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ات سباحة الزعانف  ��� متعدد الوسائط لتطو�ر م�ا رأثر برنامج تد ) Mono fins(ر

 لدى الناشئ+ن

  فداء أحمد م�يار   

دن       رقسم ال=>بية الر�اضية، ;لية علوم الر�اضة، جامعة مؤتة، 4
  lilian_jamal@yahoo.com: ال��يد �لك��و�ي

�ص� :م

اسة ملعرفة  ات سباحة رFGدف Dذه الد ��� متعدد الوسائط عHI تطو�ر م�ا رأثر برنامج تد ر

) 25(استخدمت الباحثة املنOP التجر���، تم تطبيق الL>نامج عMono Fins . HIالزعانف 

Dم  دYي لسباحة الزعانف ;انت ت=>اوح أعما رسباح نا`_^ من سبا\] املنتخب 4 ) 17-13(ر

اgiذع (ي اgiزء العلو لghسم رسنة وقد تم اختبار أفراد العينة بمحاو اشتملت

اع+ن وsعد إجراء املعاgiات qحصائية توصلت ). اniوض والرجل+ن(واgiزء السفI] ) روالذ

دYي  ات املنتخب 4 ��� متعدد الوسائط t] تطو�ر م�ا اسة إHu وجود أثر للL>نامج التد رالد ر ر ر

ة استخدام الL>مجMono Finsلسباحة الزعانف  اسة إHu ضر ر، وأوصت الد يات ور

�ب سباحة الزعانف �yية اwxتلفة t] تد روالتكنولوجيا t] الL>امج التد  .ر

���، وسائط متعددة, Monoسباحھ الزعانف ال*لمات �فتتاحية،     .ربرنامج تد
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The impact of a multimedia training program to develop 
the skills of fins Swimming (Mono fins) in beginners 

Fida Ahmed Mehyar 
Department of Physical Education, College of Sports 
Sciences, Mutah University, Jordan. 
Email: lilian_jamal@yahoo.com 

Abstract: 

This study aims at finding out the impact of a multimedia 

training program on the development of fin Swimming Skills. 

The program has been applied to 25 beginners originating from 

the Jordanian Swimming pool fins between the ages of 13 and 17 

years old. The subjects were tested with hubs including the upper 

body (trunk and arms) and the lower part (Pelvis and Legs After 

conducting the statistical analysis, the study found the impact of 

the multimedia training program in developing the skills of the 

Jordanian team of mono fins swimming The study recommended 

the need to use technology and software in different training 

programs in swimming fins training. 

good luck. 

key words: Mono fin swimming, training program, multimedia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
أثر برنامج تدريبي متعدد الوسائط لتطوير مهارات سباحة الزعانف 

)Mono fins (لدى الناشئين 
  فداء أحمد مهيار  /د 

 

 

154 

 :املقدمة

س من قبل    �ة ال�� تما �اضة السباحة واحدة من Y4شطة الر�اضية الضر ر�عد  ر ور
ً

�اضة السباحة باستخدام الوسط املا�ي للتحرك من خالل�ا  را�giس+ن t] مختلف 4عمار، وتنفرد 
اع+ن والرجل+ن واgiذع من ) Mono Fins(ولعل سباحة الزعانف الفردية . رعن طر�ق استخدام الذ

شاقة ف�� سباحة توجيھ م�ونة من سلسلة من اniر;ات النظامية أك�>  السباحات جماال و
ً

ر
ً

ة ال�� �شبھ سباحة الدولف+ن و�عتمد تكنيك سباحة الزعانف الفردية  عMono Fins ( HI(راملكر
ضع  اع+ن إHu أق�_� حد ممكن لألمام و وتقليل املقاومة 4مامية للسباح وذلك عن طر�ق مد الذ ر

4 HIام اليد العليا بحيث �ش�ل مثلث قاعدتھ الكتفية و��و الكف عFا عن طر�ق إ�Fي�yنخر وتث ى
�اضة السباحة �عتمد عHI . الذقن لألسفل واتجاه النظر لألسف  [t ب والتعليم� رإن التد ر

�ب وDذا ي��gم مع  ئ�س t] عملية التد رالتكنولوجيا اniديثة فأصبح جزء  اش¡يوه وعليان (ر
2010 .(    

