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 ب

 لشكر والتقديرا

مـا جـاء فـى وتصـديقا ل. أحمد المولى عز وجل على ما امدنى به من عزم ومثابرة وقوة إلتمام هذا البحع بصـورة الحاليـة
وال يسـعنى اال أن أتقـدم بـمعظم تيـات  "عبدى لـن تشـكرنى مـا لـم تشـكر مـن قـدمت لـع الخيـر علـى يديـه"الحديع القدسى 

ــدكتور-: الشــكر والتقديروأصــدت معــانى العرفــان إلــى ــة حســن محمــد إبــراهيم أســتاذ التــدريب الرياضــى/ االســتاذ ال ) جليل
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية  وذلع  لتفضلها  بقسم التدريب الرياضي وعلوم ( رياضات مائية

االسـتاذ ,والذى كان لفكرها وتوجيهاتها السـديدة االثـر الكبيـر فـى إنجـاز هـذا العمـل المتواضـع , باإلشراف على هذا البحع
كليـة التربيـة  -والرياضـات المائيـة أحمد محمود عبد الحكيم أستاذ السباحة بقسـم تطبيقـات ونظريـات المنـازالت/  الدكتور

ي اضـافت لـي العديـد مـن الخبـرات التـي كـان لهـا تـتوجيهـات سـيادته ال وجامعة السادات لما بذلـة مـن جهـد  -الرياضية 
دعـاء السـيد / الـدكتوره شـكركمـا يسـعدنى أن أتقـدم مـن صـميم القلـب المعتـرف بالجميـل  , في تطبيت بحثـي االثر الفعال

مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكليةالتربية الرياضية للبنات جامعـة اإلسـكندرية بمـا قدمتـة ابراهيم الجمل ال
ويزيــد الباحــع فخــرا بحضــور أســتاذين جليلــين لتفضــلهما بقبــول مناقشــة هــذة الرســالة , مــن توجيهاتهــا العلميــة البنــاءة 

 (رياضـات مائيـة )الرياضي تدريب الاستاذ   راهيم عبد القادراشرف اب/ إلى االستاذ الدكتور وتتقدم الباحثة .والحكم عليها
محمـد حسـن محمـد / جامعة كفر الشيخ االستاذ الدكتور  -ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية 

جامعــة -نــينورئــيس قســم تــدريب الرياضــات المائيــة بكليــة التربيــة الرياضــية للب تــدريب الرياضــات المائيــة علــي اســتاذ  
والتحيـة , بكل الحـب والشـكروالتقدير لتقـبلهم مناقشـة هـذا العمـل المتواضـع .اإلسكندرية بخالص الشكر واالمتنان والتقدير

كان عطائهم من القلب ابي وأمي إخوتى أطال اهلل فى عمرهم لما منحـوني و والمحبة الي عائلتي لدعواتهم التي لم تنقطع 
وال أنسي أبـدا زوجـي اللـالي لتحملـه صـعاب الرسـالة معـي , و تحملهم  ر اهلل به عمليمن بركة دعائهم ورضاهم لما يس

واخيرا الشكر لكل مـن قـدم لـي , و اسرة زوجي اسرتي الثانية لما تحملوه معي من ضلوط  فكان نعم السند و ابنتي تبارع
 وفقـتفمن كنت قد , أنني قد بللت اللايهوفي النهاية الأدعي , تموني فيهديد المساعدة بارع اهلل لكم جميعا علي ما ساع

   .وان أخفقـت فمــن الباحثــة فالكمــال هلل وحــده, ثــم إلـي االســاتذة المشــرفين علــي البحــع, فبفضـل مــن اهلل ســبحانه وتعــالي
                                                                                                                       

 الباحثة                                                                  

 ساره سعد زغلول عرفان                                                          
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 مستخلص البحع

 لتحسين القدرات البدنية  الخاصة 4D Proتاثير برنامج تدريبي بإستخدم اداة " 

 "ي الرقمي  لناشئ سباحة الفراشةوالمستو 

 (م9442)سارة سعد زغلول عرفان  : اسم الباحثة

لتطوير القدرات البدنية لسباحي 4D Pro يهدف البحث الحالي لتصميم برنامج تدريبات باستخدام اداه 

الفراشة وتحسين المستوي الرقمي وذلك من خالل تصميم جملة من التدريبات  المشابهة الداء وفي نفس 
حيث اجري البحث علي سباحي نادي بني  المدي الحركي لسباحة الفراشة و اثرها علي المستوي الرقمي،

سويف وعددهم عشر سباحين  تم  تقسيمهم إلي مجموعتين  قوامها خمس سباحين ، واستخدمت  الباحثة  

مده  ثمان أسابيع  البحث ل لتطبيق  التدريبات المقترحة بالبرنامج التدريبي و تم  تطبيق 4D Pro اداة

زمن الوحده مئة و  يستغرق اليوم و  واحده في تدريبية  وحده، اسبوعيا  ةبواقع ثالث  وحدات تدريبي

ثالثون  دقيقة مقسمة بين تدريبات الذراعين والجذع  و    4D Proعشرون دقيقة و زمن تدريبات اداة 

ير التدريبات  الغرضية علي تطوير الرجلين وتوصلت الباحثة الي نتائج مرضيه  تؤكد علي مدي تاث
المهاري و بالتالي تحسين المستوي الرقمي ، القدرات البدنية التي تنعكس بدورها علي تحسين المستوي 

علي عنصر القوة و المرونة لدي العينة قيد البحث و  اتضح ذلك من خالل   تدريباتالتاثير  ومدي
 .في القياسات البعدية  وي المهاري و المستوي الرقميو المست فروق نسب التحسن بين القدرات البدنية
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 :  مشكلة  البحعو المقدمه 4-4

لتنمية لطاقـات الفـرد فـي نـوع  النشـاط  الرياضـي يهدف التدريب الرياضي إلي محاولة تحقيق أقصي قدر من التطور و ا
المختار، و يرتبط تحقيق هذا الهدف أرتباطا وثيقا بتنمية وتطوير مختلف قدرات ومهارات وسمات ومعارف الفـرد بصـورة 

ويتأسس التدريب الرياضي في العصـر الحاضـر علـي أسـس ،  تحقيق أعلي المستويات  الرياضية تسهم في قدرته علي 
 الفعاليــات والــذي شــهدته خضــع فــي جوهرهــا لمبــادن وقــوانين العلــوم الطبيعيــة و االنســانية، وان  التطــور الكبيــر علميــة ت

األســـتفاده مــن  مختلـــف العلـــوم  وتحطـــيم األرقـــام القياســية، مـــاهو إال نتيجــة ، المنافســات الرياضـــية فــي الســـنوات االخيــرة
كمـا ،  مسـتمر لبرامجـة و وسـائله المختلفـةضي ، والتقـويم الموضـوعي التطبيقاتها التربوية في زيادة فاعلية التدريب الرياو 

التـي تسـاعد الفـرد علـي الوصـول إلـي أعلـي المسـتويات طرقـه  قواعـده و أن التـدريب الرياضـي أصـبح علمـا لـه أصـوله و
النفسـية  يولوجية والفسـ و ةالمهاريـ والبدنيـة  ةعن طريق تنميه قدراتـ نه في نوع النشاط لرياضي الممارسالرياضية الممك

فـــي مختلـــف  همالتخصصــي وفقـــا لقــدراتات و متطلبـــات هــذا النشـــاط الرياضـــي أحتياجــاألرتقــاء بهـــا بدرجــه تتناســـب مـــع و 
الرياضــي و تزويــد العمليــة التدريبيــة بــاألدوات و الوســائل باالضــافه الــي دور التكنولوجيــا فــي مجــال التــدريب  المســتويات

في التدريب، حيث تعمل علي سرعه وسهوله وتنظيم نقـل المعلومـات مـن  المـدرب إلـي   الحديثه لما لها من تأثير إيجابي
الالعب أو  المـتعلم، ممـا يقتصـد فـي  الوقـت  و الجهـد و المـال ، ومـن هنـا تتزايـد الحاجـه فيالوقـت الحـالي  إلـي تطبيـق 

فــاء و  ).وصــول الــي أعلــي المســتوياتالفكــر العلمــي و األســاليب العلميــة فــي تصــميم و تنفيــذ البــرامج التدريبيــة بهــدف ال
 (10، م2330محمود ، طارق محمد

يعتبر الهدف الرئيسـي مـن تـدريب رياضـة السـباحة كرياضـة تنافسـية و بالتحديـد فـي المسـافات القصـيرة هـو تحطـيم حيث 
لتـي تمتـاز تعتبـر السـباحة مـن ابـرز الرياضـات ا. االرقام القياسية اي  قطع المسافة باقصي سرعة وفي اقل زمن ممكـن 

بالتنـــافس الفـــردي والســـباق مـــع الـــزمن و تحظـــي بمكـــان الصـــدارة فـــي كافـــة المســـابقات الدوليـــة والعالميـــة االخـــر ،حيـــث 
التقــدم الــذي ظهــر ومــع .ســباقاتها يخصــص لهــا عــدد كبيــر مــن الميــداليات نظــرا لتعــدد  طرقهــا المختلفــة وكــذلك اخــتالف 

ين في مجال التدريب لرياضة السباحة أهمية أساليب التـدريب الحديثـة فـي للعامل لبطوالت واللقاءات الدولية يظهرخالل ا
الممارسـين لرياضـة السـباحة ( الالعبات -الالعبين )المجال التطبيقي بالرغم من ذلك نجد الكثير من الخامات الرياضية 

 .ال يستمرون في المحافظة على النتائج التي تم انجازها خالل البطوالت

إن  عملية التدريب الرياضي تتمثل في ( م2313" )مفتي إبراهيم "و( م2333" )عصام عبد الخالق"ويشير كال من   
إيجاد المواصفات والشروط التي يجب أن تراعى في كل موقف من مواقف التدريب والمنافسة وتقنينها من أجل تطوير 

تقن المخطط إليجابية التفاعل بين المدرب الحالة التدريبية لالعب بسلك أقرب السبل لتحقيق المطلوب، فهي النظام الم
والالعب للسير على الطريق الموصل إلى الهدف من عملية التدريب الرياضى كما أن األداء المهارى يرتبط بالقدرات 
البدنية الحركية الخاصة ارتباطًا وثيقًا حيث يعتمد إتقان األداء المهارى على مدى تطوير متطلبات هذا األداء من قدرات 

دنية وحركية خاصة مثل القدرة العضلية ، التحمل ، السرعة، المرونة ، الرشاقة وكثيرًا ما يقام مستوى األداء المهارى ب
مفتي ) ،( 141،م2333عصام عبد الخالق مصطفي) .لحركية عن طريق مدى اكتساب الفرد لهذه الصفات البدنية وا

 (1، م2313ابراهيم حماد 
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وتعتبـر القـوة . نات اللياقة البدنية وبنسب مختلفـة فيمـا بينهـا وفقـا لطريقـة السـباحة ومسـافاتهاتحتاج لمختلف مكو فالسباحة 
الـي  يرجـع فـالتفوق فـي االداء المهـاري . فـي السـباحة القصـيرةالعضلية أحد مكونات اللياقة البدنية التي تلعب دورا مؤثرا 

مكـن مـن  خاللهـا ان يحقـق الفـرد نجاحـا فـي نـوع معـين اسباب جوهرية من اهمها وجـود قـدرات بدنيـة محـددة لـدي الفـرد ي
مـن نشـاط يتطلـب تلـك القـدرات وامـتالك السـباح لقــدرات بدنيـة معينـة كـالقوة العضـلية و السـرعة و التحمـل باالضـافة الــي 

ت ويضـيف أيضـا أن األدوا.المرونة للمفاصل تعتبر مـن  العوامـل االساسـية فـي زيـادة فاعليـة مسـتوي االداء فـي السـباحة
بــنا الســباحة، التروللــي، الحبــال المطاطــة، الســباحة المقيــدة، أو شــبة )المســتخدمة لتنميــة القــوة المميــزة بالســرعة تشــمل 

 تحســين ، فالبرنــامج يجــب أن يكــون تخصصــي فــي تــدريبات المقاومــة لتنميــة قــدرات العضــالت علــى(المقيــدة داخــل المــاء
                                   (Maglischo,G,W2003,.408)   . قوةإنتاج ال

اخر مرحلة بعد اتقانة لالنواع لوحيدة التي يتعلمها السباح في أن سباحة الفراشة من امتع السباحات فهي النوعية ا كما
الثالثة االخري وتتطلب مزيد من  القوة العضلية و الخبرة و االلفة مع  الوسط المائي ومن  الطرق التي اظهرت  تقدم 

تي بعد الحرة في  سرعة االداء لذا يسعي المدربون الي االرتقاء بالمكونات البدنية و الحركية والتي تهدف ملحوظ وتا
أسامه  ).لزياده قوه الدفع للرجلين والذراعين وبالتالي زياده سرعة االداء كما تحتاج الي توافق عضلي عصبي عالي 

 (14، م1111كامل 

التدريبات المشابهة لالداء من المكونات أن  إلى( م2332)  Heather Sumulong"هيثر سومولونج "ويضيف 
حيث أن األداء يتحسن بصورة  ذلك من خالل برامج تدريبية مقننةاألساسية التي يجب العمل على تنميتها للسباحين و 

هه في أفضل إذا كان التدريب خاصًا بنوع النشاط و يتضمن أهم العضالت العاملة من خالل اعطاء تمرينات تتشاب
 . ) تحسين القدرات البدنيةل عامل رئيسيويكون ادائها لطبيعة المهارة من حيث الشكل  الصحيح ومدي ومسار الحركة 

Heather Sumulong2008,2) 

ٔاحبــال ثابتــه فهــي تتكــون مــن كافــة عضــالت ومفاصــل الجســم ، لمقاومــة احــد ادوات تــدريب ال 4D PRO وتعتبــر اداه 
حمل جسم االعب ويعلق هـذا الجهـاز علـى سـلم الحـأيط ٔاو ٔاسـقف صـالة الكفـاءة البدنيـة ويعلـق حزام ل هاومثبت في نهايت

بشكل يمكنه من اداء  التدريبات المشابهه مع طبيعة االداء والمسار ( الرجلين  –الجذع  –الذراعين ) عليها االعب من 
                                 schlingentrainer-www.4dpro.de.االحركى للمهارات لتقوية العضالت العاملة به

أن امــتالك الســباح لقــدرات بدنيــة معينــة كــالقوة العضــلية والقــدرة والســرعة والتحمــل باإلضــافة إلــى مــدي الحركــة فــى  كمــا
تحديـد عـددًا مــن و األداء فـى السـباحة ونتـائج المسـابقات  المفاصـل يعتبـر مـن العوامـل األساسـية فـى زيـادة فاعليـة مسـتوي

 –المرونـة  -التحمـل  -السـرعة  -القـوة : القدرات األساسية تؤثر فى أداء المهارات الحركية وتشـمل هـذه القـدرات البدنيـة
ها المتنوعــة لقــد أبــرزت البحــوث العلميــة الرياضــية فــى مجــال ســباحة المنافســات أن الســباحة وحــدها بتــدريباتو  . التوافــق

العنيفة ال تفـي بتنميـة جميـع العناصـر البدنيـة للسـباح وخاصـة مـن حيـث القـدرة العضـلية والمرونـة التـى أثبتـت النتـائج أن 
فالتـدريبات األرضـية تعتبـر ضـرورية للسـباح فهـي ، التمرينات األرضية تنميها بدرجـة أعلـى وأسـرع مـن التـدريبات المائيـة 

لى تأدية بعض الواجبات التدريبية بصورة أفضل من حيـث التـأثير والسـرعة ومسـتوي التقـدم تسمح فى كثيرًا من األحيان إ
هــى المظلـة الرئيسـية التـى يحتــاج إليهـا السـباح لتنميــة قوتـه العضـلية خــارج فت التـى يريـد المــدرب أن يكسـبها لـه ، للصـفا

  ( 122.م 2333 مجدي محمود شكري. )الماء والتى تتحول فيما بعد إلى سرعة داخل الماء 

http://www.4dpro.de-schlingentrainer/
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دراسات سابقة و االطالع الطالع علي ما اتيح للباحثة من و ا خصية مع عدد من المدربينشمن خالل المقابالت الو 
االجهزة و االدوات الحديثة في التدريب االرضي بالرغم من تاثيرها القوي دام استخ ندرة علي شبكة المعلومات الدولية 

التاثير المباشر علي العضالت  الذي يتم من  خاللها طبيعة االداء المهاري  ايتشابهه االداء بهخاصه تلك التي  و 
وبالتالي االقتصاد في الوقت و الجهد المبذول بحيث يكون لها بالغ االثر في و العضالت المساعدة العاملة في المهارة 

لمرونه و االطاالت بجانب عدم االهتمام بالتدريب االرضي و اقتصاره علي الجري و االحظت الباحثة  .التدريب
 .التدريبي أستخدام االتجاهات الحديثة في القصور ف

نجد ٔان ٔاستخدام هذه االتجاه من التدريب فى     4D PROةادابٕاستخدام ية التدريبات المشابهة لالداء و أهمومن خالل  
لذا  ،مما ئودى لرفع مستوى االداء الفني راشةالبدنية فى كثير من مهارات سباحة الف القدراتقد تنمى  البرامج التدريبية

مجال تدريب و  الرياضي في مجال تدريب الحديثة تامج تدريبي باستخدام أحد االدوالتصميم برنقامت الباحثة بمحاولة 
و تاثيرها علي ودراسة مدي تاثيرها علي القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة  4D PRO  ةأدا بإستخدام السباحة
 .م فراشة لناشئ السباحة 53لسباق المستوي الرقميوكذلك المهاري  المستوي

 :البحث  أهداف 1-2

تصميم  من خاللوذلك 4D PRO  هأدا سباحة الفراشة باستخدام  يهدف البحث الي تحسين المستوي الرقمي لناشئ
 وتأثيرهاعليسباحة الفراشة لتحسين القدرات البدنية الخاصة لناشئ 4D PRO  هأدا هأدا ارضي باستخدامبرنامج تدريب 

 لناشئ سباحة الفراشةلمستوي المهاري ا

  :فروض البحع  4-3

ــــــــــاست - ــــــــــين متوســــــــــطي  القي ــــــــــة أحصــــــــــائيا ب ــــــــــروق دال  –التجريبيــــــــــة )للمجمــــــــــوعتين ( البعــــــــــدي -القبلــــــــــي )وجــــــــــد ف
ـــــــــي ( الضـــــــــابطة ـــــــــة الخاصـــــــــة)كـــــــــال مـــــــــن ف لصـــــــــالح  (المســـــــــتوي الرقمـــــــــي  –المســـــــــتوي المهـــــــــاري – القـــــــــدرات البدني

 .البعدي القياس

 –التجريبيـــــــــــــــة )  توجـــــــــــــــد فـــــــــــــــروق دالـــــــــــــــة أحصـــــــــــــــائيا بـــــــــــــــين متوســـــــــــــــطي القياســـــــــــــــين البعـــــــــــــــديين للمجمـــــــــــــــوعتين -
 –المســــــــــتوي المهــــــــــاري – القــــــــــدرات البدنيــــــــــة الخاصــــــــــة)كــــــــــال مــــــــــن فــــــــــي لناشــــــــــئي ســــــــــباحة الفراشــــــــــة ( الضــــــــــابطة

 .لصالح المجموعة التجريبية (المستوي الرقمي 

 :بالبحع   مصطلحات 4-1

 (: 4D PRO) أداة   

حزام لحمل جسم االعب ويعلق هذا الجهاز علـى سـلم الحـأيط ٔاو ٔاسـقف صـالة  هاعن ٔاحبال ثابته ومثبت في نهايت بارةع
بشكل يمكنه من اداء  التدريبات المشابهه مع ( الرجلين  –الجذع  –الذراعين ) العب من لالكفاءة البدنية ويعلق عليها ا

                                                     (تعريف اجرائي).   قوية العضالت العاملة بهاطبيعة االداء والمسار الحركى للمهارات لت
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 الفصــــل الثاني 9-4

 المرجعية القراءات النظرية و الدراسات

  القراءات النظرية 9-4

 ريب السباحةمقدمة عن تد 9-4-4

التى نالت اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمتخصصين فـى مجـال التربيـة البدنيـة  رياضات مائيةتعتبر السباحة إحدي أنواع 
والرياضــية لمكانتهــا البــارزة فــى الــدورات األوليمبيــة والبطــوالت العالميــة واســتحواذها علــى عــدد كبيــر مــن الميــداليات يفــوق 

تحظي رياضة السباحة باهتمام بالغ بين مدربي السـباحة والبـاحثين فـى مجـال ،حيث ات األخري الكثير من أنواع الرياض
فســــيولوجيا الرياضــــة وذلــــك لدراســــة الطــــرق واألســــاليب التدريبيــــة الحديثــــة التــــى يمكــــن اســــتخدامها لتحقيــــق االســــتجابات 

والمســابقات إال أن الهـدف المنشــود  هــو  وبـالرغم مــن التنـوع فــى تلــك الطـرق الفسـيولوجية الالزمــة وٕاحـراز أفضــل النتــائج 
تحقيق تطور فى اإلنجاز الرقمي لتلك الطرق والمسابقات وذلك مـن خـالل البـرامج التدريبيـة المتتاليـة وفقـًا لمسـتوي كفـاءة 

العصـر الـذي نعـيا فيـه اآلن هـو التحـام العلـم مـع العمـل والنظريـة مـع  هسـم ونظـرا  الن،  األجهزة الوظيفية لكل سباح 
الرياضــات التــى ترجمــت ذلــك عمليــًا ونظريــًا حيــث أنهــا تلقــي عبئــًا كبيــرًا علــى الجهــاز العصــبي  أحــديتطبيــق والســباحة ال

بتوافــق كامــل وبقـــدر يتناســب مـــع  المركــزي لتعلــيم التوقيـــت والتوافــق وهــى تتطلـــب عمــل جميـــع أجــزاء الجســم وأعضـــاءه 
انــب المعرفــي ولديــه القــدرة علــى التصــور العقلــي بعــد ذلــك مــن األغــراض المتعــددة للســباحة فكلمــا كــان الســباح ملمــًا بالج

 ( . 20:  2330عبد الفتاح  أبو العال) . متطلبات التفوق واإلنجاز 

 :سباحى الفراشة  تدريب 9-4-9

لقد أبرزت البحوث العلمية الرياضـية فـى مجـال أن النظرة الفلسفية للتدريبات األرضية  م 2333" مجدي شكري "  أكدو 
المنافســات أن الســباحة وحــدها بتــدريباتها المتنوعــة العنيفــة ال تفـي بتنميــة جميــع العناصــر البدنيــة للســباح وخاصــة  سـباحة

مـن حيــث القــدرة العضــلية والمرونـة التــى أثبتــت النتــائج أن التمرينـات األرضــية تنميهــا بدرجــة أعلـى وأســرع مــن التــدريبات 
اح فهي تسمح فى كثيرًا من األحيان إلى تأدية بعض الواجبات التدريبيـة فالتدريبات األرضية تعتبر ضرورية للسب، المائي

تتكــون مــن عــدة و بصــورة أفضــل مــن حيــث التــأثير والســرعة ومســتوي التقــدم للصــفات التــى يريــد المــدرب أن يكســبها لــه 
 :اعتبارات أساسية وعليها أن تتمشي مع برامج التدريب المائي 

المظلة الرئيسية التى يحتاج إليها السباح لتنمية قوته العضلية خارج الماء والتى تتحول أن التدريبات األرضية هى : أواًل 
 فيما بعد إلى سرعة داخل الماء 

الماء عنها من األفضل أن تتم تنمية القدرة العضلية خارج الماء حيث يسهل زيادة األحمال على العضالت خارج : ثانيًا 
 ( 122 ، م2333مجدي شكري ) .  داخل الماء
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 .يحتـاج سـباح الفراشــة إلـى تحمـل هــوائى جيـد لعضــالت باإلضـافة إلـى مرونــة جيـدة لمفصـل القــدم وطريقـة أداء جيــدة و 
تمثل قوة دافعة لحركة جسم سباح الفراشـة داخـل المـاء كمـا يحتـاجون ( الذراعين ، الرجلين ) أن أداء أطرف السباح كما 

ثبيــت تكنيــك األداء الجيــد ولــذا يمكــنهم اســتخدام بعــض تمرينــات األداء ألداء بعــض التكــرارات بضــربات رجلــين ســريعة لت
ذلـك لتحسـين الظهـر و الزحـف علـي الـبطن او الزحـف علـي  المخصصة لهذا الغرض مع ربطها بضربات رجلين سـباحة 

سـطح  تنمية قدرتهم على المحافظة على قوة ضربات الرجلين تحـتكما يحتاج سباحي الفراشة أيضا الي  .أداء ضرباتهم
 ( . 116 ، م2335 محمد علي) . ممكنة  الطول فترةالماء 

 :القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة   9-4-3

عبــارة عـن مقـدرة الجســم علـى االحتفـاظ بمســتوي ثابـت فــى " م القـدرات البدنيــة  بأنهـا 2333" أشــرف محمـد " وقـد عـرف 
ويـــة كالـــدورة الدمويـــة والتـــنفس الهـــوائي فـــى مواجهـــة التغيـــرات اســـتمرار األداء وتحمـــل العـــبء الواقـــع علـــى الوظـــائف الحي

أن من أهـم أهـداف األنشـطة الرياضـية المختلفـة وخاصـة السـباحة هـي محاولـة . الداخلية التى تظهر نتيجة العمل البدني
مستخلصـة الوصول بالفرد إلى أعلى قدر ممكن فى تخصصه وذلك عن طريق التنمية البدنية الشاملة للقدرات الحركية ال

ـــب أن تتـــوافر فـــى الســـباح المتطلبـــات األساســـية، و  ـــة فـــى الســـباحة يتطل ـــة والجســـمية  لتحقيـــق مســـتويات عالي  -البدني
أن امتالك السباح لقدرات بدنية معينة كالقوة العضـلية  ، الحسية –االجتماعية  -النفسية  - المورفولوجي -الفسيولوجية 

دي الحركة فى المفاصـل يعتبـر مـن العوامـل األساسـية فـى زيـادة فاعليـة مسـتوي والقدرة والسرعة والتحمل باإلضافة إلى م
تحديــد عــددًا مــن القـدرات األساســية تــؤثر فــى أداء المهـارات الحركيــة وتشــمل هــذه و األداء فـى الســباحة ونتــائج المسـابقات 

          ( 20 ،م2333أشرف محمد ). التوافق –المرونة  -التحمل  -السرعة  -القوة : القدرات البدنية

ولتحقيق المستويات العالية فى مجال السباحة يتطلب التركيز على الصـفات البدنيـة وفـى مقـدمتها القـوة العضـلية ، حيـث 
تعـد إحـدي الصــفات البدنيـة األساســية المكونـة للياقــة البدنيـة العامــة والخاصـة ومــن المتطلبـات األساســية لـ داء واإلنجــاز 

البدنية والرياضية وٕان اختلفت من حيث أنواع القوة العضـلية ومقاديرهـا واتجاههـا مـن نشـاط الرياضي فى أغلب األنشطة 
 ( 54 ،م2311أبو العــال عبدالفتاح، حازم حسين ).إلى أخر تبعًا لطبيعة هذا النشاط ومتطلباته

ومـن صـة لسـباحي الفراشـة في القدرات البدنيـة الخامن خالل حصر استمارات استطالع الرأي  ووفقا الراء الساده الخبراء
 .إستخدام مرادفات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث|الدراسات المرجعية  ارتضت الباحثة  ةخالل مراجع

 :المرونة2-4-3-4

إن المرونة في مجال التربية الرياضية تعني قدرة الفرد علي اداء الحركات الرياضية في اوسـع مـدي تسـمح بـه المفاصـل 
صــفة  المرونـة تتوقــف بدرجــة كبيــرة علـي قــدرة االوتــار و االربطــة كمــا ان . تتحــدد تبعــا لنـوع المفصــل  العاملـة للحركــة و

فــالكثير مــن مفاصــل الجســم يســمح بقــدر معــين مــن المرونــة بفضــل االوتــار و االربطــة . علــي االســتطالة و المطاطيــة 
يـر مـن االنشـطة الرياضـية تتحـدد بدرجـة مرونـة ، وان فاعليـة الفـرد فـي كثالمفاصل وفقا لمداه التشرحيالمتصلة بين هذة 
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                      .                                                                                      الجسم الشاملة او مرونة المفصل ، فالشخص الذي يتمتع بمرونة عالية يبذل جهد اقل خالل اداء المهارة

 :لسباحي الفراشة أهمية المرونة

ان المرونــة تعتبــر مــن  اهــم المكونــات البدنيــة المــؤثرة علــي ( م 2311)" و حــازم حســين ابــو العــي عبــد الفتــاح " يشــير
نتائج السباحة حيث يؤدي عدم كفاية مرونة المفاصل إلي اعاقة مدي الحركة وبالتالي تنخفض كفاءة االداء الفني لطرق 

.  رونـة بصـفه عامـة و بصـفة خاصـة لسـباحي الفراشـة و تـزداد اهميتهـا كلمـا تقـدم العمـرالسباحة ، حيث تظهر اهميـة الم
كمــا ان زيــادة المرونــة فــي المفاصــل لســباحي الفراشــة تعطــي فرصــة للســباح لتحقيــق زمــن افضــل و اظهــار كفــاءة االداء 

