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 خالصة البحث

البحث هو التعرف على تأثير المنهج التعليمي المقترح وفق   إن الهدف من

د استخدم قو  الفراشةاستراتيجية التعلم التوليدي  على تعلم األداء الفني لسباحة 

المنهج التجريبي و تم معالجة البيانات باستخدام الوسط الحسابي و  نوالباحث

ري و اختبار )ت( للعينات ألمتناظرة و )ت( للعينات المستقلة حيث االنحراف المعيا

 من ذلك : اناستنتج الباحث

 .الفراشةإن للمنهج المقترح اثر فعال وايجابي على تعلم سباحة  -

للمجموعة   البعديإن هناك فروق فردية ذات داللة إحصائية بين االختبار  -

 ريبية .الضابطة والتجريبية و لصالح المجموعة التج

 بـــ : انو لقد أوصى الباحث

 عامة.بصورةاستخدام المنهج المقترح في تعليم السباحة  -
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كونها وسيلة تزيد من  الفراشةفي تعليم سباحة  استراتيجية التعلم التوليدياعتماد  -

فرصة تالفي األخطاء و بناء السلوك الحركي المثالي بشكل اقتصادي من حيث 

 الجهد و الوقت .

والتي تضمنها المنهج المقترح  المستخدمة في البحث  المساعدة ائل وسالخدام است -

 في تحقيق الهدف. لناجعيتهامع فعاليات مائية أخرى 

 

The Effect of Using a Proposed program based on generative  

learning Strategy on Learning Technical Performance in 

butterfly- Swimming 

By 

Assist.prof.Rashwan Muhammed j’afar AL-Hashimi  -

University of Diyala – college of Basic Education  

DR. Mohanned kamel Shaker AL- Saadi- University of 

Diyala - colloege of Physical Education and Sports Sciences 

Prof.DR.Maha Muhammed AL-Ansari - University of 

Diyala – college of basic Education 

 Research abstract  

    The aim of this study is to find out the effect of using a 

program proposed according to generative learning strategy on 

learning the technical performance of the butterfly swimming. 

The researchers employed an experimental design. the collected 

data were treated by using mean scores ,standard deviation , and 

t-test for both corresponding and independent samples . 

The findings of the study lead to the following conclusions: 

- The proposed program has an efficient positive effect on 

learning butterfly swimming . 

- There are significant differences between the 

experimental and control groups in the pre-test and post –

test in favor of the experimental group. 

   The researchers recommended :  

-using the proposed program in teaching swimming in 

general . 

- Adopting generative learning strategy in teaching butterfly 

swimming since it helps to avoid mistakes and build an ideal 

motor behavior economically in terms of time and effort . 
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-using the assisting tools employed in the proposed program 

with some other water activities due to their efficiency in 

achieving aims .   

 

 

 التعريف بالبحث -الباب االول

 :المقدمة واهمية البحث 0-0

 فِي يجابيةٕ  ترتكز استراتيجيات التعليم الحديثة َعلَى جعل التعلم أكثر نشاطًا وا  

 أسلوب بأفضل المتعلم إِلى المعلومات توصيل خالل من تعلمها، الُمَراد المادَّة تحديد

ة األساليب المستخدمة فِي تعليم فاعلي مدى َعلَى الحركي التعلم ويعتمد ممكن،

المهارات الحركية، للوصول إِلى المستوى المقبول فِي األداء ضمن الوقت المحدد 

ا دفع العاملين فِي مجال التعلم الحركي إِلى البحث عن أفضل األساليب  لها، ِممَّ

 التعلمية االستراتيجيات الحديثة فِي تحقيق هدف تعلم المهارات الحركية إذ تُعد  

استراتيجية التعلم التوليدي أحد استراتيجيات التعلم الحديثة، فهي عبارة عن طريقة 

تعلم وتعليم فِي آٍن واحٍد، إذ يشارك الطالب فِي األنشطة والتمارين بفعالية كبيرة، من 

خالل بيئة تعليمة غنية ومتنوعة، لذا فإِنَّ هَْذِه االستراتيجية تقوم َعلَى التعلم، من أَجل 

