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 ملخص البحث

الدراسة   العالقة  الى  هدفت  على  واكتساالتعرف  المعرفي  التحصيل  بين  األداء  االرتباطية  ب 

  , الحرة   للسباحة  الباحث المهاري  في    ينتطرق  بالبحث  المتعلقة  النظرية  المواد  الثانيإلى  أما   الباب 
الثالث المجموعالوصفي  المنهج    ين الباحث   استخدمفقد    الباب  التصميم  بلغ    الواحدة  التجريبية  ةذو  إذ 

البعدي وأخذ الدرجات الخام   االختبار( طالب  ومن ثم تم إجراء  26مجموع عينة البحث للمجموعتين )
  استخراج ( لغرض  spssالبرنامج اإلحصائي )   استخداموإدخالها في جداول لغاية تحليلها إحصائيًا وتم  

ث معروضة بجداول وتم مناقشتها  في الباب الرابع إلى نتائج البح ينالبيانات ونتائج البحث وتطرق الباحث 
والتوصيات التي قد    االستنتاجات إلى    ينلكل متغيرات البحث ، أما في الباب الخامس فقد تطرق الباحث 

استنتج الباحثين على ان    كما يأتي :  االستنتاجات بنيت على ضوء ما أظهرته نتائج البحث وكانت تلك  
المعرفي ومهارات ) وضع الجسم ، ضربات الرجلين ، هنالك عالقة ارتباط بين كل من اختبار التحصيل 

  ) الذراعين  ومهارتي   ،كذلكضربات  المعرفي  التحصيل  اختبار  من  بين كال  ارتباط  عدم وجود عالقة 
التوافق( دراسات  )التنفس،  بأجراء  الباحثين  يوصي  أنواع   إليجاد .  في  االرتباطية  من    العالقات  مختلفة 

الظ  ، الحرة   ( مهارات  السباحة  بين  ارتباطية  عالقات  بأجراء  الباحثين  يوصي  كذلك   ،) الفراشة   ، هر 
 السباحة ذاتها ، كذلك يوصي الباحثين بأجراء اختبارات تحصيلية في أنواع السباحة األخرى . 

The knowledge of knowledge and its relationship to gain performance 

skills freestyle 

to identify the correlation between knowledge acquisition and the 

acquisition of performance skills freestyle.Turning researchers to 

theoretical subjects related to research in Part II The third chapter was 

used researchers descriptive approach a design per experimental group 

with a total sample of two groups reached (26) students were then post-

test procedure and took the raw scores are entered into the tables up to 

statistical analysis was used statistical program (spss) for the purpose of 

extracting the data and the results of research and touched researchers in 

Part IV to the search results shown schedules were discussed for each 

research variables, while in Part V has touched researchers to the 

 التحصيل المعرفي وعالقته في اكتساب األداء المهاري للسباحة الحرة
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conclusions and recommendations that have been built in the light of 

what has shown the search results were those conclusions also comes : 

researchers concluded that there is a link between the collection of 

knowledge and skills tested relationship (body position, beat two men, 

blows arms), as well as the lack of correlation between both the collection 

of knowledge and my skills test (breath, compatibility). researchers 

recommend conducting studies to find a correlation relations in different 

types of pools (free, back, butterfly), researchers also recommend a 

correlative relationship between swimming skills themselves, as well as 

recommend the researchers conducted knowledge tests on other types of 

swimming. 