بالyساطة والتناسق فالسباح يرتدي ) Mono Fins(داء الف¤� لسباحة الزعانف  يتم+£ 4
اعان ممتدة  رعنفة واحدة كب+>ة ذات مقاي�س موحدة دوليا و��و اgiسم عHI استقامتھ والذ نز

ً

اع+ن مش�لة مثلثا قاعدتھ  لإلمام والكف+ن فو ¦عض�ما البعض ¦ش�ل مسطح و4سس ب+ن الذ
ً

ر ق
أسھ التقاء ا وذلك لضمان أقل مقاومة للسطح و�ستطيع السباح ) رأس الرمح(لكف+ن رالكتف+ن و

لوDو أنبوب يوضع طرفھ 4و t] فم السباح والطرف °خر ) Snorkel(التنفس من خالل القصبة 
أس السباح او�ة ميل لwhلف فو  ري�و خارج املاء ولھ  قز  .ن

عانف املونو �شبھ إHu حد كب+> سباحة الدولف+ن ولكن   ن بدو استخدام زإن سباحة 
احة للماء  ] و�¡يح اniركة التوجيھ يحدث إ اع+ن t] السباحة و��و أداء السباح تم́و زالسباح للذ نر
وµالتاu] تقدم السباح لألمام و;لما ;انت اniركة سر�عة ومتناسقة ;انت سرعة السباح كب+>ة 

نة املفاص ة العضالت ومر وو�قيد السباح t] أدائھ لnhر;ات التموجية عHI قد ل العاملة t] 4داء ر
ة خاصة عضالت الظ�ر والرجل+ن   .روµصو

ات، وذلك الن  ات ¶ساسية t] السباحة اu] توضيح دقيق وتدرج س�ل t] �عليم امل�ا ر وتتطلب امل�ا ر
ت اHu توافر  ، كما تحتاج Dذه امل�ا ا ت ¶خر ات 4ساسية �عتمد عHI امل�ا ا ة من امل�ا ر;ل م�ا ر ر ىر

ن معرt] لتوجيھ ا لL>اعم لتنفيذ الواجب اniر;ي بأقل ج�د وأقصر وقت ممكن وذلك من ومخز
خالل طر�قة شيقة وممتعة، كما ان ¶تجاه اniديث t] العملية التعليمة يؤكد عHI ذاتية املتعلم 
 Huتمام من املعلم اD¶ ا لھ املوقف التعلي·� الذي ينقل محوDيؤF¸ ات ال��<Lwiا HIصو عniا [tر ل

  .املتعلم

اسةمش*لة   :ر الد

قام العاملية لسباحة الزعانف الفردية    لدى ) Mono Fins(رإن متا¦عة الباحثة لأل
 ��� تأت الباحثة وضع برنامج تد قام العرµية تقبع t] املراكز املتأخرة فقد ا رالناشئ+ن وجدت أن 4 ر ر

t ميةDية ل�ا أy� منة، إذ إن الL>امج التد رللسباح+ن الناشئ+ن اnxلي+ن لتطو�ر ¶ ى] تطو�ر مستو ز
لالناشئ+ن امل�ار للوصو إHu مستو�ات عالية خاصة عند توظيف التكنولوجيا اniديثة D [tذا  ي

اسات السابقة t] مجال سباحة الزعانف فال يوجد . اgxال رومن خالل اطالع الباحثة عHI الد
اسات عرµية ت¡ناو سباحة الزعانف  لد  ).Mono Fins(ر
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اسة  رأ0مية الد

اسة من أDمية مواكبة التطو التكنولو´] ومحاولة اتخاذ إجراءات من ت�بع أDمية ال   رد ر
�ب سباحة  �ب الر�اº_� ¦ش�ل عام وتد اة العالم فيما وصل إليھ t] مجال التد رشأ«Fا مجا ر ر

اسة . الزعانف عHI وجھ اwiصوص وذلك باستخدام الوسائط التعليمية املتعددة رو�عد Dذه الد
اسة رعHI حد علم الباحثة أو د ل ل ت¡ناو استخدام الوسائل املتعددة مع تطو�ر أداء سبا\] ّ

دن، ف�� FGدف إHu تطو�ر املستو امل�ار وذلك باستخدام الوسائل mono finsالزعانف  4 [t ي ى ر
sي سباحة الزعانف t] ;و«Fا توفر برنامجا  �ب وكما أن ل�ا أDمية لدى مد املتعددة t] عملية التد
ً

