وهذا يشكل هاجسا بالنسدبة لهدم
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كمبتدئين باإلضدافة إلدى الشدعور بدالخوف مدن الغدرق األمدر الدذإ يقدف عائقدا أمداا عمليدة الدتعلم،
وكددون مهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق تتطلددب اإلهتمدداا ب دأدق تفاصدديل األداء المهددارإ وفهمدده
للتغلب على المعوقات والحواجز النفسية التي تواجه المتعلم في المنطقة العميقة ،ولتحقيدق سدرعة
الددتعلم والتغلددب علددى حدداجز الخددوف مددن المنطقددة العميقددة الددذإ لالبددا مددا يشددكل عائقددا أمدداا تعلددم
مهددارات السددباحة المختلفددة األخددرى ،مددن هنددا بددرزت مشددكلة هددذه الدراس دة ،وقددد قامددت الباحثددة
ب د اإلطالع علددى العديددد مددن الدراسددات واألبحددال السددابقة فددي اإلدراك الحددس حركددي وأثددره علددى
تطوير العملية التعليمية ،ولم تتمكن من ايجاد دراسات تدربط بدين مسدتوى اإلدراك الحدس حركدي
وأثره على تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق فدي السدباحة علدى وجده الخصدول ،لدذلك كاندت
هددذه الدراسددة بهدددف التعددرف علددى اثددر برنددامج تعليمددي مقتددرح لتحسددين مسددتوى االدراك الحددس
حركي ومدى تأثيره على تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق في السباحة.
أهمية الدراسة
أن التعلم المبني على اإلدراك والفهم واإلحسداس القدوإ ال ينسدى بدل يدتم اإلحتفداظ بده لحدين
اسددتدعائه ،كمددا أن اإلحسدداس واإلدراك والفهددم والتفكيددر والتددذكر هددي محدداور رئيسددية للتنظدديم
المعرفي للمتعلم ،كما أنها مهمة جداً في سرعة التعلم الحركي  ،وأيضا ً مهمة في سدرعة تصدحيح
األخطاء وإتقان األداء ) ،(Beilock & Carr, 2008ومما ال شدك فيده أن إتقدان مهدارة الوقدوف
في المداء العميدق مهدارة مهمدة جددا ألنهدا تسداعد المدتعلم علدى الدتخل مدن ظداهرة الخدوف التدي
تنتاب معظم المتعلمين المبتدئين ،وتزيد من الشدعور باألمدان ممدا يسداهم فدي القددرة علدى التعامدل
م الوسط المائي باسترخاء وبطريقة مريحة للمدتعلم تسداهم فدي سدرعة الدتعلم لمهدارات السدباحة
المختلفة التي يجب على طالب كلية التربية الرياضدية أن يتعلمهدا وهدو ملدزا أن يجتازهدا بنجداح،
حيددث أن مسدداق السددباحة مددن المسدداقات العمليددة اإلجباريددة التددي يجددب علددى طددالب كليددة التربيددة
الرياضية اجتياز اختباراتها المهارية العملية بنجاح ،وهي أحد متطلبات التخدرج ،مدن هندا ارتدأت
الباحثددة ان تعمددل علددى تنميددة اإلدراك الحددس حركددي لدددى المتعلمددين ،وذلددك للعمددل علددى زيددادة
إدراكهم لقدراتهم الخاصة وإدراكهم لتفاصيل المهارة التي تساهم في إتقدانهم لهدا ،وأيضدا لتطدوير
قدراتهم على استدعاء ما تخزن في ذاكرتهم عن المهارة عند كل مرة يقومون بأداءها ،حيث ترى
الباحثدة أندده علدى الددرلم مدن وجددود أهدداف كثيددرة ومتعدددة لعمليددة الدتعلم الحركددي ،إال أن الهدددف
األساسي هو الوصول بالمتعلم إلى إتقان المهارة الحركية بأقدل زمدن وجهدد ممكدن األمدر الدذإ ال
يمكن تحقيقه إال من خالل تعميدق فهدم وإدراك المدتعلم للمهدارة المتعلمدة ،وهندا تتبلدور أهميدة هدذه
الدراسددة علددى المسددتوى البحثددي فددي أنهددا محاولددة إليجدداد أكثددر الطددرق إقتصددادية وفعاليددة لتعلدديم
المهارات الحركية وإتقانها ،وذلك عن طريق إستخداا برنامج يعمل على تطوير وتحسين مستوى
اإلدراك الحس حركي لتسري عملية التعلم.
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أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى:
 .1أثر البرنامج التعليمي التقليدإ المتب في كليدة التربيدة الرياضدية فدي الجامعدة األردنيدة علدى
تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق في السباحة.
 .2أثددر البرنددامج التعليمددي المقتددرح لتحسددين مسددتوى اإلدراك الحددس حركددي علددى تعلددم مهددارة
الوقوف في الماء العميق في السباحة .
 .3الفددروق فددي مسددتوى الددتعلم لمهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق فددي السددباحة بددين المجموع دة
الضددابطة التددي طبقددت البرنددامج التقليدددإ وبددين المجموعددة التجرييددة التددي طبقددت البرنددامج
التعليمي المقترح.
فرضيات الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى فح

الفرضيات التالية -:

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي
والبعدإ في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد المجموعة الضابطة ولصالح
القياس البعدإ .
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي
والبعدإ في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد المجموعة التجريبية ولصالح
القياس البعدإ.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي تعلم
مهارة الوقوف في الماء العميق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدإ
ولصالح المجموعة التجريبية .
الدراسات السابقة
أجرى سعيد ) (Saeed, 2015دراسة بعنوان "تتب أثر تنمية بعض متغيرات اإلدراك
الحس حركي على تعلم واحتفاظ بعض أنواع السباحة األولمبية" ،هدفت الدراسة التعرف على
أثر تنمية بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي على تعلم بعض أنواع السباحة األولمبية
واإلحتفاظ بها ،واستخدا الباحث المنهج التجريبي بخحدى صوره القياسين القبلي والبعدإ
لمجامي تجريبية وأخرى ضابطة ،اختيرت العينة بطريقة عمدية واشتملت على ( )30طالبا من
طلبة تخص التربية الرياضية بجامعة بغداد ،تم تقسيمهم إلى ( )6مجامي  ،ثالثة منها تجريبية،
والثالثة األخرى ضابطة ،بمعدل ( )5طالب في كل مجموعة ،تم إجراء القياسات القبلية وبعدها
تم تنفيذ البرامج التعليمية المقترحة المتضمنه على تمارين اإلدراك الحس حركي لمدة ()8
أسابي  ،بواق ( )3وحدات تعليمية لكل مجموعة أسبوعيا ،وبمعدل ساعة لكل وحدة تعليمية،
استخدا الباحث إختبار (ت) لداللة الفروق لمعرفة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لمتغيرات
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اإلدراك الحس حركي قيد الدراسة بين المجامي التجريبية والضابطة ،وقد أشارت نتائج الدراسة
إلى وجود فروق بين القياسين القبلي والبعدإ على جمي متغيرات الدراسة لصالح القياس البعدإ
لدى أفراد المجامي التجريبية التي طبقت البرنامج المقترح ،في حين كانت الفروق دالة إحصائيا
لدى أفراد المجامي الضابطة بين القياسين القبلي والبعدإ ولصالح القياس البعدإ أما داللة
الفروق بين اإلختبارين البعديين للمجامي التجريبية والضابطة كانت لصالح المجامي التجريبية
من حيث متغيرات اإلدراك الحس حركي قيد الدراسة والمستوى المهارإ ألنواع السباحة
األولومبية والقدرة على اإلحتفاظ بها ،وأوصى الباحث باستخداا البرامج التعليمية المقترحة
لإلدراك الحس حركي في تعلم بعض أنواع السباحة األولمبية.
قاا حسن ) (Hasan, 2014دراسة بعنوان تأثير تمرينات اإلدراك الحدس حركدي فدي تعلدم
ودقة بعض أنواع التهديف بكرة السدلة ،هددفت الدراسدة إلدى الكشدف عدن تدأثير تمريندات اإلدراك
الحددس حركددي والمنهدداج المتب د فددي تعلددم دقددة بعددض أنددواع التهددديف بكددرة السددلة ،والكشددف عددن
الفددروق فددي اإلختبددار البعدددإ بددين مجمددوعتي الدراسددة ،وقددد اسددتخدا الباحددث المددنهج التجريبددي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )24طالبا للسنة الدراسية الثانيدة فدي كليدة التربيدة الرياضدية ،جامعدة
صالح الدين في أربيل ،قسموا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين :المجموعة التجريبيدة ()12
طالب استخدموا بعض التمرينات المقترحة لإلدراك الحدس حركدي ،والمجموعدة الضدابطة ()12
طالب استخدموا المنهاج المتب بكلية التربية الرياضية في جامعة صالح الددين ،واعتمدد الباحدث
علددى المقابلددة الشخصددية واإلسددتبيان واإلختبددارات والمقدداييس كددأدوات لجم د البيانددات ،كمددا تددم
إستخداا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وإختبار (ت) ،وقد توصدلت نتدائج الدراسدة
إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعدة الضدابطة فدي جميد اإلختبدارات المهاريدة ألندواع
التهددديف بكددرة السددلة ،وأوصددى الباحددث بضددرورة إهتمدداا مدددربي كددرة السددلة بتمرينددات األدراك
الحس حركي لما لها من تأثير إيجابي في تعلم دقة التهديف بكرة السلة.
أجرى الهنداوإ وآخرون ( )Hindawy et al, 2011دراسة هدفت إلى التعرف على
الفروق في مستوى متغيرات اإلدراك الحس – حركي وعالقته باإلنجاز بين الفئات التصنيفية
األربعة للمنتخبات العربية في لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة ،حيث تكونت عينة الدراسة
من ( )74العبا من العبي كرة السلة بالكراسي المتحركة موزعين على ( )7دول عربية هي
(األردن ،والعراق ،والبحرين ،وسوريا ،ولبنان ،وفلسطين ،واإلمارات) من المشاركين
ف ي بطولة النهضة العربية األولى لكرة السلة بالكراسي المتحركة في الفترة ما بين
( )2006/9/1-8/26وبطولة اليوبيل الفضي للجنة البارالمبية األردنية في الفترة ما بين
( )2006/11/15-10والمقامتين في األردن ،وتم توزي الالعبين وفق أربعة فئات تصنيفية
لإلعاقة هي (الفئة التصنيفية األولى بعدد  19العباً ،الفئة التصنيفية الثانية بعدد  16العباً ،الفئة
التصنيفية الثالثة بعدد  20العباً ،والفئة التصنيفية الرابعة بعدد  19العباً) .وقد استخدا الباحثون
مجموعة من االختبارات التي تقيس مستوى اإلدراك الحس –حركي ,وقد أشارت النتائج إلى
ارتفاع مستوى الفئة التصنيفية الرابعة في مستوى متغيرات اإلدراك الحس  -حركي قياساً إلى
الفئات التصنيفية األخرى ،وإلى عدا وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى متغيرات
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)8(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلدراك الحس  -حركي بين المنتخبات العربية المشاركة ,وقد أوصى الباحثون إلى توجيه نظر
العاملين في مجال لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة إلى االهتماا بالبرامج المتخصصة في
تنمية وتحسين مستوى متغيرات اإلدراك الحس  -حركي المرتبطة بمفردات اللعبة.
قامت آإ ( )Ay,2010بدراسة بعنوان "أثر برنامج تعليمي مقترح لتحسين مستوى
اإلدراك الحس حركي على إنتقال أثر التعلم من مهارة البدء الخاطف في السباحة إلى مهارة
الدفـاع بالغطس في الكرة الطائرة" ،هدفت الدراسة التعرف إلى أثر البرنامج التعليمي المقترح
لتحسين مستوى اإلدراك الحس حركي على إنتقال أثر التعلم من مهارة البدء الخاطف في
السباحة إلى مهارة الدفـاع بالغطس في الكرة الطائرة ،وقد طبقت الدراسة على طالب كلية
التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة
الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )38طالبا من الذكور ممن أنهوا مساق الكرة طائرة ()2
على الفصل الدراسي الثاني  ،2009/2008وقد تم تقسيمهم بطريقة عمدية الى ثالل مجموعات
متكافئة ،مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة ،المجموعة التجريبية األولى تكونت من ()15
طالباً ،تم تعليمهم بطريقة انتقال أثر تعلم مهارة البدء الخاطف في السباحة ،ثم اإلنتقال لتعليمهم
مهارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائرة ،المجموعة التجريبية الثانية تكونت من ( )11طالباً ،تم
تعليمهم بطريقة انتقال أثر تعلم مهارة البدء الخاطف في السباحة المدعم بتمرينات لتحسين بعض
متغيرات اإلدراك الحس حركي ،ثم اإلنتقال لتعليمهم مهارة الدفاع بالغطس في الكرة الطائرة،
أما المجموعة الضابطة فقد تكونت من ( )12طالباً ،تم تعليمهم مهارة الدفاع بالغطس في الكرة
الطائرة فقط وبالطريقة التقليدية ،وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
مجموعات الدراسة الثالل (التجريبيتين والضابطة) لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي
اتبعت البرنامج التعليمي المقترح لإلدراك الحس حركي.
قاا ) Jastrzêbska and Ochmann (2008بدراسة هدفت إلى المقارنة في مستوى
اإلحساس الحركي بين السباحين ولير السباحين ,حيث تكونت عينة الدراسة من  14سباح
تراوح متوسط أعمارهم  19.3سنة ومتوسط عمرهم التدريبي  9.8سنة قاموا بأداء 10
محاوالت بمجهود متزايد حتى الوصول للتعب على الدراجة الثابتة بسرعة  60دورة/دقيقة
باالعتماد على إحساسهم الذاتي باستخداا األطراف العلوية ثم األطراف السفلية ،وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى أن السباحين لديهم إحساس حركي أعلى من لير السباحين قبل وبعد المجهود
وان هناك ارتباط بين العمر التدريبي والتحكم في القوة المنتجة ومقاومة التعب العضلي
والعصبي وتوفير المجهود لدى أفراد عينة الدراسة.
قامت عرابي وآخرون ( )Oraby et al, 1995بدراسة هدفت التعرف على العالقة بين
المستوى المهارإ في السباحة وبعض متغيرات االدراك الحس-حركي وتكونت عينة الدراسة
من( )41طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية ممن انهين مساق السباحة
للمستوى االول والثاني ،واستخدا الباحثون المنهج الوصفي ،وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية،
وكانت اداة جم البيانات مجموعة اختبارات لالدراك الحس حركي (اختبار االدراك الحس
حركي لمسافة السباحة ،االتجاه ،الزمن ،سرعة حركة الذراع باالتجاه االفقي ،سرعة حركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)8(32