مفصــل القــدم لتقليــل المقاومــة المهــاري وذلــك مــن خــالل زيــادة المــدي الحركــي للمفاصــل  المرتبطــة بطريقــة االداء واهميــة 
 .الناتجة عن ضربات الرجلين و مرونة مفصل الكتف لتسهيل أداء  الحركة الرجوعية

 -:ان هناع بعض العوامل التي يجب مراعتها عند تنمية المرونة للسباحين وهيكما 

 .امكانية استخدام تمرينات متحركة بتوقيت بطئ او إستخدام تمرينات ثابتة 

 (  123،م 2311 وحازم حسين  أبو العال  عبد الفتاح).ق  0-2ث الي  23تتراوح ما بين  التمرين الواحدفترة تنفيذ  

 -:لقوة العضلية ا 9-4-3-9

ة تعني أقصـي جهـد يمكـن إنتاجـه الداء لأن القوة العضلية  تنمو مع نمو الطفل و تزداد  خالل مرحلة المراهقة و الطفو  
ن القــوة العضــلية أســاس الوصــول بــالفرد غلــي اعلــي مراتــب البطولــة وتاثيرهــا علــي انقبــاض عضــلي إرادي واحــد، كمــا ا

بعض عناصر اللياقة البدنية كالسرعة و التحمل و الرشاقة ، فهي احد المؤشرات االساسية و الهامة لحالة اللياقة البدنية 
 ج من التشوهاتوضرورية لحسن المظهر وتادية المهارات بدرجة ممتازة وهي ايضا احدي وسائل العال

 :أهمية القوة العضلية لسباحي الفراشة

تعد القوة العضلية من أهم المتغيرات التى تؤثر بشكل مباشر علـى مسـتوي االنجـاز الرقمـي فـى السـباحة ، وتعتبـر القـدرة 
ـــ داء واإلنجـــاز الرقمـــي فـــى الســـباحة ومـــن العناصـــر األسا ســـية العضـــلية ذات أهميـــة ألنهـــا مـــن المتطلبـــات األساســـية ل
ول للوصـــول إلـــى المســـتويات العليـــا، ويتضـــح ممـــا ســـبق أن عنصـــر القـــدرة العضـــلية مـــن أهـــم المتطلبـــات البدنيـــة للوصـــ

 .م 233- 133- 53تظهرفي اداء قوة الشدة و البدء و الدوران فهي اساس سباقات  للمستويات العليا فى السباحة 

 :ي وهناك ثالثة مبادن أساسية لتدريب القوة لدي السباحين وه

 .يجب ان تتشابه طريقة اداء التمرين مع طريقه اداء السباحة بقدر االمكان 

 .التدرج في زيادة المقاومة مع مراعاه أن تتماشي مع درجة المقاومة التي يتعرض لها السباح خالل سباحته 
 (103،م 2311وحازم حسين أبو العال  عبد الفتاح ).يجب ان تؤدي بنفس السرعة -
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 :السرعة 2-4-3-3

تعتبــر الســرعة فــي المجــال الرياضــي مــن القــدرات البدنيــة  االساســية و الهامــة والتــي تلعــب دور مهــم فــي تحســين وتقــدم 
السرعة علي انهـا القـدرة علـي إنجـاز االعمـال بحـدها االقصـي فـي حـدود  تعريفالعديد من الرياضات المختلفة ، ويمكن 

ولتنمـة السـرعة يجـب مراعـاة ، ة مـن نـوع واحـد فـى أقـل زمـن ممكـن قـدرة الفـرد علـى أداء حركـات متكـرر  فهـي فترة زمنية 
  (10،م2331محمد صبحى  . )سرعة كل حركة من الحركات و ترددها بصفتها عامل محدد للقدرة علي االداء

ان الســـــرعة هـــــي عمـــــل حركـــــات مـــــن نـــــوع واحـــــد بصـــــورة متكـــــررة ، وتعنـــــي الســـــرعة فـــــي الســـــباحة مجموعـــــة مـــــن كمــــا 
جســـــم الســـــباح التـــــي تمكنـــــه مـــــن االداء الحركـــــي فـــــي اقـــــل زمـــــن ممكـــــن ،وتختلـــــف مكوناتهـــــا مـــــن المكونـــــات الوظيفيـــــة ل

ــــي ســــرعة اداء حركــــة منفصــــلة أو التــــردد الحركــــي لعــــدد الحركــــات فــــي وحــــدة الزمنيــــة  بــــين مكونــــات اوليــــة  تشــــمل عل
                                                                  .ةالسباح و مكونات مركبة  تشمل علي المكونات االولية مرتبطة بغيرها او ببعضها مع االداء المهاري في

 :أهمية السرعة لسباحي الفراشة

تظهر من خالل ارتباط السرعة الحركية والتوافق الحركـي،  فالحركـات السـريعة  تتطلـب مسـتوي معـين مـن التوافـق حيـث 
في العضالت  فيصبح الداء مميـز بالسـرعة كلمـا تحقـق مسـتوي  يتطلب التركيز علي عملية تبادل االنقباض و االنبساط

السـرعة هـى تلـك المكونـات الوظيفيـة المركبـة التـى تمكـن الفـرد مـن ف. متقدم وهـذا مـا يتطلبـة االداء الجيـد لسـباحة الفراشـة
 .األداء الحركي فى أقل زمن ،وترتبط السرعة بتأثير الجهاز العصبي واأللياف العضلية 

وهى تشمل مكونات السرعة المرتبطة باألداء الحركي واألداء المهاري : السرعة الجزئية : فى السباحة إلى وقسم السرعة 
وتشــمل ســرعة أداء : الســرعة الكليــة  .المــرتبط بطبيعــة األداء مــن ســرعة رد فعــل بســيط ومركــب وســرعة التــردد الحركــي 

أكد أنه توجد عالقة بين السرعة الجزئية والسـرعة الكليـة  مسافة معينة وسرعة أداء البدء وسرعة الدوران فى السباحة كما
 (15،م2336عبد الحق سيد عبد الباسط.)حيث ال توجد عالقة بين سرعة رد الفعل فى البدء وسرعة قطع المسافة

 :خصائص تدريب السرعة 

التـى تشـمل السـرعة  فـى هـذا الصـدد بـأن تنميـة أشـكال السـرعة ( 9444" ) وحـازم حسـين  أبو العـي عبـد الفتـاح"يؤكد 
الجزئيــة والســرعة المركبــة يــتم مــن خــالل التنميــة الجزئيــة وتعتمــد علــى مكونــات الســرعة كــل بطريقــة منفصــلة ، والتنميــة 
المتكاملة تعني تنمية السرعة الكاملة ل داء المهاري ، ولتنمية السرعة تسـتخدم الشـدة العاليـة دائمـًا بمعنـي أن تكـون شـدة 

رعة أقــل مــن القصــوي أو الســرعة القصــوى ولتنميــة الســرعة أيضــًا تســتخدم التمرينــات المختلفــة ســواء أداء التمرينــات بالســ
أبــو العــال  عبــد ) .)كانــت تمرينــات لدعــداد العــام أو الخــاص أو المنافســة وتــؤدي تمرينــات الســرعة بأقصــى شــدة ممكنــة 

 ( 26،م2311، حازم حسين  الفتاح
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  -:التحمل 9-4-3-1

بالعديد من المجاالت الخاصة بنشاط اإلنسان ، فالمفهوم العام للتحمل يتضمن إطالـة الفتـرة التـى  حملالت يرتبط مضمون
يحـــتفظ فيهـــا الفـــرد بكفاءتـــه البدنيـــة للعمـــل وارتفـــاع مقاومـــة الجســـم للتعـــب ضـــد الجهـــد أو المـــؤثرات الخارجيـــة الطبيعيـــة ، 

  .بفاعلية دون هبوط فى مقدرة الرياضي على مقاومة التعفالتحمل هو مقدرة الفرد الرياضي على االستمرار فى األداء ب

يعد الهدف األساسي من تـدريب التحمـل هـو تطـوير القـدرة الهوائيـة ، فالتحمـل هـو المقـدرة علـى االسـتمرار بفاعليـة فـى   
لرفـع  أداء عمل بدني غير تخصصي له تأثيره اإليجابي على عمليات بناء المكونـات الخاصـة بالنشـاط الرياضـي نتيجـة 

تحقيــق التكيــف فــى تــدريب  و .مســتوي التكيــف ألداء األحمــال البدنيــة وانتقــال تأثيرهــا إلــى النشــاط الرياضــي التخصصــي
التحمل ال يعتمد على حجم حمـل التـدريب فحسـب بـل علـى شـدة الحمـل حيـث أن اسـتخدام تمرينـات مرتفعـة الشـدة يـؤدي 

لفتــرة أداء طويلــة ، ويســتخدم لتنميــة اإلمكانــات الهوائيــة طريقــة إلــى نتــائج أفضــل مــن اســتخدام تمرينــات منخفضــة الشــدة و 
 (14،م2311، حازم حسين  أبو العال  عبد الفتاح)  .التدريب الفتري وطريقة التدريب المستمر

 -:التوافت 9-4-3-1

إطار واحد، التوافق في معناه العام يعني قدرة الفرد علي إدماج أكثر من حركة في ان  (م9447احمد الشاذلي ) يري 
وهذا يستلزم كفاءة خاصة من الجهاز العصبي ، حيث يتعين إرسال اإلشارات العصبية إلي أكثر من جزء من أجزاء 
الجسم في وقت واحد قد يستلزم أداء الحركة أن يكون تحريك هذه األجزاء من الجسم في اتجاهات مختلفة في نفس 

حيث  لفردعلي السرعة و الدقة و تحقيق الهدف و االقتصاد في الجهدحيث يتمثل التوافق  في قدرة ا،  اللحظة الزمنية
يتطلب تعاون كامال بين الجهازين العضلي والعصبي إلمكان أداء الحركات علي أفضل صورة خاصة المعقد منها 
عا والتي تتطلب إدماج حركات من أنواع مختلفة فهو يعتمدعلي سالمة ودقة وظائف العضالت واألعصاب وارتباطها م

 .في عمل واحد  فكلما ارتفعت دقة تنفيذ االداء احركي كلما دل ذلك علي ارتفاع مستوي التوافق الحركي

لذا تري الباحثة أهمية ذلك العنصر لسباحي الفراشة النها تستلزم تحريك أجزاء مختلفة من الجسم في توقيت واحد التـي   
فـالتوافق الحركـي فـي سـباحة الفراشـة يكـون مـرتبط . ورة مسـتمرة تستلزم تحريك الـرجلين و الـذراعين و الـراس والجـذع بصـ

بين اكتر من جزء وحركتهما في نفس التوقيت فعندما تؤدي الرجلين ضربتها االولـي تكـون الـراس السـفل و الـذراعين فـي 
ذراعين للخلـف مرحلة دخول الماء ، وعند اداء الرجلين ضـربتها الثانيـة فـان ذلـك يلـزم خـروج الـراس مـن المـاء و رجـوع الـ

 . في مرحلة الدفع

 :أنواع التوافت 

على الحركات اليومية المعتـادة مثـل المشـي أو الصـعود أو النـزول علـى السـلم أو الجـري أو الوثـب وهـي :  التوافت العام
 .جميعها أنواع من التوافق يمكن أن تقابلها ويؤديها أى شخص فى المواقف اليومية من الحياة 

هو الذي يتطلب تدريب خاص على نـوع معـين مـن العمـل مثـل الرياضـي الـذي يمـارس رياضـة معينـة ف: التوافق الخاص 
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تتطلــب التوافــق فــى األداء البــدني ، فــالتوافق الخــاص هــو الــالزم للعمــل أو المهنــة أو الرياضــة التــى يمارســها الفــرد توافــق 
 (44-40.م2337احمد الشاذلي ) .األطراف والتوافق الكلى للجسم 

 : لتوافت لسباحي الفراشةأهمية ا

تدريبات التوافق للسباح من التدريبات العضلية الصعبة نظـرا لكثـرة اشـكال العمـل العضـلي المطلـوب أداءه،كمـا  كما ان  
تتطلــب ان يكــون لــدي الســباح حصــيلة كبيــرة مــن المهــار ات الحركيــة المختلفــة التــي يمكــن مــن خاللهــا عمــل تشــكيالت 

 .     حركية جديدة

- :هناك مواصفات لحمل التدريب عند التخطيط لتنمية التوافق وهي كالتالي كما ان 

 .بالنسبة للناشئ%  75 – 63درجة شدة التدريب من   -

 .ث الي دقيقة 15-13دوام الحمل من   -

 ق0-1من  تتراوح بينفترة الراحة البينية عند التدريب علي مهارة جديدة   -

ة عن نـاتج األداء البـدني للسـباح والـذي أصـبح مـن الظـواهر المعقـدة والمركبـة يعبر الرقم الذي يسجله السباح فى المسابق
فـــى التربيـــة البدنيـــة والرياضـــية وتعتبـــر الســـباحة مـــن أكثـــر األنشـــطة التـــى ارتبطـــت بمحاولـــة االســـتخدام األمثـــل ل ســـس 

ن تحطـيم العديــد مـن األرقــام والقـوانين العلميـة فــى المجـاالت التطبيقيــة وعـن طريــق هـذه الطفــرة التكنولوجيـة وهــذا أمكـن مــ
القياســية عــن طريــق تطــوير واســتحداث بعــض الطــرق واألســاليب فــى التــدريب للعمــل علــى تطــوير األداء بهــا و بتحســين 

أنه على الرغم (  م2332 ")محمد حسن "  كما اشار والمؤثرات التى يخضع لها السباح األرقام تنعكس جميع العمليات 
تعتبــر إحــدي وســائل اإلعــداد البــدني للســباح إال أن الســباحة وحــدها غيــر كافيــة لدعــداد مــن أن الســباحة فــى حــد ذاتهــا 

الحـديث متعــدد الجوانـب الخــاص بالسـباح ويوضــح أنـه عمليــًا ال بـد أن يســتخدم أثنـاء إعــداد السـباح نظامــًا مـن التــدريبات 
 (  12،م 2332 مد حسنمح.)البدنية ذات الجوانب المتعددة على األرض وهذا ما يسمي بالتدريب األرضي

أن اإلعداد البدني أصبح فى اآلونة األخيـرة يشـغل نسـبة كبيـرة ضـمن محتويـات البرنـامج التـدريبي العـام حيـث تصـل كما 
حسـين و حـازم 1117أبـو العـال  عبـد الفتـاح ). من زمن التدريب لدي أقـوي سـباحي العـالم% 03 – 15هذه النسبة إلى 

 (225،م 2311

 : ي  لسباحة الفراشةالتحليل الفن 9-4-1

 :اشة مراحل اربع علي النحو التاليتتضمن  الدورة الكاملة لحركات الذراعين و الرجلين في  سباحة الفر  
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- :ضربات الرجلين مع  دخول الذراعين الماء( المرحلة االولي )

 وتهدف  تلع  المرحلة الي زيادة السرعة االمامية  

                                                                -:وصف االداء في تلع المرحلة

 .     يكون الجسم علي كامل استقامته في الوضع  االفقي -

                                          .تكون الراس اسفل سطح الماء مع االحتفاظ بالشهيق -

        .نين السفلالكتفين مرتفعين عن مستوي المقعده قليال وتتجه الراس و العي -

تكون الذراعان امام الجسم وبارتفاع و اتساع الكتفين وتتجه راحتا اليد السفل و للجانب ويكون المـرفقين مرتفـع قـيال  -
 . واكثر اتساع للخارج عن راحتي اليدين

 .في الوضع االبتدائي لضربات الرجلين يجب ثني الركبتين والفخذين لذلك فإن القدمين  -

                                                          :لوبة الواجبات المط

 . تؤدي ضربات الرجلين لتوليد قوة دافعه المام  -1

 .تقليل درجة مقاومة الماء لكل من  الذراعين و  الجسم  -2

 .زيادة القصور الذاتي الناتجة لمرجحة الذراعين المام -0

 .االعداد الجيد للحركات التالية -4

 :ء لتلع المرحلةاتجاهات االدا

 .تبدأ ضربات الرجلين في لحظه دخول الذراعين  الماء -

 .تدخل اليدان الماء بانسيابية -

  .أمتداد الذراعين المام وللخارج -

 .عدم غوص اليدين في عمق كبير -

 .تؤدي الرجلين الحركة الكرباجية -

 .يدفع الفخذان المام  ثم العلي -
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- :لجسم من  الماءالشد بالذراعين وخروج ا(المرحلة الثانية ) 

 تهدف تلع المرحلة الي زيادة سرعة التقدم المام

  :في تلع المرحلة االداءوصف 

 الكتفين ومرتفعين قليال عن الكتفتكون الذراعان اماما و باتساع  -

 .تتجهه راحتا اليد الي اسفل و للخارج -

                   .االنثناء يالرجلين علي كامل استقامتها و متجاورين وتبدأ ف -

                   .تكون الزاوية بين الجسم و الفخدين  اكثر من  الكتفين  -

                     .تكون الراس بين الذراعين و تتجه المام و السفل -

 .يتم دفع الرجلين في نفس لحظة االنتهاء من مسك الماء -

 .زيادة سرعة اليدين في حركتهما السفل و للخلف -

ن فــي موضــع مرتفــع عنــد بدايــة الشــد تتجــه اليــدان اوال االحتفــاظ بــالمرفقي -
 .للخارج ثم للخلف ثم للداخل

 .ترفع الرجلين العلي من مفصل الركبتين -

 .خروج الكتفين خارج الماء بامتدادالصدر العلي -

 .يتم انتهاء الشد بالذراعين و رفع الراس و خروج القدمين من  الماء في نفس ذات الوقت -

 :الواجبات المطلوبة

                             .اقالل مقاومة الماءعلي الذراعين و الجسم -

                                   .زيادة قوه الدفع بواسطة الذراعين -

 .االعداد الجيد لتنفيذ حركات المرحلة التالية -

 :اتجاهات االداء لتلع المرحلة

 .ءيتم دفع الرجلين في نفس لحظة االنتهاء من مسك الما -

 .زيادة سرعة اليدين في حركتهما السفل و للخلف -
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مرتفع عند بداية الشد تتجه اليدان  االحتفاظ بالمرفقين في موضع -
 .اوال للخارج ثم للخلف ثم للداخل

 .ترفع الرجلين العلي من مفصل الركبتين -

 .خروج الكتفين خارج الماء بامتدادالصدر العلي -

اس و خروج القدمين من  الماء يتم انتهاء الشد بالذراعين و رفع الر  -
 .في نفس ذات الوقت

                -:الدفع بالذراعين مع اداء ضربات الرجلين ( المرحلة الثالثة) 

                                                         (القوة المميزة بالسرعة) تهدف تلك المرحلة الي زيادة السرعة االمامية من خالل الدفع القوي السريع 

                                                  :في تلع المرحلة وصف االداء

  .حركة الذراعين للخلف باقصي سرعة و الشد مع ثني المرفقين أثناء باتساع الكتف الذرعان منخفضان -

  . ثني الركبتين ليصبح مستوي الرجلين اعلي من المقعدة و الفخذين في مستوي الجسم -

  .الجسم موازي للماء و الصدر اعلي سطح الماء -

 .اءعدم السماح بارتفاع الكتفين اعلي من  سطح الم الراس مرتفعه العلي و النظر لالمام -

 :الواجبات المطلوبة

 .مقاومة الماء للجسمتجنب   -

                                             .التركيز علي االتجاه االفقي للحركة االمامية -

زيادة الدفع المام بواسطة حركة الدفع بالذراعين و ضربات  -
        .الرجلين

 :اتجاهات االداء لتلع المرحلة

 .تزامن اخراج قوة دفع الرجلين و الذراعين معا -

 .وقف ضربات الرجلين عندما تترك اليدان الماء -
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 .حركة الذراعين للخلف باقصي سرعة -

 .لما امكن تقريب المرفق واليدين من  الجسم ك -

 .عدم السماح بارتفاع الكتفين اعلي من  سطح الماء -

  -:االنطيت مع  اداء الحركة الرجوعية للذراعين( المرحلة الرابعة) 

 :وصف االداء

حيث تتحرك الذراعان المـام خـارج المـاء وتبـدأ الـرجلين فـي االنثنـاء .تؤدي كل من  الذراعين و الرجلين حركات تمهيدية 
                                                                  . ة الجديدة و يكون الجسم في وضع افقي ويتوف اخذ الشهيق و تعود الراس داخل الماءاستعداد للحرك

                                                :في تلع المرحلة االداءوصف 

 .دة الذراعان للخلف و اليدين قريبه من  المقع -

 .المرفقين قليالثني راحتا اليدين تتجهان العلي و للداخل و  -

                                          .الرجلين ممتدتين وعلي كامل استقامتهما -

                              مستقيم و العلي الكتفان مرتفعين عن المقعدة و الصدر  -

             .ين المام من  مفصل الكتفعدم بدء ثني الرجلين قبل تحرك الذراع -

           .              دخول الوجة الماء في نفس وقت تحرك الذراعين -

              .تنتهي حركة الذراعين في نفس لحظة بداية ضربات الرجلين -

 .زيادة السرعة االمامية للحركة الرجوعية للذراعين -

 .صلي الكتفترفع الرجلين العلي مع  اقصي امتداد لمف -

 :الواجبات المطلوبة

 تحقيق اقل قدر من  المقاومة المائية نحو الجسم  -

 .ور الذاتي الناتجة عن مرجحة الذراعين لالماماالستفادة من تاثير قوة القص -

 .لالسترخاءاعطاء فرصه لعضالت الذراعين  -

 .االعداد لحركت المرحلة التالية -
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 :اتجاهات االداء لتلع المرحلة

الرجلين قبل تحرك الذراعين المام من  مفصل  عدم بدء ثني -
                 .الكتف

 .دخول الوجة الماء في نفس وقت تحرك الذراعين -

 .تنتهي حركة الذراعين في نفس لحظة بداية ضربات الرجلين -

 .زيادة السرعة االمامية للحركة الرجوعية للذراعين -

 .فترفع الرجلين العلي مع  اقصي امتداد لمفصلي الكت -

  .تجنب غوص المقعدة -

                                             -:نظام  التنفس 

                                                      :يكون علي النحو التالي

                                            .كتم النفس(:  المرحلة االولي)

                                           .ة اخراج الزفيربداي(: المرحلة الثانية ) 

                  .   الشهيقنهاية اخراج الزفير و بداية (: المرحلة الثالثة) 

                    .  (71-65، م1112اسامة كامل راتب  و علي محمد زكي ) .نهاية الشهيق و بداية كتم النفس(: المرحلة الرابعة)

 :العمل العضلي لسباحة الفراشة  9-4-1

ستعراض العضالت العاملة في سباحة الفراشة يمكننا أن نضـع أيـدينا علـي النقـاط الحاسـمة فـي األداء مـن حيـث بـذل إوب
 .القوة وما تحتاجه الحركة من مرونة وتوافق عضلي عصبي 

 :عمل العضلي لحركة الذراعين  9-4-1-4

  :خيل حركة الشد 

 .العضلة الغرابية ، ذات الرأسين العضدية : هي خالل مرحلة الشد العاملة تكون العضالت 

ينتقل العمل إلى العضالت المدملجة العظمـي والعنصـري يصل الذراع عند الوضع العمودي  عندمامرحلة الدفع وخالل  
ية الصغرى ويعمالن والظهرية العريضة والعضالت الصدرية العظمي والصغري ، ونصف العضلة المعنية الكبرى والمعن

 .لوح الكتفكعضلتين مثبتين لعظم 
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 :وخيل الحركة الرجوعية للذراعين 

- :خالل الحركة الرجوعية للذراعين حيث تعمل العضالت بالشكل التالي

وتعمل العضلة على إبعاد الذراع وتساعد في حركته إلى األمام والخلف بواسطة األلياف : العضلة الدالية -     
 .والخلفية األمامية 

 ( .إبعاد العضد)مع العضلة الدالية ترفع : العضلة فوت الشوكة -    

 .وهى تدور العضد إلى الخارج : العضلة تحت الشوكة -    

 .وهى تدير العضد إلى الداخل : العضلة تحت الكتف -    

 .وهى تدير العضد إلى الداخل : العضلة المستديرة الكبيرة -   

 .وهى تدير العضد إلى الخارج: ديرة الصليرة العضلة المست -   

 . تعمل على بسط مفصل المرفق: العضلة ذات الثيع رؤوس العضدية  -    

خالل ( األلياف العليا )وتعمل العضلة المنحرفة المربعة  ،وأثناء الحركة الرجوعية تكون عضالت الذراعين مرتخية
 (Ian A. McLeod 2010.175-177) .حركة الذراع ل مام لعملية مسك الماء 

 مجموعة عضيت الجذع : 

تعمــل علــى تثبيــت القاعــدة التــى تتحــرك عليهــا عضــالت الــذراعين والــرجلين فــي الســباحة ويــتم فــي هــذا العمــل أحــد       
أنواع االنقباض العضلي الذى يتصف بالثبات المستمر في الجذع فيجب أن يحتفظ بالعمود الفقري مستقيمًا وهذا يتطلـب 

 :كبيرة من مجموعة عضالت الجذع وهي كما يلي قوة

 تعتبر العضلة الصدرية العظمى وتعتبر االساسية حيث تعمل هذه العضلة على :العضيت االساسية للصدر
 .وتحريك الذراع ودورانه تجاه الناحية األنسية ( حركة القبض ) تحريك الذراع إلى األمام 

  العضيت االساسية للبطن: -

 خالل حركة الجذع الدولفينية وعندما تنقبض هذه العضلة تثني الجذع إلى األمام: يمة البطنية العضلة المستق - أ

 .العضلة المنحرفة البطنية الخارجية  - ب

 .العضلة المنحرفة البطنية الداخلية  -ج

 .العضلة المستعرضة البطنية  -د
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  العضيت االساسية للجزء العلوي من الظهر: 

وتعمل عند انقباضها  تقريب و جذب وضم الذراع إلى ( : الوسيعة الظهرية ) العضلة العرضية الظهرية  - أ
 .خالل الحركة الرجوعية للذراعين الخلف

 . خالل الحركة الرجوعية للذراعين تعمل علي  رفع الذراع إلى أعلى مستوى الكتفالعضلة المربعة المنحرفة  - ب

 (Ian A. McLeod 2010.319-320).  العضيت المعينية الكبيرة والصليرة  -ج

 :العمل العضلي لحركة الرجلين 9-4-1-9

 :خيل حركة الرجلين السفل

تعمـل العضـالت الحرقفيـة االبسواسـية كمحـرك أساسـي وتقـع مجموعــة العضـالت علـى عمـق فـى التجويـف البطنـي ، ثــم  
 .المستقيمة الفخذية  ترتبط عمل العضلة ذات األربع رؤوس الفخذية وفى نهاية حركة الرجلين ألسفل تعمل العضلة

 :خيل حركة الرجلين العلى

تعمل العضلة التؤامية كأساس للحركة وترتبط بعد ذلك بحركة العضلة ذا الرأسين الفخذية ثم تعمل العضلة التؤامية 
وٕاحدى عضالت خلف الساق فى الحركة ألعلى ، لتمنع مفصل القدم من االنثناء بفعل ضغط الماء خالل حركة 

 .الرجلين 

المنحرفة البطنية ، المستقيمة البطنية تقوم بعمل ( العضالت القطنية ) حيث تعمل عضالت المنطقة الظهرية السفلي  
           .كمثبتات للحوض لتصبح قاعدة جيدة لعمل الرجلين

 :عضيت الرجلين االساسية 

 .بسط مفصل الفخذ وتعمل العضلة على ( العظمى ، الوسطى ، الصغرى)وتشمل علي  :العضيت االلية  - أ

المتسعة  -المستقيمة الفخذية )و تتكون من أربعة عضالت هى  :العضلة ذات االربعة رؤوس الفخذية  - ب
وتعمل العضلة المستقيمة الفخذية في قبض مفصل الفخذ ( المتسعة المتوسطة  -المتسعة األنسية  -الوحشية 

 .مفصل الركبة والعمل األساسي للعضلة ذات األربعة رؤوس الفخذية هو بسط 

  وتعمل على قبض مفصل الركبة( : القابضة للركبة ) عضيت خلف الفخذ. 
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  وتعمل على تقريب الفخذ إلى الجسم :العضلة المقربة. 

  وتعمل على قبض مفصل الفخذ وقبض مفصل الركبة :العضلة الخياطية. 