ر ر
�با يمكن ¶ستفادة منھ تد

ً
قامر  .ر t] تطو�ر 4

اسة  رأ0داف الد

  Huاسة للتعرف ا  :رFGدف الد

ات سباحة الزعانف  -  �ب متعدد الوسائط عHI تطو�ر م�ا رأثر الL>نامج التد  Monoر
fins  
اسة   ر6ساؤالت الد

اسة لإلجابة عHI 4سئلة التالية    :ر�سD HÀذه الد

��� املتعدد الوسائط t] تطو�ر-   ي 4داء امل�ار لghزء العلو ر Dل يوجد أثر للL>نامج التد ي
اع+ن(لghسم   t] سباحة الزعانف لدى السباح+ن الناشئ+ن؟) راgiذع والذ

  - [Iزء السفghتطو�ر 4داء امل�ار ل [t املتعدد الوسائط ��� ي Dل يوجد أثر للL>نامج التد ر
 t] سباحة الزعانف لدى السباح+ن الناشئ+ن؟) اniوض والرجل+ن(لghسم 

��� املتعدد الوسائط t] تطو�ر الداء امل�ار لسباحة  Dل يوجد أثر-   ي للL>نامج التد ر
 الزعانف ¦ش�ل عام لدى السباح+ن الناشئ+ن؟

اسة  :رمحددات الد

 .مسبح 4م+> حمزة 4ومل�� t] محافظة العقبة: اnxدد امل�اYي - 

 .(25/12/2022 – 25/12/2021(الف=>ة ما ب+ن : اnxدد الزماYي - 

دYي ) 25: (ياnxدد الyشر -  رسباح نا`_^ من سبا\] الزعانف للمنتخب الوط¤� 4
دYي لسباحة الزعانف والذين شار;وا t] بطوالت محلية  رو�مثلو ¶تحاد املل�ي 4 ن

Dم  ومتوسط ) م171.67(لسنة ومتوسط الطو ) 17-13(روعرµية ومتوسط أعما
ن   ). كغم67.14(زالو

  

اسة  :رمصط�9ات الد

واع السباحة �ستخدم الوسط املا�ي للتحرك لألمام إال سباحة الزعانف Ç] إحدى أن  
عانف للرجل+ن وت�و عHI نوع+ن نأ«Fا �ستخدم   :ز
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جل عStereo Fin swimming ( HI(سباحة الزعانف الفردية  عنفة ل�ل  روÇ] ال�� �ستخدم �Fا  ز
 .حدة

عنفة واحدة ) Mono Fins Swimming(سباحة الزعانف الفردية  زوÇ] ال�� �ستخدم �Fا 
ب+>ة للقدم+ن معاك

ً
. 

�ب من ضمFËا 4قراص املدمجھ : الوسائط املتعدده، رÇ] 4دوات املستخدمھ t] عمليھ التد
  Monoيال�� تحتو عHI التحليل الف¤� ألداء افضل سبا\] العالم t] سباحھ الزعانف 

 :أنواع مقاومات <= املاء

فضل 4وضاع للتحرك �عد الوضع 4فقي giسم Yqسان t] املاء أ: مقاومة الش�ل .1
والتقلب عHI املقاومة ال�� من شا«Fا إعاقة اniركة وDذا باإلضافة إHu التخلص من 

 .اniر;ات الزائدة
تحدث مقاومة 4مواج عن طر�ق ¶ضطراب الذي يحدث t] سطح املاء : مقاومة املوج .2

¦سyب منطقة حفظ عالية أمام السباح و�مثل 4مواج قوة إعاقة مؤثرة حيث أ«
ُ

Fا تز�د 
املقاومة ب�سبة �عادل مكعب السرعة و�حدث ذلك عندما يز�د السباح+ن من سرع�Fم 

 .أثناء السباحة
�عتL> 4سطح العامل الرئ�t �_Ñ] مقاومة ¶حت�اك فاألسطح الناعمة : مقاومة ¶حت�اك .3

تداء مال¦س  كما يحلق ) نيو�ر�ن(رتجعل ¶حت�اك أقل ول�ذا اعتاد السباح+ن عHI ا
نلسباح+ن شعرDم أو يقومو بلyس غطاء عHI الرأس مما يقلل ¶حت�اك ب+ن ¦عض ا