 الباب االول
 التعريف بالبحث   – 1
 المقدمة وأهمية البحث  1-1
رياضة السباحة اليوم مهمة في حياتنا العامة وحتى الخاصة  لذلك اهتمت الكثير من الدول اصبحت     

بهاااا ووضاااعتها ضااامن برامجهاااا التعليمياااة ي وعملااات علاااى تطاااوير المنااااهج التعليمياااة وصاااوال الاااى اف ااال 
 الوساااائل المساااتخدمة فاااي تعلااام الساااباحة ي وللساااباحة أناااواع منها)الساااباحة الحااارة، ساااباحة الظهااار، ساااباحة
الصدر، سباحة الفراشة(، اختلفت اآلراء حول هذه األنواع أّيهما أسهل للمتعلم أن يبدأ بها، "وأشاار الكثيار 
ماان الخبااراء فااي مجااال تعلاايم السااباحة أن معظاام المتعلمااين يميلااون إلااى الباادء بتعلاايم السااباحة الحاارة وفااي 

أو ساباحة الظهار، ريار أن بعض الحاالت الخاصة يمكن أن تكون ساباحة الصادر أساهل لابعض األفاراد 
 (1سباحة الفراشة تأتي في المراحل المتقدمة بعد إتقان الطرق األخرى".)

والسااباحة الحاارة واحاادة ماان أهاام أنااواع السااباحة األولمبيااة، إذ تحتاال المركااب األول بااين أنااواع السااباحة ماان 
لمخصصاااة للساااباق باااأي حياااث سااارعتها وعااادد فعالياتهااااي وتعناااي الساااباحة الحااارة اداء المتساااابق المساااافة ا

 طريقة يف لهاي باستثناء الطرق اآلخرى.
ياااارى الباااااحثين والعلماااااء والمعنيااااين بالنظااااام التعليمااااي والجانااااب التربااااوي اهتمامااااا كبياااارا بالتحصاااايل       

 المعرفي نظرا ألهميته في حياة الفرد لما يترتب عليه من نتائج مهمة لتحديد المستويات ومستوى 
وهاو سايلة منظماة تهادى الاى كياا  كمياة المعلوماات التاي يحاتفل بهاا الطالاب ماا يشاير التعليم والاتعلم ،  

 الى قدرته على فهمها وتطبيقها في مجاالت الحياة المختلفة .

 

 .11، ص1994الكويت، دار الفكر العربي، ،  (ساعة لتعليم السباحة48= 12×4)أبو العال أحمد عبد الفتاح:  -1
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فعليه ان الغاية من التحصيل المعرفي هو السعي الى إحداث تغيرات في األداء والسلوك فهو بهذا      
الم اكتساب  عملية  في  يتمثل  إن  المنطلق  أخر  جانب  ومن  جانب  من  واالتجاهات  والمهارات  علومات 

 العملية التعليمية تهدى الى تحقيق النمو والتقدم مالم يكن هنالك كيا  أو اختبار ، نحن  
التقدم الذي يشير الى زيادة التحصيل المعرفي في أية ناحية من النواحي ،   نقيس لنتعرى على مدى 

التعلي العملية  في  مهما  جبءا  والمقاييس  وهو  فاالختبارات  ومخططة  منظمة  عملية  برمتها  هي  اذ  مية 
 المستخدمة هي لتقيم الطالب او ألالعب في المادة التعليمية او المنهاج الممنوح . 

)الظاهر        يرى  تقدم 1999كما  مقدار  تحديد  بموجبه  أو  طريقه  عن  يتم  المعرفي  التحصيل  ان   )
واع  التعليم المختلفة كذلك في اختيار البرامج التعليمية التي تناسبهم  الطلبة في الدراسة وتوزيعهم على ان

القيمة   قليلة  الى درجة رير  المعرفي  التحصيل  والتعليم ويحدد  التعلم  اساليب  تحسين  يساعد على  كما 
االجتماعية واالقتصادية للفرد فهو مؤشر من مؤشرات الطبقة االجتماعية والطموح الوظيفي الذي يطمح  

لوره كل فرد ، لذلك تهتم المؤسسات التربوية بالتحصيل المعرفي لكونه يدر تقيما لما يقدمه الفرد  الى ب
نحو االهداى التربوية ويعكس نتائج التعلم التي تسعى لها المؤسسات وأضف الى ذلك أنها تحرص على  