9

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 8, Art. 2

 1418ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير برنامج تعليمي مقترح لتحسين مستوى اإلدراك الـ "......

الرجل في االتجاه االفقي ،الفراغ الخطي االفقي للذراعين والفراغ الخطي الراسي للرجلين)
واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية عالية بين المستوى المهارإ للسباحة ومتغيرات
االدراك الحس حركي قيد الدراسة.
مجاالت الدراسة
المجاااال النمااااني  :تدددم تطبيدددق هدددذه الدراسدددة فدددي الفصدددل الدراسدددي الثددداني 2017/2016
واستغرقت مدة تطبيق البرنامج التعليمي ثالثة أسابي امتدت مدن تداريخ  2017/3/19إلدى تداريخ
.2017/4/9
المجال المكاني :تدم تطبيدق الدراسدة فدي مسدبح وصدالة كليدة التربيدة الرياضدية فدي الجامعدة
األردنية.
المجاال البشاري :طدالب كليدة التربيدة الرياضدة فدي الجامعدة األردنيدة المسدجلين فدي مسدداق
سباحة (.)1
مصطلحات الدراسة
اإلحساس :هو قدرة مصادر الحس الحركي عند االنسان والتي تتمثل بالعضالت والمفاصل
واألربطة ،على الشعور بمختلف الماثرات الخارجية والداخلية بواسطة اعضاء االحساس
المختلفة ).(Gardner, 2007
اإلدراك  :هدددددددو العمليدددددددة العقليدددددددة التدددددددي تتبددددددد االحسددددددداس ،والتدددددددي تقدددددددوا بعمليدددددددة
تمييددددز لإلحساسددددات واعطائهددددا معنددددى خددددال ،ويحدددددل اإلدراك عددددادة نتيجددددة تعدددداون عدددددة
حدددددواس فدددددي آن واحدددددـد ،وهدددددـو يساعدددددـد علدددددى أداء الحركدددددـات المختلفدددددة بصدددددورة سدددددليمة
).(Gardner, 2007
اإلدراك الحس حركي :هو قدرة الفرد على إستقبال المثيرات الخارجية والداخلية عن طريق
الحواس وتحويلها إلى مراكز معينة في الدماغ ،الذإ يقوا بدوره بتفسيرها وإرسالها كأوامر
للجهاز الحركي لالستجابة لها ،وهو يمثل عملية تنظيم للبيانات المدخلة ،والبيانات المخزونة في
الذاكرة ،والتي تترجم الى مخرجات تقود الى اإلستجابات الحركية ).)Rhodes, 2009
إجـراءات الدراسـة
منهج الدراسة
تم اسدتخداا المدنهج التجريبدي ذو المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة نظدراً لمالئمتده لطبيعدة
الدراسة.
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مجتمع الدراسة
تكون مجتم الدراسة من الطالب الذكور في كليدـة التربيدة الرياضدية فدي الجامعدة األردنيدة
المسددجلين فددي مسدداق سددباحة ( )1فددي كليددة التربيددة الرياضددية فددي الجامعددة األردنيددة فددي الفصددل
الدراسي الثاني  2017 /2016والبالغ عددهم ( )55طالب.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )28طالبا ً ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،تم استبعاد طالبين
لعدا التزامهم في مدة البرنامج التعليمي ،ليصبح عدد أفراد العينة ( )26طالبا ً ،تم تقسيمهم
بطريقة عمدية الى مجموعتين متكافئتين ،مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية ،المجموعة
الضابطة تكونت من ( )15طالباً ،تم تعليمهم مهارة الوقوف في الماء العميق بالطريقة التقليدية
المتبعة في كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،والمجموعة التجريبية تكونت من ()11
طالبا ً ،تم تعليمهم مهارة الوقوف في الماء العميق من خالل البرنامج التعليمي المدعم بتمرينات
لتحسين بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي( ،وقد كان هناك إختالف في عدد أفراد
المجموعتين بسبب انسحاب ( )4طالب من مساق السباحة للمجموعة التجريبية) ،تم تنفيذ
البرنامج التعليمي بطريقة التعليم الجزئية المتدرجة عن طريق الشرح وأداء النموذج ،ثم التدرج
بتعليم األداء للمهارة من السهل الى الصعب ،وبتسلسل منطقي للوحدات التعليمية ،كما نفذت
الوحدات التعليمية باستخداا اسلوب التكرارات المتنوعة والمتغيرة بما يتالئم م زمن الوحدة
التعليمية ،وقد كان يتم توضيح األخطاء للمتعلمين من خالل معلومات التغذية الراجعة بأنواع
وتوقيتات مختلفة كما ً ونوعا ً وعلى نطاق فردإ وجماعي.
ضبط المتغيرات
تم إجراء تجانس لعينة الدراسدة فدي متغيدرات العمدر والطدول والدوزن قبدل تطبيدق البرندامج
التعليمي ،ويوضح الجدول ( )1هذا التكافا.
جدول ( :)1المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ ومعامل اإللتواء لمتغيرات العمر والطول
والوزن بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
المتغيرات

الوحدة

المجموعة

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

معامـل اإللتواء

العمر

سنة

الطول

سم

الوزن

كغم

ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

21.40
22.27
176.33
171.73
73.93
73.27

1.35
1.68
7.97
4.58
13.05
9.20

0.34
0.87
0.78
0.51
0.56
0.40-

قيمة ف الجدولية عند مستوى α ≤ 0.05= 3.29
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يبين الجدول ( )1قيم المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ ومعامل اإللتواء للعمر
والطول والوزن ،ومن خالل اإلستعراض لمعامالت اإللتواء يتضح أنها تق ضمن المدى
المقبول لمعامالت اإللتواء الطبيعية وهي .1±
أوالا :تكافؤ العينة في القدرات البدنية
نظراً ألن القدرات البدنية تعتبر مطلبا ً أساسيا ً لألداء المهارإ ،ومن أجل التأكد من تكافا
المجموعتين في القدرات البدنية قبل تطبيق البرنامج التعليمي ،فقد تم تحديد القدرات البدنية
واإلختبارات المناسبة لها تبعاً للعديد من الدراسات واألبحال والمراج العلمية التي
إطلعت عليها الباحثة ومنها .الخولة ( .)Alkhawla, 1994عبد الحق (،)Adb Alhaq, 2005
) ،(Lee, 2007وقد تم تكافا العينة في القدرات البدنية حيث يوضح الجدول ( )2هذا التكافا،
كما تم األخذ بآراء الخبراء والمختصين حول مناسبة هذه اإلختبارات إلجراء هذا التكافا حيث
أجم الخبراء والمختصين على مناسبة هذه اإلختبارات ،ويوضح الملحق ( )1أسماء الخبراء
المحكمين لإلختبارات البدنية.
جدول ) :(2المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق في اختبارات
القدرات البدنية في القياس القبلي لدى أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية.
االختبار
ثني ومد الذراعين
(قوة) Push-Up
الجلوس من الرقود
(قوة) Set-UP
ثني الجذع خلفا
والثبات (مرونة)

وحدة
القياس
تكرار/دقيقة
تكرار/دقيقة
سم/المسافة
بين الصدر
واألرض
سم /مسافة
الوثب
زمن  /ثانية

الوثب العريض
(قوة)
جرإ مسافة 20
متر (سرعة)
جرإ مكوكي
زمن  /ثانية
10متر× 4تكرار
(رشاقة)
قوة القبضة  %100نيوتن

المتوسط
المجموعة
الحسابي
الضابطة 43.67
التجريبية 44.09
الضابطة 60.13
التجريبية 53.82
الضابطة 39.36
التجريبية
39.20