 العضيت الرئيسية التي تحرع مفصل القدم: 

 عمل العضلة على بسط مفصل القدم وت: العضلة القصبية االمامية  - أ

رفع الكعب إلى أعلى أثناء نهاية حركة ) وتعمل العضلة على قبض مفصل القدم : العضلة التوأمية  - ب
 .(Ian A. McLeod2010.401-407)      . (الرجلين  

 :التدريبات اللرضية  9-4-2

انه يمكن  تقسيمها من  حيث مـدتها  و الـبعض  اختلف العلماء في تقسيمها الي انواع  ثابته او محددة ، فيري البعض 
االخــر طبقــا لديناميكيــة الحركــة ، ويــري الــبعض االخــر تقســيمها وفقــا للغــرض منهــا و المجموعــات العضــلية التــي تتــاثر 
باالداء الحركي وورد عـن بعـض العلمـاء راي اخـر فـي تقسـيم التـدريبات مـن حيـث الغـرض حيـث اسـتخدامها فـي االعـداد 

- :ل عليالبدني لتشم

- (:إعداد عام) تدريبات بنائية شاملة  9-4-2-4

 و تستخدم في  االعداد العام وقسمت الي

محاولــة اكســاب الجســم القــوة والمرونــة العامــة وتحســين القــوام وتتميــز حيــث ال تحتــاج الــي  جهــد كبيــر او الــي قــدرات  -
 .بدنية خاصة

بتها عن التدريبات السابقة وتعمل علي  اكساب الجسم تدريبات لتطوير اجهزة الجسم المختلفة و تزيد صعو  -   
احساس حركي يزيد من  تحكم الفرد في حركتة االرادية ويتم بالتناغم بين الجهاز العضلي و العصبي وبذلك يسهل 

 .التدريب علي المهارات الجديدة وتهدف الي تحسين اداء الحركات بصورة صحيحة و االقتصاد في الجهد 

 (.إعداد خاص)ت بنائية الجزاء خاصة من  الجسم تدريبا 9-4-2-9

وهي وسائل تدريبيـة تسـتهدف تنميـة االنـواع الحركيـة الخاصـة لمختلـف االنشـطة الرياضـية باسـتخدام التـدريبات التـي 
تكســـبة مكونـــات اللياقـــة البدنيـــة التـــي تعينـــه علـــي االتقـــاء بمســـتوي االداء الحركـــي والغـــرض منهـــا التمهيـــد الكتســـاب 

االهتمـــام بتقويـــة مجموعـــات معينـــة وٕاعـــدادها لتناســـب نـــوع المهـــارة وعـــادة مـــا تـــؤدي هـــذة التـــدريبات دون  المهـــارة و
االهتمــام بتكنيــك الحركــة و ذلــك للعمــل علــي إعــداد  العضــالت والمفاصــل  و العمــل علــي توازنهــا ثــم الــربط بــاالداء 

 -:المهاري بطريقتين
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 .ت واالداء المهاري استخدامها كتدريبات خاصة بما يتفق مع عمل العضال -

تعطي كتدريبات نوعية تختص باجزاء المهارة و مراحل تنفيذها بالصورة االخيرة مدعمة بالقوة المناسبة المطلوبة  -
 .و االداء السليم والتوقيت المظبوط

 (.إعداد نوعي)تدريبات نوعية مرتبطة بنوع المهارة  9-4-2-3

ــالنواحي الفنيــة تهــدف الــي التــوازن والتناســق بــين اجــزاء الجســم  ــه فهــي تطــور قــوة العضــالت مــع االهتمــام ب كل
والوصــول باالعــب الــي اعلــي مســتوي مــن حيــث القــدرة علــي االداء الحركــي و المهــاري فكــال مــنهم يســير جنــب 
الــي جنــب وغالبــا مــا  تكــون هــذة التــدريبات مركبــة و صــعبة و متقدمــة وغالبــا مــا  تعطــي هــذة التمرينــات داخــل 

الملعب الخاص بالنشـاط الرياضـي النـوعي بحيـث تـؤدي فـي مجموعـات صـغيرة او كنشـاط صاالت التدريب او 
 .فردي في البطوالت

 :مراحل  التقدم في  هذة التدريبات يكون عن  طريت 

 .زيادة زمن االداء -

 (.الكم  –العدد )زيادة كمية التدريبات من حيث  -

 .زيادة كمية تكرار التدريبات -

 ( 22 -26،م2316محمد ابراهيم شحاته).لتدرج في  صعوبتهااالداء و اتغير طريقة  -        

 :فلسفة التمرينات اللرضية فى السباحة   9-4-7

إن التمرينات الغرضية وتكنيك أداء المهارة هى جزء ال يتجزأ من أغلب برامج السـباحة ، حيـث إن لكـل مـدرب تمريناتـه  
وتلعــب التمرينــات .فــع مســتوي األداء فــى مهــارات الســباحة المختلفــة المفضــلة وأســلوب التكنيــك المفضــل لــه والمصــمم لر 

أيضًا دورًا أساسيًا فى تقييم مستوي التقدم أو معـدل التقـدم فـى تطـوير طريقـة السـباحة ، وذلـك عـن طريـق تحديـد كـل مـن 
معـدل تقـدم السـباح العناصر اإليجابية والسلبية لمستوي مهارة السباح، أى تحديد نقـاط الضـعف التـى قـد تـؤدي إلـى بـطء 

فى مهارة من مهارات السباحة ، وبالمثل التمرينين أو سلة التمرينات التى يتم اقتباسها أو ابتكارها مـن مراقبـة أو مشـاهدة 
السباحين أصحاب المهارات العالية والمدربين الناضجين وال يوجد خطأ أو عيب فى ذلك ، وبمعني آخر فإنه يجب على 

دة نموذج لتمرين جديد مع مراعاة وجود عدة اعتبارات ال بد من التوقف عندها قبـل تطبيقـه لهـذا المدرب التعلم من مشاه
إذا اســـتخدم تمـــرين منفصـــل بـــدون إدراك موقعـــه فـــى عمليـــة التعلـــيم الكليـــة أى بـــدون توظيفـــه فـــى مكانـــه حيـــث التمـــرين 

ء المرغـوب فيـه وذلـك فـى حالـة أن الصحيح يمكن أن يكـون ذو تـأثير غيـر فعـال بـل إنـه يمكـن أن يضـعف مسـتوي األدا
المدرب ليس لديه خبرة كافية عن كيفية تطويع هذه التمرينات لخدمة المهارات ، أو فى حالة وضع تمرين له فى تسلسل 

يجــب قبــل تطبيــق المــدرب لتمــرين جديــد مراعــاة أن يكــون التمــرين مناســب للمســـتوي كمــا .منطقــي داخــل سلســلة الــتعلم 



 

20 

، كذلك مراعاة متطلبـات هـذا التمـرين مـن قـوة ، ومرونـة ، وأن يكـون مسـتوي هـذا التمـرين عنـد  المهاري الخاص بالسباح
 مستوي معين لتحقيق النتائج المرجوة ويجب أن تنفذ التمرينات تحت إشراف محكم بجانب التغذية المرتدة الكافية  

المهـارات التـى يؤديهـا الفـرد مـن حيـث العمـل التمرينـات التـى تشـابه  فـى تكوينهـا الحركـي مـع " التدريبات المشـابهة هـى ف
العضلي فى النشاط  الممارس باستخدام المجموعات العضلية العاملة فى المهـارة ذاتهـا وفـى نفـس المسـار الحركـي وهـذه 
التمرينــات مــن شــأنها رفــع مســتوي األداء المهــاري للســباحين مــن خــالل إدخالهــا فــى بــرامج التــدريب خــالل فتــرات الموســم 

احمــد محمــود عبــد الحكــيم )  .ي المختلفــة وذلــك حتــى يمكــن الوصــول بالســباحين إلــى أعلــى مســتوي مهــاري ممكــنالتــدريب
 (22.  م2331طلب

ان تطوير القوة العضـلية  ككـل تقـي السـباح مـن  االصـابات وهنـاك العديـد مـن  الدراسـات اثبتـت مـدي العالقـة بـين  كما 
و لضـمان نقـل تـأثير تـدريبات القـوة الـي االداء الفعلـي للسـباحة  لسـباحة تدريبات القوة خارج الماء ومدي تطوير مستوي ا

 -:يجب مراعاة

 .س سرعه االداء في النشاط العضليان تكون التدريبات بنف .1

 .يجب ان تكون في نفس اتجاه المسار الحركي .2

 .يجب ان يكون نفس االنقباض العضلي المستخدم في النشاط التخصصي .0

 .لوضع الذي تمارس عليه في االداء الفعلياداء التدريبات في  نفس ا .4

واذا أردنــا تطــوير االحســاس بـــاألداء الحركــي لــدى المتعلمـــين فــي المهــارات األساســية لســـباحة الفراشــة  فيجــب االهتمـــام 
 بالتركيز على استخدام تمرينات يتشابه فيها الجهد العضلي مـع متطلبـات األداء المهـاري مـن حيـث مسـار ومـدى الحركـة

افضل ثقل يمكن استخدامه في هذة المرحلة هو وزن الجسم و ان تتم تلك التدريبات خالل فترة االعداد لضمان كما  ان 
 (143، 101 .م 2311أبو العــال عبدالفتاح، حازم حسين ). تحقيق افضل النتائج

 :المشابهة ليداء الفعلي  التمرينات8- 9-4

فــى تكوينهــا الحركــي مــع المهــارات التــى يؤديهــا الفــرد مــن حيــث العمــل  التمرينــات التــى تشــابه " التمرينــات المشــابهة هــى 
حيث يجب أن يرتبط أسلوب تدريب الصفة البدنية الخاصـة بنوعيـة األداء مـن جانـب ومـن  الممارسضلي فى النشاط الع

اعـدة األساسـية ناحية أخـري علـى قـدرة األسـلوب المسـتخدم حتـى يمكـن تـوفير إمكانيـة التـدريب علـى المهـارة ذاتهـا ألن الق
فى تنمية القوة الخاصة تعتمد عى التوافق المتجانس للتـوتر العضـلي للمجموعـات العضـلية والتـى تقـوم بهـا أجـزاء الجسـم 

ضــرورة االســتعانة بالتمرينــات التــى تــؤدي بصــورة تتفــق مــع طبيعــة األداء للمهــارة الحركيــة  نظــرا الهميــة و.ألداء المهــارة 
العاملة فى المهارة ذاتها وفى نفس المسار الحركي مما يكون له أفضل األثر فى تحسين  باستخدام المجموعات العضلية

 (03،م2316محمد ابراهيم شحاته)الصفات البدنية وبالتالي تحسين مستوي األداء المهاري للمهارة 
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التدريب أو التعليم يمكن وتري الباحثة أن استخدام أسلوب التمرينات النوعية المشابهة لمهارات سباحه الفراشة سواء فى  
أن يحتل دورًا هامًا فى سرعة التعلم وتحسين مستوي األداء المهاري ، ولزيادة عاليـة هـذا األسـلوب التـدريبي ينبغـي إتبـاع 

- :األسس التالية 

 . عمل تمرينات خاصة  بالعضالت والمسار الحركي للمهارات المراد تعليمها أو تحسينها -

 .والتدرج منها إلى الصعبة  البدء بالتمرينات البسيطة -

 .ياالهتمام بهذا األسلوب عندما يكون الهدف هو تنمية الصفة البدنية مع تحسين األداء المهار  -

 .إذا أعطيت تسهيالت للتنفيذ فال يجب أن تكون على حساب الجزء األساسي من التمرين  -

 (62،م2316محمد ابراهيم شحاته)كرار التمرينات على قدرة الالعب يتوقف عدد ت -

 :أهداف التدريبات المشابة ليداء   9-4-8-4

ــراهيم شــحاته" يــذكر ــد إب أن هــدف التــدريبات المشــابهة هــو تنميــة وتطــوير كــل الخصــائص البدنيــة   (م 9442" ) محم
- :والمهارية التى يتميز بها نوع النشاط الممارس ، وينبغي أن يحقق األداء الفني لهذه التمرينات الشروط التالية 

 يكون التمرين اقتصاديًا فى بذل الجهد كلما أمكن  أن -

 االستفادة من قوانين العلوم الطبيعية مثل القصور الذاتي ، الجاذبية ، االحتكاك  -

 (70.م2316مد ابراهيم شحاتهمح) .ئي للتمرين التاليهو وضع ابتداللتمرين  يكون الوضع النهائي -

- :ي النقاط التاليةوهنا تكمن أهمية الد ارسة كما تراها الباحثة ف

 .في تحسين األداء المهاري لسباحة الفراشةخاصةعلى توفير الجهد والوقت تعمل التمرينات النوعية ال -1

استخدام التمرينات النوعية الخاصة يساهم في امـداد الالعبـين بالثقـة واألمـان، وذلـك مـن خـالل تنميـة الصـفات  -2
 .ةسباحة الفراش بدنية الالزمة والتدرج في  تدريبال

تعمل التمرينات النوعية الخاصة على تطوير الصفات الحركية والبدنية المرتبطة بسباحة الفراشـة كونهـا تتشـابه  -0
 .في تكوينها ل داء المهاري واتجاه العمل العضلي

اســتخدام التمرينــات النوعيــة الخاصــة محاولــة علميــة جــادة الضــافة الجديــد فــي بــرامج التــدريب ألنــواع الســباحة  -4
 . المختلفة
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االهتمـام بهـا وفقـا لـ راء الخبـراء واسـتخدام التـدريبات التـي  بق أهميـة التـدريبات النوعيـة ووجـوبري الباحثة مما ست 
تتميــز بــنفس المســار لحركــي والزمنــي المشــابه للمهــارة األساســية ســواء كــان داخــل الوســط المــائي أو خارجــه لتنميــة 

من التدريب بإمكانيـة اسـتخدام حركـات قريبـة بقـدر اإلمكـان مـن التـى  الكفاءة البدنية للسباحين حيث يتميز هذا النوع
 :تؤدي أثناء السباحة ، وكذلك تنظيم نوعية المقاومة وتتلخص هذا النوع من التدريب فيما يلي 

 .إمكانية أداء أنواع كثيرة من التدريبات باستخدام مدى واسع من السرعات المختلفة  -

 .وة العظمي أو األقل من العظمي خالل جميع مراحل الحركة إمكانية األداء مع استخدام الق -

 عي على العضالت المطلوب تدريبها إمكانية استخدام أنواع كثيرة من التدريبات مع التركيز الموضو  -

يــؤدي إلـــى االقتصـــاد فـــى الجهـــد المبـــذول نتيجـــة التركيــز علـــى العضـــالت المقصـــودة دون إضـــاعة الوقـــت فـــى  -
 .همية تدريب عضالت ليست بذات أ

 .تقليل فرص التعرض لدصابة  -

 (75.م2316مد ابراهيم شحاتهمح).  التسخين مرتفع الشدة  زمنتقليل  -

 (: ( 4D PROأداة   9-4-2

هـو حاصـل علـي دكتـوراه فـي  الطـب وعلـوم Dr: Hamayun Gharavi.med ""الطبيـب الرياضـي  االلمـاني  ابتكر 
لطب الرياضي التطبيقي وهو طبيب معالج و مدرب لياقة للعديد من الفرق الرياضة ومؤسس ومدير االكاديمية االلمانية ل

بغـرض اعـادة تاهيـل الرياضـين االوليمبـين المصـابين فهـو ال يعجـل مـن  (4D PRO)وقام بتصـميم .االوليمبية المختلفة 
ن و الجـنس الشفاء بقدر ما يعمل علي تحسين مستوي جـودة الحركـة ويمكـن ان يسـتخدمة الجميـع بغـض النظـر عـن السـ

 .وتقديم تدريب فردي تخصصي مثالي لتحقيق االهداف المختلفة و في الستمتاع 

 (: ( 4D PROماهية أداة  9-4-2-4  

 -:قطع 4هو نظام من العتالت بين الجاذبية ووزن الجسم مكون من 

  .مقبضان  -

  .حلقتان من النيوبرين -

 .سم123قابل للضبط الطول طولة  حزامان غير مران  -

 .تعلق منهاسم ببدايتها وبنهايتها حلقة  23مرنة  طولها  اذرع 4 -
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  .االكمام مصممه بصوره تضمن االمان و اقصي درجات السالمة  -

 .مزود باداه تثبيت علوية بالسقف اوعلي  عقل الحائط وفقا لطبيعة االستخدام -

 .م 0233- 2223: ارتفاع التعليق -

- :تليه استخدامه 9-4-2-4

 .مكنك مواجهة نقطة الربط مواجهة او تعلق الجهاز من الوقوف  ي        -

 من الوقوف  الظهر مواجهه لنقطة الربط  او تعلق الجهاز. 

 من الوقوف بالجانب جانب نقطة الربط . 

 من  الرقود أثناء وجودك على األرض  يمكنك وضع الرقود او  االنبطاح  او الرقودعلى جانبك 

 ارين التي يمكنك استخدامها الستهداف كل عضلة الجسمهناك العديد من األشكال المختلفة للتم 

  يمكن التحكم في مستوى المقاومة وصعوبه االداء من خالل زاوية الميـل حيـث يسـمح باسـتخدام عـدد أكبـر مـن
 .في نفس الوقت باإلضافة  مجموعات العضالت

 -:مميزاته 9-4-2-9 

 يعمل علي العمل العضلي المتتالي المستمر. 

 جموعة عضلية في وقت واحديدرب اكثر من م. 

   (المرونة_ التوازن _ القوة ) يمكن تطوير كال من.   

  فهو يعمل علي تحسين مستوي المرونة بصورة تتماشي مع وزن الجسم المستخدم         . 

 ء امكانية التـدريب الـوظيفي لتنميـة القـوة والقـدرة العضـليه والتحمـل العضـلي والمرونـات واالطـاالت  الالزمـة الدا
 .الحركات االساسية المطلوبة للنشاط الرياضي من خالل التدريب علي الحركات ذات المفاصل المتعددة 

  يتـــيح تـــدريب مركـــز الجســـم مـــن خـــالل عضـــالت ومفاصـــل الـــبطن وعضـــالت منطقـــة اســـفل  الظهـــر و منطقـــة
 (:schlingentrainer-www.4dpro.de--https(.    الحوض ومنطقة مفصلي الفخذ

 :الدراسات المرجعية  9-9

https://www.4dpro.de/schlingentrainer
https://www.4dpro.de/schlingentrainer
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 :الدراسات  العربية 9-9-4

 م2316محمد مصطفي االلفي إمبابي ، رسالة ماجستير، : اسم الباحع 

تأثير تدريبات القوة العضلية للعضالت العاملة لمنطقة الجذع علي فاعلية  االداءالمهاري و الرقمي  :عنوان البحع
 لناشئين في سباحة الفراشةل

 .المنهج التجريبي: المنهج المستخدم

وحدات  0أسبوع بواقع  12سنة بنادى الحوار الرياضى، استغرقت الدراسة 12-11سباحا من مرحلة  24 :عينة البحع
 .تدريبية فى األسبوع الواحد

ة لمنطقة الجذع واألداء المهارى والمستوى أن البرنامج التدريبى أثر إيجابيا على القوة العضلية والقدر :.أهم النتائج
الرقمى لسباحى الفراشة، مما دال على وجود ارتباط قوى بين قوة عضالت منطقة الجذع ومستوى األداء المهارى 

 .والرقمى لسباحين الفراشة، وتفاوتت نسبة التحسن بين السباحين

 م2310حسام ممدوح حسن علي عبد الحميد, رسالة ماجستير , :اسم الباحع 

تاثير استخدام  التدريبات النوعية لتصحيح أخطاء االداء الفني علي مستوي االداء لسباحي الفراشة : عنوان البحع
 ناشئين

 .المنهج التجريبي: المنهج المستخدم 

سباح للمجموعة التجريبية تم اختيارهم بالطريقة  11سباح منهم  21واشتملت عينة الدراسة على  :عينة البحع
 .ئيةالعشوا

أدى إلى ارتفاع نسبة التحسن فى تحسين (قيد البحث)التدريبات النوعية لها تأثير إيجابى فى تنمية االداء :أهم النتائج 
لبرنامج كما ان  االداء الفنى والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة الناشئين لصالح القياس البعدى للمجموعة التجربية

 .ًا فى تحسين األداء الفنى والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة التدريبى المقترح له تأثيرًا إيجابي

 م9449محمد منير محمد, رسالة ماجستير, : اسم الباحع 

 .المساهمة النسبية لمرونة المفاصل في المستوي الرقمي لسباحي الصدر و الفراشة: عنوان البحع 

 لمنهج التجريبيا: المنهج المستخدم

 .اشة من سباحي أندية محافظة الفيوم و النادي األهلي سباح صدر و فر  03 :عينة البحع

 .عالقة أرتباطية عكسية بين المستوي الرقمي و مرونة مفصل الكفين  في  أتجاه المد :أهم النتائج
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م الصدر و قياسات المرونة المتمثلة في  مرونة مفصل القدم 25عالقة طردية بين المستوي الرقمي لسباحي هناك  -
 .ميثني فكلما  زادت  المرونة تحسن المستوي الرقفي  أتجاه  ال

 2313 محمد عبد الرحمن محمد مجر،رسالة دكتوراة،  :اسم الباحع 

تاثير برنامج تدريبي نوعي لتنمية القوة المميزة بالسرعة داخل الماء علي بعض المتغيرات الكيناميتكية  :عنوان البحع 
  والمستوي الرقمي لسباحي الفراشة

 .المنهج التجريبي: ستخدمالمنهج الم

 .بالطريقة العمدية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة طالب15 :عينة البحع

ويوصــى الباحــث .قــد أثــر البرنــامج النــوعى المقتــرح خاصــة البرنــامج باســتخدام جهــاز الشــد المــائي باألثقــال: أهــم النتــائج
ي فى تطوير القوة المميزة بالسـرعة والمسـتوى الرقمـى لسـباحى الفراشـة باالسترشاد بالبرنامج النوعى المقترح لتأثيره االيجاب

مــن الناشــئين واالسترشــاد بالبرنــامج النــوعى المقتــرح لتــأثيره االيجــابي فــى تطــوير القــوة المميــزة بالســرعة والمســتوى الرقمــى 
لطــرق األخــرى وبعــض لســباحى الطــرق األخــرى ســواء مــن الناشــئين أو العمــومى واجــراء دراســات مماثلــة علــى ســباحة ا

الصفات البدنية األخرى التـى لهـا تـأثير فـى المسـتوى الرقمـى وضـرورة اسـتخدام جهـاز الشـد المـائي باألثقـال داخـل بـرامج 
التـدريب الخاصـة بالسـباحين للتطـوير مـن القــوة المميـزة بالسـرعة خاصـة والقـوة العضــلية عامـًا ممـا يـؤثر علـى المســتويات 

 .الرقمية للسباحين

 م 9447رسالة ماجستير، محمد محمد خفاجي :احعاسم الب 

 .تاثير برنامج للتدريبات النوعية علي تحسين المستوي الرقمي لسباحي الفراشة: عنوان البحع 

 المنهج التجريبي: المنهج المستخدم 

جامعة المنيا  بكلية التربية الرياضية” الفرقة الرابعة ” اشتمل مجتمع البحث على طلبة تخصص السباحة  :عينة البحع 
أثنــين وثالثـــون طالبـــًا ، وقـــام الباحــث باختيـــار عينـــة عمديـــة مـــن ( 02)م والبـــالغ عـــددهم 2337-2336للعــام الجـــامعي 

وتـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين متسـاويتين %(  40275)أربعة عشر طالبًا بنسبة مئوية قـدرها ( 14)مجتمع البحث قوامها 
 بسبعة طال( 7)ومتكافئتين قوام كل منهما 

الكفـاءة البدنيـة كمـا  ةالتدريبات النوعية المقترحة لها تأثير إيجابي علي مستويات األداء في سـباحة الفراشـ :النتائج أهم  
اسـتخدام التـدريبات  ة،للعضالت العاملة في النشاط التخصصـي تسـاعد علـى تحسـين المسـتوى الرقمـي فـي سـباحة الفراشـ

ي فـي سـباحة الفراشـة مـع اختيـار التمرينـات المناسـبة فـي تكوينهـا ومتطلباتهـا النوعية نفس المسار الحركي والعمل العضل
  تحسين المستوى الرقمي فيتساعد 
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 .أدوات المقاومة في حمام السـباحة يسـاعد علـى تقويـة العضـالت العاملـة فـي سـباحة الفراشـةضرورة استخدام احدث  -
ذو هادفيـة فـي تحقيـق أفضـل مسـتوى  يبيـة الحديثـة والتـي تعتبـرالتمرينات النوعية األرضية تعتبر من أحدث البـرامج التدر 

اختيـار تمرينـات مـن ألعـاب أخـرى فـي نفـس المسـار الحركـي المطلـوب يسـاعد علـى تقويـة العضـالت العاملـة فـي . رقمـي
اسـتخدام مهـارات الرياضـات األخــرى  .سـباحة الفراشـة ممـا يسـاعد علـى تحســين التكنيـك الـذي يـؤثر علـى المســتوى الـرقم

المسـارات الحركيـة  . المشابهة ل داء فـي رفـع المسـتوي الفنـي لتـوفير عنصـر الحداثـة فـي التـدريبات ورفـع الكفـاءة البدنيـة
وطــرق األداء تعتبــر هــي المحــك الرئيســي لوضــع وتجميــع التــدريبات النوعيــة التــي تســاهم فــي رفــع الكفــاءة البدنيــة والفنيــة 

  وبالتالي تحسين المستوي الرقمي

 م2336دكتوراة ، ، عبد الحق سيد عبد الباسط: حعاسم البا 

 .برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات الخاصة وعالقتها بالمستوي الرقمي لسباحي الفراشة: عنوان البحع 

 . المنهج التجريبي: المنهج المستخدم 

 .سباح من سباحي نادي اسيوط الرياضي  16: عينة البحع 

ق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في  نسب تحسن بعض وجود فرو :  أهم النتائج 
المتغيرات مرونة الجذع المام وللخلف ومرونة الذراعين راسيا و افقيا  وتحسن مستوي القوه العضلية و بالتالي تحسن 

 .لصالح المجموعة التجريبية (البعدي -القبلي )المستوي الرقمي  في  القياس 

  م2335احمد أمين أحمد  الحفناوي ،رسالة ماجستير،  : الباحعاسم 

 .تأثير تدريبات القوي والسرعة علي  المستوي الرقمي لسباحي الفراشة  :عنوان البحع  

 .المنهج التجريبي : المنهج المستخدم  

 .طالبا من تخصص السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا  23 :عينة البحع 

م فراشة و ضرورة استخدام 53ان تدريبات القوه و السرعة لها تاثير علي المستوي الرقمي لسباحة : ائجأهم النت 
 . تدريبات القة و السرعة خالل مرحلة االعداد وماقبل المنافسة يؤدي الي تحسين القوة و السرعة  

 م2333شرف محمد بسيم،رسالة دكتوراة ، ا:  اسم الباحع، 

 .مقترح لتنمية مكونات التوافق الحركي الخاص لسباحة الدولفين واثرة علي المستوي المهاريبرنامج : عنوان البحع 

 . المنهج التجريبي: المنهج المستخدم 

 سنوات 13-1سباح تتراوح اعمارهم من  42: عينة البحع 
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عة الضابطة في وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجمو : أهم النتائج 
القياسات البعدية لجميع مكونات التوافق الحركي الخاص بسباحة الدولفين المختارة قيد البحث ماعدا المرونة الجذع و 

 .تحسن مستوي االداء المهاري  لصالح المجموعة التجريبية

 .الدراسات  االجنبية  9-9-9

 عاسم الباح:    Sebestien,Didier,benoti.jean, gergior.2007 

 سباحي القمة م حرة لدي133مستوي الرقمي لسباق تدريب السرعة المقاومة والسرعة المعاونةعلي ال :وان البحععن

 .المنهج التجريبي  :المنهج المستخدم

 سباح قسموا لثالث مجموعات 07 :عينة البحع

 .م حرة133حدوث تحسن لدي مجموعة تدريبات السرعة المقاومة وزمن ال - :أهم النتائج  

حدوث تغير في معدل الشدات وانخفاض طول الشدة وعدم حدوث تغير في سرعه السباحه للمجموعة  -      
 .المستخدمة تدريبات السرعة المعاونة

 اسم الباحع:    Sebestien,Didier,benoti.jean, gergior.2006 

السباحين في  همقاومة علي سرعمعاونة والسرعة التاثير تدريب االرض الجاف و تدريبات السرعة ال :عنوان البحع  
 م53سباق 

 .المنهج التجريبي  :المنهج المستخدم

 .سباح قسموا لثالث مجموعات عشوائية 21 :عينة البحع

تحسن مستوي القوه للمجموعتين التي استخدمت التدريب الجاف  والسرعة و .تحسن في سرعة السباحين- :أهم النتائج 
 .لماء باستخدام الحبال المطاطةالمعاونة والسرعة المقاومة داخل ا

 اسم الباحع:         Cymara, et al2004 

 تأثير استخدام التدريبات الوظيفية في تأهيل إصابات الركبة   :عنوان البحع 

 .المنهج التجريبي  :المنهج المستخدم

 رجال( 13)، سيدات( 6) عدد :عينة البحع
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فـي  ين القـوة الوظيفيـة لمفصـل الركبـة المصـاب وتقليـل الجهـد المبـذولالتـدريبات الوظيفيـة أسـهمت فـي تحسـ :أهم النتـائج
 ثقل باستخدام الركبة المصاب  رفع

  Swanik, et al. 2002:    اسم الباحع 

 تأثيرات التدريب الوظيفي على تقليل أالم الكتف والقوة العضلية لدى السباحين الجامعيين: عنوان البحع  

 .الجريبي المنهج :  المنهج المستخدم  

  .سباحة جامعية( 10)،سباح جامعي( 10)سباح قسموا 26:  عينة البحع  

 .التدريبات الوظيفية المقترحة ساهمت في تقليل أالم الكتف وتحسين القوة العضلية لدى السباحين :  اهم النتائج  

  اسم الباحع: Yasumura & other 2000 

 .اليومية للحياة البدنية األنشطة علي فيالوظي التدريب وتأثيرات سمات :عنوان البحع 

 .المنهج التجريبي :المنهج المستخدم    

 فرد  661: عينة البحع 

 والرشاقة والقدرة والسرعة التوازن متغيرات فى الجنسين لكال التجريبية المجموعة لصالح فروق وجود :اهم النتائج   
 .نبالبالغي مقارنة الناشئين ىعل أكثر واضحة كانت التأثيرات وأن العضلية والمرونة

 :التعليت علي الدراسات المرجعية 9-9-3

التي تناولت القدرات البدنية  و التحليل الحركي و التدريبات االرضية   الدراسات المرجعيةعتمدت الباحثة علي عدد من أ
دراسة ، و الدراسات  األجنبية   (1)دراسة  و هما الدراسات العربية و عددها ( 15)و المستوي الرقمي ، وقد بلغ عددها 