 .  (1) تحقيق مستوى عال من التحصيل المعرفي وقدرته على بلوغ اهدافها 

 مشكلة البحث  1-2
الحل الباحثين ان هنالك صعوبة في تعليم السباحة بصورة عامة والسباحة الحرة بصورة خاصة ،     

وذلك لما تملكه رياضة السباحة من خصوصية تختلف عن باقي الرياضات األخرى وذلك بسبب وجود 
،وعدم إعطاء  ن السباحة  و جيد ي  المحيط المغاير ، اذ يعد المحيط المائي محيطا مخيفا للمتعلمين الذين ال

السمعية   النظرية  المعلومات  إعطاء  خالل  من  االهتمام  من  الكافي  القدر  للسباحة  المعرفي  التحصيل 
خالل دراسة علمية    والبصرية والحركية من خالل العرض والشرح المباشر للطلبة ، فأرتى الباحثين و من

صيل المعرفي للسباحة الحرة وأكتساب األداء المهاري  الباحثين من إيجاد العالقة بين التح حاول الباحثين  
 للسباحة الحرة ، ومحاولة إيجاد  العالقة بين هذين المتغيرين .  

 هدف الدراسة   1-3 
 التعرى على العالقة االرتباطية بين التحصيل المعرفي واكتساب األداء المهاري للسباحة الحرة .  -1
 فرض الدراسة   1-4

 

 .  50،ص 1999،عمان ،دار الثقافة للنشر ،1،ط مبادئ القيا  والتقويم في التربيةزكريا الظاهر وأخرون :   -1



 

80 
 

 ( 2016-12-30)  عشر الثالث العدد   – الثالثالمجلد   –ة يوالرياضمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية 

 (  87( الى )77بحث أ.د خليل ابراهيم سليمان  و أ.م .د اقبال عبد الحسين نعمه  و م. فراس عجيل ياور  الصفحات من ) 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 وجود عالقة ارتباط بين التحصيل المعرفي واكتساب األداء المهاري للسباحة الحرة .  -1
 مجاالت البحث   1-5
 المجال البشري: طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة كركوك .  -1
 المجال المكاني : مسبح الجوهرة / محافظة كركروك .  -2
 .    2016/ 4/2اااا  7/12/2015المجال البماني : للفترة من  -3

 الباب الثاني
 الدراسات النظرية  -2
 التحصيل المعرفي وعالقته بالمجال الرياضي  2-1

نجااد ان رايااة التحصاايل المعرفااي ماان انااه يركااب علااى أماارين مهمااين أولهمااا ، اكتساااب المعلومااات        
ات هااي األسااا  فااي أداء تلااك والمعااارى عاان أيااة حركااة أو مهااارة حركيااة ، وثانيهمااا ، ان هااذه المعلوماا

المهااارة الحركيااة وإتقانهااا ، لهااذا نجااد ان المرحلااة األولااى فااي أي منهاااج تعليمااي او تاادريبي يجااب ان تباادأ 
بتعريااال الالعاااب الرياضاااي ، وأهمياااة المعرفاااة وطريقاااة تأثيرهاااا فاااي االداء المهااااري والحركاااي لياااتمكن مااان 

ن هااذا تبااين لنااا أن العالقااة بااين األلعاااب الرياضااية اسااتخدامها فااي تطااوير أدائااه الحركااي فااي المسااتقبل وماا
والنمااو المعرفااي هااي عالقااة وثيقااة ومهمااة جاادا وهااذا مااا اكااده العديااد ماان الباااحثين ماانهم ) يعاارب خيااون ، 

( نقااااال عاااان كااااارول وزمااااالءه )) أن اللمجااااال 2010جاااايمس اوليفاااار، وكااااارول ( ، كمااااا ويؤكااااد )الياسااااري 
مراحاال تعلاام المهااارة الحركيااة  ىيت اح ذلااك ماان خااالل تساامية اولاالمعرفاي صاالة وثيقااة بالمجااال الحركااي و 