م أو التعلم القائم َعلَى المعنى، وذلك من خالل ربط الخبرات السابقة للمتعلم الفه

بخبراته الالحقة، وتكوين ارتباطات وعالقات بينهما، َوأَْن يبني المتعلم من خالل 

الخاصة فِي ضوء  والمفاهيم البديلةالتصورات  تعديلعمليات توليدية يستخدمها فِي 

  الصحيحة . العلميةالمعرفة 

نا تتجلى اهمية هذا النوع من االستراتيجيات في عملية التعلم التي يكون للطالب وه

فيها  دور ايجابي ، لما تتسم به من تفاعل بين المدرس والطلبة وتكون عملية 

التدريس على شكل سلسلة منتظمة من األفعال التي يديرها المدرس ويسهم فيها 

تعمال تفكيره اإلبداعي والخروج من الطالب نظريا وعمليا، لذلك توجه الطالب اس

إلية الحفظ األصم الذي ال يطور عملية التفكير لديه بما ينعكس ايجابيا على الهدف 

  السلوكي محور البحث .

 

 مشكلة البحث 0-9

 ين اآلتيين :لالسؤا عنإلجابة وتتجلى مشكلة البحث  ب

  الحركي لسباحة  تعلم االداءفي  اً اثر  التعلم التوليدي الستراتيجيةهل هناك

 الفراشة ؟

  المتبعة في تعليم   اكثر من الطريقة التقليدية فائدةهل لالستراتيجية المقترحة

 . الفراشة؟سباحة 

 

 البحث: اهدف 0-0

  فري تعلرم االداء الفنري لسرباحة  محرور البحرثالمقتررح  المنهجاثر التعرف على

 الفراشة 
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  قابررل االسررلوب التقليرردي االسررتراتيجية المقترحررة م فائرردةالتعرررف علررى مرردى

 االمري.

 

 فرضيات البحث: 4-0

توجررد فررروق احصررائية ذات داللررة معنويررة  بررين االختبررارين القبلرري والبعرردي  -1

 للمجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي 

توجررد فرررروق احصررائية ذات داللرررة معنويررة برررين االختبررارين القبلررري والبعررردي  -2

 البعدي ولصالح االختبار  التجريبيةللمجموعة 

البعرردي للمجمرروعتين  االختبررار فرريتوجررد فررروق احصررائية ذات داللررة معنويررة  -3

 الضابطة والتجريبية ولصالح التجريبية  

 

 :  مجاالت البحث 5-0

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -– الثانيةطلبة المرحلة المجال البشري :5-1-1

 جامعة بغداد

   11/5/2018ولغاية  11/11/2017المجال الزماني :من الفترة 5-1-2

-جامعررة بغررداد–المجررال المكرراني :مسرربح كليررة التربيررة البدنيررة وعلرروم الرياضررة 5-1-3

 الجادرية

 

 تحديد المصطلحات : 6-0

" هرري مجموعررة مررن إجررراءات الترردريس المختررارة :  Strategyألستتتراتيجية :ا-1

ناء تنفيذ التردريس ، سلفا من المدرس أو مصمم التدريس ، والتي يخطط الستخدامها إث

بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصرى فاعليرة ممكنرة ، وفري ضروء اإلمكانرات 

 (  40 :1885، صبحي خليلالمتاحة" .                     )

: Butterfly or Dolphin Swimming. ستتباحة الفراشتتة د التتدولفي    -2 

مل المتوازي للذراعي  و الرجلي  وهي ذلك النوع م  السباحة الذي يعتمد على العدد

 RICK.م933،  033، 53و التتتتنفأل األمتتتامي أو الجتتتانبي وتشتتتمل فعاليتتتات 

GROSS,: 2000: 66)                                                      

 ن المنهج التعليمي المقترح اجرائيا  وويعرف الباحث -0 

يجريهرا المردرس  الرتعلم التوليردي ةيعدد من الخطوات التدريسرية وحسرب اسرتراتيج   

الردرس الخرا  وتقوم على أساس فني متترابع ومتررابط ترابطرا منطقيرا وتطبرق داخرل 

 التعليميرة والسرلوكية مرن خرالل هبصورة تكنيكية متسقة لتحقيق أهدافر بالسباحة المعنية

ة الدراسية بمداخل تعليمية  مرن  تعلمرينالم، تؤكرد التفاعرل برين وحديثرة جديدةتقديم المادَّ