 :دراسات ، ومن  العرض السابق لتلك الدراسات يتضح ما يلي( 6)و عددها 

  :                                                                               من حيع المنهج المستخدم 3-4- 9-3

م المنهج التجريبي بإستخدام تصميم المجموعتين إحداهما التجريبية أتفقت معظم الدراسات المرجعية السابقةعلي إستخدا
 م 2310حسام ممدوح حسن علي "، "  م2316محمد مصطفي االلفي امبابي " و األخري ضابطة ، كدراسة  كال من 

 محمد"، "م2332إسالم عبد الرحمن علي " ،  " م 2313محمد عبد الرحمن محمد "،"  2312محمد منير محمد " ، " 
اشرف محمد بسيم " ،" م 2335احمد امين احمد " ،" م2336عبد الحق سيد عبد الباسط" ،" م 2337محمد خفاجي   

 باالضافة الي الدراسات االجنبيه التي استخدمت نفس المنهج"  م  2333
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"Sebestien,Didier, benoti.jean, gergior.2007 " & "Sebestien,Didier, benoti.jean, 
gergior.2000 " &" Cymara, et al2004"& " Marijke, et al. 2004 " & " Swanik, et al. 2002" & " 
Yasumura & other 2000" 

 :                                                                                                                من حيع العينة  9-3-3-9

مستخدمة في جميع الدراسات  السابقة وذلك طبقا للهدف المراد تحقيقه ، كما تنوعت طريقة اختيار تنوعت العينات ال
 .العينة بين الطرقة العمدية و الطريقة العشوائية

                 :                                                                                   من حيع  أدوات جمع البيانات   9-3-3-3

ما بين المالحظه شخصية ، األختبارات البدنية،  الدراسات المرجعيةتعددت وتنوعت وسائل جمع البيانات  في 
 .واألختبارات المهارية ، األجهزة المقننة عند قياس متغيرات البحث قيد الدراسة 

                                                                                                        :                              من حيع االمعالجة اإلحصائية 9-3-3-1

أتفقت معظم الدراسات علي إستخدام المعالجات اإلحصائية األولية مثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل 
 .بين المتوسطاتللتعرف علي داللة الفروق ( ت)االرتباط ، وأختبار

 :من حيع النتائج التي توصلت إليها 9-3-3-1

 .م فراشة53لمستوي الرقمي لسباحي علي االداء الفني و او السرعة تؤثر تدريبات القوة و المرونة  -

 نسب تفاوت  مع الرقمي المستوي و  المهاري االداء و الجذع لمنطقة والقدرة العضلية القوة تاثير تدريبات   -
  .السباحين بين التحسن

 .التدريبات الوظيفية المقترحة ساهمت في تقليل أالم الكتف وتحسين القوة العضلية لدى السباحين -

 : الدراسات المرجعيةمدي االستفادة من  9-3-3-2

 :أستطاعت الباحثة أن تضع األسس العلمية و المنهجية لحل مشكلة الدراسة الحالية من خالل

 .صحيح والخطوات المالئمة لطبيعه  اجراء هذة الدراسة تحديد المنهجية والمسار ال -

 .أجراء القياسات التي تساهم في جمع  البيانات الخاصة بالدراسة -

 .  كيفية استخدم األدوات واالجهزة التي أعتمدت عليها الدراسة الحالية -

.التوصل إليهامناقشة و تفسير النتائج التي تم  -
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 إجراءات  البحع
 .العلمية  زة جمع المادةينه و أدوات و أجهشروط  أختيار الع إلي منهج  البحث و عينه البحث  ويتعرض هذا الفصل 

 -:منهج البحع 3-4

 (البعـدي -القبلـي )التصميم التجريبي القياس تم أستخدام المنهج التجريبي بإستخدام في ضوء متطلبات الدراسة الحالية  
 .البحث  لطبيعةوذلك لمالئمتها  ( ضابطةالتجريبية و ال)للمجموعتين 

- :البحع مجتمع  3-9

      ســن ســباح تحــت( 23)حي نــادي بنــي ســويف الرياضــي وعــددهمبامــن ســ شــمال الصــعيداحي ســبفــي البحــث عينــة تتمثــل 
 :للشروط االتية وفقاتم اختيار العينة حيث  ( سنة 10 )

 .موافقه كال من السباحين واولياء االمور علي المشاركة في اجراءات البحث .1

 .أن يكون قد سبق للسباحين االشتراك في بطوالت محلية .2

 .سنوات 0مر التدريبي عن ال يقل الع .0

 .الغير منتظمين في التدريب واستبعاد السباحين  االنتظام في التدريب خالل مراحل الموسم  التدريب .4

  :البحع عينة 3-9-4

تـــم تقســـيمهم إلـــي (  13)  ســـباحينالبلـــغ عـــدد حيـــث  العمديـــة بالطريقـــة تـــم اختيـــار العينـــة بنـــاء عـــن  الشـــروط الســـابقة  
كمـا بلـغ عـدد قـوام سـباحي .سـباحين ( 5)وتـم اسـتبعاد  سباحين لكل مجموعة( 5)بواقع ( جريبية ت -ضابطة) وعتينمجم

  .سباحين من  خارج عينه البحث( 5)الدراسة االستطالعية 

 :العينة  تجانس 3-9-9
ات ضوء المتغير في  طبيعي وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار كولمجروف سميرونوف للتأكد من توزيع العينه توزيع

 . قيد البحث ات البدنية و المستوي الرقمير المتغيرات االساسية و القد: التالية

(4-3) رقم جدول  
 (44=ن) لعينة البحعالمتليرات االساسية الداللة االحصائية في 

 

وحدة  المتليرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 اختبار كولمجروف سميرونوف
 مستوى الداللة القوة اإلحصائية

 غير دال 4122 4113 9127 424124 سم الطول 4
 غير دال 4128 4179 4142 12134 كجم الوزن 9
 غير دال 4134 4122 74. 43124 سنة العمر الزمني 3
 غير دال 4111 4184 71. 1144 سنة العمر التدريبي 1
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وف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في أن قيم إختبار كولمجروف سميرون( 1-0) رقم يتضح من نتائج جدول
بمستويات ( 3216: 3240)المتغيرات األساسية قيد البحث حيث أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين 

 في تلك المتغيرات تجانس العينة، والذي يشير إلى 3235وهي أكبر من ( 3211: 3201)داللة تراوحت ما بين 
 .االساسية 

 (9-3)رقم ول جد
 (44=ن) لعينة البحع البدنية القدراتالداللة االحصائية في 

 
أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي ( 2-0) رقم يتضح من نتائج جدولو 

( 1223: 3242)أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين  في المتغيرات البدنية قيد البحث حيث
في القدرات تجانس العينة ، والذي يشير إلى 3235وهي أكبر من ( 3211: 3211)بمستويات داللة تراوحت ما بين 

 .البدنية 
 (3-3)جدول رقم 

 (44=ن) للبحع مستوي االداء المهاريالداللة االحصائية في 

 
 

وحدة  االختبارات  م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 اختبار كولمجروف سميرونوف
 مستوى الداللة القوة اإلحصائية

 القوة

 غير دال 69.0 4114 3179 93121 كجم رجلينقوة عضيت  4
 غير دال ..69 4111 9111 94144 كجم ه اليد اليمنيقبض 9
 غير دال 69.0 4112 3193 47148 كجم قبضة اليد اليسري 3
 غير دال 69.0 4117 1192 41197 عدد الرقود من الجلوس 1

 القدرة
 غير دال 69.0 4178 8184 422174 سم وثب عريضال 1
دالغير  ..69 4111 17184 948114 سم رمي كرة طبية 2  

 السرعة
 غير دال .690 4148 12. 2173 ثانية م 34عدو  7
 غير دال .690 4118 43. 4197 ثانية م 144جري  8

 المرونة

 غير دال 69.0 4188 9188 92133 سم ثني جذع إلمام 2
 غير دال 6900 4112 9181 92144 سم ثني الجذع للخلف 44
 غير دال ..69 4119 1141 34181 سم مرونة الكتفين 44
 غير دال 6900 4124 1148 34114 سم مرونة القدمين 49

 غير دال 6900 4194 19. 3112 الدرجة بارواختبار  43 الرشاقة

وحدة  المتليرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 اختبار كولمجروف سميرونوف
 مستوى الداللة القوة اإلحصائية

 غير دال 3224 1232 3260 2223 درجة وضع الجسم 4
 غير دال 3224 1232 3260 2223 درجة ضربات الرجلين 9
 غير دال 3237 1211 3242 2203 درجة حركات الذراعين 3
 غير دال 3201 3216 3273 2263 درجة فسالتن 1
 غير دال 3254 3223 3274 1213 درجة التوافت 1
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أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في ( 0-0)يتضح من نتائج جدول 
( 1211: 323223)ا بين المتغيرات المهارية قيد البحث حيث أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت م

تجانس  العينة في مستوي  ، والذي يشير إلى3235وهي أكبر من ( 3254: 323237)بمستويات داللة تراوحت ما بين 
 .االداء المهاري 

 (1-3)رقم جدول 
 (44=ن) لعينة البحع المستوى الرقميفي الداللة االحصائية ا

 

أن قيمة إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي ( 4-0) رقم يتضح من نتائج جدولو 
بمستوى داللة بلغ ( 3212)البحث حيث أن قيمة اختبار كولمجروف سميرونوف بلغت في المتغيرات المهارية قيد 

 .يشير الي تجانس العينة في المستوي الرقمي ، والذي 3235وهي أكبر من ( 3207)
 

 :مجموعتي البحع  تكافؤ 3-9-3

والقـــدرات   ت االساســـيةاالمتغيـــر فـــي جميـــع قياســـات البحـــث مـــن  بـــين المجمـــوعتين التجريبـــة والضـــابطة  تـــم اجـــراء التكـــافؤ
 .المستوي الرقميالمهاري و االداء مستوي و  الخاصة البدنية

 (1-3) رقم جدول
 (44=ن)للعينة قيد البحع  ية سفي المتليرات االسا (الضابطة  -التجريبة )المجموعتين بين   داللة الفروت

 

 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات قيد البحث حيث ترواحت  تكافؤ (5-0)رقم يتضح من جدول 
مما ( 3235)وهي أكبر من مستوى ( 3253: 3222)ما بين ( (LEVEN Testقيمة مستويات الداللة لمعامل ليفين 

 المجموعتين تكافؤيدل على 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة  المتليرات م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 فاالنحرا
 المعياري

 اختبار كولمجروف سميرونوف
 مستوى الداللة القوة اإلحصائية

 غير دال 3207 3212 3203 06265 ثانية المستوى الرقمي 4

وحدة  المتليرات
 القياس

 المجموعة  الضابطة المجموعة  التجريبية

LEVEN 

Test 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 3253 3253 0221 161243 2201 161223 سم الطول
 3246 1241 3224 56223 1203 55223 كجم الوزن

 3222 1276 3255 10263 3221 10263 سنة العمر الزمني
 3246 3251 3224 5223 3271 5233 سنة العمر التدريبي
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 (2-3) رقم  لجدو
 (44=ن)البدنية للعينة قيد البحع  القدراتفي ( الضابطة  -التجريبة )بين المجموعتين داللة الفروت 

 
 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات قيد البحث حيث ترواحت قيمة  تكافؤ( 6-0)يتضح من جدول 
مما يدل ( 3235)وهي أكبر من مستوى ( 0262: 3211)ما بين ( (LEVEN Testمستويات الداللة لمعامل ليفين 

 .المجموعتينكافؤ على ت
 (7-3)جدول رقم  

                                      للعينة قيد البحع مستوي االداء المهاري في ( الضابطة  -التجريبة )داللة الفروت بين المجموعتين 
(44=ن)                                                                     

المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات المهارية قيد البحث حيث ترواحت  تكافؤ( 7-0)يتضح من جدول 
مما ( 3235)وهي أكبر من مستوى ( 3276: 3223)ما بين ( (LEVEN Testقيمة مستويات الداللة لمعامل ليفين 

 .المجموعتين ؤكافيدل على ت
 
 

 االختبارات م المتليرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة  الضابطة المجموعة  التجريبية
LEVEN 

Test 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 بيالحسا

اإلنحراف 
 المعياري

 القوة

 3256 3211 0227 20223 0251 2421 كجم رجلينقوة عضيت  4
 3267 3211 2217 21243 2237 2326 كجم قبضه اليد اليمني 9
 3224 1263 1227 17233 1241 17215 كجم قبضة اليد اليسري 3
 3213 0241 1212 14223 4216 14200 عدد الرقود من الجلوس 1

 قدرةال
 3241 3276 11265 173223 6212 16122 سم وثب عريضال 1
 3201 1216 22210 217263 01204 21124 سم  رمي كرة طبية 2

 السرعة
 3244 3265 3241 6275 3255 6271 ثانية م 34عدو  7
 3253 3241 3234 1227 3230 1226 ثانية م 144جري  8

 المرونة

 3222 1276 1204 26243 2234 26225 سم ثني جذع إلمام 2
 3231 0262 1222 21233 1221 2122 سم ثني الجذع للخلف 44
 3261 3217 2271 01243 0227 0220 سم مرونة الكتفين 44
 3213 0206 2201 03233 1212 01 سم مرونة القدمين 49

 3225 1252 3255 0243 3245 0251 درجة بارواختبار  43 الرشاقة

 المتليرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة  الضابطة المجموعة  التجريبية
LEVEN 

Test 

مستوى 
 الداللة

وسط المت
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 3223 1217 3245 2223 3224 2223 درجة وضع الجسم
 3276 3213 3271 0233 3255 2263 درجة ضربات الرجلين
 3225 1252 3245 2223 3255 2243 درجة حركات الذراعين

 3222 1276 3221 2263 3255 2263 درجة التنفس
 3246 3251 3224 1223 3271 2233 درجة التوافت
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 (8-3)  رقم جدول
 (44=ن) في المستوي الرقمي للعينة قيد البحع ( الضابطة  -التجريبة  )المجموعتينداللة الفروت بين 

 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث حيث بلغت قيمة كافؤ ت( 2-0)يتضح من جدول 
 كافؤمما يدل على ت (3235)وهي أكبر من مستوى ( LEVEN Test)( )3210مستويات الداللة لمعامل ليفين 

 .المجموعتين

  -:مجاالت البحع  3-3

 .سنة 10سباحي نادي بني سويف الرياضي تحت سن : المجال البشري  - أ
 .حمام السباحة بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف :  المجال المكاني - ب
 .م2311-1-03 م إلي2312- 11-21في  الفترة من   البرنامج المقترحتم تطبيق  :المجال الزمني  - ج

 
 -:االستطيعيةات الدراس  3-1

مــن خــارج العينــة االساســية لهــم نفــس مواصــفات العينــة ســباحين  ( 5)ينــة قوامهــا اجريــت التجربــة االســتطالعية علــي ع
فــي خطــوات بنــاء البرنــامج  بعــد حصــر اراء الســادة الخبــراء(  م 2312/  11/  22 -21 ) األصــلية وذلــك مــن الفتــرة

والتدريبات المقترحة للبرنامج حيث تـم تسـجيل القـدرات البدنيـة الخاصـة لهـم و  خاصة بسباحة الفراشةية الوالقدرات البدن
  (4مرفق )(0مرفق ).فراشة  م53زمن سباحة مسافة 

 :الدراسة االستطيعية االولي 3-1-4
مــن خــارج ســباحين  ( 5)ينــة قوامهــا ع( م 11/2312/ 25 - 21) الدراســة االســتطالعية االولــي فــي الفتــرة  تــم إجــراء

 عينة البحث 

 :االولي هدف الدراسة االستطيعية  3-1-4-4

 .التدريب علي كيفية اجراء االختبارات و القياسات البدنية قيد الدراسة الحالية و شروط اجراءها   -
 .دو الوقتتحديد الترتيب المناسب الجراء  االختبارات والقياسات وتسلسلها بشكل منظم لتوفير الجه -
 .علي اي معوقات قد تظهر اثناء التطبيق ومحاولة تالفيها اثناء تطبيق التجربة االساسية للبحثالوقوف  -
 .تمارات التسجيل بشكل يسمح بجمع البيانات بصورة سهلة ومنظمةتصميم اس -
 .مدي صالحية و كفاءة األجهزة و االدوات المستخدمة -
 .بدنيةتحديد مدي مالئمة االختبارات المستخدمة لقياس القدرات ال -
 .تصميم التدريبات  المستخدمة  في البرنامج المقترح -
 

 المتلير م
وحدة 
 القياس

 المجموعة  الضابطة المجموعة  التجريبية

LEVEN 

Test 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 3206 3210 3200 06270 3222 06257 ثانية المستوى الرقمي 4
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 :االولي  نتائج الدراسة االستطيعية  3-1-4-9

 التي تم التدريب علي كيفية اجراء االختبارات و القياسات البدنية قيد الدراسة الحالية و شروط اجراءها وفقا لالسس 
 .ختبارات بطريقة صحيحةعلي تنفيذ تلك القياسات و االتساعد الباحثة و المساعدين 

 .المستخدمة  تم  التأكد من صالحية األجهزة و األدوات -
 .تم تحديد الترتيب المناسب الجراء  االختبارات والقياسات للدراسة االساسية للبحث -
 .تم التعرف علي الصعوبات الي قد تواجهه الباحثة خالل تطبيق الدراسة االساسية  -
 .الدراسة االساسية وفقا لنتائج القياساتتصميم التدريبات المستخدمة في  -

 :المعاميت العلمية ليختبارات  3-1-4-3
فـي الدراسـة علـي والخاصـة بالثبـات  باالختبـارات البدنيـة و القياسـات المسـتخدمة المعامالت الخاصة بالصـدق  تم ايجاد 

 ( م 2312/ 11/ 25- 21)في الفترة  من عينة البحث االستطالعية وهي عينة مماثلة لعينة الدراسة االساسية في الفترة
 :  الدراسة االستطيعية الثانية 3-1-9
 -26) في الفترة  سباحين من خارج عينة البحث لمدة يومين وذلك   ( 5)علي  عدد أجراء دراسة استطالعية ثانية تم 
المستخدمة و المراجع و التدريبات اراء السادة الخبراء حول محددات البرنامج التدريبي  في ضوء( م2312/ 11/  22

) و (م 2337محمد محمد خفاجي)و ( م2336عبد الحق سيد عبد الباسط )العلمية و الدراسات المرجعية  ومنها دراسة 
 .( م2335الحفناوياحمد أمين أحمد 

 : الثانيةهدف الدراسة االستطيعية   3-1-9-4
 .تحديد المدة الزمنية المالئمة لتطبيق البرنامج -
 .وحدات التدريبة االسبوعية المالئمةالتعرف علي ال -
 .تحديد زمن الوحده اليومية -
 .تحديد الشدات المستخدمة -
 .تحديد نسبة التدريب االرضي الي المائي بالوحدة -
 .داخل الوحده التدريبة اليومية 4D PROتحديد زمن تدريبات  -
 .المالئمة لقدرات السباحين  4D PRO تدريبات تحديد  -
 . ريبات و االماكن المناسبة الستخدام االداة تحديد مسافة اداء التد -
 ( .للرجلين  -الجذع  -للذراعين )  العضلي  التدريبات في ضوء العملوضع  -
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 : الثانية نتائج الدراسة االستطيعية 3-1-9-9
- :تم التعرف علي مواصفات البرنامج التدريبي المطبق علي عينة البحث وذلك من خالل 

  اسابيع( 2)مده البرنامج. 
 م2311/ 1/ 27الي  2312/ 12/ 1خالل الفترة من  وحده تدريبية( 24) العدد الكلي لوحدات البرنامج التدريبي 
  4عدد الجرعات التدريبية االسبوعية لتدريباتD PRO    جرعات تدريبية( 0)بواقع. 
   4زمن تدريباتD PRO  دقيقة  03دقيقة الي 23تراوح بين من في الجرعة التدريبية. 
 دقيقة(  13)في االسبوع الكلي لوحدات التدريبية زمن ا. 
  دقيقة(  2163زمن البرنامج التدريبي ككل. 
  4تدريبات  زمنD PRO  دقيقة(  723)البرنامج التدريبي. 
  تحديد  التدريبات المشابهة للعماللعضلي. 
  ت لعضالت العاملة حركات الذراعينافضل التدريباتحديد. 
  ت العاملة لحركة الجذع الدولفينيةافضل التدريبات لعضالتحديد .  
  افضل التدريبات لعضالت العاملة ضربات الرجلينتحديد . 

 

 (: االختبارات البدنية)المعاميت العلمية ليختبارات المستخدمة في البحع  3-1-3

 : معامل الصدت 3-1-3-4
العبين من نفس مجتمع البحث وخارج ( 5)ر بصدق التمايز في االختبارات البدنية قيد البحث باختيا ةالباحث تاستعان

حيث قام الباحث بتطبيق ،العبين كمجموعة مميزة ( 5)عينة البحث األساسية كمجموعة غير مميزة واألخرى 
 وجداول(  م 2312 / 11  /22 -21 ) االختبارات في الفترة من

          .يوضحا ذلك ( 13 -0)و( 0-1)   
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 (2-3)رقم جدول 
  وتني- مان باستخدام الفروت داللة

 (44= ن) قيد البحع  الخاصة المميزين و االقل تميز في القدرات البدنيةبين 

 
المجموعـة المميـزة وغيـر المميـزة فـي جميـع  إحصـائية بـين داللـة ذات فـروق هنـاك أن ( (1-0) رقـم الجـدول يتضـح مـنو 

 .التمييزالمتغيرات المختارة قيد البحث، مما يدل على صدق االحتبارات وقدرتها على 
 
 
 
 

 العدد القياسات االختبارات م المتلير
المتوسط 
 الداللة Zقيمة  Uقيمة   متوسط الرتب الحسابي

 القوة

 رجلينقوة عضيت  4
 7243 02233 5 المميزة

 دالة 2233- 023
 0263 24243 5 غير المميزة

 قبضه اليد اليمني 9
 7213 21233 5 المميزة

 دالة 2250- 325
 0213 22243 5 غير المميزة

 قبضة اليد اليسري 3
 7213 27263 5 المميزة

 0213 23223 5 غير المميزة دالة 2251- 325

 الرقود من الجلوس 1
 2233 12233 5 المميزة

 دالة 2262- 323
 0233 12223 5 غير المميزة

 القدرة

 وثب عريضاختبار  1
 7253 120233 5 المميزة

 0253 161263 5 غير المميزة دالة 2213- 225

 رمي كرة طبية 2
 7213 256243 5 المميزة

 0213 122263 5 غير المميزة دالة 2251- 325

 السرعة

7 
من البدء  م 34عدو 

 عاليال
 0223 6223 5 المميزة

 دالة 2242- 123
 7223 2263 5 غير المميزة

 م144جري  8
 0243 1225 5 المميزة

 دالة 2221- 223
 7263 1204 5 غير المميزة

 المرونة

 ثني جذع إلمام 2
 7253 22223 5 المميزة

 دالة 2211- 225
 0253 12223 5 غير المميزة

 ع للخلفثني الجذ 44
 7253 25243 5 المميزة

 دالة 2213- 225
 0253 11243 5 غير المميزة

 مرونة الكتفين 44
 7253 22223 5 المميزة

 دالة 2213- 225
 0253 20233 5 غير المميزة

 مرونة القدمين 49
 2233 02263 5 المميزة

 دالة 2262- 323
 0233 21223 5 غير المميزة

 بارواختبار  43 قةالرشا
 0203 2223 5 المميزة

 دالة 2201- 125
 7273 4243 5 غير المميزة
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 (44-3)جدول 
  وتني- مان باستخدام الفروت داللة

 (44= ن) المهاري قيد البحع  االداء المميزين و االقل تميز في مستوي بين 

المجموعــة المميـزة وغيــر المميـزة فــي جميــع  إحصـائية بــين داللــة ذات فــروق هنــاك أن ( 13-0) الجــدول يتضـح مــن
 .االحتبارات وقدرتها على التمييزالمتغيرات المهارية المختارة قيد البحث، مما يدل على صدق 

 :الثبات 3-1-3-9

إليجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة تطبيق االختبارات وٕاعادة التطبيق على نفس العينة المستخدمة في الصدق 
وبفارق زمني أسبوع لالختبارات البدنية  م 2312 -11 - 22إلى      م2312 -11 -  27وذلك في الفترة من 

 االتباط بين التطبيقين يوضح  (11-0)وجدول 

 (44-3) جدول
 ( 1=ن) الخاصةالبدنيةالقدرات معاميت االرتباط بين التطبيت االول والتطبيت الثاني في 

 العدد القياسات االختبارات م
المتوسط 
 الداللة Zقيمة  Uقيمة   متوسط الرتب الحسابي

 وضع الجسم 4
 07253 7253 5 المميزة

 دالة 2201- 2253
 17253 0253 5 غير المميزة

 ضربات الرجلين 9
 07233 7243 5 المميزة

 دالة 2215- 0233
 12233 0263 5 غير المميزة

 حركات الذراعين 3
 02233 7263 5 المميزة

 دالة 2203- 2233
 17233 0243 5 غير المميزة

 التنفس 1
 43233 2233 5 المميزة

 دالة 2274- 3233
 15233 0233 5 المميزة غير

 التوافت 1
 01253 7213 5 المميزة

 دالة 2262- 3253
 15253 0213 5 غير المميزة

وحدة  االختبارات م المتلير
 القياس

 "ر"قيمة التطبيت الثاني التطبيت االول
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوبة

 القوة

 3212 5252 24254 5213 2424 كجم قوة عضيت رجلين 4
 3215 2226 22223 0221 2224 كجم قبضه اليد اليمنيقوة  9
 3217 0211 11223 0241 1222 كجم قبضة اليد اليسريقوة  3
 3211 3224 10275 1203 1021 عدد الرقود من الجلوس  1

 القدرة
 3216 1221 171223 12204 16126 سم من  الثبات عريضالوثب ال 1
 3212 13257 213223 11223 231211 سم كجم3الطبية  الكرةدفع  2

 السرعة
 3211 3221 6274 3255 6222 ثانية م من البدء العالي 34عدو  7
 3211 3234 1201 3235 1221 ثانية م144جري  8

 المرونة

 3211 1214 26263 1203 26205 سم ثنى الجذع أمامًا أسفل  2
 3214 0220 22211 0272 22227 سم ثني الجذع للخلف 44
 3215 1222 02213 1252 0122 سم مرونة الكتفين 44
 3217 1252 21222 1212 2122 سم القدمين مرونة  49

 3211 3255 0261 3255 0260 درجة اختبار بارو 43 الرشاقة
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 3221=  3235الجدولية عند مستوى " ر"قيمة  
أن معامـل االرتبـاط بـين التطبيقـين األول والثـاني دال إحصـائيًا فـي االختبـارات البدنيـة قيـد ( 11- 0)يتضح مـن  جـدول 

وهــو أكبــر مــن ( 3211: 3211)البحــث ممــا يــدل علــى ثبــات تلــك االختبــارات، حيــث تــراوح قيمــة معامــل االرتبــاط مــا بــين 
 .(3235)قيمتها الجدولية عند مستوى 

 ( 49-3)جدول 
 ( 1=ن) مستوي  االداء المهاري بين التطبيت االول والتطبيت الثاني في  معاميت االرتباط

 
 
 
 
 
 
 

 
 3221=  3235الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 

االختبارات المهارية قيد في  ئياً األول والثاني دال إحصا التطبيقينبين  االرتباطأن معامل ( 12 -0) يتضح من جدول 
وهو أكبر من ( 3213: 3225)ما بين  االرتباطمعامل  تراوح قيمةحيث تلك االختبارات،  مما يدل على ثبات البحث
 (.3235)الجدولية عند مستوى  تهاقيم

 وسائل جمع البيانات 3-1

 :االجهزة واالدوات المستخدمة في البحع

تحديد االدوات و المقاييس و تم القياس  واالبحاث المشابهه و وشبكة المعلومات الدولية المراجع  العلمية بالرجوع الي 
 :األختبارات الالزمة لجمع بيانات  البحث وتوصلت إلي 

 

 

 

 

 
 

 

 

 االختبارات م
وحدة 
 القياس

 "ر"قيمة التطبيت الثاني التطبيت االول
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوبة

 3225 71. 4233 24. 4223 درجة وضع الجسم 4
 3227 24. 0223 21. 0243 درجة ضربات الرجلين 9
 3226 21. 0243 24. 0223 درجة حركات الذراعين 3
 3222 24. 2223 45. 2223 درجة التنفس 1
 3213 55. 2263 45. 2223 درجة التوافت 1

 وحده القياس القياسات و االدوات االجهزة 
 سم الكلي للجسم الطول رستاميتر 1
 كجم الجسم وزن ميزان طبي 2
 سم المسافة شريط قياس 0
 ثانية الزمن ساعة إيقاف 4
 كجم قوة عضالت  الرجلين ديناموميتر 5
 كجم القبضة قوة   مانوميتر  6
7  4DPro  أحبال ثابتة لحمل الجسم  
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 -:الدراسة االساسية  3-2

 :القياسات القبلية  3-2-4

-1 /  11-21)فـــــي الفتـــــرة حـــــث محـــــدده قيـــــد الباجـــــراء القيـــــاس القبلـــــي لعينـــــة البحـــــث فـــــي جميـــــع المتغيـــــرات ال تـــــم
    بعد االنتهاء من بطولة الجمهورية  ايام( 0)ولمدة ( م12-2312

 : التاليةالقياسات   شملت

 ( 9)مرفت رقم                                                         -:القياسات االساسية 
 ( .       سم)الطول الكلي للجسم    - 
 ( .مكج)وزن الجسم     - 
  (               2)مرفت رقم                   ويشمل                   -: قياس المستوي المهاري 

 ضربات الرجلين -وضع الجسم                                        -
 التنفس -حركات الذراعين                                   -
 التوافق الكلي للسباحة -

 

  (1)مرفت  رقم                                       .الخاصة  البدنية للقدرات القياسات  
 

  المستوي الرقمي:-                                                             

      .فراشة   م  53قياس زمن  السباحه 

         

وحدة  الهدف من االختبار اراتاالختب م
 القياس

نسبة اراء 
 الخبراء

 %25 كجم قياس قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر قوة عضالت رجلين 4
 %13 كجم قياس قوة عضالت اليدين بالمانوميتر ةقوة قبض 9
 %20 عدد  قياس قوة عضالت البطن والعضالت القابضة لمفصل الفخذ ث63الرقود من الجلوس لمده  3
 %15 سم قياس القوة المميزة بالسرعة من  الثبات عريضالوثب ال 1
 %23 سم قياس القوة الطرف العلوي كجم0الطبية  الكرةدفع  1
 %21 ثانية   السرعة قياس  العاليم من البدء  03عدو  2
 %10 ثانية قياس التحمل  م433جري  7
 %26 سم  عمود الفقري على المحور األفقيمرونة ال قياس ثنى الجذع أمامًا أسفل من الوقوف 8

 %20 سم .ميل بالجذع خلفاالقياس إطالة العمود الفقري و  ثني الجذع للخلف 2
 %11 سم قياس مرونة الكتفين مرونة الكتفين 44
 %13 سم قياس مرونة مفصل الحوض مرونة القدمين 44

 %15 عدد من الحركةقياس الرشاقة الكلية للجسم  اختبار بارو 49
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 -:المقترح البرنامج التدريبي  3-2-9

مــن خــالل  و فــي ضــوء القــدرات البدنيــة الخاصــة بعينــة البحــث 4D Proتــدريبات البرنــامج باســتخدام أداه تــم تصــميم  
وقـد وضـع ، الخبـراء فـي مجـال التـدريب عامـة و مجـال تـدريب السـباحة خاصـةوضعت من قبـل  محدادت البرنامج التي 

 :بالطريقه األتية 4D  PROأداه برنامج تدريبات 

  فراشةمتر سباحة  53الرقمي لمسافة تسجيل المستوي. 