 ).2017, عراsي(اgiسم واملاء 
اسات السابقة  :رالد

�ة لبعض عناصر اللياقة 2018ىأجر اwiما�سة    جات معيا اسة FGدف لوضع د ر د ر ر
ً

ة باستخدام سن) 15(البدنية لالع�� املنتخب الوط¤� لسباحة الزعانف للفئة العمر�ة أقل من 
اسة إHu اعتماد الرتب ) 42(زعنفة املونو والزعنفة املزدوجة ¦عدد  رسباح وسباحة وأوصت الد

ات  راملئي�ية ال�� تم وضع�ا t] تقييم مستو 4داء الختبا عانف مونو ) م100, م50(ى زسباحة 
عانف مزدوجة لالع�� املنتخب الوط¤� أقل من   . سنة15زو

اسة Dدفت إHu التعرف إHu أثر الL>نامج ) 2016بة أبو ش�اب والكساس(كما قام    ربد
��� املق=>ح باستخدام الزعانف عHI تحس+ن ¦عض عناصر اللياقة البدنية اwiاصة  , السرعة(رالتد

سباحا تم تقسيم�م إHu ) 24(وت�ونت العينة ) التحمل t] السباحة اniرة, تحمل السرعة
ً

ق ذات دالل ) (ىة إحصائية عن مستو داللة ومجموعت+ن وأظ�رت النتائج وجود فر
 �_Ôية وأوyموعة التجر�gxا Õiية ولصاyموعت+ن الضابطة والتجر�gxالقياسات البصر�ة ب+ن ا [t
تقاء t] عناصر السرعة وتحمل السرعة  ��� املق=>ح ;وسيلة لال رالباحثان اعتماد الL>نامج التد ر

 .والتحمل t] السباحة اniرة

عانف الرجل+ن 4حادية ) 2009 ,عز�ز(ىكما أجر    اسة Dدفت للتعرف عHI استخدام  زد ر
كما Dدفت إHu معرفة أثر استخدام . م سباحة فراشة50وكتوف السباحة وأثرDما t] تطو�ر إنجاز 

µ+ن t] تطو�ر إنجاز سباحة الفراشة وأي  رعانف الرجل+ن 4حادية وكفوف السباحة من قبل املد ز
واعتمد الباحث املنOP التجر��� وتم , م فراشةt 50] تطو�ر سباحة الوسيلت+ن املستخدمت+ن أفض

سباحا من ¶تحاد العرا×] للسباحة لفئة الناشئ+ن ) 12(تقسيم عينة البحث امل�ونة من 
ً

)13-
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وأظ�رت ) الضابطة, كفوف السباحة, الزعانف(إHu ثالث مجموعات وsش�ل عشوا�ي ) سنة14
ق ب+ن اgxموعت+ن: النتائج عانف الرجل+ن ;وسيلة مساعدة t] ووجود فر ز 4وHu ال�� استخدمت 

 Õiولصا OPية ضمن املنy� �FØا واgxموعة الضابطة ال�� استخدمت تلك الوسيلة التد رتد ر
والثانية ال�� ) زعانف الرجل+ن(ب+ن اgxموعت+ن 4وHu " يمعنو"قاgxموعة 4وHu كما ظ�ر الفر 

ة استخدمت كفوف السباحة ;وسيلة مساعدة  ورلصاÕi اgxموعة 4وHu وأوÔ_� الباحث ضر
�ب املا�ي لسباحة الفراشة µ+ن عHI استخدام الزعانف خالل التد رترك+£ املد  .ر

اسة Dدفت لوضع برنامج باستخدام الزعانف للتعرف إHu ) 2008(وقام مصطفى    ربد
الباحث املنOP استخدم , ىفاعلFÛا باملستو الرق·� للسباحة الناشئ+ن وعHI ¦عض الصفات البدنية

اسة من  سباحا من م�gل+ن باتحاد الشرطة الر�اº_� ;انت مدة ) 12(رالتجر��� وت�ونت عينة الد
ً

ق دالة إحصائيا ب+ن القياس+ن القبI] والبعدي ) 8(الL>نامج  أسابيع وأظ�رت النتائج وجود فر
ً

و
ق دالة ىلصاÕi القياس البعدي t] املستو الرق·� ملسافات السباحة اwxتلفة وكذلك و وجود فر

ات عناصر اللياقة  رإحصائية ب+ن القياس+ن القبI] والبعدي لصاÕi القياس البعدي t] اختبا
 .البدنية