االنحراف
المعياري
6.56
7.69
10.74
5.72
5.57

قيمة
ت
0.48

مستوى
الداللة
0.63

0.26

0.79

0.12

0.9

6.07

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

2.15
2.01
3.81
3.60
10.94

0.23
0.10
0.16
0.26
0.48

10.66

0.43

الضابطة
التجريبية

41.88
41.60

5.05
4.02

0.9

0.38

0.52

0.6

0.12

0.9

0.32

0.75

*دال عند مستوى 0.05≥ α
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يتضح من خالل الجدول ( )2عدا وجود فروق ذات داللة احصائية في جمي اختبارات
القدرات البدنية للقياس القبلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،مما يدل على التكافا بين
أفرادالمجموعتين.
ثانياا :تكافؤ العينة في متغيرات اإلدراك الحس حركي
بعد إطالع الباحثة على العديد من المراج واألبحال العلمية والدراسات السابقة ومنها.
سعيد ) ،(Saeed, 2015حسن ).(Gadner, 2007)،(Feygin, 2009) ،)Hasan, 2014
أبو الطيب وحسين ( .)Abu altaieb & Husain 2012هنداوإ وآخرون ( Hindawy et al
 .)2011آإ ( . )Ay, 2010مكناإ ( . )Maknay, 2010الفضلي والمطر ( & Alfadly
)Alyousif, 2005( .)Almater, 2002
قامت الباحثة باإلستفادة من المراج واألبحال العلمية والدراسات السابقة هذه في تحديد
أهم متغيرات اإلدراك الحس حركي المستخدمة في الدراسة الحالية وهي (إدراك المسافة ،إدراك
الزمن ،قوة القبضة ،إدراك حركة الذراع األفقية بالفراغ ،إدراك مسافة رف القدا بالفراغ عمودياً
ألعلى ،إدراك الجهد لعضالت الرجلين بالوثب العامودإ) ،كما استفادت الباحثة من تلك
الدراسات السابقة في إختيارها لإلختبارات التي تقيس متغيرات اإلدراك الحس حركي حيث
قامت الباحثة بخختيار اإلختبارات المبينة في ملحق ( ،)2وقد تم عرض متغيرات اإلدراك الحس
حركي المختارة واإلختبارات التي تقيسها على الخبراء والمختصين لتحكيمها ،وبعد إجماع
الخبراء على مناسبة هذه المتغيرات لموضوع الدراسة ،وكذلك إجماعهم على ان اإلختبارات
المختارة تقيس هذه المتغيرات ،قامت الباحثة بخجراء اإلختبارات على مجموعتي الدراسة قبل
تطبيق البرنامج التعليمي ،وذلك للتأكد من تكافا عينة الدراسة في هذه اإلختبارات ،ويوضح
الجدول ( )3هذا التكافا.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق في إختبارات
اإلدراك الحس حركي بالقياس القبلي بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية.
اختبارات اإلدراك الحس حركي
حركة الذراع األفقية بالفراغ
(درجة)
رف القدا عموديا ً بالفراغ (درجة)
الوثب العامودإ ( 100%سم)
الوثب العامودإ ( %75سم)

المجموعة
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3.90
6.67
1.89
5.09
4.66
7.37
5.03 11.50
10.59 38.67
5.47 39.18
3.35
5.27
4.26
5.48

قيمة
ت
1.02

مستوى
الداللة
0.23

0.95

0.94

0.88

0.88

1.26

0.15
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 ...تاب جدول رقم ()3

اختبارات اإلدراك الحس حركي
الوثب العامودإ ( % 50سم)
المسافة  60سم (سم)
الزمن  10ثواني (ثانية)
قوة قبضة  ( % 50نيوتن)

المجموعة
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3.24
4.33
1.44
3.32
3.51
4.81
3.88
7.31
0.64
1.70
0.57
1.56
3.86
7.11
5.13
9.54

قيمة
ت
1.71

مستوى
الداللة
0.36

1.23

0.56

0.88

0.45

0.48

0.69

*دال عند مستوى 0.05≥ α

يتضح من خالل الجدول ( )3عدا وجود فروق ذات داللة احصائية في جمي اختبارات
اإلدراك الحس حركي في القياس القبلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،مما يدل على
التكافا بين أفراد المجموعتين.
ثالثا ا :تكافؤ العينة في إختبار األداء المهاري
تم اجراء تكافا عينة الدراسة في إختبدار األداء المهدارإ للمهدارة قيدد الدراسدة وذلدك بقيداس
مهارة ومدة الوقوف في الماء العميق لمدة  60ثانية ثم قسمتها على  6وتحويلها إلدى درجدات مدن
 10ويوضح الجدول ( )4تكافا المجموعتين الضابطة والتجريبية في المهارة قيد الدراسة.
جدول ( :)4المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق في مهارة
الوقوف في الماء العميق في القياس القبلي لدى أفراد المجوعتين الضابطة والتجريبية.
المهارة
مهارة الوقوف
في الماء العميق

الوحدة

المجموعة

درجة من
10

ضابطة
تجريبية

المتوسط
الحسابي
5.73
5.31

االنحراف
المعياري
1.00
1.18

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.99

0.332

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى α ≤ 0.05= 2.06

يبين الجدول ( )4قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارإ وقيمة (ت) المحسدوبة لمهدارة
الوقوف في الماء العميق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،في القيــاس القبلي وعنــد مقارنة
قيمدددة (ت) المحسدددوبة بالقيمدددة الجدوليدددة البالغدددة ( )2.06عندددد مسدددتوى ( )0.05تبدددين ان القيمدددة
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المحسوبة ( )0.99كانت اقل من القيمة الجدولية ،مما يعني عدا وجود فروق ذات داللة احصائية
بين المجموعتين في مهارة الوقوف في الماء العميق مما يعني تكافا المجموعتين في المهارة.
المعالجات اإلحصائية
−
−
−
−
−
−

المتوسطات الحسابية.
اإلنحرافات المعيارية.
معامل اإللتواء.
اختبار (.)t -Test
معامل اإلرتباط بيرسون.
النسب المئوية.

اجراءات الدراسة
أدوات الدراسة
−
−
−
−
−
−

إختبارات اإلدراك الحس حركي.
اإلختبارات البدنية.
اإلختبار المهارإ.
إستمارة تسجيل البيانات.
مسبح كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.
أدوات مختلفدددة :عصدددبه للعيندددين ،عصدددي ،حبدددال ،أقمددداع ،كراسدددي ،أطدددواق ،مترمددددرج
بالسددنتيمتر ،ميددزان طبددي لقيدداس الددوزن بددالكيلوجراا ،سدداعة توقيددت ،ديندداموميتر ،أشددرطة
الصقة.