 طريرقعرن  هرافِي إيجرابيللطالب دور  وبكونجهة والمدرس والمتعلم من جهة أُخرى، 

 توظيفهرابناء َعلَى خبراته السابقة وكيفيرة  الجديدةفِي توليد األفكار  هالعمل َعلَى إشراك

المتعلمرة بعر  المهرارات  تطرويربصورة جيدة تمكنه من اإلفرادة فِري  وتطبيقهاعمليًا، 

الفعلرري للسررباحة محررور  ، والوصررول إِلررى مراحررل أفضررل فِرري األداءلسررباحةبا السررابقة

 .التعلم
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 :الدراسات النظرية والسابقة -الباب الثاني

          الدراسات النظرية 9-0

 التعلم التوليدي: استراتيجية 1-1- 2

اءات ال تخرج عن كونها إجر جميعها، إاِلَّ أَنَّ البنائية النظرية استراتيجياتتعددت    

، ومشاركتهم الفعالة فيها، يستنتج العلميةتمكن الطالب من القيام بعدٍد من النشاطات 

المعرفة  البنية تنظيممتقدمة تؤدي إِلى  لمستوياتالمعرفة بنفسه، ويحدث عنده التعلم 

ألفكار  ومتحدية تفاعلية تعليمية بيئةالبنائي يسعى إِلى خلق  التدريسألَنَّ  له ونظرا

العلوم وتعلمها،  تعليمفِي  البنائيةالممارسات  بتطبيققد ظهر اهتمام عالمي الطالب، ف

زيتون ) البنائية النظريةالقائمة َعلَى  التدريسية االستراتيجياتكما تعددت وتنوعت 

 القبليةومعرفته  الجديدةمعرفة المتعلم  ببن(. إِنَّ التفاعل  185: 2003حسن حسين,

بصفة  التوليديالتعلم  أهتمفِي التعلم ذي المعنى، ولذا تُعد  أحد المكونات المهمة 

َعلَى أساسها  يجري، الَّتِي المعرفية المتعلمين بيئةاألفكار الموجودة فِي  بتأثير أساسية

بالروابط الَّتِي تتولد بين  يعنيالمدخالت المحسوسة واالهتمام بها، كما  اختيار

، المعرفية المتعلمين بيئةهر تخزنيها فِي الَّتِي يتعرض المتعلمين لها ومظا المثيرات

 البيئةالمعنى من المدخالت المحسوبة والمعلومات الَّتِي  استرجعها من  وتكوين

التعلم  استراتيجيةتزيد ( 45:  2011اسماعيل مجدي رجب , ) للمتعلمين المعرفية

جديدة، إذ  أفكار لتوليدَعلَى استعمال األفكار السابقة  المتعلمينمن قدرة  التوليدي

فهو  جديدةواستعمال المعرفة السابقة إلضافة معلومات  التوليدتتضمن مهارات 

والمعرفة السابقة عن طريق بناء  الجديدةيتم فيها الربط بين األفكار  بنائية عملية

 2008محمد بيدة محمد قرني , ) والقديمة الجديدةمتماسك من األفكار بين المعلومات 

 التوليدية، وتتضمن المعالجة التوليديةاء المعرفة يعتمد المعالجة (، إذ إِنَّ بن151: 

معرفية أكثر إتقانًا وهي  تراكيب، لبناء  وما تعلمه سابقاً  الجديدةالربط بين المعلومات 

 التوليدي، وحل المشكالت، ويتضمن التعلم الجديدةلترجمة المعلومات  ضرورية

فإِنَّ المادَّة يتم تذكرها بشكل أفضل  يقةالحقبعمق مستوى المعالجة للمعلومات، وفي 

مجردة للمتعلم، ظهرت الحاجة إِلى التعلم  تقديمهابدالً من  التوليديفِي حالة التعلم 

، لعل أبرزها الحيرة واالرتباك الَّتِي يشكو منها المتعلمون عدة عوامل نتيجة التوليدي

 الجديدةعدم اندماج المعلومات  نتيجة ، الَّتِي يمكن أَْن تفسر بأَنَّهاتعليميبعد كّل موقف 

:  2003زيتون حسن حسين ,)  متبع تعليميفِي عقولهم بعد كّل نشاط  حقيقةبصورة 

181 ) 

 