  ازمنة التدريبات المقترحة لكل جزء بالجسم وفقا للمجموعات العضلية العاملة به تحديد. 

 (الرجلين  –الجذع  –الذراعين ) علي مجموعة تدريبات  ةتشمل كل وحده تدريب 
  أسابيع  ( 2)لمدة  التدريبات المقترحة تدريب المجموعة التجريبية علي. 
 فراشةمتر سباحة  53راء القياس البعدي وتسجيل المستوي الرقمي لمسافة إج. 

 (43   - 3)  جدول
     (48=ن )       النسب المئوية الراء الخبراء في اهم محاور البرنامج المقترح                     

                                                                                       
 النسبة المئوية مجموع اراء الخبراء راي الخبير المحاور م
 %22 16 االعدادالخاص انسب فترة لتطبيق البرنامج المقترح  4

 %20 15 اسابيع 2 الفـترة الزمنيـة للـبرنامــج 9
 %22 16 وحدات 0 عدد الوحدات التدريبية  3
 %22 16 ق123 زمن الوحدة التدريبية اليومية 1
 %20 15 %15% :75 الشدة المقترحة 5
 %66 12 ق4Dpro 03زمن التدريبات بإستخدام أداة   2

- :اسس وضع البرنامج 3-2-9-4

 تحقيق االهداف المرجوة من  البرنامج. 

 االسترشاد بآراء الخبراء لوضع االطار العام للبرنامج. 

 م مراعاة التكيف بين االحمال التدريبية من حيث الشدة و الحج. 

  4 مالئمة الحمل التدريبي لتدريباتD PROس الوحدهالمستخدم في التدريب المائي بنف مع  الحمل التدريبي. 

  البرنامج مع االمكانيات المتوفرة مالئمة. 

  المرونة في تطبيق البرنامج. 

 وضوح التعليمات التي يتم العمل من  خاللها. 

  استمرارية التدرج في زياده شدة التدريب. 

 15الي % 75وح  شده التدريب من تترا.% 
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- :شروط اختيار التدريبات المستخدمة 3-2-9-9

 ارتباط التمرين بنفس المجموعات العضلية العاملة في سباحة الفراشة. 

 ارتباط التمرين بنفس المسار الحركي و الزمني لمهارات سباحة الفراشة. 

 واحتياجات عينة البحث تتناسب اهداف  التدريبات الموضوعه مع  القدرات البدنية. 

 مراعاة الفروق الفردية والتنويع في التدريبات. 

 :  المقترح  برنامجالتطبيت  3-2-9-3

وفـي بدايـة النصـف  (اسـابيع  5)   بواقـع صف االخيـر مـن  نهايـة االعـداد الخـاصنال خالل تم تطبيق البرنامج التدريبي
 أسـابيع ،( 2)لمـدة ينسـباح(  5)دهم علي عينة البحث األساسية وعـد ( اسابيع 0) بواقع االول لفترة االعداد للمنافسات 

  .ق  03 ق الي  23من  المقترحة خارج الماء  بلغ زمن وحده التدريب وحدات تدريبية أسبوعيًا ،  0بواقع 

 :ةالبعدي اتالقياس  3-7

 .يام ا( 0)لمدة  (م2311/ 1 /03 – 22 )في الفترة  للعينة إجراء القياسات البعدية  تم

- :لمعالجات االحصائيةا  3-8

 :في ضوء أهداف وفروض البحث أستخدمت الباحثة األساليب األحصائية التالية

 .الوسط الحسابي  -

 .الوسيط  -

 .األنحراف المعياري  -

 .اختبار كولمجروف سميرونوف  -

 .اختبار مان ويتني الالبارومتري  -

 .اختبار ويلككسون الالبارومتري  -

 .( (LEVEN Testليفين  معامل -

 .النسب المئوية لمعدل التغير   -

  



 

 

  
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 1-4 
 

 عرض و مناقشة النتائج
 

 .عرض النتائج 1-4
 . مناقشة النتائج 1-9
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها  وتفسيرها عرض النتائج

 :عرض النتائج 1-4
التحليـل وفـي حـدود مـا توصـل إليـه الباحـع مـن بيانـات مـن خـيل  تحقيقًا الهدف البحع ووصواًل للتحقت من فروضـه

 :وفقا للترتيب التالي  اإلحصائي يحاول الباحع عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
للمجموعــة التجريبيــة فــي متغيــرات  (البعــدي -القبلــي )باســتخدام اختبــار ويلكوكســون بــين القياســين  الفــروق داللــة -

 .د البحث القدرات البدنية الخاصة قي
للمجموعــة الضــابطة فــي متغيــرات  (البعــدي -القبلــي )باســتخدام اختبــار ويلكوكســون بــين القياســين  الفــروق داللــة -

 .القدرات البدنية الخاصة قيد البحث
مسـتوى االداء فـي للمجموعـة التجريبيـة  (البعـدي -القبلـي )القياسـين  بـين باستخدام اختبار ويلكوكسـون الفروق داللة -

 .يد البحثق المهاري
االداء مسـتوى  فـيللمجموعـة الضـابطة  (البعـدي -القبلـي )القياسـين  بين باستخدام اختبار ويلكوكسون الفروق داللة -

 .قيد البحث المهاري
للمجموعــة التجريبيــة فــي المســتوى  (البعــدي -القبلــي ) خدام اختبــار ويلكوكســون بــين القياســينباســت الفــروق داللــة -

 الرقمي قيد البحث
فــي المســتوى  الضــابطةللمجموعــة  (البعــدي -القبلــي ) باســتخدام اختبــار ويلكوكســون بــين القياســين لفــروقا داللــة -

 الرقمي قيد البحث
وتنـي متوسـطي القياسـيين البعـديين للمجموعـة التجريبيـة والضـابطة – مـان باسـتخدام الفـروق داللة الفـروق بـين داللـة -

 .في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث 
التجريبيـة و للمجموعـة الضـابطة  ينالبعـديمتوسـطي القياسـيين وتني – مان باستخدام الفروق داللةداللة الفروق بين  -

 .قيد البحث المهاري مستوي االداءفي 
التجريبيـة و للمجموعـة الضـابطة  ينوتني متوسـطي القياسـيين البعـدي– مان باستخدام الفروق داللة الفروق بين داللة -

  .لرقمي قيد البحثفي المستوى ا
 القـدرات البدنيـة الخاصـةفـي  (الضـابطة _التجرييـة )التغيـر بـين القياسـات القبليـة والبعديـة لمجمـوعتي البحـث  معدل -

 قيد البحث    
قيـد  مستوى االداء المهـاريفي ( الضابطة _التجريية )معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث  -

 .البحث
فـــي المســـتوي الرقمـــي قيـــد ( الضـــابطة _التجرييـــة )التغيـــر بـــين القياســـات القبليـــة والبعديـــة لمجمـــوعتي البحـــث  معـــدل -

 .    البحث
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 (4-1) رقم جدول
 بين القياسين  باستخدام اختبار ويلكوكسون الفروت داللة

 (1=ن)حع للمجموعة التجريبية في متليرات القدرات البدنية الخاصة قيد الب (البعدي -القبلي )

  
-القبلي ) القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن (1-4) السابق  الجدول يتضح من
 .جموعة التجريبية في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعديللم (البعدي 

 

 
 (   4-1)شكل رقم 

 للمجموعة التجريبية في القدرات البدنية الخاصة (البعدي -القبلي )الفروت بين القياسين 
 
 
 
 
 

 المتغير
 م

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 التطبيق
 الرتب متوسط

 السالبة
 الرتب متوسط

 الموجبة
 Zقيمة 

 مستوى
 الداللة

 القوة

 دالة 2232- 3233 3233 بعدي -قبلي كجم قوة عضالت رجلين 1
 دالة 2230- 15233 0233 بعدي -قبلي كجم قبضه اليد اليمنيقوة  2
 دالة 2234- 3233 3233 بعدي -قبلي كجم يسريقبضة اليد القوة  0
 دالة 2212- 15233 0233 بعدي -قبلي عدد الرقود من الجلوس  4

 القدرة
 دالة 2232- 3233 3233 بعدي -قبلي سم من  الثبات عريضالوثب ال 5
 دالة 2232- 15233 0233 بعدي -قبلي سم كجم0الطبية  الكرةدفع  6

 السرعة
 دالة 2232- 3233 3233 بعدي -قبلي ثانية دء العالىن البم م 03عدو  7
 دالة 2232- 15233 0233 بعدي -قبلي ثانية م433جري  2

 المرونة

 دالة 2232- 3233 3233 بعدي -قبلي سم ثنى الجذع أمامًا أسفل  1
 دالة 2230- 15233 0233 بعدي -قبلي سم ثني الجذع للخلف 13
 دالة 2230- 3233 3233 ديبع -قبلي سم مرونة الكتفين 11
 دالة 2230- 15233 0233 بعدي -قبلي سم القدمين مرونة  12

 دالة 2236- 15233 0233 بعدي -قبلي درجة اختبار بارو 10 الرشاقة
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 (9- 1)جدول 

         للمجموعة الضابطة ( البعدي _ القبلي ) باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين الفروت داللة
 (1=ن)في متليرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحع   

 

 المتلير
 م

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 التطبيت
 الرتب متوسط

 السالبة
 الرتب متوسط

 الموجبة
 Zقيمة 

 مستوى
 الداللة

 القوة

 دالة 2232- 023 323 بعدي -قبلي كجم قوة عضالت رجلين 1
 دالة 2234- 023 323 بعدي -قبلي كجم قبضه اليد اليمنيوة ق 2
 دالة 2212- 023 323 بعدي -قبلي كجم قبضة اليد اليسريقوة  0
 دالة 2236- 023 323 بعدي -قبلي عدد الرقود من الجلوس  4

 القدرة
 دالة 2237- 023 323 بعدي -قبلي سم من  الثبات عريضالوثب ال 5
 دالة 2212- 023 323 بعدي -قبلي سم كجم0 الطبية الكرةدفع  6

 السرعة
 دالة 2232- 323 023 بعدي -قبلي ثانية  م من البدء العالي 03عدو  7
 دالة 2232- 323 023 بعدي -قبلي ثانية م433جري  2

 المرونة

 دالة 2212- 023 323 بعدي -قبلي سم ثنى الجذع أمامًا أسفل  1
 دالة 2212- 023 323 بعدي -قبلي سم ثني الجذع للخلف 13
 دالة 2230- 023 323 بعدي -قبلي سم مرونة الكتفين 11
 دالة 2237- 023 323 بعدي -قبلي سم القدمين مرونة  12

 دالة 2212- 023 323 بعدي -قبلي درجة اختبار بارو 10 الرشاقة
-القبلـي ) القيـاس بـين 3235 داللـة وىمسـت عنـد إحصائية داللة ذات فروق هناك أن ( 2-4)   رقم الجدول يتضح من
 .قيد البحث، لصالح القياس البعدي للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة (البعدي 

  
 (9-1)رقم شكل 

 حعصة قيد الباالخللمجموعة الضابطة في القدرات البدنية (البعدي -القبلي )الفروت بين القياسين                
 
 
 
 
 



 

 

49 

 (3-1)جدول رقم 
 القياسين  بين باستخدام اختبار ويلكوكسون الفروت داللة

 (1=ن)قيد البحع  مستوى االداء المهاريفي للمجموعة التجريبية ( البعدي -القبلي )
 

وحدة  المتلير
المتوسط  التطبيت القياس

 الحسابي
 الرتب متوسط

 السالبة
 الرتب متوسط

 مستوى Zقيمة  الموجبة
 الداللة

 15233 3233 4223 بعدي درجة دالة 2212- 0233 3233 2223  يقبل درجة وضع الجسم

 15233 3233 4223 بعدي درجة دالة 2236- 0233 3233 2263  يقبل درجة ضربات الرجلين

 15233 3233 5233 بعدي درجة دالة 2237- 0233 3233 2243  يقبل درجة حركات الذراعين

 15233 3233 4263 بعدي درجة دالة 2236- 0233 3233 2263  يقبل درجة التنفس

 15233 3233 4263 بعدي درجة دالة 2230- 0233 3233 2233  يقبل درجة التوافت
 

( البعدي -القبلي )القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن (0 -4) الجدول يتضح من
 .، لصالح القياس البعديالرقمي قيد البحث المستوىللمجموعة التجريبية في 

 

 
 ( 3-1) رقمشكل 

 للمجموعة التجريبية في المستوى المهاري( البعدي -القبلي )الفروت بين القياسين 
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 (1-1) رقم جدول
 للمجموعة الضابطة( البعدي _القبلي )  القياسين  بين باستخدام اختبار ويلكوكسون الفروت داللة

                                   (1=ن)قيد البحع المهاري المستوىفي 

وحدة  المتلير
 القياس

المتوسط  التطبيت
 الحسابي

 الرتب متوسط
 السالبة

 الرتب متوسط
 الموجبة

 مستوى Zقيمة 
 الداللة

 وضع الجسم
 2233 3233 2223  يقبل درجة

-1260 
غير 
 6233 3233 0263 بعدي درجة دالة

 ينضربات الرجل
 0233 0233 0233  يقبل درجة

-3245 
غير 
 1233 6233 0223 بعدي درجة دالة

 حركات الذراعين
 2233 3233 2223  يقبل درجة

-1260 
غير 
 6233 3233 0223 بعدي درجة دالة

 التنفس
 2253 5233 2263  يقبل درجة

-3271 
غير 
 13233 5233 0233 بعدي درجة دالة

 التوافق
 1253 3233 1223  يقبل درجة

-1204 
غير 
 0233 3233 2223 بعدي درجة دالة

 (البعدي -القبلي ) القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية غير دالة فروق هناك أن (  4 - 4) الجدول يتضح من
 .قيد البحث للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المهارية

 

 
 ( 1-1)شكل 

 المهاري مستوي االداء للمجموعة الضابطة في( البعدي –القبلي  )  الفروت بين القياسين 
                                       

 (1-1) رقمجدول                                                        
 يبيةللمجموعة التجر  ( البعدي – القبلي) باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين الفروت داللة

 (1=ن)   الرقمي قيد البحعتوي المس  في 
 المتلير

 الرتب متوسط التطبيت وحدة القياس 
 السالبة

 الرتب متوسط
 مستوى Zقيمة  الموجبة

 الداللة

 دالة 9149 4144 9114 بعدي -قبلي ثانية المستوى الرقمي
 

( البعدي -القبلي ) القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن (5-4) الجدول يتضح من
 .للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث، لصالح القياس البعدي
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 (1-1)شكل رقم 
 للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي       ( البعدي -القبلي )الفروق بين القياسين 

                 
 (2-1) رقمجدول 

 اختبار ويلكوكسون بين القياسين  باستخدام الفروت داللة
 (1=ن)للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحع ( البعدي   -القبلي ) 

 
 

 المتلير
 

وحدة 
 الرتب متوسط التطبيت القياس

 السالبة
 الرتب متوسط

 مستوى Zقيمة  الموجبة
 الداللة

 يالمستوى الرقم
 ثانية 

 
 2233 بعدي -قبلي

 
4253 
 

 
3241 

 
لغير دا  

  

 (البعدي -القبلي ) القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية غير دالة فروق هناك أن ( 6-4) الجدول يتضح من
 .للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث

 

 
 ( 2-1) رقم شكل

 يللمجموعة الضابطة في المستوى الرقم( البعدي  -القبلي  )الفروت بين القياسين
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 ( 7-1)  رقمجدول 
 للمجموعة ينالقياسيين البعديمتوسطي  وتني– مان باستخدام الفروت داللةداللة الفروت بين 

 (44=ن)القدرات البدنية الخاصة قيد البحع في ( التجريبية  –الضابطة  )

 

 اسالقي بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن ( 7-4) الجدول يتضح من
والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي جميــع المتغيــرات المختــارة قيــد البحــث،  البعــدي للمجموعــة التجريبيــة

 .لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 العدد القياسات االختبارات م المتلير
المتوسط 
 الداللة Zقيمة  Uقيمة   متوسط الرتب الحسابي

 القوة

 رجلين 4
 7253 01263 5 بعدي تجريبي

 دالة 2213- 2253
 0253 05243 5 بعدي ضابطة

 قبضه اليد اليمني 9
 7213 24273 5 بعدي تجريبي

 دالة 2252- 3253
 0213 20243 5 بعدي ضابطة

 قبضة اليد اليسري 3
 2233 21223 5 بعدي تجريبي

 دالة 2262- 3233
 0233 11223 5 بعدي ضابطة

 الرقود من الجلوس 1
 2233 23203 5 بعدي تجريبي

 دالة 2264- 3233
 0233 17223 5 بعدي ضابطة

 القدرة
 وثب عريض 1

 7253 121233 5 بعدي تجريبي
 دالة 2210- 2253

 0253 174233 5 بعدي ضابطة

 رمي كرة طبية 2
 7213 260223 5 بعدي تجريبي

 دالة 2251- 3253
 0213 206233 5 بعدي ضابطة

 السرعة
 م  من البدء العالي34عدو  7

 0203 5222 5 بعدي تجريبي
 دالة 2203- 1253

 7273 6222 5 بعدي ضابطة

 م144جري  8
 0203 1211 5 بعدي تجريبي

 دالة 2203- 1253
 7273 1222 5 بعدي ضابطة

 المرونة

 ثني جذع إلمام 2
 7223 21233 5 جريبيبعدي ت

 دالة 2245- 1233
 0223 22263 5 بعدي ضابطة

 ثني الجذع للخلف 44
 7273 04223 5 بعدي تجريبي

 دالة 2202- 1253
 0203 01223 5 بعدي ضابطة

 مرونة الكتفين 44
 7263 41263 5 بعدي تجريبي

 دالة 2221- 2233
 0243 02233 5 بعدي ضابطة

 رونة القدمينم 49
 7213 04263 5 بعدي تجريبي

 دالة 2251- 3253
 0213 02243 5 بعدي ضابطة

 بارو 43 الرشاقة
 7223 4213 5 بعدي تجريبي

 دالة 2252- 1233
 0223 0251 5 بعدي ضابطة
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 (7-1)شكل 

 الخاصة في القدرات البدنية(التجريبية  –الضابطة  )للمجموعة ينالقياسيين البعدي الفروت بين
 

 ( 8-1) رقم جدول
 للمجموعة ينالقياسيين البعديمتوسطي  وتني– مان باستخدام الفروت داللةفروت بين داللة ال

 (1=ن)قيد البحع  االداء المهاريالمستوى في ( التجريبية   –الضابطة  )

البعـدي للمجموعـة  القيـاس بـين 3235 داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاك أن(  2- 4)الجـدول يتضـح مـن
ــ التجريبيــة ع المتغيــرات المختــارة قيــد البحــث، لصــالح القيــاس البعــدي للمجموعــة والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي جمي
 .التجريبية

 ( 2-1)  جدول
  –الضابطة  )للمجموعة ينالقياسيين البعديمتوسطي  وتني– مان باستخدام الفروت داللةداللة الفروت بين 

 (1=ن)قيد البحع  في المستوى الرقمي( التجريبية 

 

 العدد القياسات المتلير
المتوسط 
 الداللة Zقيمة  Uقيمة   متوسط الرتب الحسابي

 وضع الجسم
 7273 4223 5 بعدي تجريبي  

 دالة 2246- 1253
 0203 0263 5 بعدي ضابطة

 ضربات الرجلين
 7223 4223 5 بعدي تجريبي  

 دالة 2252- 1233
 0223 0223 5 بعدي ضابطة

 حركات الذراعين
 2233 5233 5 بعدي تجريبي  

 دالة 2223- 33.
 0233 0223 5 بعدي ضابطة

 التنفس
 7223 4263 5 بعدي تجريبي  

 دالة 2241- 1233
 0223 0233 5 بعدي ضابطة

 التوافت
 7223 4263 5 بعدي تجريبي  

 دالة 2242- 1233
 0223 2223 5 بعدي ضابطة

 العدد القياسات المتلير
ط المتوس

 الداللة Zقيمة  Uقيمة   متوسط الرتب الحسابي

 المستوى الرقمي
 2233 06261 5 بعدي ضابطة

 دالة 2261 3233
 0233 06225 5 بعدي تجريبي
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البعـدي للمجموعـة  القيـاس بـين 3235 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أن( 1-4) الجدول يتضح من
لقيــاس البعــدي للمجموعــة عــة الضــابطة فــي جميــع المتغيــرات المختــارة قيــد البحــث، لصــالح اوالبعــدي للمجمو  التجريبيــة
 .التجريبية

 

 
 

 ( 8-1)رقمشكل 
 في المستوى الرقمي( التجريبية   –الضابطة  )للمجموعة ينالقياسيين البعديالفروت بين 

 
 (44 -1)جدول                                             

 (الضابطة _ ةالتجريي)ير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحع التل معدل 
 (44=ن)قيد البحع   القدرات البدنية في 

 

 وحدة القياس االختبارات م المتلير
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

معدل  م بعدي م قبلي معدل التلير م بعدي م قبلي
 التلير

 القوة

 42274 0524 2022 64202 0126 2421 كجم ينقوة عضيت رجل 4
 1205 2024 2124 11213 2427 2326 كجم قبضه اليد اليمنيقوة  9
 12214 1122 17 27211 2122 17215 كجم قبضة اليد اليسريقوة  3
 21210 1722 1422 41266 2320 14200 عدد الرقود من الجلوس  1

 القدرة
 2220 174 17322 6217 121 16122 سم من  الثبات عريضالوثب ال 1
 2246 206 21726 11216 26022 21124 سم كجم3الطبية  الكرةدفع  2

 السرعة
 2252 6222 6275 14212 5222 6271 ثانية م من البدء العالي 34عدو  7
 4213 1222 1227 10251 1211 1226 ثانية م144جري  8

 المرونة

 2200 2226 2624 13242 21 26225 سم ثنى الجذع أمامًا أسفل  2
 7251 0122 21 17212 0422 2122 سم ثني الجذع للخلف 44
 21232 02 0124 22271 4126 0220 سم مرونة الكتفين 44
 2233 0224 03 11261 0426 01 سم القدمين مرونة  49

 5251 0251 024 16221 421 0251 درجة اختبار بارو 43 الرشاقة
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 (44-1)جدول 

 ( الضابطة _التجريية )التلير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحع معدل 
 (44=ن)المهاري مستوي االداء في 

 
 (49-1)جدول 

 (الضابطة _ة التجريي)لمجموعتي البحع  التلير بين القياسات القبلية والبعدية  معدل 
 (44=ن)قيد البحع  في المستوى الرقمي  

 

  تفسير و مناقشة النتائج  1-9
نتائج التحليل االحصائي،وفي حدود القياسات المستخدمة، ومن خالل أهداف وفروض البحث أستطاعت  في ضوء

- :الباحثة مناقشة النتائج كما يلي
كـي فـي  ( التجريبية -الضابطة )للمجموعتين ( البعدي -القبلي )مناقشة نتائج الفروت بين متوسطي  القياس -

 لناشئ سباحة الفراشة (المستوي الرقمي  –مهاري المستوي ال– القدرات البدنية الخاصة)من 
 القبلـي القيـاس بـين 3235 داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاك يتضـح أن( 1-4)مـن  خـالل جـدول 

والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي جميــع القــدرات البدنيــة  المختــارة قيــد البحــث وترجــع الباحثــة هــذة التحســن الــي انتظــام 
حيث ان الهدف العـام مـن العمليـة .ي جضور التدريبات البدنية والمهارية و البرنامج المتبع الموضوع لهم عينةالبحث ف

التدريبية بصفة عامة هو تحسين مستوي القدرات البدنية العامة و الخاصة وفقا لنـوع النشـاط الممـارس ،وهـذا مـا يؤكـده 
ال يكفــي لتحســين المهــارة اال ان بجانــب تنميــة المهــارة علــي ان  التــدريب علــي المهــارة وحــده ( م2330" )محمــد القــط"

 .يجب ان تنمي القدرات الحركية الخاصة بالمهارة نفسها
 القبلـي القيـاس بـين 3235 داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق يتضـح أن هنـاك( 2-4)ومـن خـالل جـدول 

قيـد البحـث وترجـع الباحثـة هـذا التحسـن الـي التـدريبات والبعدي للمجموعة التجريبية في جميـع القـدرات البدنيـة المختـارة 
حيـث ان ســاهمت فـي إتقـــان وتحســـن مســـتوى الصفـــات  ( 4D PRO)الموضـوعه بالبرنـامج المقتـرح  باسـتخدام أداه 

ون هنـــاك تنـــوع البدنيــة ومســتوى تعلــم المهــارات قيــدالبحـث، حيـث راعـت الباحثـة عنــد وضـع االتـدريبات المقترحـةأن يكـــ

 وحدة القياس المتلير
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 معدل التلير م بعدي م قبلي معدل التلير م بعدي م قبلي
 22222 026 222 41267 422 222 درجة وضع الجسم

 6225 022 0 45220 422 226 درجة ضربات الرجلين
 01225 022 222 52233 5 224 درجة حركات الذراعين

 10200 0 226 40242 426 226 درجة التنفس
 05271 222 122 56252 426 2 درجة التوافت

 وحدة القياس المتلير
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 معدل التلير م بعدي م قبلي معدل التلير م بعدي م قبلي
 3211 06261 06270 3222 06225 06257 الثانية المستوى الرقمي
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حيـث بنائهـا الـديناميكي وتأثيرهـا علـي العضـالت العاملـة وتنميـة عناصـر اللياقـة البدنيـة الخاصـة بسـباحي الفراشـة  مـــن
 . وهذه التدريبات افتقرتها المجموعة الضابطة والتي اعتمدت علي التدريبات التقليدية

 
ام ثقـل الجسـم ويتعبـر شـكال تـدريب االثقـال التـدريب باسـتخدان مـن  ا  (م9444" )ابو العـي احمـد ,حـازم حسـين "واكد 

المــؤثرة والتـي تهـدف الــي اكسـاب الفــرد القـدرات البدنيـة و الحركيــة المختلفـة لـذا يســتخدمه معظـم الرياضــين  مـن الوسـائل 
ــد العزيــز نمــر ,ناريمــان الخطيــب "خــالل فتــرة االعــداد ،حيــث يؤكــد كــال مــن  " تعبــد الخــال عصــام"و ( م 9444") عب

)  "هيثـر سـومولونج " و يتفـق معهـم .  ان تـدريب االثقـال لـه   تـاثير مباشـر علـي ديناميكيـة االداء المهـاري (م9443)
انـه يجـب العمـل علـي اسـتخدام التـدريبات المشـابهة لـالداء مـن خـالل بـرامج تدريبيـة مقننـة فكلمـا كـان التــدريب  (م9448

حســام  "ء و المســار الحركــي ويتفــق مــع ذلــك دراســة كــال مــن  تخصصــي  ويتضــمن اهــم العضــالت وفقــا لطبيعــة االدا
ان اســتخدام التــدريبات   "م 9447خفــاجيمحمــد " ودراســة " م9444محمــد عبــد الــرحمن " و دراســة"م 9443ممــدوح 