الدراسة اإلستطالعية
قامت الباحثة بخجراء الدراسة اإلستطالعية بتاريخ  ،2017/2/26على عينة قوامها ()5
طالب من طالب كلية التربي ة الرياضية في الجامعة األردنية من خارج عينة الدراسة المسجلين
في مساق سباحة ( ،)1تم خاللها تطبيق الوحدة التعليمية األولى من البرنامج التعليمي المقترح
ولمدة أسبوع  ،وكان الهدف من الدراسة اإلستطالعية:
 .1إجراء المعامالت العلمية لإلختبارات المستخدمة في الدراسة.
 .2التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة ومدى توفرها ومناسبتها لتحقيق أهداف
الدراسة.
 .3التأكد من طريقة تطبيق اإلختبارات والوقت المستغرق في تطبيقها.
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 .4التعرف الى مدى مناسبة اإلختبارات المستخدمة.
 .5التأكد من وضوح البرنامج التعليمي على أرض الواق .
 .6تدريب المساعدين والتأكد من فهمهم لما سيقومون به والتأكد من قدرتهم على أداء أدوارهم
بكفاءة.
 .7تحديد المعوقات والصعوبات التي قد تواجه الدراسة اثناء تطبيقها ،والعمل على تالفيها
وإيجاد البدائل والحلول المناسبة لها قبل المباشرة بتطبيق الدراسة للتمكن من تحقيق الهدف
منها الدراسة.
المعامالت العلمية لإلختبارات
صدق اإلختبارات
استخدمت الباحثة طريقة صدق المحتوى وذلك بعرض اإلختبدارات المستخدمدـة علدى عدـدد
من الخبراء والمختصين الذين أشاروا إلى صدق محتوى هذه اإلختبارات بمعنى أن اإلختبـارات
تقيس ما وضعت من أجله ،والملحق ( )1يوضح أسماء الخبراء والمختصين.
ثبات اإلختبارات
قامت الباحثة بحساب معامل الثبات على العينة اإلستطالعية التي تكونت مدن خمسدة طدالب
من خارج عينة الدراسة األساسية ،وذلدك بطريقدة تطبيدق اإلختبدار وإعدادة تطبيقده بقاصدل زمندي
بين القياس األول والثاني مدته أسبوع ،وقد تراوحت قيمة معامالت الثبدات بيرسدون بدين ()0.90
و( )0.92مما يشير الى ثبات اإلختبارات المستخدمة في الدراسة.
البرنامج التعليمي المقترح
بعدد االطدالع علدى المراجد العلميدة واألبحددال والدراسدات السدابقة التدي أجريدت فدي مجددال
التعلم الحركي ،والتي اجريت لتنميدة متغيدرات اإلدراك الحدس حركدي ومنهدا .آإ (.)Ay, 2010
إمبدددابي ) . )Embaby, 2005أبدددو علدددي (،(Gardner, 2007) ،)Abu Ali, 2009
) ،(Feygin, 2009قامت الباحثة بتصميم البرنامج التعليمي وفق الخطوات التالية-:
 .1إختيار أهم متغيرات اإلدراك الحس حركي التي يمكن أن تساهم في رف مستوى أداء مهارة
الوقددوف فددي المدداء العميددق واألخددذ بددرأإ الخبددراء والمحكمددين فددي اإلضددافة أو الحددذف أو
التعددديل فددي هددذه المتغيددرات ،واختيددار اإلختبددارات التددي تقدديس هددذه المتغيددرات والمبينددة فددي
ملحق رقم (.)2
 .2تصددميم برنددامج لتعلدديم مهددارة الوقددوف ف دي المدداء العميددق مدددعم بتمرينددات لتحسددين مسددتوى
بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي التي تم اختيارها والمبين في ملحق (.)3
 .3البدء في تطبيق البرنامج التعليمي.
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أسس بناء البرنامج
يحقق محتوى البرنامج التعليمي المقترح الهدف العاا من الدراسدة ،وذلدك لمراعاتده األسدس
العلمية الصحيحة في تصميمه وتطبيقه والذإ بني على األسس التالية:
 .1التدرج في تعليم المهارة المختارة وبما يتناسب م قدرات الطالب.
 .2االهتمدداا بالتسلسددل المنطقددي للوحدددات التعليميددة ،واإلهتمدداا بخعطدداء التمرينددات المتنوعددة
بتكرارات مناسبة وكافية في كل وحدة تعليمية بما يخدا الهدف من الدراسة.
 .3اإلهتمدداا بتوضدديح األخطدداء للمتعلمددين مددن خددالل تطبيددق معلومددات التغذيددة الراجعددة بددأنواع
وتوقيتات مختلفة كما "ونوعا" ،وعلى نطاق فردإ وجماعي ،باإلضافة الى تطبيق التشدجي
والتعزيز اللذان يزيدان من دافعية المتعلمين للتعلم.
 .4االهتماا بعوامل األمن والسالمة.
 .5راعت الباحثة أن تتوفر فدي البرندامج التعليمدي عناصدر :التندوع بالتمريندات ،سدهولة الفهدم،
اإلستمرارية ،التقدا بالمستويات ،المرونة ،التحدإ والتشويق في البرنامج التعليمي.
 .6قامت الباحثة بخختبار مجموعة من التمرينات الحركية التي تساعد على تنمية كل متغيدر مدن
متغيرات اإلدراك الحس حركي المرتبطة بمهارة الوقوف في الماء العميق .
 .7تم إضافة هذه التمرينات الحركية لتنمية بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي إلى البرنامج
التعليمي لتعليم مهارة الوقوف في الماء العميق .
محتوى البرنامج
احتوى البرنامج التعليمي على المفردات التالية :
 .1التدرج في تعليم حركات الرجلين.
 .2التدرج في تعليم حركات اليدين.
 .3تعليم التوافق بين الرجلين واليدين م بقاء الرأس خارج الماء والتنفس بطريقة طبيعية.
 .4تعليم كيفية متابعة السباحة من الوقوف في الماء وكيفية الوقوف في الماء خالل السباحة.
 .5التدريب على القفز في الماء بالرجلين ومن ثم أداء الوقوف في الماء.
 .6التدريب على القفز في الماء بالرجلين وأداء مهارة الوقوف في الماء العميق تحت الظدروف
الضالطة.
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تنظيم محتوى البرنامج
تدددم تنظددديم البرندددامج التعليمدددي لمهدددارة الوقدددوف فدددي المددداء العميدددق للمجمدددوعتين الضدددابطة
والتجريبية باإلعتماد على خطة مساق سباحة ( )1للطالب ،والمعتمدة من القسدم المعندي فدي كليدة
التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،حيث اشتمل البرنامج على ( )9وحدات تعليمية لمدة ثالثة
أسابي  ،وبواق ثالل وحدات تعليمية في األسبوع ،كانت مدة الوحدة ( )50دقيقة ،وقد قاا بتطبيدق
البرنامج التعليمي لهذه المهدارة مددرس مسداق السدباحة للطدالب بعدد ان تدم التنسديق معده مدن قبدل
الباحثددة وبعددد أن شددارك الباحثددة بددخجراء الدراسددة اإلسددتطالعية بكددل تفاصدديلها ،وقددد تددم تعلدديم
المجموعة الضدابطة بالطريقدة اإلعتياديدة المتبعدة فدي كليدة التربيدة الرياضدية ،حيدث اشدتملت كدل
وحدة تعليمية لهذه المجموعة على األجزاء التالية-:
 .1الجزء التمهيدإ :عمليات التهيئة واإلحماء لمدة ( )5دقائق.
 .2الجدزء الرئيسدي :اشدتمل علدى الجدزء التعليمدي لمهدارة الوقدوف فدي المداء العميدق لمددة ()5
دقائق ،والجزء التطبيقي لها لمدة ( )35دقيقة.
 .3الجزء الختامي :عمليات التهدئة واإلسترخاء لمدة ( )5دقائق.
أما بالنسبة للمجموعة التجريبية ،فقد تم تطبيق البرنامج التعليمي المقترح لتحسين وتنمية
مستوى اإلدراك الحس حركي لها في مدة زمنية قدرها ( )20دقيقة من الجزء الرئيسي للوحدات
التعليمية األولى ،الثانية ،الثالثة ،الرابعة والخامسة ،أما بقية اجزاء الدرس فقد تم اإللتزاا
بالمحتوى المقرر بالمنهاج كما في المجموعة التجريبية األولى على النحو التالي -:
 .1الجزء التمهيدإ :عمليات التهيئة واإلحماء لمدة ( )5دقائق.
 .2الجزء الرئيسي :واشتمل على الجدزء التعليمدي والتطبيقدي لتمريندات اإلدراك الحدس حركدي
لمدة ( )20دقيقة ،والجزء التطبيقي لمهارة الوقوف في الماء العميق لمدة ( )20دقيقة.
 .3الجزء الختامي :عمليات التهدئة واإلسترخاء لمدة ( )5دقائق.
وفددي الوحدددات التعليميددة السادسددة ،السددابعة ،الثامنددة والتاسددعة ،اسددتمرت الباحثددة بتطبيددق
البرنامج المقترح لتحسين وتنمية مستوى اإلدراك الحدس حركدي فدي أول ( )20دقيقدة مدن الجدزء
الرئيسي ،أما الزمن المتبقي من الجزء الرئيسي تم تطبيق تمرينات لتنمية اإلدراك الحس حركدي
من خالل أداء المهارة نفسها وتحت ظروف ضالطة لإلرتقاء بعمليات اإلدراك للمتعلمين وتنميدة
اإلحساس بالمهارة.
وبعددد اإلنتهدداء مددن تطبيددق برنددامج تعلدديم مهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق فددي السددباحة
للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،تم إجراء اإلختبارات البعدية بتاريخ  11و.2017/4/13

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)8(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol32/iss8/2

Ay: The Impact of Proposed Educational Program for Enhancing Kinesthe

ختام آي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1427

تصميم الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
المتغيرات المستقلة
 −البرنامج التعليمي للمهارة قيد الدراسة.
 −البرنامج المقترح لتطوير متغيرات اإلدراك الحس حركي.
المتغيرات التابعة
 −مستوى متغيرات اإلدراك الحس حركي المختارة.
 −مستوى األداء المهارإ لمهارة الوقوف في الماء العميق.
عرض النتائج ومناقثشتها
مناقشة الفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي والبعدي في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد
المجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي
وتم إختبارهذه الفرضية من خالل استخداا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
واختبار (ت) لداللة الفروق والموضحة بالجدول رقم (: )5
جدول ( :)5المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق في مهارة
الوقوف في الماء العميق بين القياسين القبلي والبعدإ للمجموعة الضابطة.
المجموعة

القياس

الضابطة

القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
5.73
7.39

االنحراف
المعياري
1.00
0.26

قيمة
ت

مستوى
الداللة

الداللة

نسبة
التغير

6.44

0.000

دال

%22.4

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى  α ≤ 0.05 = 2.14التجريبية األولى

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α
في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق بين القياسين القبلي والبعدإ لدى أفراد المجموعة
الضابطة التي خضعت للبرنامج التقليدإ ولصالح القياس البعدإ حيث كانت النسبة المئوية للتغير
تساوإ  ،%22.4ويظهر ذلك من خالل قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارإ وقيمة (ت)
لداللة الفروق ،حيث عند مقارنة قيمة (ت) المحسوبة بالقيمة الجدولية البالغة ( )2.14عند
مستوى ( )0.05تبين ان القيمة المحسوبة ( )6.44كانت اكبر من القيمة الجدولية ،مما يعني
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وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدإ في مهارة الوقوف في الماء العميق
حيث كانت هذه الفروق دالة لصالح القياس البعدإ للمجموعة الضابطة.
وترى الباحثة انه من الطبيعي ان تحقق هذه المجموعدة تحسدن فدي تعلدم مهدارة الوقدوف فدي
المدداء العميددق ،وتعددزو ذلددك إلددى أسددلوب التدددريس الددذإ تددم إتباعدده للمنهدداج التعليمددي اإلعتيددادإ
المتضمن هذه المهارة والذإ تحققت فيه مراعاة األسس العلميدة الصدحيحة سدواء فدي تصدميمه أو
في تطبيقه ،وكذلك كفاية الفترة الزمنية المخصصة للتطبيدق ،والتددرج فدي تعلديم المهدارة ،وكفايدة
التكددرارات للتمرينددات المتبعددة فددي المنهدداج ،حيددث أشددار كددل مددن .آإ ( .Ay )2014أبددو الطيددب
وحسددين ( Abu Altaied and Husain )2012إلددى ان اسددلوب وطريقددة التدددريس المناسددبة
والتي تراعي األسس العلمية تعمل على تحسين األداء المهارإ لدى المتعلمين ،وهذا يتفق م مدا
أشارت إليده نتدائج دراسدة كدل مدن .ظدافر ) . )Zafer, 2002أبدو عيدد ( ،)AbuEid, 2008أبدو
علي ( (Lee, 2007) ،)Abu Ali, 2009مدن أن مراعداة األسدس العلميدة فدي تصدميم البرندامج
وتطبيقه ال بد أن تادإ الى تطور أداء المتعلمين ،كذلك فخن عمليدة توضديح األخطداء للمتعلمدين،
وتطبيق معلومات تتعلق بأدائهم من خالل التغذية الراجعة اللفظية من قبدل المددرس ،سداهمت فدي
تعلم هذه المهارة وقد أشدار ) (Schmidt, 2000فدي هدذا المجدال الدى أن التغذيدة الراجعدة تعدزز
األداء الصحيح وتجنب األخطاء ،وهذا يتفدق مد نتدائج دراسدة كدل مدن .الددليمي ( Aldolaimy,
 .)2005عبد الحدق ((Chiviacowsky, 2009) ،(Adams, 2008) ،)AbdAlhaq, 2009
سعيد ).(Saeed, 2015
مناقشة الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي والبعدي في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد
المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي.
وتم إختبارهذه الفرضية من خالل استخداا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
واختبار (ت) لداللة الفروق والموضحة بالجدول رقم (-:)6
جدول ( :)6المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق في مهارة
الوقوف في الماء العميق بين القياسين القبلي والبعدإ للمجموعة التجريبية.
المجموعة

القياس

التجريبية

القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
5.31
8.19

االنحراف
المعياري
1.18
0.55

قيمة
ت

مستوى
الداللة

الداللة

نسبة التغير

8.87

0.000

دال

%35.1

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى  = α ≤ 0.05تساوإ 2.22

تشير نتائج الجدول ( )6إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي والبعدإ في تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد
المجموعة التجريبية التي طبقت برنامج اإلدراك الحس حركي ولصالح القياس البعدإ حيث
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كانت النسبة المئوية للتغير تساوإ  ،%35.1ويظهر ذلك من خالل قيم المتوسط الحسابي
واالنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق ،حيث أنه عند مقارنة قيمة (ت) المحسوبة
بالقيمة الجدولية البالغة ( )2.22عند مستوى ( )0.05تبين ان القيمة المحسوبة ( )8.87كانت
اكبرمن القيمة الجدولية مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدإ
في مهارة الوقوف في الماء العميق حيث كانت هذه الفروق دالة لصالح القياس البعدإ.
وتعزو الباحثة هذا التحسن في مستوى األداء لمهارة الوقوف في الماء العميق لدى أفراد
المجموعة التجريبية ،الى التمرينات التي احتوى عليها البرنامج التعليمي المقترح لتحسين
مستوى اإلدراك الحس حركي الذإ خضعت له المجموعة التجريبية والتي ساهمت في تحسين
مستوى اإلدراك الحس حركي لدى المتعلمين الذين بتوظيف ما اكتسبوه من قدرات إدراكية حس
حركية ،في عملية التعلم لمهارة الوقوف في الماء العميق وإتقانها ،وهذا ما أشارت إليه دراسة
حسن ) )Hasan, 2014أن تحسين متغيرات اإلدراك الحس حركي له دور كبير وحاسم في
تحسين مستوى التعلم ودقة أداء المهارات الحركية ،كما يتفق م سعيد )(Saeed, 2015
وعرابي وآخرون ) (Oraby et al 1995التي اظهرت نتائجها ضرورة تنمية متغيرات
اإلدراك الحس حركي لتحسين عملية تعلم المهارات الحركية خصوصا في السباحة ،وهذا يتفق
م ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من .أبو عيد ) ،)Abu Eid, 2008أبو علي
(Chiviacowsky, ، (Henry & Roger 2009) ،(Lee, 2007) ،)Abu Ali, 2009
) ،)2009باإلضافة إلى األسلوب العلمي الذإ تناول مفردات مهارة الوقوف في الماء والذإ
يلعب دور كبير في عملية التعلم كما أشارت دراسات آإ ) (Ay, 2014وأبو الطيب وحسين
) (Abu altaieb & Hsainحيث عمل البرنامج المصمم للمجموعة التجريبية على مراعاة
األسس العلمية الصحيحة في تصميمه وتطبيقه ،كما تم مراعاة التدرج في تعليم المهارة ،وكانت
التكرارات المتبعة في المنهاج مدروسة بالنسبة للتمرينات التي رافقت تطوير بعض متغيرات
اإلدراك الحس حركي.
مناقشة الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05 ≤ αفي تعلم مهارة الوقوف في الماء العميق بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية.
وتم إختبارهذه الفرضية من خالل استخداا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
واختبار (ت) لداللة الفروق والموضحة بالجدول رقم (: )7
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جدول ) :(7المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق في مهارة
الوقوف في الماء العميق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدإ.
المهارة