اسة   :رإجراءات الد

اسة   : رمنFG الد

اسة    .راستخدمت الباحثة املنOP التجر��� وذلك ملناسyتھ لطبيعة اDداف و�ساؤالت الد

اسة   :  رعينة الد

دYي لسباحة الزعانف والذين سبا) 25( العينة من ت�ونت          رح نا`_^ من ¶تحاد املل�ي 4
Dم شار;وا t] بطوالت محلية وعرµية و;ان  لالطو  سنة متوسط) 17-12(رمتوسط أعما

ن ) م171,67(  ).كغم67,14(زومتوسط الو

اسة  :رأداة الد

اسة عHI ادات+ن أول�ما اختبار قياس املستو امل�ار t] سياحة الزعانف   ياعتمدت الد ى  ر
��� املتعدد الوسائط t] تطو�ر 4داء امل�ار t] سياحة الزعانف يوالL>نامج التد  .ر

ياختبار قياس املستو امل�ار t] سياحة الزعانف )1 ي¦عد مراجعة 4دب النظر ومناقشة . ى
�ن 4داء امل�ار لghزء العلو  ابطة الزعانف فقد تم qتقان عHI محو  [t تص+نwxيا ي ر ر

اع(لghسم  يt] سباحة الزعانف واnxو الثاYي 4داء امل�ار لghزء السفI] ) +نراgiذع والذ ر
وقد تم إجراء اختبار صدق وثبات لتلك . t] سباحة الزعانف) اniوض والرجل+ن(لghسم 

sع فقرات للتقييم راnxاو وال�� �شمل ;ل محو أ ر و;ان معامل الثبات والصدق ي=>اوح ب+ن . ر
)90 – 96.(% 

��� متع )2  .يدد الوسائط t] تطو�ر 4داء امل�ار t] سباحة الزعانفرالL>نامج التد
�ب سباحة الزعانف  µ+ن متخصص+ن t] تد ��� بالتعاو مع مد ر   تم إعداد برنامج تد ر نر
�yية ;ل أسبوع بمعدل  ب املنتخب الوط¤� لر�اضة الزعانف بواقع ثالث وحدات تد رومد ر

TUية اS= ثالث أقساموقسمت اKLرعة  ساعت+ن ل�ل وحدة عHI مدى ثمانية أسابيع  :رالتد

  وتضمن ¶حماء خارج املاء وداخل املاء وملده نص ساعة  : �حماء
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�بات : اKLزء الرئWس رو�تضمن Dذا اgiزء ال=>ك+£ عHI النوا\] الفنيھ وإعطاء تد
 و�ستمر Dذا اgiزء ساعة تقر�با و�تم t] ختام تصو�ر أداء ;ل Monoباستخدام الزعنفھ 

 سباح 

�تاLزء اKLزء نصف ساعھ :مياgiذا اD دو الزعانف و�ستغرµدئة مع وFق ال�  ن

 ثم يتم عرض 4داء ل�ل سباح عHI حدا و�تم تحديد ¶خطاء الفنيھ :جلسھ تقيميھ
ن�Fا باألداء الف¤� الnÞيح   .رومقا

وكذلك البحر  مسبح مجمع 4م+> حمزة الر�اt �_º] محافظة العقبة  t] الL>نامج تم تطبيق 
اسة وقد طبق الL>نامج خالل الف=>ة ما ب+ن  �ب أفراد الد رلتد  .(25/2/2022 – 25/12/2021(ر

) DVD(و4قراص ) CD(لواستخدمت الباحثة ا�giاز اnxمو وج�از العرض و4قراص املدمجة 
�yيھ م ه عن حقيبھ تد ��� إذ ان الL>نامج عبا قمية t] تطبيق الL>نامج التد رو;ام+>ا  ر ر خزنھ t] أقراص ر

�yيھ  معده مسبقا  �yية ;وحده يوميھ تد رمدمجھ �عرض عHI السباح+ن قبل البدء t] اgiرعھ التد ر
ب   رو�تم تطبيق�ا داخل املاء بإشراف وتنظيم من قبل املد

اFãم    �ب سباحة الزعانف وتم 4خذ بآ رتم عرض الL>نامج عHI خمس خL>اء t] مجال تد ر
��� الFËا�ي والذي اعتمد عHI التكنولوجيا اniديثھ ومق=>حاFGم بحيث تم التوصل  راu] الL>نامج التد