النوعيـة للعضــالت العاملـة يســاعد علــي تطـوير وتحســين القــدرات البدنيـة وتحســين المســارات الحركيـة وســرعة تعلــم االداء 
بـين القياسـن القبلـي و البعـدي فـي المسـتوي  يةهناك فروق ذات  داللة احصـائ (0-4)ل كما يتضح من الجدو .ح الصحي

المهــاري المجموعــة التجريبيــة حيــث يتــاثر مســتوي االداء المهــاري بمــدي قــدرة الفــرد البدنيــة لتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي 
ان هنـاك فـروق غيـر دالـه ( 4-4) لو كما يتضـح مـن جـد .نةاالداء السليم و الحفاظ علي االداء االمثل الطول فترة ممك

 هنـاك أن( 5-4) الجـدول ويوضـح،الضـابطة للمجموعةاحصـائيا بـين القياسـن القبلـي و البعـدي فـي المسـتوي المهـاري 
والبعدي للمجموعـة الضـابطة فـي المسـتوى الرقمـي  القبلي القياس بين 3235 داللة مستوى عند إحصائية غير دالة فروق
ع  الباحثة عدم التحسن الواضح في المستوي الرقمي بالرغم من احداث التدريب تغير في القدرات البدنية للمجموعة وترج

الضـابطة الـي ان هنــاك اهـدار للقــوة المبذولـة  بصــورة خاطئـة وافتقــار المجموعـة الضــابطة لـالداء الســليم وفقـا للعضــالت 
 داللـة ذات فـروق هنـاك يتضـح أن( 6-4)مـا ان مـن خـالل الجـدول ك.العاملة وفي نفس المسار الحركـي للمهـارة ذاتهـا 

والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة فـي المسـتوى الرقمـي وترجـع الباحثـة  القبلـي القيـاس بـين 3235 داللـة مستوى عند إحصائية
ة و العمـل علـي هذا التحسن الي التدريبات المقترحة فـي البرنـامج و الالعتمـاد علـي تـدريب مشـابهة لـالداء الفعلـي للمهـار 

تقوية  العضالت العاملة في جميع مراحل الحركة وفي نفس المسار الحركي للمهارة ذاتها، فـالتفوق فـي االداء الفنـي هـو 
الوجهة االخر لوجود قدرات بدنية محددة لدي الفرد يمكن من  خاللهـا ان يحقـق الفـرد نجاحـا و تتطلـب تـوافر العديـد مـن  

عبـد "ويتفـق مـع ذلـك نتـائج دراسـة  كـال مـن . ضلية و السـرعة و التحمـل باالضـافة الـي المرونـةالقدرات البدنية كالقوة الع
ان تحسـين " م2333أشرف محمـد بسـيم " و " م2335احمد أمين أحمد  الحفناوي"  و " م 2336الحق سيد عبد الباسط 

ك يكــون تحقــق الفــرض االول الــذي وبــذل.القــوة و الســرعة و المرونــة يــؤدي الــي تحســين المســتوي الرقمــي لســباحي الفراشــة
( التجريبيـة  -الضـابطة) للمجمـوعتين ( البعـدي -القبلـي )ينص علي وجود  فـروق دالـة أحصـائيا بـين متوسـطي  القيـاس

 .لصالح القياس البعديوالمستوي المهاري و المستوي الرقمي  في القدرات البدنية الخاصة
لناشـئي سـباحة الفراشـة (  التجريبيـة –الضابطة) ديين للمجموعتينمتوسطي القياسين البع مناقشة نتائج الفروت بين

 .لصالح المجموعة التجريبية (المستوي الرقمي  –المستوي المهاري – القدرات البدنية الخاصة)في كي من 
 داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاك نأ(  1-4)و   ( 8-1)و (  7-1) يتضـح مـن  جـدول حيـث
مـن  القـدرات  والبعدي للمجموعة الضابطة في جميـع المتغيـرات المختـارة  البعدي للمجموعة التجريبية لقياسا بين 3235

وترجــع الباحثــة هــذا  لصــالح القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــةالمســتوي الرقمــي ومســتوي االداء المهــاري و البدنيــة و 
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(   (4D pro ات باالضافه الـي االسـتعانه بـاداهالفعلي للمهار  التحسن الي استخدام التدريبات الغرضية والمشابهه لالداي
المباشــر علــي المجموعــات  التــاثيرالجســم و  التــي تعــد شــكل مــن  اشــكال حبــال المقاومــة التــي تعتمــد علــي التــدريب بثقــل

 فقـــاو  مجموعـــة مـــن التـــدريبات المشـــابهة لـــالداء باســـتخدام االداهالعضـــلية المســـتخدمة فـــي كـــل تمـــرين حيـــث تـــم تصـــميم 
تحسين القدرات البدنية الخاصة بناشـئي سـباحة لعضالت الذراعين و عضالت الجذع و عضالت الرجلين مما ادي الي 

الفراشة من مرونة و قوة و تحمل وسرعة واالمر الذي انعكس بدورة علي طبيعـة االداء الفنـي والمسـارات الحركيـة لجميـع 
اعلـي نسـبة تحسـن   ان ( 44-1)، كمـا يتضـح مـن  جـدول  قمـي مـا ادي الـي تحسـين المسـتوي الر العضالت العاملـة م

الت الـــرجلين ضـــحيـــث بلـــغ نســـبة التحســـن فـــي قـــوة ع فـــي القـــدرات البدنيـــة للمجموعـــة التجريبيـــة تتمثـــل فـــي عنصـــر القـــوة
 لتحسن%41266ونسبة التحسن  عضالت الجذع  و الظهر   %25 ضالت الذراعيننسبة التحسن في عو % 64202

مرونـة الكتفـين و نسـبة التحسـن فـي مرونـة الجـذع قـد  فـي  % 22يصـل الـي لمرونـة فـي نسـبه التحسـن ثم يليه عنصر ا
ممـا يـدل علـي % 11216في عضـالت الـذراعين ، كماان نسبة تحسن القدرة لدي المجموعة التجريبة  % 15تصل الي 

يـــر فـــي مســـتوي االداء المهـــاري ان نســـبة التغ( 11 -4)ويوضـــح جـــدول اهميـــة االهتمـــام االعـــداد البـــدني وطـــرق تنفيـــذه ،
 05التعير في المساوي المهاري للمجموعة الظابطة الـي في حين وصلت نسبة % 43للمجموعة التجريبية تخطت نسبة 

 – 15نسـبة إلـى أن اإلعـداد البـدني  (م9444)" أبو العي عبـد الفتـاح " وهذا يتفق مع  في التوافق الكلي للسباحة، % 
ي أقوي سـباحي العـالم ،وان القـوة العضـلية و التحمـل العضـلي و المرونـة مـن اهـم العناصـر لد  من زمن التدريب% 03

نـــة مســـتمرة طـــوال الموســـم التـــي يـــتم التركيـــز عليهـــا خـــالل التـــدريب االرضـــي خـــارج المـــاء ، فـــي حـــين ان تـــدريبات المرو 
رعة القــوة أو تحمــل القــوة ، وتعــد ،و تتحــدد مســتويات االنجــاز فــى كثيــر مــن األنشــطة الرياضــية تبعــًا لمســتوي ســالتــدريبي

القــدرة العضــلية مــن أهــم المتغيــرات التــى تــؤثر بشــكل مباشــر علــى مســتوي االنجــاز الرقمــي فــى الســباحة ، وتعتبــر القــدرة 
ـــ داء واإلنجـــاز الرقمـــي فـــى الســـباحة ومـــن العناصـــر األساســـية  العضـــلية ذات أهميـــة ألنهـــا مـــن المتطلبـــات األساســـية ل

ت العليـــا، ويتضـــح ممـــا ســـبق أن عنصـــر القـــدرة العضـــلية مـــن أهـــم المتطلبـــات البدنيـــة للوصـــول للوصـــول إلـــى المســـتويا
جموعـة التجربيـة  رقمـي للمان نسبة تحسن المسـتوي ال(  12- 4)كما يتضح من  الجدول .للمستويات العليا فى السباحة 

شــر ادرات البدنيــة تــاثير مبممــا يؤكــد ان  القــ% 3211تصــل فــي حــين ان نســبة التحســن للمجموعــة الضــابطة  % 3222
الــذي يــنص علــي   الثــانيوبــذلك يكــون تحقــق الفــرض  علــي المســتوي الرقمــي داء المهــاري و بالتــالي التــأثير مســتوي اال

 لناشـــئي ســـباحة( الضـــابطة –تجريبيـــة ال)   فـــروق دالـــة أحصـــائيا بـــين متوســـطي القياســـين البعـــديين للمجمـــوعتين وجـــود 
 دممدوح حسن علي عبد الحميو  محمد منير محمد  منويتفق مع ذلك دراسة كاليبية الفراشة لصالح المجموعة التجر 

  "Sebestien&other 2007" , " Sebestien&other .2006 " , " Marijke, et al. 2004" 
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 : تاجاتاإلستن 1-4

في ضوء أهداف وفروض البحث وفي حدود عينة البحث وخصائصها ومن  واقع  البيانات و المعلومات وٕاستنادا علي النتائج 
 -:التي توصلت إليها الباحثة أمكن استنتاج ما يلي 

 استخدام التدريبات الغرضية يؤدي الي االقتصاد في الوقت والجهد في التدريب علي االداء االمثل. 

 تحسن القدرات البدنية الخاصة تأثير في له المجموعات العضلية لعاملة  ذو فاعلية و  الداء المشابهةخدام تدريبات  است 

  تاثير ايجـابي فـي القـدرة علـي المحافظـة علـي ايقـاع  االداء السـليم لسـباحة  الهإستخدام  تدريبات في نفس المسارالحركي
 . وتحسين مستوي االداء المهاري  الفراشة

 م فراشة  53مسافة  يإستخدام  تدريبات القوة لها تأثير ايجابي علي تحسين المستوي الرقمي لسباح 

 4 التــدريبي المقتــرح باســتخدام اداة البرنــامجD PROات البدنيــة الخاصــة و تحســن لــه تــأثير ايجــابي علــي تنميــة الصــف
 .م الفراشة 53تحسين المستوي الرقمي لسباحي و مستوي االداء 

 :صياتالتو  1-9
 -:توصي الباحثة بالتوصيات التاليةنتائج البحث  في ضوء

   العداد البدني للسباحيناستخدام تدريبات االثقال و الجبال المطاطه في اضرورة . 

 ضرورة االهتمام بتقنين االحمال المستخدمة وفقا لقدرات الناشئين. 

 تمكين المدربين من إستخدام األجهزة التكنولوجية المختلفة. 

  ـــق  رة ضـــرو ـــة  ابهةدراســـات مشـــ تطبي ـــة الســـنية و طريق  مـــع مراعـــاة  مســـافة الســـباق الســـباحةمـــع اخـــتالف المرحل
 وقياسات انثروبومترية إضافية
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 المراجع

  العربيةالمراجع :أوال 

 .تدريب السباحة للمستويات العليا ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : م 1114 ــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الفكر العربي ،القاهرة ،،علم نفس التدريب و المنافسة الرياضية:م9444ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األسس الفسيولوجية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، –التدريب الرياضي : م 4227لفتاح أبو العي  عبد ا

سباحة المياه المفتوحة، )االتجاهات المعاصرة في تدريب السباحة :م 9441لم أبو العــي عبدالفتاح, حازم حسين سا
 .ة ،دار الفكر العربي ،القاهر ( االستشفاء ،التغذية ،خططاالعداد طويل المدي 

تأثير تدريبات القوي والسرعة علي  المستوي الرقمي لسباحي الفراشة،رسالة  :م9441احمد أمين أحمد  الحفناوي
 .ماجستير ،جامعة طنطا،

 .،دار االكاديمية للطباعة و النشر ، الكويتالرياضبة في بيوميكانيكا االتزانالموسوعة : م 9447احمد محمد الشاذلي 

رساله ماجستير . تاثير استخدام التمرينات النوعية علي نتج تعلم سباحة الظهر :م2331طلباحمد محمود عبد الحكيم 
 .، جامعة المنوفية

تأثيرا تدريبات القوة الوظيفية على كثافة معادن ومحتوي العظام وبعض المتغيرات  :م9448 علياسامة عبد الرحمن 
رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة ،ناشئي المبارزةالبدنية ومستوى أداء مهارتي الطعن والهجمة الطائرة لدى 

 .المنصورة 

 ،دار الفكر العربي، القاهرة 0تعليم السباحة ، ط :  م4222أسامة كامل راتب 

برنامج مقترح لتنمية مكونات التوافق الحركى الخاص لسباحة الدولفين وأثرة على مستوى : م9444 أشرف محمد بسيم
 .ى ، رسالة دكتوراه غير منشورة  ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان األداء المهار 

تاثير استخدام  التدريبات النوعية لتصحيح أخطاء االداء الفني علي : م2310حسام ممدوح حسن علي عبد الحميد
 .نماجستير،كلية التربية الرياضية بنين،جامعة حلوا،مستوي االداء لسباحي الفراشة ناشئين

 .، دار المعارف،االسكندرية1المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية،ط:  م2333سيمة ابراهيم

الرقمـي  ويبرنـامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة بعـض القـدرات الخاصـة وعالقتهـا بالمسـت :م9442الباسـطعبد الحت سـيد عبـد 
 .وطرسالة دكتوراه،كلية التربية الرياضية،جامعةاسي ، لسباحي الفراشة
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 .سكندرية،منشأة المعارف، اال1التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات،ط:م2333عصام عبد الخالت مصطفي

 .القاهرةالمعارف،  دار  ، 0التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات،ط:م2330عصام عبد الخالت مصطفي

دار الفكـر العربـي  ، قـاذإن –تـدريب  –تعلـيم  –تطبيقـات حديثـة فـي السـباحة تخطـيط   :م 9444 مجدي محمـود شـكري
  القاهرة.

 .   -االسكندرية  -منشاة المعارف–دليل اللياقة البدنية : م9442محمد ابراهيم شحاته

استخدام التدريب المتقاطع في تطوير القوة العضلية للسباحين الناشئين وتأثيره علي : م 9449محمد حسن محمد 
 .كلية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية اإلنجاز الرقمي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

رسالة ،تاثير برنامج للتدريبات النوعية علي تحسين المستوي الرقمي لسباحي الفراشة: م9447محمد حمدي خفاجي
 .التربية الرياضية ،جامعة المنيا ماجستير،كلية

، دار الفكر العربي 4ية ،جزء اول، ط القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياض:  م9444حسانين صبحي محمد 
 .،القاهرة

تاثير برنامج تدريبي نوعي لتنمية القوة المميزة بالسرعة داخل الماء علي بعض  :م9444جرمحمد عبد الرحمن محمد م
 .المتغيرات الكيناميتكية والمستوي الرقمي لسباحي الفراشة،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنصورة

ي للنشر، العربي للنشر، فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة، الجزء األول، المركز العرب  :م9449القطمحمد على 
 .الزقازيق

تأثير تدريبات القوة العضلية للعضالت العاملة لمنطقة الجذع علي فاعلية  : م9442إمبابيمحمد مصطفي االلفي  
 .الفراشة ، رسالة ماجستير،كلية التربية الرياضية،جامعة المنصورة، االداءالمهاري و الرقنمي للناشئين في سباحة

، رسالة .المساهمة النسبية لمرونة المفاصل في المستوي الرقمي لسباحي الصدر و الفراشة :م 9449محمدمحمد منير 
  .ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان 

 .،طبعة ثانية،دار الفكر العربي، القاهرة"التدريب الرياضي الحديث  :م9444مفتي ابراهيم حماد

 . ،القاهرة المختار ،مؤسسة التربوي الرياضي التدريب) الرياضية المهارات:م 9449 حماد ابراهيم مفتي

 .رةالحديث،القاه ،دار الكتاب(عمليةتطبيقات م)المرجع الشامل في التدريب الرياضي: م9444مفتي ابراهيم حماد 

 .جامعة المنيا .تاثير تدريب التكنيك علي المستوي الفني لسباحة الدولفين،رساله ماجستير: م  9442هناء محمود علي
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تاثير برنامج مقترح  لتمرينات هوائية مائية علي بعض المتغيرات : م9443طارت محمد صيح  وفاء محمود لبيب ,

 .نشور، كلية التربية الرياضية حلوان ، القاهرة،، بحث م" الفسيولوجية ومستوي االداء في السباحة 

المدرب الرياضي بين االسلوب التقليدي و التقنية الحديثة في مجال :  م9449يحيي السيد الحاوي 
 .التدريب،المركز العربي للنشر ،القاهرة
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Ian A. McLeod 2010: Swimming anatomy - Library of Congress Cataloging- U.S.A. 

Koprince, Susan. William’s A 2009:“Domestic Violence in A Streetcar Named 
Desire”.Bloom’s Modern Critical Interpretations Tennessee Streetcar Named Desire. Ed. 
Harold Bloom. New York: InfoBase Publishing,.  

Maglischo , E.W., 1993: Swimming even Faster , Mayfiled listing Company California,. 

Maglischo,G,W, 2003: Swimming Fastest- may field publications     ,U.S.A,. 

Sebestien,Didier, benoti.jean, gergior,21(2.France)2007: Effect of dry-land vs 
Ressisted And Assissted sprint exersices on swimming sprint performances , the journal 
Of strength And Condition Resarch. 

Swanik, KA; Swanik, CB; Lephart, SM; Huxel, K2002.: The effects of functional 
training on the incidence of shoulder injury in intercollegiate swimmers, J Sport 
Rehabil.;ll142,154., 

Yasumura & other2000: Hammura A. Ishikawa M, Ito H. Ueda Y. takehara M ,Miyaoka 
H,Murai C, Murikami,s, moriyama M ,Yamamoto K,Yoshinaga T.. 



 

 

64 

 (االنترنت)بكة المعلومات الدولية ش: ثالثا 

https:--www.4dpro.de-schlingentrainer 

https:--sportphd.blogspot.com-2017-04-blog-post_19.html

https://www.4dpro.de/schlingentrainer
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 (4)مرفت 

 .اسماء السادة الخبراء
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية                    االسم م

 جامعة حلوان  -ياضية بكلية التربية ر  رياضات مائيةاستاذ  احمد عادل فوزي 1

كليه التربية الرياضية جامعه المنيا و مدير فني لنادي المنيا  رياضات مائيةمدرس بقسم  احمد محمد احمد عارف 2
. 

كليـة –بقسم  التـدريب الرياضـي علـوم الحركـة ( رياضات مائية) استاذ التدريب الرياضي  اشرف عدلي 0
 .دريةجامعة االسكن–التربية الرياضية للبنات 

كليـة –بقسم  التـدريب الرياضـي علـوم الحركـة ( رياضات مائية) استاذ التدريب الرياضي  جليلة حسن محمد  4
 جامعة االسكندرية–التربية الرياضية للبنات 

 الحسيني فراج رمضان 5

 

مـــدرس بقســـم التـــدريب الرياضـــي وعلـــوم الحركـــة جامعـــة بنـــي ســـويف ومـــدرب نـــادي بنـــي 
 .سويف الرياضي

 .استاذ تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف ا توفيت محمدرش 6

 .استاذ تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة اسيوط محمد صالح  صالح 7

 .و المنازالت بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان رياضات مائيةاستاذ و رئيس قسم  صيح مصطفي مصطفي منسي 2

ــــــدريب  أســــــتاذ ل حسنين النموريعاد 1 ــــــةتــــــدريب الســــــباحة بقســــــم ت ــــــة الرياضــــــية بكليــــــة رياضــــــات مائي - التربي
  اإلسكندرية جامعة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعـة   -استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية بنـات عايدة  رزت اسكندر 13
 االسكندرية  

 .رياضي و مركز شباب المنيامدرب نادي المنيا ال علي محمد علي  11

 استاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان محمد محمود حسن 12

 بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان -و المنازالت  رياضات مائيةبقسم  مدرس محمد مصطفي طه النحاس 10

 معة حلواناستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية بنين جا محمود نبيل ناصف 14

  -استاذ مساعد متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركـة كليـة التربيـة الرياضـية بنـات مرفت علي سليم عزب 15
 جامعة االسكندرية  

ــــــدريب  أســــــتاذ منتصر طرفة 16 ــــــةتــــــدريب الســــــباحة بقســــــم ت ــــــة الرياضــــــية بكليــــــة رياضــــــات مائي - التربي
  اإلسكندرية جامعة 

كليـة –بقسم  التـدريب الرياضـي علـوم الحركـة ( رياضات مائية) اذ التدريب الرياضي است مها محمود شفيت 17
 .جامعة االسكندرية–التربية الرياضية للبنات 

 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا رياضات مائيةمدرس بقسم  هناء محمود علي  12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)مرفت 

 

استمارة جمع البيانات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتليرات
االسم 

الطول 
الوزن 
العمر الزمني 

العمر التدريبي 
زمن  رشاقة مرونة سرعة قدرة القوة 

م 14
رجلين فراشة

قبضه اليد  
اليمني

قبضة اليد  
اليسري

الرقود من  
س

الجلو
وثب  
ض

عري
رمي كرة  

طبية
 34
144 م
ثني جذع  م
إلمام

 

ثني الجذع 
للخلف

مرونة  
الكتفين

مرونة  
القدمين

بارو 
 

محموعة  تجريب
 ية

4                    

9                    

3                    

1                    

1                    

مجموعة ضابطة
 

4                    

9                    

3                    

1                    

1                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)رفت م

 

 المقترحأستمارة استطيع راي الخبراء  في البرنامج التدريبي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية
 

 إعداد 
 سارة سعد زغلول عرفان 

 كلية التربية الرياضية - المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي
 جامعة سوهاج

 
  إشراف 

 استاذ دكتور  ستاذ دكتورا
 أحمد محمود عبد الحكيم  جليلة حسن محمد

بقسم التدريب ( رياضات مائية )الرياضي تدريبالاستاذ 
 الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات

 جامعة االسكندرية

أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازالت  
 لرياضيةكلية التربية ا- رياضات مائيةو 

 جامعة السادات

 دكتور  
 دعاء السيد الجمل

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
 جامعة االلسكندرية -بكلية الرياضية للبنات 

 

 للبنات الرياضية التربية كلية  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة استطيع رأي الخبراء
 

 ........................................................ :السيد االستاذ الدكتور 
 

 ،،،،،تحية طيبة وبعد                                                                           
  

 جامعة سوهاج  بإجراء دراسة –اضي المدرس المساعد بقسم التدريب الري سارة سعد زغلول عرفان -تقوم الباحثة 
 اضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية وعنوانه

لتحسين القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي   4D Proتاثير برنامج تدريبي باستخدم اداة " 
 ."لناشئ سباحة الفراشة

 

التدريب تأمل الباحثة في و العلمية في  مجال السباحة  وحيث ان سيادتكم من الخبراء الذين لهم ثقل علمي في البحوث 
 :التي سوف تثري البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه من خالل  تحديد التعرف علي  أراء و مقترحات سيادتكم 

 .اسس وضع البرنامج التدريبي المقترح  -
                                                          
 تعاونكم ونشكر لسيادتكم صدت                                                                               

 
 
 

 البيانات الشخصية للخبير
 :.................................................االسم 

 :.......................................الدرجة العلمية
 ..................................... :الجامعة التابعة

 الباحثة                                                                                                        
                                                              

ساره سعد  زغلول عرفان       
 أسس البرنامج التدريبي المقترح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في اي فترة من  الموسم يتم تطبيت البرنامج المقترح -

 

 :أنسب فترة تحقت تمثيرًا إيجابيًا متوقعًا لمحتوى البرنامج المقترح  -
 

 مــــالحظـــات غــير مناسبـــة مناسبــــة الفـترة الزمنيـة للـبرنامــج

    أسبوع 12
    أسابيـع 2
    أسابيـع 6
    أسابيـع 4

 
 :عدد الوحدات التدريبية في االسبوع -
 

 
 
 
 
 
 
 

 مــــيحظـــات ر مناسبـــةغــي مناسبــــة فترات الموسم
    االعداد العام

    االعداد الخاص 
    المنافسات
    االنتقالية

عدد الوحدات التدريبية في 
 مــــالحظـــات غــير مناسبـــة مناسبــــة األسبوع

    وحدات 5
    وحدات 4
    وحدات 0
    وحدات 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :زمن الوحدة التدريبية اليومية -

 

 

 

 
 

 المجتوي الزمني للوحده يتضمن -
 

 
  :نسبة التدريب االرضي بالوحدة للتدريب المائي -

 

 
 

- - 
-  

 مــــالحظـــات غــير مناســــب مناســــب الـــزمــــن
    ق 45
    ق  63
    ق   13
    ق  123

النســــــبة الزمنيــــــة مــــــن   غــير مناســــب مناســــب اجزاء الوحدة
 مــــيحظـــات الزمن الكلي للوحدة

االحماء و االعداد 
 البدني

    

 
 الرئيسي

     ارضي 
     مائي

     تهدئة

 %133 %13 %23 %73 %63 %53 %43 % 03 التدريب
         ارضي
         مائي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الشدة المقترحة لتطبيت التدريبات االرضية -
 

 مــــالحظـــات غــــير مناسب مناسب الشدة 
53:  %75 %    
75 :   %13%    
13  :   %133%    

 
 
 :خيل تطبيت التدريبات االرضية 1D proزمن التدريبات بإستخدام أداة   -

 
 مــــالحظـــات غــــير مناسب مناسب الزمــــن
    دقيقة 43
    دقيقة 03
    دقيقة 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)مرفت 

 

 لخاصة لسباحي الفراشة القدرات البدنية اأستمارة استطيع راي الخبراء  في                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 إعداد

 سارة سعد زغلول عرفان

 جامعة سوهاج -ة كلية التربية الرياضي - المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي

 

  إشراف 
 استاذ دكتور  استاذ دكتور

 د عبد الحكيمأحمد محمو   جليلة حسن محمد
بقسم التدريب ( رياضات مائية )الرياضي تدريبالاستاذ 

 - الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات
 جامعة االسكندرية

أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازالت ورياضات  
 جامعة السادات- كلية التربية الرياضية- مائية

 دكتور

 دعاء السيد الجمل

 لحركمدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم ا

 جامعة االلسكندرية -بكلية الرياضية للبنات 

 للبنات الرياضية التربية كلية    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة استطيع رأي الخبراء
 

 ........................................................ :السيد االستاذ الدكتور 
 ,,,,,تحية طيبة وبعد                                                                           

 
جامعة سوهاج   –سارة سعد زغلول عرفان المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي  -تقوم الباحثة 
 ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية وعنوانها بإجراء دراسة

لقدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي  لتحسين ا 4D Proتاثير برنامج تدريبي باستخدم اداة " 
 ".لناشئ سباحة الفراشة

 
وحيث ان سيادتكم من الخبراء الذين لهم ثقل علمي في البحوث العلمية في  مجال السـباحة والتـدريب تأمـل الباحثـة فـي  

 :ل  تحديدالتعرف علي  أراء و مقترحات سيادتكم  التي سوف تثري البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه من خال
 .القدرات البدنية الخاصة لسباحي الفراشة -
 .االختبارات البدنية الميئمة لقياس تلع القدرات -

 ونشكر لسيادتكم صدت تعاونكم                                                                
 البيانات الشخصية للخبير

 ................:.................................االسم 

 :.......................................الدرجة العلمية

 : .....................................الجامعة التابعة

  ساره سعد  زغلول عرفان                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقياس كل عنصر االكثر ميئمة  ات البدنيةالقدرات البدنية  الخاصة لناشئ سباحة الفراشة واالختبار 

 

الدرجه  القـــدرات البدنـــية م
 (44)من

 (χأو  √) االختبارات البدنية

 
 
 
 
4 

القوة
 

 
 
 

 قوة قصوي

  إختبار القوة القصوي للرجلين بإستخدام الديناموميتر.  
 إختبار القوة القصوي للذراعين بإستخدام الديناموميتر.  
 لقوة القصوي للظهر بإستخدام الديناموميترإختبار ا.  
 إختبار قوة القبضة.  
 إختبار اقصي ثقل يمكن رفعه لمرة واحدة.  

 
 تحمل قوة

 
 
 
 

 إختبار التعلت ثني الذراعين.  
  (.الوقوف ثني الركبتين)إختبار القرفصاء  
 اختبار الجلوس من الرقود لمدة دقيقة.  
  ثني الذراعين من االنبطاح المائلإختبار.  
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 القدرة    

  .إختبار الوثب العريض من الثبات 
 .كجم  البعد مسافة3إختبار دفع كرة طبية 

 
 

إختبار الدفع بالذراعين بإستخدام شريط القياس من 
 .االنبطاح المائل

 

 
 
 

السرعة
 

 

السرعة 
 االنتقالية

   دء العاليمن البدء العالي م من الب 34إختبار العدو
 .العاليمن  بداية 

 

 إختبار العدو لعشر ثوان وحساب المسافة.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمام أهم العناصر البدنية الخاصة بسباحي الفراشة ( 44)ضع درجة من الرجاء من سيادتكم و 
 .أمام اهم االختبارات البدنية لكل عنصر من وجهة نظر سيادتكم الموقرة( χأو  √)وعيمة

 
 
 
 
 

 
 
 

3  
 تحمل سرعة

   2إختبار العدوX31 ع راحة44م و  
  م144عدو  

 
 
1 

 
  
 مرونة   

 
 

  إختبار مرونة الكتف راسيا.  
  إختبار مرونة الكتف افقيا.  
  من الوقوف إختبار مرونة الجذع ليمام.  
  إختبارمرونة الجذع ليمام من الجلوس طوال.  
  إختبار مرونة الجذع للخلف من االنبطاح.  
  إختبار مرونة القدمين.  