، كمااا يؤكااد بعااض الباااحثين حااول عالقااة المعرفااة باااألداء الحركااي ، أذ أن المعرفااة  ((بالمرحلااة المعرةيااة 
تشااارك فااي الساايطرة علااى فعاال الحركااة واالداء ، فمعرفااة الطالااب او الالعااب عاان المنهاااج  يعماال علااى 
تأكيد زيادة فاعلية الالعب ومعرفة اداء كافاة المهاارات الحركياة كافاة وطرائاق تعلمهاا عان طرياق المنهااج 

 . (1)النظري لأللعاب 
يسعى كل مدرب  ومدر  في منهاجه التادريبي او التعليماي الاى اكتسااب و أتقاان المهاارات الحركياة     

للوصااول الااى تكاماال األداء ، ويعااد الااتعلم الطريقااة التااي يهااتم بهااا لتحقيااق ذلااك فااي ضااوء محااددات بدنيااة 
ل أساااا  بعملياااة الاااتعلم ، المت ااامن فاااي ومعرةياااة ، ولماااا كاااان اكتسااااب المهاااارة الخاصاااة هاااو يعناااي بشاااك

 

،النجف األشرى ،دار ال ياء   1، طاألسس النظرية الختبارات التربية الرياضية جاسم الياسري :  محمد -1
 . 169، ص2010للطباعة ، 
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مراحلااه األولااى التعرياال بالمهااارة ماان خااالل الشاارح الشاافوي والنمااوذج العملااي واسااتخدام الصااور واألفااالم 
 والدراسات والمناقشات وما يرافقها من تصور ذهني للحركة ، 

 أالداء المهاري للسباحة الحرة   2-2
يكون وضع الجسم بشكل أفقي فوق سطح الماء إذ تؤدى سباحة البحف على البطن باستقامة كل       

 . (1)من الجذع والرجلين بالقرب من سطح الماء 
والكتفين أعلى من مستوى الحوض والوجه بالكامل بالماء ، وتؤدى حركة الذراعين اثناء سباحة البحف  

ى داخل الماء حيث تؤدى ضربات الذراعين بانتظام وتتابع من دون  بمرحلتين احداهما خارج الماء واألخر 
باستمرار وبالتناوب   الرجلين  الماء ، كما تؤدى ضربات  توقف في أي من مراحل األداء داخل وخارج 
لألعلى واألسفل من دون توقف ، ويتم التنفس في نهاية دورة إحدى الذراعين اليمنى أو اليسرى داخل  

جانب جهة الذراع بما يسمح للفم بالوصول فوق سطح الماء ، بانتهاء أداء الشهيق الماء بلف الرأ  لل
الذراع   للكف لحظة دخول  النظر  توجايه  مااع  الرقبااة  فاي  توتاار  دون  للداخاال من  بسااارعة  الرأ   يتم لف 

  (2) بالماء وأداء البفير

 الباب الثالث  
 إجراءات البحث الميدانية   -3
  منهج البحث   3-1

البحث        في  ال رورية  المتطلبات  من  وأهدافه  البحث  مشكلة  وطبيعة  المالئم  المنهج  اختيار  يعد 
بهدى   وتحليلها  وعرضها  أفكاره  لتنظيم  الباحث  يعتمده  والعمل  للتفكير  ُأسلوب  هو"  فالمنهج  العلمي، 

 . (3) حول الظاهرة موضوعة الدراسة " الوصول الى نتائج وحقائق معقولة 
لذا تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته مع طبيعة البحث ، إذ يعد هذا المنهج أف ل ما يمكن       

اتباعه للوصول الى نتائج دكيقة فهو" المنهج الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات بالسبب أو  
 . (4) األثر " 

 

 .  15،ص   1991، الموصل ، مطبعة دار الحكمة ،   االساسية لرياضة السباحةالمهارات ةيصل رشيد العياش ،  -1

 .     55، ص 2006مواهب حميد نعمان : مصدر سبق ذكره ،  -2

محمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب: البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، دار الفكر   - 3
 .217،ص1999،العربي ، ا لقاهرة 