الوحدة

الوقوف
في الماء
العميق

الدرجة
من 10

المجموعة
الضابطة

التجريبية

المتوسط
الحسابي
7.39

االنحراف
المعياري
0.26

8.19

0.55

قيمة
ت

مستوى
الداللة

الداللة

نسبة
التغير

4.44

0.000

دال
للتجريبية

%9.7

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى α ≤ 0.05 = 2.06

تشير نتائج الجدول ( )7إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αفي القياس البعدإ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم مهارة الوقوف
في الماء العميق ولصالح المجموعة التجريبية ،وقد كانت النسبة المئوية للتغير تساوإ ،%9.7
ويظهر ذلك من خالل قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارإ وقيمة (ت) لداللة الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدإ ،وعند مقارنة قيمة (ت) المحسوبة بالقيمة
الجدولية البالغة ( )2.06عند مستوى ( )0.05تبين ان القيمة المحسوبة ( )4.44كانت اكبر من
القيمة الجدولية ،مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في تعلم مهارة
الوقوف في الماء العميق حيث كانت هذه الفروق دالة لصالح المجموعة التجريبية
وتعزو الباحثة هذا التحسن لدى المجموعة التجريبية إلى التحسن الحاصل في المدركات
الحسية الحركية لدى أفراد هذه المجموعة التي ساهم في تحسينها البرنامج التعليمي المقترح
لتحسين مستوى اإلدراك الحس حركي بما احتواه من تمرينات موجهه اعتمدت في أدائها على
استقبال معلومات عن وض الجسم وأجزائه ،وارتباط أجزاء الجسم المختلفة بعضها ببعض،
وعالقتها بالمكان واالتجاه والمسافة ،وزمن الحركة ،وتوجيه حركة أجزاء الجسم في الماء ،قد
ساهمت جميعها في مساعدة المتعلمين على اإلدراك الصحيح للحركة واستيعابها وسرعة تعلمها،
وهذا ما أكد عليه ) Henry & Rogers(2009من أن تطور مستوى اإلدراك الحس حركي
يساهم بدرجة كبيرة في تعلم وأداء المهارات الحركية ،مما يشكل ويعمل كتأثير إيجابي على
سرعة إكتساب المهارة المتعلمة وتتتفق معه دراسة آإ ) (Ay, 2010وهنداوإ وآخرون
) (Hindawy et al, 2011وعرابي وآخرون ( )Oraby et al, 1995والجبيلي
( )Aljobaily, 1990التي أشارت إلى ضرورة تنمية متغيرات اإلدراك الحس حركي لتحسين
عملية التعلم الحركي خصوصا عند تعلم مهارارت السباحة ،كما وجدت الباحثة أن تحسين
مستوى اإلدراك الحس الحركي لدى المتعلمين عندما تم تطويره خالل المراحل األولى من تعليم
المهارة الجديدة كان أدى إلى تسري عملية التعلم وإتقان المهارة بشكل أفضل من المجموعة
الضابطة التي لم يتم تطوير هذه المتغيرات لديها و هذا يتفق م ما أشارت إليه دراسة
) (Brydges and Carnahan, 2009من أن أهمية تنمية اإلدراك الحس حركي تظهر بطريقة
أوضح في المراحل األولى إلكتساب المهارة الحركية ،ألنها تادإ دور مهم في عملية فهم
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ا لحركة وإستيعابها تنسيقها وبالتالي أداء الواجب الحركي المطلوب بجهد أقل مما يسرع عملية
التعلم الحركي ،وتضيف دراسة ) (Chiviacowsky, 2009ان تنمية اإلدراك الحس حركي
تساعد على تعلم واكتساب المهارات الحركية بطريقة أفضل ،وتعمل على تعديل السلوك الحركي
لألفضل ،ألنها تدعم المسارالعصبي ،وتطور عملية التغذية الراجعة الحسية الذاتية ،وبالتالي
تساعد المتعلم على سرعة تصحيح أخطاء األداء لديه ويتفق ذلك م نتائج دراسات سعيد
)(Hodges & Franks, 2009( ،)Mane, 2009( ،(Keetch, 2008( ،(Saeed, 2015
وآإ ) (Ay, 2010وهنداوإ وآخرون ( )Hindawy et al, 2011والبسيوني
( )Albasyouny, 1999وعبد العال (. )Abd alal, 1994
وترى الباحثة أن تحسين اإلدراك الحدس حركدي لددى أفدراد المجموعدة التجريبيدة سداهم فدي
تطددوير قدددراتهم علددى إسددتيعاب الحركددة تددم ترجم دة مددا تددم إسددتيعابه إلددى مخرجددات قددادتهم إلددى
اإلستجابات الحركية الصحيحة للمهارة قيد التعلم ،وفي هذا الصددد يشدير ) (Rhodes, 2009ان
التعلم الحركي سلوك يتطلب تناسدق عصدبي عضدلي وبالتدالي فهدو يتضدمن جاندب إدراكدي حسدي
وحركي ،و ان تدعيم البدرامج التعليميدة بتددريبات للمثيدرات اإلدراكيدة الحسدية ،يعمدل علدى جدذب
انتباه المتعلمين وإظهار النقاط الجوهرية للحركة مما ينعكس على سرعة التعلم ،وقد إتفقت العديد
مدددن الدراسدددات علدددى أن أإ برندددامج لتنميدددة القددددرات اإلدراكيدددة الحركيدددة يدددادإ إلدددى تحسدددين
األداء الرياضدددي واألكددداديمي ومنهدددا دراسدددات )،(Kamen, 2008) ،)Feygin, 2009
) ،(Knight, 2009) ،(Myers, 2009عبدددد الفتددداح ( .)AbdAlfattah, 2007خضدددر
) .)Khader, 2007حنفددي ( .)Hanafy, 2006إمبددابي ( .)Embaby, 2005البسدديوني
( .)Albasyony, 1999عبد العال ( .)Abd alal, 1994سعيد ).(Saeed, 2015
ولتوضيح الفروق بين اإلختبارات القبلية والبعدية لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية
في إختبارات اإلدراك الحس حركي فخن الجداول ( )8و( )9تظهر قيم هذه الفروق لكدل مجموعدة
على حدة وعلى النحو التالي :
جدول ) :(8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق في إختبارات
اإلدراك الحس حركي بين القياسين القبلي والبعدإ للمجموعة الضابطة.
اختبارات اإلدراك
الحس حركي
حركة الذراع األفقية
بالفراغ (درجة)
رف القدا عموديا ً
بالفراغ (درجة)
الوثب العامودإ
( %75سم)

القياس
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
6.67
6.43
7.37
7.36
5.27
2.79

االنحراف
المعياري
3.90
4.20
4.66
3.95
3.35
1.74

مستوى
قيمة ت
الداللة
0.87
0.16

نسبة
التغير
%3.5-

0.01

0.99

%1-

2.75

*0.00

%52.9-
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 ...تاب جدول رقم ()8

اختبارات اإلدراك
الحس حركي
الوثب العامودإ 50
( %سم)
المسافة  60سم
الزمن  10ثواني
(ثانية)
قوة قبضة %50
(نيوتن)

القياس
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
4.33
3.62
4.81
4.33
1.70
1.31
7.11
7.43

االنحراف
المعياري
3.24
2.54
3.51
2.40
0.64
0.56
3.86
7.43

مستوى
قيمة ت
الداللة
0.53
0.62

نسبة
التغير
%17-

0.43

0.66

%10-

1.77

0.08

%23-

0.21

0.83

%5

*دال عند مستوى 0.05≥ α

يتضح من الجدول ( )8عدا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبين القياسين القبلي والبعدإ في إختبارات اإلدراك الحس حركي للمجموعة
الضابطة لصالح اإلختبارات البعدية إال في اختبارات ادراك الوثب العامودإ  %75حيث
كانت النسبة المئوية للتغير ،%52.9-وإختبار ادراك الزمن  10ثواني كان (لير دال) ،ويظهر
ذلك من خالل قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق حيث
أنه لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية إال في بعض اإلختبارات ،وتعزو الباحثة التحسن في
بعض اإلختبارات إلى األنشطة الحركية الخاصة بالمهارة المتعلمة التي تضمنتها الوحدات
التعليمية التي تعرضت لها المجموعة الضابطة ،حيث عملت هذه األنشطة على نمو خبرة حسية
بطريقة تلقائية لبر مباشرة لدى أفراد المجموعة الضابطة وذلك نتيجة أدائهم المتكرر للمهارات
الحركية أثناء مرحلة التعلم والتي صاحبها تنمية للتوافق العصبي العضلي الذإ عمل بدوره
على تنمية اإلدراك الحس حركي وهذا يتفق م دراسات .سعيد ). (Saeed, 2015عبد العال
( .)Abd Alal, 1994حنفي ( .)Hanafy, 2006عبد الفتاح (.)Abd Alfattah, 2007
جدول ) :(9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق في إختبارات
اإلدراك الحس حركي بين القياسين القبلي والبعدإ للمجموعة التجريبية.
اختبارات اإلدراك الحس
حركي
حركة الذراع األفقية
بالفراغ (درجة)
رف القدا عموديا ً بالفراغ
(درجة)

القياس
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
5.09
1.96
11.50
5.18

االنحراف
المعياري
1.89
0.74
5.03
2.14

قيمة
ت
5.11
3.83

نسبة
مستوى
التغير
الداللة
%61- *0.00
*0.00

%54.9-
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 ...تاب جدول رقم ()9

اختبارات اإلدراك الحس
حركي
الوثب العامودإ %75
(سم)
الوثب العامودإ % 50
(سم)
المسافة  60سم (سم)
الزمن  10ثواني (ثانية)
قوة قبضة % 50
(نيوتن)