باستخدام 4قراص املدمجھ والفيديوDات ال�� يرجع ل�ا السباح لف�م واس¡يعاب النوا\] الفنيھ 
ه بالثانية F» [tايھ ٢٥الدقيقھ t] 4داء وكذلك يتم تصو�ر السباح باستخدام ;ام+>ا ذات تردد  رصو

_Ñزء الرئ�giنقاط القوه ا HIية بحيث يمكنھ مراجعة أدائھ وال=>ك+£ عy� ر� من اgiرعھ التد
ب وµاملناقشة يتم وضع خطھ عمل لتnÞيح  روالضعف خالل جلسھ التقييم بمساعده املد

 ¶خطاء الفنيھ t] أداء ;ل سباح 

 :املعاKLھ �حصائيھ 

�ة للتعر ىف عHI مستو 4داء ر تم استخراج املتوسطات اniسابية و¶نحرافات املعيا
اسة رامل�ار ألفراد عينة الد  .ي

اسة) ANCOVA(كما تم اختبار تحليل التباين املش=>ك     .رلإلجابة عHI �ساؤالت الد

 :عرض ومناقشة النتائج

��� املتعدد الوسائط     اسة Dو Dل يوجد أثر للL>نامج التد رلإلجابة عHI ال¡ساؤ 4و للد ر ل ل
ياء امل�ار لghزء العلو لghسم t] تطو�ر 4د اع+ن(ي t] سباحة الزعانف لدى ) راgiذع والذ

دYي؟  رالناشئ+ن t] املنتخب الوط¤� 4

قم    ريظ�ر اgiدو  ل �ة لألداء امل�ار لghزء ) 1(ُ ياملتوسطات اniسابية و¶نحرافات املعيا ر
اع+ن(يالعلو من اgiسم  اشئ+ن t] املنتخب t] سباحة الزعانف لدى السباح+ن الن) راgiذع والذ

دYي قبل وsعد تطبيق الL>نامج  .ر4
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 )1(لجدو 

Uة لألداء املeار ل�Kزء العلو من اKLسم  ياملتوسطات ا9Lسابية و�نحرافات املعيا ي اKLذع (ر
اعjن د�ي قبل وmعد تطبيق ) روالذ o ن <= املنتخبjن الناشئjر<= سباحة الزعانف لدى السباح

 .ال��نامج

[Iرقم  ¶ختبار البعدي ¶ختبار القب  

 الفقرة

يامل�ار لghزء العلو لghسم4داء   ي

متوسط 
 حساsي

  انحراف

 ي معيار

متوسط 
 حساsي

  انحراف

 ي معيار

اع+ن ممتدان لألمام 1  0,69 3,74 0,74 3,02 رالذ

 0,64 3,92 0,66 3,34 قالكف+ن فو ¦عض�ما ¦ش�ل مسطح 2

اع+ن ومتجھ إHu 4سفل 3  0,76 3,44 0,66 2,76 رالرأس ب+ن الذ

أسھ  4 ريمثل الش�ل مثلث قاعدتھ الكف+ن و
مح(التقاء الكف+ن  رأس   )ر

2,84 0,69 3,36 0,84 

جة ال�لية   2,62 14,46 2,56 11,96 رالد

قم    رو�وÕë جدو  ��� متعدد الوسائط t] تطو�ر ) 2(ل رتحليل التباين ألثر الL>نامج التد
ي4داء امل�ار لghزء العلو لghسم  اع+ناgiذع(ي t] سباحة الزعانف لدى السباح+ن ) ر والذ

دYي  .رالناشئ+ن t] املنتخب 4

 )2(لجدو 

xyU متعدد الوسائط <= تطوUر oداء املeار ل�Kزء العلو  يتحليل التباين ألثر ال��نامج التد ي ر
اعjن(ل�Kسم  د�ي) راKLذع والذ o ن <= املنتخبjن الناشئjر<= سباحة الزعانف لدى السباح 

 
مجموع 
 املرsعات

جات  رد
 اniر�ة

متوسط 
 املرsعات

 ف
ىمستو 
 الداللة

 *0,000 2398,331 5227,290 1 5227,290 )قبI]** ا(املتغ+> املش=>ك 

���  *0,000 52,456 114,330 1 114,330 رالL>نامج التد

   2,180 23 5,130 اwiطأ

    25 5391.75 اgxموع

 ) (لةىذات داللة إحصائية عند مستو دال*  

��� متعدد    ق ذات داللة إحصائية لصاÕi الL>نامج التد راgiدو يوÕë أن Dناك فر و ل
يالوسائط t] تطو�ر 4داء امل�ار لghزء العلو لghسم  اع+ن(ي t] سباحة الزعانف ) راgiذع والذ