 .73، ص  2006احمد يحيى البق: علم النفس ، عمان ، دار وائل للنشر ،  -4
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 عينة البحث 3-2
هاي التاي ساتحدد طبيعاة مجتماع البحاث وأفاراد العيناة التاي أن األهداى التاي ي اعها الباحاث لبحثاه       

ساايختارها لااذا ارتااأى الباحااث اختيااار مجتمااع البحااث الااذي تمثاال بطااالب المرحلااة األولااى فااي كليااة التربيااة 
( طالبااا 85( والبااالغ عااددهم )2016-2015البدنيااة وعلااوم الرياضااية / جامعااة كركااوك للعااام الدراسااي )

أ ، ب ، ج ( ، إذ تاام اختيااار شااعبت  )ج ( عاان طريااق القرعااة والبااالغ   مقساامين الااى ثالثااة شااعب هااي )
 .( من مجتمع األصل30،588(  وقد بلغت نسبة أفراد عينة البحث من المجتمع األصل )26عددهم )

 وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات   3-3
1-  . واألجنبية  العربية  .  -2المصادر  الشخصية  تسجيل    -4االستبيانات.    -3المقابالت  استمارات 

المنهج    -8بطاقة تقويم األداء  .  -7االختبارات المهارية  .     -6التجربة االستطالعية  .  -5البيانات .
  . نوع    9التعليمي  فديو  نوع    -10.  (sunny)كامرة  الكترونية  توقيت  س  -11.  (dell)حاسبة  اعة 

 أوراق أقالم .   -15شريط الصق ملون . -14مسبح مغلق.  -13( . 3صافرة عدد )  -12يدوية.
 االختبارات المهارية للسباحة الحرة   3-9-4

أذ تعااد االختباااارات " إحدى وسااائاال التقااويااام والقياااا  والتشخيص والتوجياااه فاااي المناهااااج والبرامج        
والخطااااط المختلااافة لجميع المستويات والمراحاال العمريااة فاااهي تقااوم باادور المااؤشر ، وتشير بوضوح إلى 

وكذلك تم ضبط كل المتغيرات األخرى مااثل )    ، ايق األهااداى الموضااوعاةمدى التقدم والنجاااح فااي تحقا
المسبح ا وقت الادر  ا الماادر  نفسه ا الوحاادات التعليمية إمكانية فريق العمل المساعد مما له ماان تأثير  

 علااى سير البحث .   

 للسباحة الحرة  :   مواصفات االختبار المهاري  3-9-2
 . (1/م سباحة حرة) 25اختبار األداء الفني   -5
 م .  25االختبار : اختبار السباحة الحرة لمسافة   ◄
أداء    االختبار  هدى  ◄ والقدرة على  الحرة  السباحة  للمتعلم في  الفني  األداء  كيا  مستوى  ) وضع : 

 . ، التوافق (التنفس ،الذراعين  ،ضربات ضربات الرجلين الجسم ، 

 

 .  280 -271، ص  1998،  تعليم السباحة أسامة كامل راتب : -1
طروحة دكتوراه ، جامعة االنبار  استخدم الباحثين االستمارة المعدة من قبل )  فرا  عجيل ياور الداودي ، أ-* 
) . 
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  تبقى  بينما  اليدين  بإحدى  الحائط  ممسكا  ،  الماء  في  الحوض   داخل  المختبر  يقف :    االختبار  وصف  ◄
عند اإلشارة يبدأ الطالب السباحة من دون توقف حتى قطع    ،   الحائط  عن  وبعيدا  األرض   على  القدمان

 مسافة االختبار .  
*    المقدمة  البطاقة  على  اعتمادا  وذلك(    الحكام)    الخبراء  طريق  عن  التقييم  يكون :    االختبار  تسجيل  ◄
 . فيها المثبتة  التفاصيل بحسب  لهم
 بطاقة تقويم األداء الفني للسباحة الحرة .    5 -3
عمااااد الباحااااث إلااااى أعااااداد اسااااتمارة لغاااارض تقياااايم األداء الفنااااي للمتعلمااااين وقااااد عرضااااها علااااى ذوي     