 التعلم التوليدي استراتيجيةأهداف استخدام  2-1-2

  (148: 2011)ياسر عبد الواحد ,  وتتلخص وفقا لدراسة

ومتشعبة  منطقيةعالقات  إيجاد قطريعن  واأليسر األيمنجانبي الدماغ  تنشيط. 1

تعمل َعلَى  حقيقةلبناء المعرفة فِي بنية الدماغ َعلَى أسس  البديلةبشأَن التصورات 

 أفكار وتوليد، التعلميةللمواقف  واالستيعابزيادة قدرة المتعلم َعلَى الفهم 

محل التصورات  الصحيحة المفاهيم وإحالل، المفاهيمتحل التعارض فِي  جديدة

 .يلةالبد
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عندما يشعر المتعلمون أَنَّ  والسيما، المتعلميناألفكار لدى  وتوليد التفكير تنمية. 2

ما يحتاج إِلى مراجعة، وهذا يعطيهم الوعي لقدراتهم  قضيةفِي مفهوم ما أو  تفكيرهم

 .صحيحما هو  إيجادلمحاولة  الدماغية

دى المتعلم يزيد من قدرته َعلَى المفاهيمي الَِّذي يحدث فِي بنية الدماغ ل التغير. إِنَّ 3

،ويزيد من  التعامل مع المواقف الَّتِي قد تطرأ َعليِه فِي حياته اليومية وبصورة أفضل

األمور  الَّتِي  ، وهذا يجعله أكثر قدرة َعلَى فهمالمعرفية والهياكلوضوح األفكار، 

 للتعامل معها. جديدة استراتيجيات، واشتقاق  واجههت

 

 التعلم التوليدي ستراتيجيةاخطوات  2-1-3

دزاهر نمر محمد حسب رأي َعلَى خمس خطوات  التوليديالتعلم  استراتيجيةتتضمن 

 ,9332 : 01  

 المتعلمينيتم الكشف عن تصورات  -الخطوة األولى: تصورات المعرفة والخبرة:

ف وجهات نظر   بشأَن هََذا المتعلمينوخبراتهم السابقة بشأَن موضوع ما، لِتََعر 

تصوراتهم، ومن خالل طرح األسئلة، واستقبال إجابات  لتصحيحالموضوع 

 ن.ميالمتعل

، وتختلف عن القراءة توليديةالفهم هي  عمليةأَنَّ  للمتعلمين التوضيحَعلَى المدرس  -

 ، وتذكر ما تعلموه.السلبية

من  لها عالقة بموضوع التعلم، حتّى يستفيد المتعلمون مفاهيم تقديمَعلَى المدرس  -

 .جديدةعالقات لها معنى وبناء معارف  إليجاد المفاهيمتلك 

ومساعدتهم َعلَى  المفاهيمبالخطوات الالزمة لتعلم  المتعلمين تعريفَعلَى المدرس  -

بشأَن األحداث  والدقيق الصحيحالعلمي  التفسيرتكشف عن  حقيقةاقتراح أنشطة 

 والمواقف.

 :الدافعية: الثانيةالخطوة 

للتعلم من األنشطة الصفية الَّتِي تؤدي بهم  المتعلمين تحضيررس َعلَى يعمل المد -

 .والمفاهيمإِلى التعارض المعرفي فِي فهم المواقف 

 المفاهيمفِي النجاح فِي فهم  المتعلمينثقة  تعزيزيؤدي إِلى  التحضيروهذا  -

 بشأَن خبرات الحياة اليومية المعقدة. العميقواكتسابهم الفهم 

 بديلة بشأَن موضوع ما. تصوراتقة المتعلم بنفسه عندما يكتشف ث تعزيز -

 الخطوة الثَّالثة: االنتباه:

 التركيزمن خالل طرح األسئلة إِلى  المتعلمينيوجه المدرس فِي هَْذِه الخطوة انتباه  -

 المتعلمينيوجه المدرس  -.إليهالمعنى الَِّذي تم التوصل  وتفسيرَعلَى بناء، وشرح، 

بنية المعلومات َوَعلى المشكالت المرتبطة بالمفهوم،  لتوليدواألحداث،  اهيمالمفإِلى 

 وما عندهم من خبرات سابقة.