دYي  .رلدى السباح+ن الناشئ+ن t] املنتخب الوط¤� 4
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��� املتعدد الوسائط لولإلجابة عHI ال¡ساؤ الثاYي   اسة؛ Dل يوجد أثر للL>نامج التد ر للد ر
t] سباحة الزعانف لدى ) اniوض والرجل+ن(يt] تطو�ر 4داء امل�ار لghزء السفI] لghسم 

�ة قبل  رالسباح+ن الناشئ+ن ل�ذا الغرض تم استخراج املتوسطات اniسابية و¶نحرافات املعيا
[t Õëو موD نامج كما<Lعد تطبيق الsقم و ر اgiدو   ).2(ل

 )3لجدو (

Uة ملتوسط oداء املeار ل�Kزء السف|= ل�Kسم  ياملتوسطات ا9Lسابية و�نحرافات املعيا ر
د�ي ) ا9Lوض والرجلjن( o x~ن <= املنتخب الوطjن الناشئjر<= سباحة الزعانف لدى السباح

xyU  رقبل وmعد تطبيق ال��نامج التد

[Iرقم  ¶ختبار البعدي ¶ختبار القب  

 الفقرة

 لسفI] لghسمي4داء امل�ار لghزء ا

املتوسط 
 اniساsي

¶نحراف 
 ياملعيار

املتوسط 
 اniساsي

¶نحراف 
 ياملعيار

وضع اgiسم مستقيم عHI متوسط سطح  5
 اnxاء

3,44 0,63 3,80 0,72 

 0,92 3,38 0,64 3,04 ش�ل اniركة الكر�اجية 6

 نقل اniركة من اليدين إHu الرأس ثم 7
عنفة املونو زاgiذع ثم الرجل+ن وأخ+>ا 

ً
 

2,74 0,71 3,54 0,72 

 0,83 3,28 0,68 2,80 نت�و حركة الرفسة لألعHI ولألسفل 8

جة ال�لية   2,99 14,00 2,53 12,02 رالد

ق ب+ن املتوسطات اniسابية قبل وsعد تطبيق الL>نامج  ونالحظ من اgiدو السابق أن Dناك فر ّ ل
Lال Õiولصا ��� ق ذات دالالت رالتد ��� متعدد الوسائط وملعرفة فيما إذا ;انت تلك الفر و>نامج التد ر

قم ) ANCOVA(إحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين املش=>ك  روالذي �ش+> إHu جدو   ).3(ل

قم  رجدو   )4(ل
xyU املتعدد الوسائط <= تطوUر oداء املeار يتحليل التباين املش��ك ألثر ال��نامج التد  ل�Kزء ر

<= سباحة الزعانف لدى السباحjن الناشئjن <= املنتخب ) ا9Lوض والرجلjن(السف|= ل�Kسم 
د�ي oر 

 
مجموع 
 املرsعات

جات  رد
 اniر�ة

متوسط 
 املرsعات

 ف
ىمستو 
 الداللة

 *0,000 1902,552 4900,00 1 4,900,00 املتغ+> املش=>ك

���  *0,000 60,090 154,764 1 154,7640 رالL>نامج التد

   2,575 23 59,336 اwiطأ

    25 5114,000 اgxموع

 )(ىذات داللة إحصائية عند مستو داللة *  
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��� املتعدد الوسائط t] تطو�ر ) ف(أن قيمة ) 4(ليالحظ من اgiدو    رألثر الL>نامج التد
ى مستو داللة أقل من قيم�Fا اnxسوµة عند) اniوض والرجل+ن(يامل�ار لghزء السفI] لghسم 

��� t] تطو�ر اgiزء السفI] من ) 0.05( ق دالة إحصائيا للL>نامج التد رمما �ش+> إHu وجود فر
ً

و
 .لسباحة الزعانف الناشئ+ن) اniوض والرجل+ن(اgiسم 

��� املتعدد الوسائط    اسة Dل يوجد أثر للL>نامج التد رأما بال�سبة لل¡ساؤالت الثالث للد ر ّ