االختصاااص والخباارة فااي هااذا المجااال إذ قساامت المهااارة علااى التقساايم نفسااه الااذي يااتم بااه تعلاايم مهااارات 
، التوافاق  السباحة الحرة والتي تتكون من ) وضع الجسم ، ضربات الرجلين ، حركات الذراعين ، التانفس

 ( ، وأعطيت درجات لكل جبء من المهارات وكاالتي : 
 ( درجات لمهارة وضع الجسم .  16)  -1
 ( درجات لمهارة ضربات الرجلين . 16)  -2
 ( درجات لمهارة حركات الذراعين .  24)  -3
 ( درجات لمهارة التنفس . 20)  -4
 ( درجات لمهارة التوافق .    24)  -5

 االختبارات البعدية :  6- 3

بعااد االنتهاااء ماان تطبيااق الماانهج التعليمااي أجرياات االختبااارات البعديااااة لمجاااميع البااااحث  )               
/  4/2المجموعااة التجريبيااة والمجموعااة ال ااابطة (  . قااااام الباااااحث بتحااااديد يااوم )  الخماايس ( الموافااق  

 موعااادا ألجراء االختبااارات النهائااية .   2016

 /م( ، 25وأجري االختبار البعدي ألفراد عينة البحث ، حيث حدد اختبار )سباحة حرة مسافة )

ادى كل متعلم االختبار أمام الباحث ، حيث عمد الباحث بتصاوير المختبارين كاال علاى حادى وذلاك مان 
عناد ساماع الصاافرة يقفاب إلاى المااء وأداء الساباحة الحارة لمساافة خالل مناداته والوقوى أمام الحوض ثام  

ضااربات  –ضااربات الاارجلين  –/م  بشااكل السااباحة األولمبيااة التااي تت اامن مهااارات  ) وضااع الجساام 25
التوافااق ( وقاد أدى هاذا االختبااار جمياع الطلباة للمجمااوعتين التجريبياة وال ااابطة ،  –التانفس  –الاذراعين 
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لفياااديو إلاااى مجموعاااة مااان الخباااراء  محكماااين* مااان ذوي الخبااارة والكفااااءة فاااي حياااث تااام عااارض تصاااوير ا
اختصااااص الساااباحة ، بحياااث يمكااان مالحظاااة أداء الطالاااب وتقاااويم األداء حساااب استماااااارة التقاااويم ، وقاااد 
 ُصور أداء الطالب وتم الرجوع إليه في بعض التقييمات زيادة فاااي التأكياااد بعد االنتهاء من التجربة .   

 االختبار النهائي للتحصيل المعرفي  3-7

بعاادي فقااط وللمجمااوعتين  *)لقد أجرى الباحث اختبار التحصيل المعرفااي لمااادة السااباحة     
من طالب على عينة البحث    2/2/2016التجريبية وال ابطة وذلك يوم الثالثاء المصادى  

ى  شااعبتي )ج ( وبعاااد كليااة التربيااة البدنياااة وعلااوم الرياضاااة / جامعااة كركاااوك المرحلااة األولااا 
د مااان كتاباااة أساااماء الطاااالب االنتهااااء مااان االختباااار قاااام الباحاااث بجماااع االساااتمارات والتأكااا 

 .والشعبة

 الوسائل اإلحصائية   3-8

واستخدم كل من الوسائل اإلحصائية المتعلقة  ( s p s s) الحقيبة اإلحصائية  يناستخدم الباحث    
 بالبحث .  

