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النجمة  لبراعم مستوى األداء المھارى على   السباحة حوض  داخل  ترویحيتأثیر برنامج تدریبي  " 
 في السباحة وفق نظام اختبار النجوم االربع " األولى 

 النجار د.محمد محمود علي عبد العظیم                                            : المستخلص
 د. احمد عصام الدین عبد الخیر                                                         

التــدر�ب انة �األســالیب الحدیثــة فــي التــي قــد توضــح أهمیــة االســتع فــي نتائجــه البحــث  هــتم هــذهی      
 التــدر�ب إحــدى المجــاالت التــي تعمــل علــي تنفیــذ أســلوب  ، �مــا تــدور أهمیتــا فــي أنــهوالبــرامج الترو�حیــة

 وفـق السـباحة فـي األولـى النجمـة لبـراعموتـأثیره علـي مسـتوي األداء المهـارى رو�ح  �استخدام البتـالبنائي  
 ". االر�ع النجوم اختبار نظام

 األداء  مسـتوى  علـى  السـباحة  حـوض   داخل  ترویحي  تدریبي  برنامج  تصمیم  إلىیھدف البحث  و      
 .عةاالرب النجوم اختبارات  نظام وفق السباحة في األولى النجمة لبراعم المھارى

اسـتخدم الباحـث المــنهج التجر�بـي مـع إجــراء القیاسـات القبلیــة والبینیـة والبعد�ـة علــي عینـة البحــث       
  التجر�بیة والضا�طة وذلك نظرًا لمناسبته لطبیعة أهداف وفروض البحث .

 ٪) مـن إجمـالي مجتمـع البحـث ٢٠وذلك بنسبة مئو�ة قدرها(سباحین  )  ١٠(  و�لغ عدد عینة البحث      
 المهارى  األداء مستوي  علي  وتأثیرهالمقترح    ترو�حي  تدر�بيوقد اتبع معها البرنامج    سباح)  ٣٥مل (وتش

 ". االر�ع النجوم اختبار نظام وفق السباحة في األولى النجمة لبراعم

 والبعد�ـة القبلیـة القیاسـات  متوسـطات  بـین إحصـائیاً  دالـة فـروق  توجـد و�انت اهم نتائج البحـث انـه       
ــباحي ــة لسـ ــا�طة المجموعـ ــة"  الضـ ــتوي  فـــي"  األولـــي النجمـ ــاري  األداء مسـ ــد  المهـ ــاه وفـــي البحـــث  قیـ  اتجـ

 .  البعد�ة القیاسات  متوسطات 
 النجمــة"  المجموعــة لســباحي والبعد�ــة القبلیــة القیاســات  متوســطات  بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق  توجــد  ـ ٢

 .  البعد�ة القیاسات  طات متوس اتجاه وفي البحث  قید  المهاري  األداء مستوي  في"  األولي
 والضـا�طة التجر�بیـة المجموعـة لسـباحي البعد�ـة القیاسات  متوسطات  بین إحصائیاً  دالة فروق  توجد   ـ  ٣
 . التجر�بیة المجموعة سباحي اتجاه وفي البحث  قید  المهاري  األداء مستوي "  األولي النجمة" 
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The impact of a recreational training program within the 
pool on the level of skill performance of the first Star buds in 

swimming according to the four star test system   " 
Extract  : 

This research is interested in its results, which may explain the 
importance of using modern methods in training and recreational 
programs, and it is also important in that it is one of the areas that 
work on the implementation of the method of structural training using 
petroeing and its impact on the level of skill performance of the first 
Star buds in swimming according. 
 
The research aims to design a recreational training program within 
the pool at the level of the skill performance of the first Star buds in 
swimming according to the system of four star tests . 

The researcher used the experimental method with tribal, Inter-and 
dimensional measurements on the experimental and controlled 
research sample due to its relevance to the nature of the research 
objectives and hypotheses. 
The number of the research sample reached (10) swimmers, a 
percentage of (20%) of the total research community, including (35) 
swimmers, and followed with it the proposed recreational training 
program and its impact on the level of skill performance of the first 
Star buds in swimming according to the four-star test system. 
It was the most important research results that there are significant 
differences between the averages of the measurements tribal post-
race group officer "asterisk initial" in the skill performance level 
under the sea in the direction of the average of the measurements 

post   . 
۲-there are statistically significant differences between the averages 

of the measurements tribal post-race group "asterisk initial" in the 
skill performance level under the sea in the direction of the average 
of the measurements post. 
۳-there are statistically significant differences between the 
averages of the measurements the post race group 
experimental and control groups "asterisk initial" level of 
performance skills under the sea in the direction of the 
swimmer of the experimental group . 

 