 لسباحة الزعانف ¦ش�ل عام لدى السباح+ن الناشئ+ن t] املنتخب الوط¤� يt] تطو�ر 4داء امل�ار
دYي  .ر4

�ة    رولإلجابة عD HIذا ال¡ساؤ تم استخراج املتوسطات اniسابية و¶نحرافات املعيا ل
دYي  رلف=>ات 4داء امل�ار لسباحة الزعانف ¦ش�ل عام لدى السباح+ن الناشئ+ن t] املنتخب 4 ي

جة ال�لية قب ��� عHI أفراد العينةروالد قم . رل وsعد تطبيق الL>نامج التد روجدو   .يوÕë ذلك) 5(ل

 )5(لجدو 
Uة ملتوسط oداء املeار لسباحة الزعانف �ش*ل  ياملتوسطات ا9Lسابية و�نحرافات املعيا ر

xyU د�ي قبل وmعد تطبيق ال��نامج التد o x~ن <= املنتخب الوطjن الناشئjرعام لدى السباح  .ر
[Iي4داء امل�ار ¦ش�ل عام ¶ختبار البعدي ¶ختبار القب 

متوسط 
 حساsي

انحراف 
 يمعيار

متوسط 
 حساsي

انحراف 
 يمعيار

ي4داء امل�ار لghزء العلو لghسم  2,62 14,46 2,56 11,96 ي

 2,99 14,00 2,53 12,02 ي4داء امل�ار لghزء السفI] لghسم

جة ال�لية  5,46 28,46 4,96 23,98 رالد

ق ظاDر�ة لألداء امل�ار ¦ش�ل عام لسباحة الزعانف لدى    يو�ظ�ر اgiدو أن Dناك فر ول
اسة ب+ن قبل وsعد تطبيق الL>نامج املتعدد ولصاÕi تطبيق الL>نامج وملعرفة إن ;انت تلك  رأفراد الد

قم  ق دالة إحصائيا تم إجراء اختبار تحليل التباين كما يظ�ر t] اgiدو  رالفر ل
ً

 ).5(و

 )6(لو جد
xyU املتعدد الوسائط <= تطوUر oداء املeار لسباحة  يتحليل التباين املش��ك ألثر ال��نامج التد ر

د�ي o x~ن <= املنتخب الوطjن الناشئjرالزعانف �ش*ل عام لدى السباح. 

 
مجموع 
 املرsعات

جات  رد
 اniر�ة

متوسط 
 املرsعات

 ف
ىمستو 
 الداللة

 *0,000 3617,657 20249,290 1 20294,290 املتغ+> املش=>ك

���  *0,000 105,00 587,721 1 587,721 رالL>نامج التد

   5,597 23 128,739 اwiطأ

    25 20965,75 اgxموع

 )*(ىذات داللة إحصائية عند مستو داللة *  
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سباحة يألثر الL>نامج املتعدد لتطو�ر 4داء امل�ار ل) ف(أن قيمة ) 6(لنالحظ من جدو   
مما �ش+> إHu أثر الL>نامج ) 0.05(ىالزعانف ¦ش�ل عام أقل من قيمة اnxسوµة t] مستو داللة 

��� متعدد الوسائط t] تطو�ر 4داء امل�ار لسباحة الزعانف ¦ش�ل عام لدى السباح+ن  يالتد ر
دYي  .رالناشئ+ن t] املنتخب الوط¤� 4

 :�ست�تاجات 

 :م التوصل إHuوsعد عرض ومناقشة النتائج ت  

دYي    ات املنتخب الوط¤� 4 ��� متعدد الوسائط t] تطو�ر م�ا روجود أثر للL>نامج التد ر ر
 .للناشئ+ن t] سباحة الزعانف

 :التوصيات

اسة    :رلذا توÔ_� الد

�ب .1 ات سباحة الزعانف باستخدامرتطبيق الL>نامج التد  ر متعدد الوسائط t] تطو�ر م�ا
  Monoوخاصھ 

�ب سباحةالL>مجيااستخدام  .2     الزعانف رت والتكنولوجيا t] تد
ات 4نواع 4خر السباحة .3 �yية أخر FGتم بتطو�ر بامل�ا ىبناء برامج تد رى  .ر
4.  [t جميع 4ندية امل�تمة [t ي سباحة الزعانفs شات عمل ملد �yية و ات تد رعقد دو ر ور ر

�FØم عHI استخدام �ب راللعبة وتد  .رالوسائط املتعددة t] التد
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