 الباب الررابع
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج4-1
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج  4-1-1
والعالقة االرتباطية بين التحصيل المعرفي  ات سوى يتطرق الباحث الى عرض ووتحليل نتائج اختبار     

سوى يتم إيجاد العالقة االرتباطية بين كل من  حيث  /م  25للسباحة الحرة واألداء الفني للسباحة الحرة  
ل   األداءالمهاري  واختبارات  المعرفي  التحصيل  ضربات اختبار   ، الرجلين  ضربات   ، الجسم  )وضع 

 ( .1،2ما هو موضح في جدول )الذراعين ، التنفس ، التوافق الحركي ( ك
 

 
 

 اختبار التحصيل المعرفي المعد من قبل )فرا  عجيل ياور،أطروحة دكتوراه، جامعة األنبار(.   - *
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 ( 1جدول )

 كيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألختبارات 

 اسم االختبار 
 

 ع                         

 2،124 11،714 وضع الجسم  
 2،290 11،381 ضربات الرجلين  
 3،059 16،190 ضربات الذراعين 

 2،643 10،761 التنفس 
 4،761 9،897 التوافق 

 6،436 36،857 التحصيل لمعرفي  

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات السباحة الحرة من  1يتبين لنا من الجدول )
اختبار   )25خالل  الجسم  وضع  لمهارة  الحسابي  الوسط  بلغ  حيث  حرة،  سباحة  (  11،714/م 

( معياري  )2،124وانحراى  الرجلين  ضربات  لمهارة  الحسابي  الوسط  بلغ  كما   ،)11،381  )
( معياري  )2،290وانحراى  الذراعين  ضربات  لمهارة  الحسابي  الوسط  بلغ  وقد   ،  )16،190  )
( معياري  )3،059وبأنحراى  التنفس  لمهارة  الحسابي  الوسط  بلغ  كما   ، وانحراى 10،761(   )

التوافق  2،643) الحسابي لمهارة  الوسط  بلغ  بلغ  4،761( وانحراى )9،897)( ، كما  ( ، كما 
 ( .  6،436( وبأنحراى معياري قدره )36،857عرفي )الووسط الحسابي الختبار التحصيل الم

 ( 2جدول )

 كيم معامالت االرتباط 

 المتغير  
 

ضربات  وضع الجسم 
 الرجلين  

ضربات 
 الذراعين  

 التوافق  التنفس 

التحصيل  
 المعرفي  

0،44  * 0،50   * 0،38    * 0،201    0،18 
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( الجدول  خالل  من  لنا  معامالت  2يتبين  كيم  والمهارات    االرتباط(  المعرفي  التحصيل  متغير  بين 
 ( . 0،33األساسية للسباحة الحرة ، حيث بلغت القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بيرسون )

تها  ( وعند مقارن0،44التحصيل المعرفي ومهارة وضع الجسم )  اختبارنالحل القيمة االرتباطية بين    إذ 
هنالك فرق معنوية بين المتغيرين ، كما بلغت كيمة معامل االرتباط    أنمع القيمة الجدولية نستدل على  

)  اختباربين   الرجلين  ضربات  ومهارة  المعرفي  الجدولية  0،50التحصيل  القيمة  مع  مقارنتها  وعند   )
لغت كيمة معامل االرتباط  يتبين لنا ان هنالك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المتغيرين ، كما ب

( وعند مقارنتها مع القيمة  0،38بلغت )التحصيل المعرفي ومهارى ضربات الذراعين قد    اختباربين  
بين   االرتباط  معامل  كيمة  بلغت  كما   ، إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  وجود  لنا  يتبين  الجدولية 

( والتنفس  المعرفي  التحصيل  مع  0،20اختبار  مقارنتها  وعند  وجود  (  عدم  لنا  يتبين  الجدولية  القيمة 
فروق معنوية أي عدم وجود عالقة ارتبط بين اختبار التحصيل المعرفي ومهارة التنفس ، كما بلغت  

( وعند مقارنتها مع القيمة  0،18كيمة معامل االرتباط بين اختبار التحصيل المعرفي ومهارة التوافق )  
ذات داللة إحصائية بين اختبار التحصيل المعرفي ومهارة    الجدولية يتبين لنا عدم وجود فروق معنوية

 التوافق .  