  مX 1 44إختبارالجري المكوكي     رشاقة   1
  إختبارالجري الزجزاجي بين الحواجز بالزمن.  
   إختبار بارو.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 (1)مرفت 
 
 

 الخاصة االختبارات البدنية
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-4)  

 الرجلينعضيت  قوة : االختبار االول 

 . قياس قوة عضالت الرجل:  اللرض منه

  جهاز الديناموميتر: االدوات واالجهزة 

 : مواصفات االداء

يقبض المختبر على عمود الشد بكلتا يديه على ان تكون راحـة اليـدين السـفل فـي وضـع امـام نقطـة التقـاء عظـم الفخـذ   
علـى قاعـدة الجهـاز ويثنـي الـركبتين  والحوض ويراعى هذا الوضع وخاصة بعد تركيب الحزام واثنـاء الشـد ويقـف المختبـر

ويحـدث اكبـر شـد ممكــن بفـرد الـركبتين قبــل عمليـة الشـد يجــب مالحظـة ان الـذراعين والظهــر والـراس منتصـبات والصــدر 
  .                             العلى

 محاوالت 0-2لكل مختبر ) يسجل المختبر افضل محاولة : التسجيل 
post_19.html-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog( 

 
 

  

 

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  (1-9) 

 قوة القبضة: االختبار الثاني 

 . قياس قوة القبضة:  للرض منها

  جهاز المانوميتر:  الدوات واالجهزةا 

 :مواصفات االداء

يمسـك المختبـر بالجهــاز فـي قبضــة اليـد ثــم يقـوم بالضــغط بقـوة علـى الجهــاز ويجـب مالحظــة عـدم لمــس الـذراع الحامــل  
 . راع عند االداءللجهاز الي جسم خارجي او جسم المختبر نفسه كما يجب تجنب حركات نطر ومرجحة الذ

القبضة ) تسجل القراءة القرب نصف رطل مع مراعاة ارجاع المؤشر الى صفر التدريج عقب كل محاولة :  التسجيل
 htmlpost_19.-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog) .(اليمنى او اليسرى

 

 
 

    

 

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-3)  

  الجلوس من الرقود: االختبار الثالع 

  . عضالت البطن والعضالت القابضة لمفصل الفخذ( جلد)قياس قوة : اللرض منه 

 :مواصفات االداء

مــن وضــع الرقــود والكفــان متشــابكان خلــف الرقبــة يقــوم المختبــر بثنــي الجــذع امامــا اســفل للمــس الــركبتين بالتبــادل يكــرر  
ء اكبر عدد ممكن من المرات على ان يقـوم زميـل بتثبيـت قـدمي المختبـر علـى االرض مـع عـدم ثنـي الـركبتين اثنـاء االدا
 .                                                                                                                    االداء

 .الت الصحيحة التي قام بهايسجل المختبر عدد المحاو : التسجيل 
post_19.html-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog 
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(1-1)  

 اختبار الوثب العريض من الثبات : االختبار االرابع  

  .بالسرعة قياس القوة المميزة    :اللرض من االختبار 

  (يجرى االختبار على حفرة وثب ـ شريط ألقرب سم ) :  االدوات المستخدمة 

 : مواصفات االداء 

يقف الالعب على لوحة الوثب والقدمان متباعدتان قلياًل والذراعان يتمرجحان أمامًا عاليًا ثم أسفل خلفًا مع ثنى الـركبتين 
 . وميل الجذع أمامًا مثل وضع البدء فى السباحة 

ثــم تمــرجح الــذراعان أمامــًا بقــوة مـــع مــد الــركبتين علــى امتــداد الجــذع ودفـــع األرض بمشــطي القــدمين بقــوة للوثــب أمامـــًا 
 . ألقصى مسافة ممكنة 

يتم التسجيل مـن خـط البدايـة حتـى أقـرب مسـافة لمـس الكعبـين لـ رض أو عنـد أول أثـر يتركـه الالعـب لخـط : التسجيل 
 (15.م2331محمد حسن عالوي) .ضلهماالبداية ، محاولتين يسجل أف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-1)  

 كجم 3اختبار  دفع القوة الطبية : االختبار الخامس 

 . قياس القوة الطرف العلوي   :اللرض من االختبار 

 , شريط قياس( كجم  3)كرة طبية زنة : االدوات المستخدمة 

 :مواصفات االداء 

ن فوق الرأس ويحاول رمي الكرة إلى ابعد مسافة ممكنة دون اخذ يقف المختبر خلف خط والكرة الطبية محمولة باليدي 
 .أي خطوة إلى األمام حيث لكل مختبر ثالث محاوالت ويسجل لة أفضلها

 .رض واقرب نقطة تضعها الكرة على اال( خلف الخط ) تحسب المسافة بين الحافة األمامية للقدمين : التسجيل 

 (16.م2331محمد جسن عالوي ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-2)  

  البدء العالي م من 34عدو اختبار : االختبار السادس 

   السرعة قياس:  اللرض من االختبار

م مجهز 0جزء من مضمار طوله  -إشارة مرئية ومسموعة   -ثانية  13-1ساعة إيقاف : ) االدوات المستخدمة 
 (ومخطط  خط بداية وأخر نهاية 

 : مواصفات االداء 

وضع الجرى . ند سماع النداء خذ مكانك ، عند سماع النداء استعد يتخذ الناشئييقف الناشئ خلف خط البداية ع
 . العالي دون حركة بعد سماع إشارة البدء ينطلق بأقصى سرعة حتى خط النهاية 

 :التسجيل 

محمد حسن عالوي ) ثانية ألحسن محاولة13-1يعطى الناشئ ثالث محاوالت بحيث يسجل له الزمن األقل ألقرب
 (16.م 2331

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 -7) 

 متر 144الجرى : االختبار السابع  

 .قياس التحمل الدوري التنفسي : اللرض من االختبار

رايات ركنية أو  4عدد  -.م433منطقة فناء مربعة الشكل أو مضمار العاب القوى  -ساعة إيقاف  ) : االدوات المستخدمة 
 ( .سم43كراسى بارتفاع ال يقل عن 

 : مواصفات االداء 

 .يتخذ كل أربعة مختبرين وضع االستعداد خلف خط البداية فى وضع البدء العالي  -

م دورة واحدة كل فى الحارة 433عند إعطائهم إشارة البدء ينطلقون بأقصى سرعة ممكنة ليقطعوا مضمار العاب القوى  -
 .المخصصة له 

 .ع حدوث اى تزاحم لضمان عامل المنافسة فى حالة استخدام المربع يجرى كل اثنين من المختبرين معا لمن -

  .ثانية  1-13يسجل الزمن الذى  يستغرقه كل مختبر منذ إعطائه إشارة البدء وحتى قطعة لخط النهاية ألقرب  : التسجيل

 (27.م9444محمد جسن عيوي )
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 اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من الوقوف: االختبار الثامن 

 . قياس المرونة  :ار اللرض من االختب

سم ـ مسطرة غير مرنة مقسمة بالسنتيمتر تثبت رأسيًا على  53مقعد بدون ظن ارتفاعه من األرض )  :االدوات المستخدمة 
 ( . المقعد بحيث يبدأ التدرج من أعلى ألسفل

 : مواصفات االداء 

ى حافة المقعد ، مع االحتفاظ بالركبتين مفرودتين ، ـيقف المختبر فوق المقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين عل
 . يقوم المختبر بثني الجذع أمامًا أسفل بحيث يهبط بأطراف أصابعه على جانب المقعد موازيًا للمسطرة إلى أعمق مسافة ممكنة 

 : شروط االختبار 

 . عدم ثنى الركبتين  -

 . الثبات عند أقصى مسافة يصل إليها المختبر  -

محمد جسن عالوي ) .تسجل للمختبر المسافة التى حققها فى المحاولتين وتحسب له المسافة األكبر بالسنتيمتر:لتسجيل طريقة ا
 (1.م2331

                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-2) 

 مرونة الجذع للخلف :االختبار التاسع  

 
 .رياضي على إطالة العمود الفقري و اللميل بالجذع خلفاقياس قدرة ال  :اللرض من االختبار

 

 شريط قياس: االدوات المستخدمة

ثم  مثبت في الحائط حول المعقدة بحيث يتم تثبيت الحزام بإحكام يقف الرياضي مواجها الحائط مع ربطه بحزام  :مواصفات االداء
 .يقوم الرياضي بميل جذعه خلفا إلى أبعد ما يستطيع

 .قياس المسافة بين ذقن المختبر و الحان:  التسجيل

post_19.html-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog  
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 مرونة الكتفين:االختبار العاشر 

 .قياس مرونة الكتفين :اللرض من االختبار

 بساط، مسطرتين أو مسطرة واحدة، شريط قياس :اتاالدو 

 :مواصفات االختبار -

ثم توضع المسطرة أو الشريط الخاص بالقياس أمام   ينبطح المختبر على البطن والرأس مرتكز بالذقن على األرض 
فرودة المختبر ويوضع راسيا على بعد يقارب طول ذراع المختبر يتم رفع الذراع ألعلى ببطيء من مفصل الكتف م

    .تماما من مفصل الكوع ومفصل الرسغ ألقصى مدى أيضا

 :شروط االختبار

 .تسجل القراءات ألقرب ربع بوصة -

 .  القراءة تكون من أسفل إلى أعلى -

 . القياس يبدأ من مستوى البساط حتى أعلى مستوى للذراع عند سليمات األصابع -

 .تحاوالءات ألفضل محاولة من ثالث متسجل أفضل القرا :التسجيل

post_19.html-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog 
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 وقوف فتحا القدمين متباعدتين القصى مدى: االختبار الحادي عشر 

 ض قياس المرونة الخاصة بمفصل الحو  :اللرض من االختبار

 شريط قياس :االدوات

 :مواصفات االختبار

وتحريك القدم األخرى في   من وضع الوقوف فتحا العمل على تباعد القدمين ألقصى مدى وذلك بتثبيت إحدى القدمين
 .اتجاه معاكس إلى اكبر مدى ممكن

 :التسجيل

 .قياس الزاوية بين الفخذين هي المؤشر لمرونة مفصل الحوض 

post_19.html-https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog 
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 ختبار جرى الزجزاج بطريقة باورا: االختبار الثاني عشر  

 . قياس الرشاقة الكلية للجسم أثناء تحركه حركة انتقالية :  اللرض من االختبار

م ـ ساعة  0م وعرضه  4275ميدان للجري مستطيل الشكل يقام على أرض صلبة وخشنة طوله :  االدوات المستخدمة
وثب العالي أو رايات ركنية كالتي تستخدم فى كرة القدم أو خمسة قوائم من القوائم التى تستخدم فى ال 5عدد  -إيقاف 

 . سم  03كراسي ، مع مالحظة أال يقل طول القائم أو الراية أو الكراسى عن 

 :  مواصفات االداء

عند إعطائه إشارة البدء يقوم بالجري المتعرج بين .  يتخذ المختبر وضع االستعداد من البدء العالي خلف خط البداية 
 . ئم الخمسة ثالث مرات متتالية القوا

 : الشروط االختبار

يكون اتجاه الجرى وفقًا للشكل المحدد بالرسم والذي و  (أ ) ـ يبدأ المختبر الجرى من وضع الوقوف عند خط البداية 
 . فى اللغة اإلنجليزية(  8) يكون على شكل رقم 

ـ عند الفشل فى (  ب ) لجرى حتى يقطع خط النهاية ـ عندما يكمل المختبر الجرى ثالث دورات عليه أن يستمر فى ا
.             ـ يعطى المختبر محاولة واحدة فقط .أداء االختبار أو عند حدوث خطأ فى شروط األداء يعاد االختبار مرة أخرى 

ن لحظة ثانية ويبدأ م 13 - 1يسجل الزمن الذى يستغرقه المختبر فى قطع المستطيل ثالث مرات ألقرب  :التسجيل 
 (133.م 2331محمد جسن عالوي ) .إعطاء إشارة البدء حتى يقطع خط النهاية بعد االنتهاء من اللفة الثالثة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)مرفت 

 استمارة تقيم مستوي االداء المهاري

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الدرجة العلمية                                                                        :اسم المحكم 

 فراشة م05 لمسافة المهاري االداء مستوي تقيم
 عالمجمو  التوافت التنفس حركات الذراعين نضربات الرجلي موضع الجس م
4       
9       
3       
1       
1       
2       
7       
8       
2       
44       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)مرفت 

 لنهائية التدريبات المقترحة في صورتها ا  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريبات الذراعين: اوال

 االخراج التدريبات م

السقوط االمامي واداء حركة الدفع في اتجاة المدي ( مسع المقبض بالذراعين -الجثو) 1
  .الحركي لسباحة الفراشة

 .الوثب المام و السقوط االمامي(المقبض في العضد  -الوقوف) 2
 

 . ط الخلفي ثم العوده للوضع االصليالسقو ( المقبض في العضد-الوقوف) 0

 

السقوط للخلف  وفتح الذراعين جانبا في اتجاه المدي ( التعلت من الجذع   -الوقوف) 4
  . الحركي للحركة الرجوعية وثم العوده للوضع االصلي 

 .السقوط االمامي ثم الوقوف ثم السقوط الخلفي(  التعلت من  العضد -الوقوف) 5

 

السقوط واداء حركة الشد في اتجاه المدي الحركي ( مسع المقبض بالذراعين  -الوقوف)  6
 .لسباحة الفراشة

 

اداء حركة الشد ووصول ( مسع المقبض بالذراعين  -االنبطاح علي مقعد سويدي  )  7
 .الكفين اسفل الصدر في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة

 

ثني الركبتين ثم الوقوف مع رفع الذراعين العلي جانبا ( مسع المقبض بالذراعين  -الوقوف) 2
. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اداء ثني و مد  45ميل الجسم  لالمام زاويه   (الوقوف مسع المقبض بالذراعين ) 1
 (الشد علي العقله الناث )الذراعين جانب  الجسم مع 

 

نبا و اداء الرقود من الجلوس  و فتح الذراعين جا(  مسع المقبض بالذراعين  -الجلوس) 13
 .الحركة الرجوعية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة

 

فتح  و ضم الذراعين جانبا و  (مسع المقبض بالذراعين اعلي الراس  -وضع الكوبري)  11
 لالمام

 

و اداء حركة الشد و الدفع في اتجاه  45ميل الجذع لالمام زاويه  (الوقوف المواجهة ليداة ) 12
 .كي لسباحة الفراشةالمدي الحر 

 

 .اداء الطعن االمامي مع تشابك الذراعين خلف الظهر( التعلت من العضد  -الوقوف) 10

 

درجة لالمام ثم للخلف واداء الحركة 123دوران الذراع ( مسع المقبض بالذراعين  –الجثو )  14
 .الرجوعية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة

 

 :ذعثانيا تدريبات للج

 االخراج التدريبات م

 .الضغط بالجذع العلي والسفل ( التعلت من القدمين   -الرقود ) 1
 

اداء حركة الجذع والرجلين الدولفينية في اتجاه المدي ( التعلت من القدمين   -الرقود ) 2
  .الحركة لسباحة الفراشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجسم التموجة السفل  اداء حركة سقوط( التعلت من  القدمين  -االنبطاح المائل )  0
 .بداية من  الراس حتي القدمين في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة 

 

 . السقوط الخلفي والعوده للوضع االصلي (التعلت من  العضد -الوقوف) 4

 

 .السقوط االمامي ثم الوقوف ثم السقوط الخلفي( التعلت من  العضد -الوقوف) 5

 

 .الضغط بالجذع العلي  و السفل (ت من  القدمين التعل  -االنبطاح )  6
 

اداء حركة الجذع الدولفينية في  اتجاه  (التعلت من  القدمين   -االنبطاح الجانبي )  7
  . المدي الحركي لسباحة الفراشة

اداء حركة الجذع الدولفينية في   (التعلت من القدمين  -الرقود علي  مقعد سويدي   ) 2
 .الحركي لسباحة الفراشةاتجاه المدي 

 

 تدريبات الرجلين:ثالثا 

 االخراج التدريبات م

ضم  الرجلين و اداء ضربات رجلين التبادلية ( التعلت من  القدمين  -االنبطاح ) 1 .1
  .لسباحة الحرة

الرجلين بإتساع الحوض اداء ضربات رجلين ( التعلت من  القدمين  -االنبطاح ) 2
  .رة التبادلية لسباحة الح

ضم الرجلين و اداء ضربات رجلين الدولفينية ( التعلت من  القدمين  -االنبطاح ) 0
.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضم الرجلين و اداء ضربات رجلين الدولفينية ( التعلت من  القدمين  -االنبطاح ) 4
.  

 .2&  1تمرين ( الرقود ) 5

 

 .4&0تمرين ( الرقود )  6

 

مع تبادل  ضم   45ثبات الرجلين عند زاويه ( مين التعلت من  القد –االنبطاح ) 7
  .و فتح  القدمين 

مع الضغط  علي الحزام  45رفع الرجلين زاويه (  التعلت من القدمين  –الرقود )  2
  .السفل 

 .تبادل ثني الرجلين بإتجاه الصدر( التعلت من  القدمين -االنبطاح المائل )  1
 

الساعد  ثني القدمين في  علق من  القدمين و االستناد عليالت( االنبطاح المائل )  13
  .اتجاه الصدر معا

التعلق من  القدمين و االستناد علي الساعد  و مرحجه   (االنبطاح الجانبي ) 11
 .القدمين القصي اليمين واقصي اليسار

 

 .الجري في المكان ثم الوثب العمودي(التعلت من الحوض  –الوقوف ) 12

 

رفع الجذع عن االرض العلي ( التعلت من  الكعبين  –الجلوس الطويل )  10
  .والسفل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبات الرجلين تبادل ضم  فتح  (التعلت من  القدمين   -االنبطاح المائل  )  14
  .الرجلين باتساع الحوض

لنصفي للركبة و الوصول لوضع الثني ا (التعلت الحزام في الفخد  -الوقوف) 15
  .الثبات ثم الوثب العلي 

المائل و الالستناد علي مشط القدم والجسم مستقيم امساك المقبض ( االنبطاح )  16
 و اداء حركة دائرية  13والعضد مع الساعد يصنع زاويه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)مرفت 

 البرنامج التدريبي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي البرنامج التدريبي المقترحمحتو                                  

 

 الزمن المحتوى م
 وحدات 0 عدد الوحدات التدريبية في األسبوع 1
 وحدة 12 عدد الوحدات التدريبية في شهر 2
 وحدة 24 عدد الوحدات في الشهرين 0
 دقيقة 4D Pro 03زمن تدريبات  5
 دقيقة 13 زمن الوحدات التدريبية في األسبوع الكلي 6
 دقيقة 2163 نامج التدريبي ككلزمن البر  7
 ق4D Pro 723زمن البرنامج المقترح لتدريبات  2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالع الثاني االول4 االسبوع

 ( 4: 9)  دورة الحمل

 
درجة الحمل
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 عالي

 اقل من االقصي 
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 توزيع محتوي كل  أسبوع علي وحداته

 الشدة درجة الحمل الوحدة  الشدة درجة الحمل الوحدة 
االول

 

1  
 عالي
81% 

89% 

الثاني
 4  
 عالي
81% 

81% 

2 83% 5 81% 

0 81% 6 83% 

الثالع
 7  

 من اقل
 االقصي 

24%  

88% 

الرابع
 13  

 عالي
88% 

82% 

2 24% 11 81% 

1 29% 12 88% 

س
الخام

 10  
 اقل من

 االقصي 
29% 

س 24%
الساد

 16  
 عالي
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88% 

14 21% 17 83% 

15 29% 12 81% 

السابع
 11  
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 االقصي
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24% 

الثامن
 22  

 اقل من
 االقصي 

21% 

21% 
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 االسبوع االول
 (4)وحدة رقم  

 ت/  ن    433:   النبض %                      89 : م         الشدة المستخدمه9448-49-3: تاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

زمن 
 االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

34
ت 

 

 
 الذراعين

 ذات الرأسين العضدية -الغرابية  ث03 ث13 0 ث63 (6)
 الصدرية الكبيرة–العضدية  ث03 ث13 4 ث45 (7)
 الغرابية–العضدية –المستقيمة البطنية  ث03 ث13 0 ث03 (1)
 فوق شوكية–المنحرفة البطنية  ث03 ث15 5 ث45 (12)

 منحرفة ةمربع –كبري   ةصدري ث03 ث23 2 ث63 (4) الجذع
 مستقيمة بطنية –ظهرية  ث15 ث13 0 ث03 (5)
 بطنية مستقيمة– بطنية منحرفة-ظهرية ث03 ث15 0 ث45 (2)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ث13 4 ث03 (1) رجلين
 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث23 ث13 0 ث03 (2)

 لفخديةالمستقيمة ا–التؤامية  ث03 ث15 0 ث45 (15)

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث15 ث13 2 ث45 (7)



 

 

 (9)وحدة رقم 
 ت/  ن        414:      النبض %                 83: م         الشدة المستخدمه9448-49-1: تاريخ 

 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
زمن 
 االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 

 منحرفة مربعة – دالية  ث03 ث13 0 ث45 (2)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث15 0 ث63 (10)

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ث13 2 ث63 (6)
 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث23 ث13 4 ث03 (6) الجذع

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ث13 0 ث03 (7)
 عرضية ظهرية ث03 ث23 2 ث63 (1)
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (2)

 الرباعية ث45 ث03 2 ث63 (5) رجلين

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث23 ــــــــ ــــــــ ث45 (1)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (13)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 2 ث63 (14)

– ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث45 ــــــــ 2 ث63 (12)
 البطنية المستقيمة



 

 

 (3)وحدة رقم 
 ت/  ن    413:   النبض                       %       81: الشدة المستخدمه                                                 م     9448-49-8: تاريخ 

 
 
 
 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
 زمن االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 

 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث03 ث13 0 ث63 (5)
 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث23 2 ث45 (11)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث03 0 ث63 (10)
 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ث15 4 ث03 (6)

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث03 ث13 0 ث45 (4) الجذع
 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث45 ث03 2 ث63 (6)
 عرضية ظهرية ث23 ث13 0 ث45 (1)

 البطنية المستقيمة– ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث03 ث13 4 ث03 (5) رجلين

 الرباعية ث15 ــــــــ 2 ث45 (10)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث23 ث13 0 ث45 (4)

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث03 ــــــــ 2 ث45 (7)



 

 

 االسبوع الثاني
 (1)وحدة رقم 

 ت/  ن  439:    النبض                   %    81: الشدة المستخدمه                                              م      9448-49-44: تاريخ 

 
 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
 زمن االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 

 منحرفة مربعة–دالية  ث03 ث13 0 ث45 (2)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث15 0 ث63 (10)
 ذات الراسين العضدية–لغرابية ا ث03 ث13 2 ث63 (6)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث23 ث13 4 ث03 (6) الجذع
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ث13 0 ث03 (7)
 عرضية ظهرية ث03 ث23 2 ث63 (1)
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (2)

 البطنية المستقيمة– ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث45 ث03 2 ث63 (5) رجلين

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث23 ــــــــ ــــــــ ث45 (1)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (13)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 2 ث63 (14)

 الرباعية ث45 ــــــــ 2 ث63 (12)



 

 

 (1)وحدة رقم 
 ت/  ن    413:          النبض %            81: الشدة المستخدمه                                            م        9448-49-49: تاريخ 

 
 
 
 
 

  الزمن
 التدريب المستخدمرقم 

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
 زمن االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 

 للكتف رافعه منحفة وشبه– ظهرية عرضية ث45 ث03 0 ث63 (2)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث03 ث15 4 ث45 (12)
 لعضديةا الراسين ذات– غرابية– بطنية مستقيمة ث03 ث13 5 ث03 (1)

 
 الجذع

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث15 ث13 4 ث03 (2)
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ــــــــ 2 ث03 (7)
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ث13 0 45 (2)

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث13 ــــــــ 2 ث03 (0) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث13 ــــــــ 2 ث03 (4)

 التؤامية – الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 2 ث63 (6)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث23 ــــــــ 2 ث45 (14)

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث15 ــــــــ ــــــــ ث45 (1)



 

 

 (2)وحده رقم 
 ت/  ن  414      :النبض                     %          83: الشدة المستخدمه                                              م    9448-49-41: تاريخ 

 
 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

  زمن االداء
 ع

 راحة

 مج ع

34
ت 

 

 
 الذراعين

 

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث45 ث23 4 ث63 (14)
 الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث15 ث13 0 ث45 (7)
 داخلية– خارجية بطنية منحرفة– كبير صدرية ث15 ث13 2 ث45 (1)
 الصغري المدورة و الكبري المدورة -الكتف تحت ضالتع ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (5)

 عرضية ظهرية ث23 ث15 0 ث45 (1) الجذع

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (0)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث15 ــــــــ 2 ث45 (6)

 التؤامية – الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 4 ث45 (6) رجلين

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث15 ث13 0 ث03 (10)

 المستقيمة الفخدية–التؤامية  ث13 ــــــــ 2 ث03 (15)

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 0 ث45 (0)



 

 

 االسبوع الثالع
 (7)وحدة رقم 

 ت/  ن     418:           النبض                             %       88: الشدة المستخدمه                                 م         9448-49-47: تاريخ 

 

  الزمن 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 زمن االداء
 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 داخلية– خارجية بطنية نحرفةم– كبير صدرية ث15 ث13 0 ث45 (1)
 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ــــــــ 2 ث63 (6)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث03 ث15 4 ث45 (12)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث15 ث13 4 ث03 (10)

 بطنية مستقيمة– بطنية منحرفة-  ظهرية ث15 ث15 0 ث45 (5) الجذع

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ث13 5 ث03 (2)

 الساق خلف– الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث15 ث13 0 ث45 (11) رجلين

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 4 ث03 (0)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ث13 0 ث45 (4)

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث15 ــــــــ 2 ث03 (2)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث15 ث13 0 ث03 (10)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (16)



 

 

 (8)وحدة رقم 
 ت/  ن     429:     النبض               %     24: الشدة المستخدمه                                              م      9448-49-42: تاريخ 

 
 
 
 
 
 

الزمن الكلي
  

 رقم التدريب المستخدم
 العضالت العاملة مكونات الحمل

  زمن االداء
 ك

 راحة
 مج ك

03
ق 

 

 
 الذراعين

 للكتف رافعه منحفة وشبه– ظهرية عرضية ث15 ث13 2 ث03 (2)
 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث15 ــــــــ 2 ث45 (5)
 فوق شوكية–دالية  ث15 ث13 0 ث03 (13)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث15 ــــــــ 2 ث45 (10)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث03 ث15 2 ث03 (2) الجذع
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 15 5 ث03 (2)
 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث15 ث13 0 ث45 (4)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث13 ــــــــ 2 ث03 (1) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 15 0 ث45 (4)

 الفخذية الراسين ذات – ليةالداخ– الخارجية البطنية المنحرفة ث13 ــــــــ ــــــــ ث03 (1)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ــــــــ 2 ث03 (13)



 

 

 (2)وحدة رقم 
 ت/  ن  421 :  النبض                      % 29: الشدة المستخدمه                                 م 9448-49-99: تاريخ 

 
 
 
 
 

ال
زمن الكلي
  

 رقم التدريب المستخدم
  مكونات الحمل

  العضالت العاملة
 زمن االداء

 
 ك

 راحة
 مج ك

03
ق 

 

 
 الذراعين

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث63 ث03 2 ث45 (14)
 فوق شوكية–دالية  ث23 ث13 0 ث03 (13)
 العضدية الراسين ذات– غرابية– بطنية مستقيمة ث63 ث03 0 ث45 (1)
 فوق شوكية -دالية   ث15 ث03 2 ث03 (4)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ث15 0 ث45 (2) الجذع
ــ ــــــــ ث63 (7)  خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 ــــــــــ
 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ث15 0 ث45 (0)
 بطنية مستقيمة– بطنية منحرفة-  ظهرية ث15 ث13 4 ث03 (5)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 2 ث03 (4) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث13 1 ث63 (14)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث63 ث03 0 ث45 (10)

 التؤامية– الساق خلف– ذيةالفخ رؤوس االربع ذات ث13 ــــــــ 2 ث03 (13)



 

 

 االسبوع الرابع
 (44)وحدة رقم 

 ت/  ن   424:         النبض                      %    82: الشدة المستخدمه                                        م         9448-49-91: تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الزمن
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 راحة ع زمن االداء لةالعضيت العام

 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث03 ث15 2 ث45 (5)
 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث23 2 ث63 (11)
 فوق شوكية -دالية   ث25 ث15 2 ث45 (14)

 مة بطنيةمستقي–ظهرية  ث03 ث15 0 ث45 (2) الجذع
 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ث13 4 ث03 (2)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث13 2 ث03 (14) رجلين

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث45 03 2 ث13 (6)

 التؤامية – ساقال خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ث15 2 ث45 (16)



 

 

 (44)وحدة رقم 
 ت/  ن   413:  النبض                        %    81: الشدة المستخدمه                                          م          9448-49-92: تاريخ 

 
 
 
 
 