القياس
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ
القبلي
البعدإ

المتوسط
الحسابي
5.48
1.59
3.32
1.32
7.31
1.72
1.56
0.18
9.54
10.89

االنحراف
المعياري
4.26
1.15
1.44
0.53
3.88
1.33
0.57
0.23
5.13
4.26

قيمة
ت
2.92

نسبة
مستوى
التغير
الداللة
%70.9- *0.00

4.32

*0.00

%62-

4.52

*0.00

%76-

7.44

*0.00

%88-

0.73

0.46

%12-

*دال عند مستوى 0.05≥ α

يوضددح الجدددول ( )9وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين القياسددين القبلددي والبعدددإ فددي
إختبارات اإلدراك الحس حركدي للمجموعدة التجريبيدة عندد مسدتوى الداللدة ( )0.05 ≤ αلصدالح
اإلختبار البعدإ ،حيث تظهر قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة وقيمدة (ت) لداللدة
الفروق أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إختبارات كل مدن :حركدة الدذراع األفقيدة بدالفراغ
حيث كانت النسبة المئوية للتغيدر  ،%61-رفد القددا عموديدا ً بدالفراغ حيدث كاندت النسدبة المئويدة
للتغيددر ،%54.9-الوثددب العددامودإ  %75حيددث كانددت النسددبة المئويددة للتغيددر ،%70.9-الوثددب
العددامودإ  %50حيددث كانددت النسددبة المئويددة للتغيددر ،%62-المسددافة  60سددم حيددث كانددت النسددبة
المئوية للتغير  ،%76-الزمن  10ثواني حيث كانت النسبة المئوية للتغير .%88-
وترى الباحثة أن ممارسة أفراد المجموعة التجريبية لألنشطة والمهارات التي احتوى عليها
البرنددامج المقتددرح فددي هددذه الدراسددة وبانتظدداا أدى الددى تحسددن األداء المهددارإ لددديهم ،حيددث قدداا
المتعلمون بتوظيف ما اكتسبوه من قدرات إدراكية حس حركية ،في عملية التعلم لمهدارة الوقدوف
في الماء العميق وإتقانها ،كما ترى الباحثة أن البرنامج التعليمدي المقتدرح بمدا تضدمنه مدن أنشدطة
متنوعة ومشوقة قد جذب المتعلمدين الدى الممارسدة اإليجابيدة بأقصدى مجهدود لدديهم دون الشدعور
بالملددل والتعددب ،وجعددل الممارسددة هادفددة وممتعددة ،األمددر الددذإ شددكل دافعددا" أقددوى لددديهم للددتعلم،
وتجدددر اإلشددارة إلددى أن الباحثددة قددد وجدددت ،بعددد إطالعهددا علددى العديددد مددن األبحددال والدراسددات
والمراج العلمية الحديثة التي تناولت موضوع التعلم الحركدي ،بدأن العمدل علدى تحسدين مسدتوى
اإلدراك الحس حركي بهدف تطدوير اإلداء المهدارإ هدي مدن أكثدر المواضدي التدي تالقدي الددعم
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والتأييد من قبل علماء التعلم الحركي والتدريب الرياضي ماخراً نظراً لدورها الكبير والمهدم فدي
األداء الحركي ،وتعلم وإتقان المهارات الحركية بشكل أقرب للمثالي.
جدول ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق في
إختبارات اإلدراك الحس حركي في القياس البعدإ بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية.
اختبارات اإلدراك
الحس حركي
حركة الذراع األفقية
بالفراغ (درجة)
رف القدا عموديا ً
بالفراغ (درجة)
الوثب العامودإ %75
(سم)
الوثب العامودإ 50
( %سم)
المسافة  60سم (سم)
الزمن  10ثواني
(ثانية)
قوة قبضة % 50
(نيوتن)

المجموعة
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.20
6.43
0.74
1.96
3.95
7.36
2.14
5.18
1.74
2.79
1.15
1.59
2.54
3.62
0.53
1.32
2.40
4.33
1.33
1.72
0.56
1.31
0.18
7.43
10.89

0.23
4.71
4.26

قيمة
ت
3.47

مستوى
الداللة
*0.00

نسبة
التغير
%69-

1.65

0.11

%29-

1.98

0.06

%43-

2.94

*0.00

%63-

2.24

*0.00

%60-

6.28

*0.00

%86-

1.92

0.06

%31-

*دال عند مستوى 0.05≥ α

يوضح الجدول (  )10وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة ()0.05 ≤ α
في إختبارات اإلدراك الحس حركدي بدين المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي القيداس البعددإ،
وكانت هذه الفروق في معظم اإلختبارات لصالح المجموعة التجريبية ،حيدث كاندت الفدروق علدى
النحو التالي :حركة الذراع األفقية بالفراغ حيدث كاندت النسدبة المئويدة للتغيدر  ،%69-رفد القددا
عموديدا ً بدالفراغ (ليدر دال) ،الوثدب العدامودإ ( %75ليدر دال) ،الوثدب العدامودإ  %50حيدث
كاندت النسدبة المئويددة للتغيدر  ،%63-المسددافة 60سدم حيددث كاندت النسددبة المئويدة للتغيددر ،%60-
الزمن  10ثواني حيدث كاندت النسدبة المئويدة للتغيدر  ،%86-وتظهدر هدذه الفدروق مدن خدالل قديم
المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة وقيمدددة (ت) لداللدددة الفدددروق بدددين المجمدددوعتين
الضابطة والتجريبية الموضحة في الجدول (.)10
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وتعزو الباحثة هذا التحسن إلى مناسبة األنشدطة والتمريندات التدي اسدتخدمت فدي البرندامج
التعليمي المقترح لتحسين مستوى متغيرات اإلدراك الحس حركي ،وكفاية التكرارات ومناسدبتها،
ممددا أدى الددى تحسددينها بطريقددة سدداعدت علددى تطددوير وتحسددين المسددتوى المهددارإ للمهددارة قيددد
الدراسة ،كمدا وجددت الباحثدة مدن خدالل مالحظتهدا ألفدراد المجموعدة التجريبيدة ،وبعدد ان تلقدوا
البرنامج المقترح ،أن أداء معظمهم تميز بالقددرة علدى تقددير اإلحتياجدات البدنيدة للنشداط المعطدى
دون زيددادة أو نقصددان ،والقدددرة علددى إدراك وفهددم الظددروف المحيطددة بدداألداء األمددر الددذإ أظهددر
للعيددان س دلوك حركددي مقددنن وموجدده خددالل تعلمهددم لمهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق ،وهددذا مددا
أشدارت إليده دراسدة سدعيد ) (Saeed, 2015وهندداوإ وآخدرون ))Hindawy et al, 2011
وآإ ) (Ay, 2010وجددواد ) (Jawad, 2006أن المتعلمددين الددذين يسددتطيعون إدراك مراحددل
المهارة يكونون قدادرين علدى تنميدة اإلنسدجاا فدي الحركدة بددنياً ،والتدي تمكدنهم مدن تعلدم المهدارة
بسددرعة ،كددذلك تكددون لددديهم القدددره أكثددر مددن ليددرهم علددى تقدددير إحتياجددات المهددارة ومتطلباتهددا
بطريقدة تسدداهم فددي تحسددين وتطدوير األداء بددزمن أقددل ،لددذلك فخنده يجددب اإلهتمدداا بتنميددة وتطددوير
متغيرات اإلدراك الحدس حركدي التدي تحتاجهدا كدل مهدارة حركيدة لمدا لهدا مدن أهميدة فدي تطدوير
األداء المهارإ.
اإلستنتاجات
في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن استخالل اإلستنتاجات التالية:
 .1ساهم البرندامج التعليمدي المقتدرح فدي هدذه الدراسدة بتحسدين قددرات اإلدراك الحدس حركدي
لدددى أفددراد المجموعددة التجريبيددة وكددان لدده أثددر إيجددابي فددي سددرعة تعلمهددم وإتقددانهم لمهددارة
الوقوف في الماء العميق بطريقة تفوقوا فيها على المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة
التقليدية.
 .2البرنددامج التعليمددي التقليدددإ أدى إلددى تعلددم مهددارة الوقددوف فددي المدداء العميددق لدددى أفددراد
المجموعة الضابطة ،كما ساهم في تطوير بعدض متغيدرات اإلدراك الحدس حركدي الخاصدة
بمهارة الوقوف في الماء العميق لديهم .
 .3أن البرنامج التعليمي المقترح لتحسين متغيرات اإلدراك الحس حركي أكثر فعالية في تعليم
مهارة الوقوف في الماء العميق من البرنامج التعليمي التقليدإ .
التوصيات
بناءاً على نتائج وإستنتاجات هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 .1إدراج البرنامج التعليمي المقترح لتحسين مستوى االدراك الحدس حركدي المصداحب للتعلديم
المهارإ في دروس السباحة لطالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنيدة لمدا لده مدن
أثر إيجابي في تحسين مستوى األداء المهارإ وتسري عملية التعلم.
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 االهتماا بتنمية متغيرات اإلدراك الحس حركي المرتبطة بكل مهارة من المهدارات الحركيدة.2
في كل وحدة دراسية مدن وحددات المسداقات العمليدة مدن بدايدة الدتعلم لمدا لهدا مدن أهميدة فدي
.المساهمة بتسري عملية التعلم وتحسين مستوى األداء المهارى ومخرجات التعلم الحركي
 توجيه الدراسات واألبحال فدي التربيدة الرياضدية لدراسدة متغيدرات اإلدراك الحدس حركدي.3
الخاصة بالمهارات الحركية لأللعاب الرياضدية المختلفدة والتدي لدم تتناولهدا الدراسدة الحاليدة
.وخصوصا للمبتدئين
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ملحق رقم ()1
أسماء الخبراء المحكمين ل إلختبارت البدنية ،وإختبارات اإلدراك الحس حركي
إسم المـحكم

التخصـــص

مكان العمــل

ا.د.سهى أديب نفش
أ.د.أحمد بني عطا

الجامعه االردنية
الجامعه االردنية

علم النفس الرياضي
التعلم والتحكم الحركي

ا.د.عربي المغربي

الجامعة االردنية

القياس والتقويم في التربية الرياضية

ا.د.سميرة عرابي
أ.د.صادق الحايك

الجامعة االردنية
الجامعة األردنية

السباحة
المناهج وطرق التدريس

أ.د.محمد الهنداوإ
د .محمد أبو الطيب

الجامعة األردنية
الجامعة األردنية

فسيولوجيا التدريب الرياضي
السباحة

د .محمد الدبابسة

الجامعة األردنية

السباحة

ملحق رقم ()2
اختبارات االدراك الحس حركي المستخدمة في الدراسة
االختبار االول
 −اسم االختبار :إدراك مسافة الوثب أماما ً لمسافة  60سم.
 −الهدف من االختبار :قياس القدرة على إدراك المسافه المحددة واالحساس بها.
 −االدوات المستخدمة :شريط الصق  -متر للقياس – عصبة للعينين – استمارة تسجيل.
 −تنفيذ االختبار :يرسم خطان متوازيان على االرض بحيدث تكدون المسدافة بينهمدا ( 60سدم) يقدف المختبدر علدى
خط البداية وينظر الدى المسدافه بدين الخطدين لمددة ( 5ثدواني) ثدم ينفدذ المختيدر الوثدب بحددود هدذه المسدافة وهدو
معصوب العينين حسب قدرته على تقدير المسافه والتجاوز عن الخط او أقل منه يعني تشتت ادراكه للحركة.
 −طريقة التسجيل :تحتسب مسافة الوثب من خط البداية الدى الخدط الثداني حتدى أقدرب عقدب للقددمين بالسدنتيمير،
وبعد ان ينفذ المختبر ثالث محاوالت وياخذ المتوسط الحسابي لها ،يدتم خصدم هدذه المسدافة مدن  60سدم ،وكلمدا
قلدددددت هدددددذه المسدددددافة دل ذلدددددك علدددددى ارتفددددداع مسدددددتوى اإلدراك واإلحسددددداس للمسدددددافة المحدددددددة .شدددددمعون
) .Redwan,2006رضوان ). (Shamon,1999
االختبار الثاني
 −اسم االختبار :إدراك الزمن ( 10ثواني).
 −الهدف من االختبار :قياس القدرة على إدراك الزمن الفعلي واإلحساس به.
 −االدوات المستخدمة :ساعة توقيت  -عصبة للعينين  -استمارة للتسجيل.
 −تنفيذ االختبار :يطلب من المختبر مسك ساعه التوقيت وتشغيلها والنظر الى مرور  10ثواني ،ثم يض
العصبة على عينيه ويقوا بخعادة اإلختبار وهو معصوب العينين بحيث يمسك بالساعه ويضغط على زر
التشغيل ثم يقوا بايقاف الساعه عند شعوره بمرور  10ثواني من الزمن.
 −طريقة التسجيل :يت م تسجيل الزمن الذإ يتوقف عنده المختبر من خالل ثالث محاوالت ياخذ المتوسط
الحسابي لها ويتم انقال متوسط الزمن من  10ثواني ألقرب جزء من الثانية وكلما قل فرق الزمن عن ال
10ثواني دل ذلك على ارتفاع مستوى إدراك الزمن واإلحساس به .شمعون ) .Redwan,2006رضوان
(,(Shamon,1999
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االختبار الثالث
 −اسم االختبار :قياس قوة القبضة إلدراك الجهد.
 −الهدف من االختبار :قياس التباين في إدراك الجهد واإلحساس به في ضوء القوة العضلية للقبضة.
 −االدوات المستخدمة :جهاز الديناموميتر لقياس قوة القبضة – عصبة للعينين – استمارة للتسجيل.
 −تنفيذ االختبار :يمسك المختبر جهاز الديناموميتر ويضغط على الجهاز بأقصى قدوه أإ  %100مدن قوتده وفدي
هذه اللحظة يتحرك الماشر على الجهاز موضحا" القوة المبذولة ،يمنح المختبر ثالل محداوالت بفاصدل زمندي
دقيقة بين كل محاولة ويتم تسجيل أفضل محاولة للقوة القصدوى لده ،ثدم تحددد ال  %50مدن الحدد األقصدى لقدوة
القبضة للمختبر وفقا" لما تم تسجيله في أفضل محاولة له عن طريق النسبة المئوية.
 −طريقااة التسااجيل :تعطددى للمختبددر سددت محدداوالت يحدداول فيهددا أن يصددل بقددوة القبضددة الددى  %50مددن الحددد
األقصددى ،ثالثددة محدداوالت منهددا باسددتخداا حاسددة البصددر ،وثددالل محدداوالت تجريبيددة بدددون اسددتخداا حاسددة
البصددرعلى أن تكددون محاولددة بخسددتخداا حاسددة البصددر وأخددرى بدددون اسددتخداا حاسددة البصددر ،ثددم يددتم تسددجيل
متوسط نتيجة المحاوالت التي أداها المختبر بدون استخداا حاسة البصر .رضوان )(Redwan, 2006
االختبار الرابع
 −اسم االختبار :إدراك مسافة حركة الذراع األفقية في الفراغ.
 −الهدف من االختبار :قياس القدرة على إدراك مسافة حركة الذراع األفقية واحساس الذراع بالفراغ األفقي.
 −األدوات المستخدمة :كرسي  -حائط – مسطرة – متر للقياس  -عصبة للعينين  -استمارة للتسجيل .
 −تنفيذ االختبار :تثبّت مسطرة على حائط في وض أفقي بحيث يكون إرتفاع طرفها السدفلي مدن األرض يدوازإ
نظددر المختبددر وهددو جددالس علددى الكرسددي  ،توضد عالمددة معينددة علددى المسددطرة ،يجلددس المختبددر علددى المقعددد
مواجها ً للحدائط ،ويطلدب منده النظدر إلدى النقطدة المطلدوب منده اإلشدارة إليهدا علدى المسدطرة لمددة  5ثدواني ،ثدم
توض العصبة على عيني المختبر وبعد اإلنتظار 5ثواني يطلدب منده مدد الدذراع التدي يسدتخدمها ولمدس النقطدة
التي تم اإلشارة إليها على المسطرة بخصب السبابة والذراع مفردة بدون تدريب مسبق.
 −طريقة التسجيل :تسجل المسافة بين سبابة المختبر على المسطرة والعالمة التي تم اإلشارة إليها على المسطرة
بالسنتيمتر ،يُمنح المختبر ثالل محاوالت ويسجل مجموعها ،وكلما قل مجموع الدرجة دل ذلك على ارتفاع
مستوى إدراك واحساس المختبر بحركة الذراع األفقية بالفراغ .شمعون.(Shamon,1999).
االختبار الخامس
 −اسم االختبار  :إدراك مسافة رف القدا ألعلى عموديا ً وحفظ التوازن.
 −الهاادف ماان االختبااار  :قيدداس القدددرة علددى احسدداس القدددا بددالفراغ الخطددي الرأسددي والتددوازن عنددد ثنددي مفصددل
الركبة ألعلى.
 −األدوات المستخدمة  :حائط  -عصبة للعينين  -طباشير  -شريط للقياس.
 −تنفيذ االختبار  :يرسم على الحدائط خدط أفقدي ومدوازإ لدألرض بارتفداع  35سدم عدن األرض ،يقدف المختبدر
وجنبه موازيا " للحائط ويترك له فرصة تقدير المسافة بالنظر إلى الخدط المرسدوا علدى الحدائط لمددة  5ثدواني،
ثم يعصب عينيه ويحاول رف القدا المجاورة للحائط إلى مستوى الخط المرسدوا علدى الحدائط عدن طريدق ثندي
مفصل الركبة ألعلى.
 −طريقة التسجيل  :تقاس المسافة التي تسجل للمختبدر أعلدى أو أسدفل الخدط ،يعطدى المختبدر ثاالث
محاوالت ويسجل مجموعها ،وكلما قل مجموع الدرجة دل ذلك على ارتفداع مسدتوى إدراك المسدافة العاموديدة
واالحساس بالفراغ الرأسي لدى المختبر.رضوان). (Redwan,2006شمعون) . (Shamon,1999
االختبار السادس
 −اسم االختبار  :إدراك الجهد لعضالت الرجلين.
 −الهدف من االختبار  :قياس التباين في إدراك الجهد واإلحساس بده فدي ضدوء القدوة العضدلية للدرجلين المطلوبدة
لألداء.
 −االدوات المستخدمة  :شريط الصق للقياس  -طبشور .
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−

−

تنفيذ االختبار  :يوضد شدريط الصدق مددرج بالسدنتيمير علدى الحدائط وبشدكل عمدودإ  ،يقدف المختبدر بجاندب
الشريط الالصق ومواجها" الحائط بالجنب ومداداً ذراعده اليمندى التدي تمسدك بالطبشدور ألعلدى ،يضد المختبدر
عالمة بالطبشور على الحائط ويقاس بعدد هدذه العالمدة عدن األرض عموديدا" ،ثدم يقدوا المختبدر بالوثدب ألعلدى
بأقصى قوته إلى أقصى ارتفداع عمدودإ ويضد عالمدة أخدرى بواسدطة الطبشدور علدى الحدائط ،تقداس المسدافة
بين العالمة التي وضعها المختبر وهو واقف مادا ذراعه اليمنى العلى ،وبين العالمة التدي وضدعها بعدد الوثدب
ألقصى ارتفاع والتي تمثل  %100من قوتده االنفجاريدة ،وهدي النقطدة المرجعيدة التدي ستحتسدب علدى أساسدها
بقية نتائج اإلختبار ،ثم يطلب من المختبر إعادة اإلختبدار بخسدتخداا  %75مدن قدوة الدرجلين ،ثدم  %50مدن قدوة
الرجلين.
طريقة التساجيل  :يدتم تسدجيل المسدافة المقطوعدة فدي كدل مدرة بدين عالمدة مسدافة الوثدب ألعلدى وبدين العالمدة
الرئيسية وهي عالمة الوقوف والمختبر مادا" ذراعه اليمندى ألعلدى ،وبعدد إجدراء العمليدات الحسدابية الالزمدة،
يدددتم معرفدددة مددددى إدراك المختبدددر وإحساسددده بالجهدددد العضدددلي المطلدددوب منددده لدددألداء .شدددمعون
).(Shamon,1999
ملحق رقم ()3
البرنامج التعليمي المقترح لتحسين مستوى اإلدراك الحس حركي

الوحدة التعليمية :األولى ،الثانية والثالثة (يتم حجب البصر في الوحدتين الثانية والثالثة).
الهدف التعليمي :تنمية اإلدراك الحس حركي ،تعليم مهارة الوقوف في الماء العميق .
زمن الوحدة 50 :دقيقة .
مكونات
الدرس
الجزء
التمهيدإ
الجزء
الرئيسي

النمن

النشاط المختار

 5دقائق

إحماء -:تمرينات بدنية وإطالة خارج الماء

تمرينات
اإلدراك
الحس
حركي
20
دقيقة

تمرينات إدراك حس حركي-:
المرور من فوق عارضة بارتفاع 1متر م لمسهادون إسقاطها.
 المرور من أسفل العارضة م لمسها دونإسقاطها.
وض العارضة موازية للحائط ،المرور بالجنببين العارضة والحائط دون لمسهما.
 المشي لألماا على حبل موضوع على األرضبخط مستقيم بطول 10متر.
 المشي على الحبل 10مترللخلف. الوقوف على الحبل برجل واحدة م رف الرجلالثانية زاوية قائمة
 نفس التمرين السابق ولكن بالرجل الثانية. الوقوف أماا الحائط على بعد 1.5متر،ثباتالقدمين على األرض وفرد الذراعين أماما ً ثم
سقوط الجسم لألماا وسند اليدين على الحائط
واإلرتكاز عليهما وثنيهما.

التكرار

8ت
8ت
8ت
6ت
6ت
30ل
30ل
8ت

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات

 العارضة عبارة عنكرسيين وعصا.
 تنمية اإلحساسبالفراغ.
 تنمية التوافق العاا تنمية اإلحساسبالتوازن من
الحركة.
 تنمية اإلحساسبالتوازن من الثبات.
تنمية إحساس القدابالفراغ.
 تنمية إحساس اليدبالفراغ.
 تنمية مهارة سقوطمركز ثقل الجسم.
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مكونات
الدرس

النمن
تعليم
مهارة
الوقوف
في الماء
العميق
20
دقيقة

الجزء
الختامي

التكرار

النشاط المختار
 شرح المهارة م أداء نموذج للمهارة كاملة. أداء نموذج لكل خطوة تعليمية. الوقوف على أرض المسبح في المنطقة التي يصلعمقها لمستوى الخصر والبدء بتطبيق حركة
الذراعين لوحدها.
 تكرار التمرين السابق في المنطقة التي يصلعمقها مستوى الصدر.
 تكرار التمرين السابق في المنطقة التي يصلعمقها لمستوى الكتفين .
 الوقوف على أرض المسبح في المنطقة التي يصلعمقها لمستوى الخصر ،تثبيت الذراعين أماا
الجسم على سطح الماء وهما مفرودتين م إتخاذ
الجسم لوضعية الجلوس على كرسي بفتح
الرجلين ،أداء حركة الرجلين لوحدها .
 تكرار التمرين السابق في المنطقة التي التي يصلعمقها مستوى الصدر.
 تكرار التمرين السابق في المنطقة التي يصلعمقها لمستوى الكتفين .
 اداء المهارة كاملة (يدين+رجيلن) في المنطقةالتي يصل إرتفاعها للكتفين .

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات

 2.5د
 2.5د
 2.5د
 2.5د

 2.5د

 ذكر األخطاء الشائعةلتالفيها.
 مراعاة عوامل األمنوالسالمة.
 تصحيح األخطاء. تعزيز وتشجيالمتعلمين.

 2.5د
5د

 -تمرينات استرخاء في الماء .

 -إنهاء الدرس.

 5دقائق
الوحدة التعليمية :الرابعة والخامسة.
الهدف التعليمي :تنمية اإلدراك الحس حركي ،تعليم مهارة الوقوف في الماء العميق .
زمن الوحدة 50 :دقيقة.
مكونات
الدرس
الجزء
التمهيدإ
الجزء
الرئيسي

النمن

التكرار

النشاط المختار

 5دقائق

إحماء :تمرينات بدنية وإطالة خارج الماء

تمرينات
اإلدراك
الحس
حركي

 المرور من خالل عوائق :من فوق العارضة،ثم من تحت العارضة التي تليها دون إسقاطها
في الحالتين ،ثم الحجل على الرجل اليمنى فوق
القم األول ،ثم الحجل على الرجل اليسرى

4ت

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات

 تنمية اإلدراكواإلحساس بالجسم.
 تنمية اإلدراكواإلحساس بالبيئة
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مكونات
الدرس

النمن

النشاط المختار

 20دقيقة

فوق القم الثاني ،ثم القياا بثالل دحرجات
أمامية ،ثم الوقوف على رجل واحدة والثبات
لمدة 10ثواني.
 نفس التمرين السابق م حجب البصر اإلعادة على حركات اليدين دون الرجلين فيالمنطقة الضحلة .
 اإلعادة على حركات الرجلين دون اليدين فيالمنطقة الضحلة .
 أداء المهارة كاملة يدين م رجلين في المنطقةالضحلة والتكرار للوصول إلى مرحلة التوافق
م محاولة عدا لمس الرجلين لألرض أثناء
األداء.
 أداء المهارة كاملة وعند سماع الصافرة كتمالنفس والقياا بعمل التكور دون مالمسة
الرجلين لألرض ( الذقن مالمس للصدر م
ضم الرجلين باليدين على الصدر ) ثم فرد
الجسم على سطح الماء بشكل أفقي وأداء
ضربات بالرجلين للوصول إلى حافة المسبح .
 تكرار التمرين السابق ولكن بعد الوصول إلىمرحلة الطفو األفقي العودة للتكور ورف الرأس
خارج الماء وأداء مهارة الوقوف في الماء دون
مالمسة الرجلين لألرض .

 5دقائق

 -تمرينات استرخاء بالماء.

تعليم
مهارة
الوقوف
في الماء
العميق
 20دقيقة

الجزء
الختامي

التكرار

 2.5د
 2.5د
5د
5د

5د

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات
والمكان.
 تنمية اإلحساسبالفراغ.
 تنمية اإلحساسبالمسافة.
 تنمية اإلحساسبالتوازن من الثبات
ومن الحركة.
 تنمـيـة اإلدراك واإلحساس بالزمن.
 ذكر األخطاء الشائعةلتالفيها.
 مراعاة عوامل األمنوالسالمة.
 تصحيح األخطاء. تعزيز وتشجيالمتعلمين.

 -إنهاء الدرس

الوحدة التعليمية :السادسة والسابعة.
الهدف التعليمي :تنمية اإلدراك الحس حركي ،تعليم مهارة الوقوف في الماء العميق .
زمن الوحدة 50 :دقيقة.
مكونات
الدرس
الجزء
التمهيدإ
الجزء
الرئيسي

النمن

النشاط المختار

 5دقائق

إحماء -:تمرينات بدنية وإطالة خارج الماء

تمرينات
اإلدراك
الحس
حركي
 20دقيقة

 المشي على خط مرسوا على األرض بطول10متر.
 حجب البصر والمشي على الخط لكامل المسافة( 10متر) م معرفة المادإ لنتيجة أداءه في
كل مرة.
 حجب البصر والمشي على الخط لنصفالمسافة ( 5متر) م معرفة المادإ لنتيجة أداءه

التكرار

2ت
6ت
6ت

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات
 تنمـية اإلدراكواإلحساس بالمسافة.
 تنمية اإلدراكواإلحساس بالبيئة
والمكان.
 تنمية اإلدراكواإلحساس بالمسافة.
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مكونات
الدرس

النمن

التكرار

النشاط المختار
في كل مرة.
 الوثب بالرجلين معا ً على خمس خطوطمرسومة على األرض حيث تختلف المسافة بين
كل خط والذإ يليه وعلى المادإ أن يقدر
المسافة التي سيوثبها من خط آلخر وتقدير
الجهد المطلوب لألداء.
 إعادة التمرين السابق م حجب البصر ومعرفةالمادإ لنتيجة أداءه في كل مرة.
 الجرإ في المكان لمدة عشر ثواني بحيث يبدأالمادإ وينتهي م اإليعاز
 الجرإ في المكان لمدة  10ثواني بتقدير منالمادإ ثم القفز إلى الماء الضحل وإعالا
المادإ بنتيجة أداءه.
 القفز بالرجلين إلى الماء الضحل وأداء مهارةالوقوف في الماء دون مالمسة الرجلين لألرض
ثم عمل تكور ،طفو أفقي والعودة إلى حافة
المسبح عن طريق ضربات الرجلين.
 نفس التمرين السايق يادى في المنطقة العميقةمن المسبح م وجود المدرس داخل الماء
للمساعدة

الجزء
الختامي

التدريـب
على
المهارة
بربطها
م
تمــرينات
اإلدراك
الحسي
حركي
 20دقيقة

البعد الذي يطوره
التمرين مع المالحظات

4ت

 تنمية اإلدراكواإلحساس بعضالت
الرجلين.

4ت

 تنمية اإلدراكواإلحساس بالزمن .
 تنمية اإلدراكواإلحساس بالزمن.
 تنمية اإلحساسبالمسافة وادراك
الجسم في الفراغ.
 التغذية الراجعةوتصحيح األخطاء .

4ت
 10ت
8ت

5ت

 التعزيز والتشجي منقبل المدرس .
 مراعاة عوامل األمنوالسالمة .

 تمرينات استرخاء في الماء. -إنهاء الدرس.

 5دقائق
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Ay: The Impact of Proposed Educational Program for Enhancing Kinesthe

ختام آي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1449

الوحدة التعليمية :الثامنة والتاسعة.
الهدف التعليمي :تنمية اإلدراك الحس حركي ،تطوير مهارة البدء الخاطف في السباحة.
زمن الوحدة 50 :دقيقة.
مكونات
الدرس
الجزء
التمهيدإ
الجزء
الرئيسي

النمن

النشاط المختار

 5دقائق

إحماء -:تمرينات بدنية وإطالة خارج الماء

تمرينات
اإلدراك
الحس
حركي
 20دقيقة

 وض حبل على ارتفاع معين  ،وقوف المادإأماا الحبل وعمل تبادل رف الركبتين أماما ً
عاليا ً لمدة 10ثواني م مراعاة عدا لمس الحبل
بالركبتين اثناء األداء.
 إعادة التمرين السابق م حجب البصر بحيثيبدأ المادإ وينتهي م اإليعاز.
 إعادة التمرين السابق م حجب البصر بحيثيبدأ المادإ وينتهي حسب تقديرة لزمن
10ثواني ،إعالا المادإ بنتيجة أداءه.
 القفز إلى الماء بالرجلين وقبل الوصول الىالماء يعرض المدرس لوحة كتب عليها كلمة أو
رقم وعلى المادإ إخبار المدرس بالكلمة أثناء
أدائه للوقوف في الماء العميق.
 نفس التمرين السابق ولكن قبل الدخول الىالماء يحاول المادإ لمس كرة ترمى إليه.
نفس التمرين السابق لكن القفز والدخول الىالماء يكون من خالل طوق يوض على سطح
الماء .
 تمرينات ثالثية-: القفز إلى الماء من حافة المسبح والمرور منخالل طوق مربوط بالحبل من الطرفين ويمسكه
الزميالن ويتحكمان في إرتفاعه وبعده عن
المادإ بحيث يقوا المادإ بأداء محاوالت
لمسافات وارتفاعات مختلفة والتبديل م
الزمالء.
 نفس التمرين السابق ولكن يبدأ المادإ منوض اإلنبطاح على البطن على األرض وعند
سماع اإليعاز يقف وينظر الى اللوحة التي
يحملها المدرس ليقرأ ما كتب عليها ثم أداء
المهارة لمدة  10ثواني (تادى بحساب زمن
األداء من لحظة اإليعاز حتى دخول المادإ
الماء ) والتبديل م الزمالء.

التدريب
على
المهارة
وربطها
بتمرينات
اإلدراك
الحس
حركي
20دقيقة

التكرار

10ل×
4

10ل×
6
10ل×
6

البعد الذي يطوره
التمرين مع مالحظات

 تنمية إدراكاإلحساس بالزمن.

 تنمية إدراك حسيبالبيئة والمكان.
 تنمية اإلدراك الحسيبعضالت الرجلين
وتقدير الجهد
المطلوب لألداء.

4ت
تنميةاإلدراك الحسحركي تحت
الظروف الضالطة.
تنمية اإلحساسبالجسم في الفراغ.
4ت
 تنمية إحساس اليدبالفراغ.
4ت
تنمية إحساس الرجلينبالفراغ

3×10
ت

 تنمية اإلدراكوإحساس الجسم
بالفراغ.
-تنمية اإلدراك الحس
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مكونات
الدرس

النمن

النشاط المختار

التكرار

-تمرينات استرخاء وتهدئة

3 ×8
ت

البعد الذي يطوره
التمرين مع مالحظات
حركي بالمهارة
وتطويرها

تنمية اإلدراك الحسحركي بالمهارة تحت
الظروف الضالطة.
إدراك اإلحساسبالزمن.
إدراك اإلحساسبالزمن تحت
الظروف الضالطة.
إدراك اإلحساسبالمسافة والوعي
بالجسم في الفراغ.
تنمية اإلحساسوالسيطرة على األداء
المهارإ.
-إنهاء الدرس

الجزء
الختامي

 5دقائق
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