 مناقشة النتائج   4-1-2

 ( الجدول  إلى  النظر  خالل  وبين  2من  المعرفي  التحصيل  بين  ارتباط  عالقة  هنالك  أن  لنا  يتبين   )
النظر إلى  مهارات ) وضع الجسم ، ضربات الرجلين ، ضربات الذراعين ( ، كما يتبين لنا من خالل  

( عدم وجود عالقة ارتباط بين اختبار التحصيل المعرفي ومهارتي ) التنفس والتوافق ( مما  2الجدول )
  ) والتوافق   ، التنفس   ( ومهارتي  المعرفي  التحصيل  اختبار  بين  ارتباط  عالقة  وجود  عدم  على  يدل 

وعدم الحرة  السباحة  في  المهارتين  هاتين  صعوبة  بسبب  ذلك  الباحثين  على    ويعبو  الطلبة  حصول 
درجات عالية في هاتين المهارتين ، وهاذا ما يتفق به الباحثين مع ) مقداد وحسن السيد جعفر ( بأن  
مهارة التنفس والتوافق من اصعب المهارات في السباحة اذ تتطلب الكثير من الوقت والتدريب لوصول 

  .  ( 1)  المتعلم الى درجة عالية من التوافق والتنفس بشكل صحيح

 الباب الخامس

 االتنتاجات والتوصيات   -4

 االستنتاجات  4-1

 

 .  117، ص  2006مقداد وحسن السيد جعفر: تعليم السباحة ، بغداد ، مطبعة زاكي ،  - 1
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استنتج الباحثين على ان هنالك عالقة ارتباط بين كل من اختبار التحصيل المعرفي ومهارات )  -1
 .وضع الجسم ، ضربات الرجلين ، ضربات الذراعين ( 

 . عدم وجود عالقة ارتباط بين كال من اختبار التحصيل المعرفي ومهارتي )التنفس، التوافق( -2

 التوصيات   4-2
بأجراء دراسات اليجاد العالقات االرتباطية في أنواع مختلفة من السباحة ) الحرة ،  يوصي الباحث  -1

 ال هر ، الفراشة ( .

 يوصي الباحث بأجراء عالقات ارتباطية بين مهارات السباحة ذاتها .   -2

                 يوصي الباحث بأجراء اختبارات تحصيلية في أنواع السباحة األخرى . -3

 المصادر

 .  2006د يحيى البق: علم النفس ، عمان ، دار وائل للنشر ، احم •
الكوياات، دار الفكاار العربااي، (ساااعة لتعلاايم السااباحة،  48= 12×4أبااو العااال أحمااد عبااد الفتاااح: ) •

1994. 
 . 1999،عمان ،دار الثقافة للنشر ،1زكريا الظاهر وأخرون : مبادئ القيا  والتقويم في التربية ،ط •
•  ، الحكمة  دار  مطبعة   ، الموصل   ، السباحة  لرياضة  االساسية  المهارات   ، العياش  رشيد  ةيصل 

1991 . 

 . 2006مقداد وحسن السيد جعفر: تعليم السباحة ، بغداد ، مطبعة زاكي ،  •
محمااااد حساااان عااااالوي و أسااااامة كاماااال راتااااب: البحااااث العلمااااي فااااي التربيااااة الرياضااااية وعلاااام الاااانفس  •

 .1999العربي ، ا لقاهرة ،الرياضي، دار الفكر 
،النجف األشرى ،دار   1جاسم الياسري : األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية ، ط  محمد  •

 . 2010ال ياء للطباعة ،
تأثير التغذية الراجعة الدكيقة والعامة المتكررة في تعليم واحتفاظ السباحة  مواهب حميد نعمان :  •

 .  2006داد كلية التربية الرياضية للبنات ، الحرة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغ