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 زمن االداء
 
 ع

 احةر 
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث15 ث15 2 ث63 (14)
 الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث03 15 0 ث45 (7)
ــ ث13 (1) ــ ـــــــــــــ  داخلية– خارجية بطنية منحرفة– كبير صدرية ث03 ـــــــــ

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث15 ث13 0 ث45 (0) الجذع

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث03 ث15 2 ث13 (4)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ث13 4 ث03 (2)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ث13 0 ث03 (1) رجلين

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – يةالفخذ روؤس االربع ذات ث15 ث13 2 ث45 (2)

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 4 ث03 (0)

 الساق خلف– الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث15 13 4 ث03 (11)



 

 

 (49)وحدة رقم 
 ت/  ن  418    :النبض                  %       88: الشدة المستخدمه                                      م          9448-49-92: تاريخ 

                                                                         
 
 
 

 
 الزمن

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 راحة ع زمن االداء العضيت العاملة

 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

ــ 2 ث45 (13)  فوق شوكية–دالية  ث15 ـــــــــ
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث15 ث13 4 ث03 (12)
 العضدية الراسين ذات– غرابية– بطنية مستقيمة ث03 ث 15 2 ث63 (1)
ــ ث13 (7) ــ ـــــــــ  الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث03 ـــــــــ

 عرضية ظهرية ث15 ث13 0 ث03 (1) الجذع
ــ 2 ث45 (6)  منحرفة بطنية–عة منحرفه مرب ث03 ـــــــــ
 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث15 ث13 0 ث03 (4)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث03 ث15 4 ث45 (2) رجلين

ــ ث63 (6) ــ ـــــــــ  التؤامية – الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ـــــــــ

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث03 ث15 0 ث45 (10)

ــ 2 ث45 (2)  السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث15 ـــــــــ

ــ ث03 (16) ــ ــــــــ  ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ـــــــــ



 

 

 االسبوع الخامس
 (43)وحدة رقم 

 ت/  ن  429:  النبض                  %      24: الشدة المستخدمه                                                م     9448-49-34: تاريخ 

 

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 داءزمن اال
 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 داخلية– خارجية بطنية منحرفة – كبير صدرية ث45 ث45 2 ث45 (1)
 ث63 ث45 2 ث63 (0)

 
 خارجية داخلية بطنية منحرفة – بطنية مستقيمة

 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث15 ــــــــ ــــــــ ث45 (5)
 منحرفة مربعة–دالية  ث45 ث03 2 ث03 (2)
 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث03 2 ث45 (12)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث63 ث03 0 ث45 (7) الجذع
 عرضية ظهرية ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (1)
 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث15 ث13 2 ث03 (4)

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث45 ث03 2 ث45 (2) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ــــــــ 2 ث03 (14)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث03 ث13 2 ث45 (10)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ث13 0 ث03 (4)

 المستقيمة الفخدية–ية التؤام ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (15)



 

 

 
 (41)وحدة رقم 

 ت/  ن  422:النبض                  %            21: الشدة المستخدمه                                             م        9442-4-9: تاريخ 

 

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 زمن االداء
 
 ع

 حةرا
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث15 ث13 2 ث45 (6)
 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث15 ث13 0 ث03 (14)
 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث15 ث13 2 ث45 (5)
 العضدية الراسين اتذ– غرابية– بطنية مستقيمة ث63 ث45 2 ث63 (1)

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث03 ث15 0 ث45 (4) الجذع

 بطنية مستقيمة– بطنية منحرفة-  ظهرية ث45 ث03 0 ث03 (5)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث15 ــــــــ 2 ث45 (2)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث03 ث03 2 ث03 (1) رجلين

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 0 ث45 (0)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث13 2 ث45 (4)

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث45 ــــــــ ــــــــ ث63 (2)



 

 

 (41)الوحدة رقم 

 ت/  ن   421:    النبض                        %            29: الشدة المستخدمه                                     م      9442-4-1: تاريخ 

 
                                                                    

  الزمن

 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل

 راحة ع زمن االداء العضيت العاملة

 مج ع

03
ق 

 

 

 الذراعين

 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث13 0 ث45 (11)

 الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث03 ــــــــ ــــــــ ث63 (7)

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث03 ث13 0 ث03 (14)

 خارجية داخلية بطنية منحرفة – بطنية مستقيمة ث03 ث15 0 ث45 (0)

 عرضية ظهرية ث15 ث13 2 ث03 (1) الجذع

 عرضية ظهرية–قيمة بيطنية مست ث15 ث13 0 ث03 (0)

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث15 ث13 2 ث03 (4)

 التؤامية – الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 0 ث45 (6) رجلين

 السفلية االظهر– الفخدية رؤوس االرع ذات ث45 ث03 2 ث45 (2)

 الساق خلف – سفليةال الظهر – بطنية مستقيمة ث45 ث03 2 ث45 (14)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث45 ــــــــ ــــــــ ث63 (15)

 المستقيمة الفخدية–التؤامية  ث63 ــــــــ ــــــــ ث45 (16)



 

 

 االسبوع السادس
 (42)وحدة رقم 

 ت/  ن  413: النبض                  %       81: الشدة المستخدمه                                 م   9442-4-7: تاريخ 

 
 
 

 
 الزمن

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
 زمن االداء

 
 ك

 راحة
 مج ك

03
ق 

 

 
 الذراعين

 داخلية– خارجية بطنية منحرفة– بيرك صدرية ث03 ث15 0 ث45 (1)

 فوق شوكية -دالية   ث15 ث13 4 ث03 (4)

 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث15 ث15 4 ث03 (12)

 العضدية الراسين ذات– غرابية– بطنية مستقيمة ث03 ث15 2 ث45 (1)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث03 ث13 2 ث45 (2) الجذع

 منحرفة بطنية–منحرفه  مربعة ث15 ث15 2 ث45 (6)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث03 ث13 0 ث45 (0)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ث13 4 ث03 (1) رجلين

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث15 ث15 4 ث03 (2)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ث15 2 ث45 (4)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 2 ث45 (14)



 

 

 (47)وحدة رقم 
 ت/  ن   418     :النبض                          %      88: الشدة المستخدمه                                               م       9442-4-2: تاريخ 

 

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 زمن االداء
 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 فوق شوكية–دالية  ث03 ث15 4 ث45 (13)

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية فوق-دالية ث03 ث15 5 ث03 (14)

 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث13 4 ث03 (11)

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ث15 0 ث45 (6)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث15 ث13 4 ث03 (2) الجذع

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث03 ث15 0 ث45 (6)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ث13 2 ث03 (7)

 الساق خلف– الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث03 ث15 2 ث45 (11) رجلين

 الرباعية ث03 ث15 2 ث45 (12)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث15 ث13 0 ث03 (4)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث15 ــــــــ ــــــــ ث03 (16)



 

 

 (48) وحدة رقم
 ت/  ن   414:    النبض                        %        83: الشدة المستخدمه                                          م          9442-4-49: تاريخ 

                                                                              

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
  العضيت العاملة

 زمن االداء
 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 اعينالذر 

 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث03 ث13 0 ث63 (5)

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ث15 4 ث45 (6)

 العضدية الراسين ذات– غرابية– بطنية مستقيمة ث03 ث13 5 ث03 (1)

 داخلية– خارجية بطنية منحرفة– كبير صدرية ث15 ث13 2 ث45 (1)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (0) عالجذ

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث15 ــــــــ 2 ث45 (6)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 15 5 ث03 (2)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 15 0 ث45 (4) رجلين

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث13 ــــــــ ــــــــ ث03 (1)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث15 ث13 0 ث03 (10)

 المستقيمة الفخدية–التؤامية  ث13 ــــــــ 2 ث03 (15)



 

 

 لسابعاالسبوع ا
 (42)وحده رقم   

 ت/  ن  429: النبض              %         24: الشدة المستخدمه                                          م   9442-4-41: تاريخ 

 
 
 
 
 

 
 الزمن 

 
 رقم التدريب المستخدم

  مكونات الحمل
 العضيت العاملة

 
 زمن االداء

 
 ع

 راحة
 مج ع

03
ق 

 

 
 الذراعين

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ث13 2 ث45 (1)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (5)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ث15 2 ث63 (14)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث03 ث15 0 ث45 (7)

 هريةعرضية ظ–مستقيمة بيطنية  ث15 ث13 2 ث45 (0) الجذع

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث03 ث15 2 ث63 (6)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث03 ث15 0 ث45 (1) رجلين

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 0 ث45 (0)

 التؤامية – الساق خلف – يةالسفل الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث03 2 ث63 (6)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث15 ث13 0 ث03 (10)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث15 ــــــــ 2 45 (16)
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 الذراعين

 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث23 0 ث45 (11)

 فوق شوكية–ة منحرفة بطني ث45 ث03 0 ث63 (10)

 للكتف رافعه منحفة وشبه– ظهرية عرضية ث15 ث13 0 ث03 (2)

 فوق شوكية–دالية  ث15 ث13 0 ث03 (13)

 بطنية مستقيمة– بطنية منحرفة-  ظهرية ث15 ث13 4 ث03 (5) الجذع

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث03 15 0 ث03 (2)

 خارجية و ةداخلي بطنية منحرفة ث15 ــــــــ 0 ث45 (2)

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 15 0 ث45 (4) رجلين

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث13 ــــــــ ــــــــ ث03 (1)

 المستقيمة الفخدية–التؤامية  ث13 ــــــــ 2 ث03 (15)

 الساق خلف – السفلية الظهر – نيةبط مستقيمة ث03 ث15 0 ث45 (0)
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 الذراعين

 الكتف فوق– شوكية تحت– شوكية قفو -دالية ث63 ث03 2 ث63 (14)

 الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث15 ث15 0 ث45 (7)

 داخلية– خارجية بطنية منحرفة– كبير صدرية ث15 ث13 2 ث45 (1)

 الصغري المدورة و الكبري المدورة -  الكتف تحت عضالت ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (5)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث15 ــــــــ 2 ث45 (6) الجذع

 عرضية ظهرية ث23 ث15 2 ث45 (1)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث03 ث13 0 ث45 (0)

 الساق خلف– البطنية المنحرفة – البطنية المستقيمة ث15 ث13 0 ث03 (11) رجلين

 المستقيمة الفخدية–التؤامية  ث13 ــــــــ 0 ث03 (15)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث15 ــــــــ 0 ث03 (13)

 الساق خلف– الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (16)
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 الذراعين

 العضية الراسين ذات– ظهرية – عضدية ث03 ث23 2 ث45 (11)

 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث03 0 ث63 (10)

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث03 ث15 4 ث03 (6)

 ظهرية عرضية ث23 ث13 0 ث45 (1) الجذع

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث03 ث13 2 ث45 (2)

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث45 ث03 2 ث13 (4)

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث15 ث13 4 ث03 (7)

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث15 5 ث03 (4) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 ث13 4 ث63 (14)

 عرضة ظهرية –الظهر السفلية  ث15 ث13 0 ث45 (10)
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 الذراعين

 فوق شوكية–منحرفة بطنية  ث45 ث23 2 ث63 (10)

 الكبري الصدرية– العضدية الراسين ذات– العضدية ث15 ث13 0 ث45 (7)

 خارجية داخلية بطنية منحرفة – بطنية مستقيمة ث15 ث13 2 ث45 (0)

 ذات الراسين العضدية–الغرابية  ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (6)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث23 ث15 0 ث45 (2) الجذع

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ــــــــ ــــــــ ث63 (0)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث45 ث03 2 ث63 (6)

 الساق خلف -  السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث13 ــــــــ 2 ث03 (0) رجلين

 التؤامية – الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 15 0 ث45 (6)

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– الخارجية البطنية المنحرفة ث15 ث13 0 ث03 (1)

ــ 2 ث03 (12)  الرباعية ث15 ــــــــ
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 زمن االداء
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 الذراعين

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث15 ث13 2 ث03 (2)

 عرضية ظهرية–مستقيمة بيطنية  ث15 ــــــــ 2 ث45 (5)

 منحرفة بطنية–مربعة منحرفه  ث15 ث03 0 ث03 (13)

 للكتف رافعه منحفة وشبه– ظهرية عرضية ث15 ــــــــ 2 ث45 (10)

 مستقيمة بطنية–ظهرية  ث03 ث15 2 ث03 (2) الجذع

 خارجية و داخلية بطنية منحرفة ث03 15 2 ث03 (2)

 مربعه منحرفة–صدرية كبري  ث15 ث13 0 ث45 (4)

 ظهرية عرضية – الفخدية المستقيمة العضلة – الفخذية روؤس االربع ذات ث13 ــــــــ 2 ث03 (1) رجلين

 الساق خلف – السفلية الظهر – بطنية مستقيمة ث03 15 0 ث45 (4)

 الفخذية الراسين ذات – الداخلية– ةالخارجي البطنية المنحرفة ث63 ــــــــ ــــــــ ث63 (1)

 التؤامية– الساق خلف– الفخذية رؤوس االربع ذات ث45 ــــــــ 2 ث45 (13)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)مرفت 

 ( 4D Pro)أداة  



 

 

 -:4D proأداة 
 

هو نظام من العتالت بين الجاذبية ووزن الجسم ،مستوى المقاومة وصعوبة يمكن السيطرة  
ى زاوية الميل حيث يسمح باستخدام عدد أكبر من مجموعات العضالت عليها إعتمادا عل

 . في نفس الوقت باإلضافة إلى مجموعة أكبر من حركات الطبقات المتعددة

 :و قد راعي المصصم من خيله بعض الميحظات الطبية ومنها 

 تقوم بتوزيع الضغط علي مساحة كبيرة مما يجعل التمرين اكثر : حلقات النيوبرين
  .احةر 

  يوفر تصميم الحلقة الزكية راحة مفاصل اليد و القدمين والكاحل فال تسبب اي نوع
 .من  انواع الضغوط علي المفاصل 

 االكمام مصممه بصوره تضمن االمان و اقصي درجات السالمة. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ملخص البحع

 

 بالللة العربية البحع ملخص: اوال 

 .مستخلص البحع بالللة العربية:ثانيا 

 .ملخص البحع باللله  االجنبية:  ثالثاً 

 .مستخلص البحع بالللة االجنبية: رابعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص بالللة العربية: اوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مشكلة  البحع

تحقيـق المسـتوتات العليـا يتطلـب  اضـة السـباحة هـو قطـع مسـافة السـباق فـي  افضـل  زمـن  ممكـن ،يعتبر الهدف فـي ري
التركيــز علــى الصــفات البدنيــة وفــي مقــدمتها القــوة المميــزة بالســرعة حيــث يتأســس عليهــا وصــول الســباح ألعلــى مســتوى، 

لى سرعة السـباحة حيـث أن احتمـال حيث تمكن السباح من بذل قوة أكثر وبسرعة أكبر من خالل السباحة بما ينعكس ع
، (الرشـــاقة -المرونـــة -التحمـــل -الســـرعة)الفائـــدة يكـــون كبيـــرا وذلـــك لتأثيرهـــا الكبيـــر علـــى تنميـــة الصـــفات األخـــرى مثـــل 
بــنا الســباحة، التروللــي، الحبــال المطاطــة، )ويضــيف أيضــا أن األدوات المســتخدمة لتنميــة القــوة المميــزة بالســرعة تشــمل 

التدريبات المشـابهة لـالداء مـن المكونـات األساسـية التـي يجـب العمـل علـى (.أو شبة المقيدة داخل الماء السباحة المقيدة،
حيــث أن األداء يتحســن بصــورة أفضــل إذا كــان التــدريب خاصــًا .تنميتهــا للســباحين وذلــك مــن خــالل بــرامج تدريبيــة مقننــة

اء تمرينات تتشابهه في ادائها لطبيعة المهـارة مـن بنوع النشاط الممارس و يتضمن أهم العضالت العاملة من خالل اعط
 .                                                            حيث الشكل  الصحيح ومدي ومسار الحركة مما يكون له افضل االثر علي تحسين القدرات البدنية

جـري و المرونـه و االطـاالت بجانـب القصـور عـدم االهتمـام بالتـدريب االرضـي و اقتصـاره علـي الالمشكلة  تتلخص فـي 
فـــي أســـتخدام االتجاهـــات الحديثـــة فـــي  التـــدريب ومنهـــا اســـتخدام االدوات التـــي يتشـــابهه أداءهـــا مـــع االداء العضـــلي و 
االعتمـاد بصـوره أكبــر علـي التـدريب المــائي  ممـا ترتـب عليــه هبـوط مسـتوي نتــائج المحليـين ،حيـث ان اســتخدام االدوات 

لتــدريب لهــا  التــاثير القــوي عنــد توظيفهــا فــي التــدريب الــذي  يتشــابهه االداء بهــا مــع طبيعــة االداء المهــاري الحديثــة فــي ا
للمهارة نفسها وذلك النها يتم فيها التاثير المباشر علي العضـالت العاملـة فقـط فـي المهـارة وبالتـالي االقتصـاد فـي الوقـت 

ومن خالل ما سبق ذكره عـن أهميـة التـدريبات المشـابهة لـالداء .تدريبو الجهد المبذول بحيث يكون لها بالغ االثر في ال
نجــد ٔان ٔاســتخدام هــذه االتجــاه  مــن التــدريب فــى البــرامج التدريبيــة  قــد تنمــى المتغيــرات (  DPRO 4) وبٕاســتخدام أداة 

 . البدنية فى كثير من مهارات سباحة الفراشة  مما ئودى لرفع مستوى االداء الفني
 :حع الب أهداف

تصميم  وذلك من خالل( 4D PRO)  هأدا يهدف البحث الي تحسين المستوي الرقمي لناشئسباحة الفراشة باستخدام 
المهاري لناشئ  لتحسين المستويلتحسين القدرات البدنية الخاصة  4D PRO هأدا برنامج تدريب ارضي باستخدام

 .سباحة الفراشة
  :فروض البحع  
كـال مـن فـي ( الضابطة –التجريبية )للمجموعتين ( البعدي -القبلي )ا بين متوسطي  القياستوجد فروق دالة أحصائي  -
 .لصالح القياس البعدي (المستوي الرقمي  –المستوي المهاري – القدرات البدنية الخاصة)
سباحة الفراشة لناشئي ( الضابطة –التجريبية ) توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين -

 .لصالح المجموعة التجريبية (المستوي الرقمي  –المستوي المهاري – القدرات البدنية الخاصة)في كال من 
 :أجراءات البحع

 -:منهج البحع: اوال

للمجمــوعتين  (البعــدي -القبلــي )) تــم أســتخدام المــنهج التجريبــي بإســتخدام القيــاسفــي ضــوء متطلبــات الدراســة الحاليــة  
 .البحث لطبيعة وذلك لمالئمتها  ( ضابطةالبية و تجريال)



 

 

 -:البحع عينة :ثانيا  

 )سـباح تحـت سـن( 23)من سباحي نادي بنـي سـويف الرياضـي وعـددهم شمال الصعيد البحث في سباحي  تتمثل عينة 
 . ( سنة 10

 - :مجاالت البحع : ثالثاً 

 . سباحي نادي بني سويف الرياضي: المجال البشري 

 .حمام السباحة الخاص بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف: اني المجال المك

 .م2311-1- 03م إلي2312- 11-21تطبيق األجراءات في الفترة من: المجال الزمني 

 -:االستطيعيةالدراسة : رابعًا 

مواصفات العينة من خارج العينة االساسية لهم نفس سباحين  ( 5)ينة قوامها اجريت التجربة االستطالعية علي ع
بعد حصر اراء السادة الخبراء في خطوات بناء البرنامج (  م 2312/  11/  22 -21 ) األصلية وذلك من الفترة

والقدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة والتدريبات المقترحة للبرنامج حيث تم تسجيل القدرات البدنية الخاصة لهم و 
 ( 4ق مرف()0مرفق .)م53زمن سباحة مسافة 

- :المستخدمة في قياسات البحع  االجهزة و االدوات: خامسٌا 

قامت الباحثة بحصر المراجع  العلمية واالبحاث المشابهه و وشبكة المعلومات الدولية للتعرف علي وسائل القياس في 
  :السباحة لتحديد االدوات و المقاييس و األختبارات الالزمة لجمع بيانات  البحث وتوصلت إلي 

 خطوات  اجراء الدراسة : اسادس

 اء في البرنامج التدريبي و القدرات البدنية الخاصةاستطالع راي اخبر  -

 .استطالع  راي الخبراء في التدريبات المقترحة -

 .تحديد  االختبارات  المستخدمه  في  البحث  -

 وحده القياس القياسات االجهزة 
 سم الطول رستاميتر 1
 كجم الوزن ميزان طبي 2
 سم القدرات البدنية  شريط قياس 0
 ثانية الزمن ساعة إيقاف 4
 كجم قوة عضالت الرجلين ديناموميتر 5
 كجم قوة قبضة  للذراعين ر القبضةمانوميتر  6
7  4DPro  أحبال ثابتة لحمل جسم االعب  



 

 

 .اجراء التجربة االستطالعية لالختبارات المستخدمه في  البحث  -

 .ارات القياس مع  متطلبات البحثتحديد مدي مالئمة استم -

 م  2312-12-1م  الي 2312-11-21تطبيق القياس القبلي لمتغيرات البحث من -

 .المستخدمه في  برنامج البحث  التدريبات تحديد   -

 .م2311- 1 -03الي  2311- 1 - 22تطبيق القياس البعدي لمتغيرات البحث من  -

 .لنتائج تفريغ البيانات  وتنسيق وجدولة البيانات و ا -

- :ا لمعالجات االحصائية:سابعا 

 :في ضوء أهداف وفروض البحث أستخدمت الباحثة األساليب األحصائية التالية

الوســـــط الحســـــابي ، الوســـــيط ،األنحـــــراف المعيـــــاري ، واختبـــــار كـــــولمجروف ســـــميرونوف ، اختبـــــار مـــــان ويتنـــــي 
 .،  النسب المئوية لمعدل التغير( (LEVEN Testالالبارومتري ، اختبار ويلككسون الالبارومتري ، معامل ليفين 
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 مستخلص البحع
  البدنية  الخاصة القدرات لتحسين 4D Pro اداة بإستخدم تدريبي برنامجتاثير " 

 "الفراشة سباحة لناشئ  الرقمي والمستوي

 (م9442)زغلول عرفان   سارة سعد: اسم الباحثة

لتطوير القدرات البدنية لسباحي 4D Pro باستخدام اداه يهدف البحث الحالي لتصميم برنامج تدريبات 
الداء وفي  المشابهة تصميم جملة من التدريبات وذلك من خالل الفراشة وتحسين المستوي الرقمي 

سباحي ،حيث اجري البحث علي مينفس المدي الحركي لسباحة الفراشة و اثرها علي المستوي الرق
،  سباحين خمسسيمهم إلي مجموعتين  قوامها تم  تق  سباحين عشرنادي بني سويف وعددهم 

و تم  تطبيق المقترحة بالبرنامج التدريبي التدريبات  طبيق لت  4D Proاداة  واستخدمت  الباحثة 
مئة وحده واحده فياليوم و زمن الوحده وحدات تدريبيه اسبوعيا  ثالث بواقع أسابيع  ثمان  لمده  البحث

ثالثون  دقيقة مقسمة بين تدريبات الذراعين والجذع  و  4D proاداة زمن تدريبات و عشرون دقيقة و 
علي تطوير الرجلين وتوصلت الباحثة الي نتائج مرضيه  تؤكد علي مدي تاثير التدريبات  الغرضية 

علي    4D pro ين المستوي ومدي تاثير تدريبات تنعكس بدورها علي تحس القدرات البدنية التي
عنصر القوة و المرونة لدي العينة قيد البحث و  اتضح ذلك من خالل  فروق نسب التحسن بين 

 .ياسات البعدية القدرات البدنية في الق
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Research Summary 

Research problem: 

The main objective in swimming is to cover the race at the least possible time. 

Achieving higher levels requires focusing on physical traits, especially the force 

characterized by speed as it is the base on which the swimmer build on to reach the 

highest level as the swimmer can exert more power and more speed by swimming 

which is reflected on the speed of swimming because of its great impact on the 

developing other qualities such as speed, endurance, flexibility and agility. Also the 

tools used to develop force characterized by speed include (swimming bench, trolley, 

rubber ropes, restricted swimming, or semi-restricted inside water). Training similar 

to the performance is of the basic components that must be developed for swimmers 

through training programs. The performance improves remarkably if the training is 

related to the type of activity practiced and includes the most important antagonistic 

muscles by giving exercises similar in the performance to the nature of the skill in 

terms of the correct shape, range and path of movement which have the best effect on 

improving physical abilities. 

The problem lies in the lack of attention paid to  the floor training and being limited to 

running , flexibility and stretching in addition to the shortcomings in the use of 

modern trends in training, including the use of tools that are similar in performance to 

muscle performance and relying more on water training, resulting in a drop in the 

level of local results, as using  modern tools in training have a strong impact when 

employed in training, in which training is similar in performance to the nature of skill 

itself, because it has a direct impact on the antagonistic muscles only in skill and thus 

reducing the  time and effort spent which has a great impact on training. Based the 

above about the importance of exercises similar to the performance using the (DPRO 

4), we find that using this training approach  in training programs may develop 

physical variables in many skills of butterfly swimming, which leads to raising the 

technical performance level. 

Research objective: 



 

 

 

The aim of the research is to improve the record level of the butterfly swimming using 

the 4D PRO tool by Designing a floor training  program using 4D PRO tool to 

improve the physical abilities  and improve the skill level of butterfly swimming 

juniors. 

 Research hypotheses: 

- There are statistically significant differences between the mean of the (pre - post) 

measurements of the two groups (experimental - control) in both (special physical 

abilities - skill level - record level) in favor of the post measurement. 

- There are statistically significant differences between the mean of the two post  

measurements of the two groups (experimental - control) of the butterfly swimmers in 

the (special physical abilities - skill level - record level) in favor of the experimental 

group. 

Research procedures: 

First: Research methodology: 

 In light of the requirements of the current study, the experimental method was used 

by using the (pre - post) measurement of the two groups (experimental and control) as 

it suits the nature of the research. 

 Second: Research sample: 

The sample of the research included South Delta (20) swimmers from swimmers of 

Bani Sweif Sports Club under the age of (13 years). 

Third: Research areas: 

Human Field: Bani Sweif Swimming Pool. 

Geographical scope: Private swimming pool of youth and sports directorate in Bani 

Sweif. 

Time scope: The  procedures were applied in the period from (21-11 - 2018) to (30-1-

2019). 



 

 

 

Fourth: The exploratory study  :-  

The exploratory experiment was conducted on a sample of (5) swimmers from outside 

the basic sample who have the same qualities of the original sample in the period (21-

28 / 11/2018) after collecting the opinions of the experts in the steps of developing the 

program and the physical abilities of the butterfly swimming and the proposed 

exercises for the program where their physical abilities and swimming time of 50 m 

were registered (Attachment 3) (Attachment 4). 

Fifth: Instruments and tools used in research measurements  :-  

The researcher reviewed the scientific references and similar researches and the 

internet to identify the means of measurement in swimming to determine the tools, 

measurements and tests necessary to collect the research data and reached: 

 Devices Measurements Measuring unit 

1 Restameter Length Cm 

2 Medical Balance Weight Kg 

3 Tape measure Physical ability Cm 

4 Stop watch Time a second 

5 Dynamometer Strength of the muscles of the two legs Kg 

6 Manometer grip The grip strength of the arms Kg 

7 4DPro Fixed ropes to carry the player's body   

Sixth: Steps for conducting the study: 

 - Experts questionnaire in the training program and special physical abilities 

-  Experts questionnaire in the proposed exercises. 

-  Identifying the tests used in the research. 

-  Conducting the exploratory experiment for the tests used in the research. 



 

 

 

 - Identifying the suitability of the measurement forms to the research requirements. 

 - Applying pre measurement of the research variables from (29-11-2018 to 1-12-

2018) 

 - Identifying the exercises used in the research program. 

 - Applying post-measurement of the research variables from (28 -1-2019 to 30-1-

2019). 

-  Registering data, formatting and tabulating data and results. 

Seventh: Statistical treatments: 

In light of the objectives and research hypotheses, the researcher used the following 

statistical methods: 

Mean , Median, standard deviation , Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney 

Laparametric test , Wilcoxon  Labometric Test, Levine coefficient, percentages of 

change rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Research abstract 

"The impact of a training program using the 4D Pro tool to improve 

the physical abilities and record level of butterfly style juniors" 

 

Researcher name: Sarah Saad Zaghloul Irfan (2019 AD). 

The current research aims to design a training program using the 4D Pro tool to 

develop the physical abilities of butterfly swimmers and improve the record level by 

designing a series of exercises similar to the performance and in the same motor range 

of butterfly swimming and its impact on the record level. The research was conducted 

on (10) swimmers from Bani Sweif who were divided into two groups of (5) 

swimmers each. The researcher used  4D Pro tool to implement the proposed 

exercises in the training program. The research was applied for a period of eight 

weeks by three training units per week, one unit per day and the duration of the unit 

one hundred and twenty minutes and the training time of the 4D pro (30) minutes 

divided between the exercises of the arms, trunk and legs. The researcher reached 

satisfactory results to confirm the effect of the exercises on developing physical 

abilities, which in turn improves the level and the effect of the (4D pro) on the 

strength and flexibility of the sample under study. This was clear through the 

differences improvement percentage between the physical abilities in the post 

measurement



 

 

 

 