 :التوليدالخطوة الرابعة: 

 يولدوالكي  المتعلمينيترك المدرس  اذ، االستراتيجيةتُعد  هَْذِه الخطوة مهمة فِي  -

جهد هو ابعد من التعلم ، وهذا يؤدي إِلى بذل المفاهيمالمعنى ثم التوصل إِلى 

 والمعرفة.
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أولها: ، العلميةمن العالقات لفهم المادَّة  نوعينإِلى  المتعلمينيوجه المدرس  -

وخبراتهم  المفاهيم: العالقات بين وثانيهاالَّتِي تم تعلمها،  المفاهيم ببن العالقات

 ، والرسوم، والصور، واألشكالالمفاهيمالسابقة، وذلك من خالل مخططات 

 .التوليديالتعلم  لتسهيلوالعروض، ،

أو التشابهات  المفاهيم ببنالعالقات  توليديستطيع المدرس االستعانة باألمثلة فِي  -

 .وغيرها

 الخطوة الخامسة: ما وراء المعرفة:

َعلَى  المتعلمينلمساعدة  تعليم استراتيجياتيستخدم المدرس فِي هَْذِه الخطوة  -

تعلمها  جرىواستخدامها، الَّتِي  وتطبيقها المفاهيملفهم  الدماغية عملياتهماستخدام 

 أكثر قدرة. ليكونوا

الَّتِي يمكن للمدرس  المفاهيم وتعديلالعالقات،  توليدفِي  المفيدة االستراتيجياتومن  -

 األسئلة )قبل، أثناء، بعد(. توليداالستعانة بها واستخدامها 

 

 التعليم التوليدي: ستراتيجيةادور المدرس فِي التدريس باستعمال  -2-1-4

سحر دتتلخص: المتعلمينالمدرس داخل الفصل الدراسي وما يتركه فِي نفوس  ألهمية

  91: 9332معوض عبد الرافع , 

 َعلَى اإلبداع. المتعلمين تحفيز. لديه خبرة سابقة تجعله قادًرا َعلَى 1

 وخلق مواقف تحتوي َعلَى المشكالت. المسؤولة. تحمل 2

 وزيادة دافعيتهم نحو المتعلم. المتعلمينانتباه  . إثارة3

 فِي مجموعات متعاونة غير متكافئة. المتعلمين تقسيم. 4

 من معلومات سابقة خاصة بالدروس المتعلمين. لديه القدرة َعلَى معرفة ما لدى 5

 من خالل توجيه األسئلة المرتبطة بخبراتهم اليومية.

 النشاطات. تنفيذفِي أثناء  للمتعلمين. موجه ومرشد 1

 

 ورقة العمل )الواجب(: 2-1-5

 العمل تفاصيلمن وسائل االتصال بين المدرس والطالب وهي تصف  وسيلةهي   

تُعد  ورقة العمل )ورقة المعايير(  اذ الخاصة باألداء اإليضاحاتموضح بها جميع .)

التعلم  استراتيجيةأَو نشاط، ففي  فعاليةتحدد نجاح أو فشل أي يالعامل الَِّذي من خالله 

، ومفهوم التعليميةللمهارة والخطوات  الفنيةتحتوي ورقة الواجب النقاط  التوليدي

المهارة، وما أنواع المهارة، كيفية أداء المهارة، وعدد تكرارها وتشمل ورقة المعايير 

  25:  0211الدوري علي واحمد بطانية ,  د، وهيأساسيةأجزاء 

 للمهارة(. يةالفن. وصف العمل )النقاط 1

 التقنينطرائق  ىأحد طريقلحمل العمل عن  تقنيناللألداء مع  التعلمية. الخطوات 2

 مثل الزمن، أو المسافة، أو التكرار.

 .توضيحيةاألداء، أو الرسومات، أو أشكال  لطريقة. صورة 3

 ص مكان بالورقة للقائم بدور المالحظة ليسجل بها المالحظات.ي. تخص4
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لب المؤدي يتضمن أداء المهارة التي يحددها المدرس فِي مرحلة ما قبل أَّما دور الطا

 ( 58: 1887جمال حسن واخرون , ) اآلتيةفضال عن القرارات  الدرس

 . توجيه األسئلة لغرض التوضيح.1

 ووقت االنتهاء منه. التمرين. وقت بدأَ 2

 . المالبس والمظهر الخارجي.3

 .التمارين بين. أوقات الراحة 4

 المهارة. تطبيقالمكان والوضع الَِّذي يتخذه الطالب خالل . 5

 

 (58: 1887)جمال حسن خالد ,  :أغرا ض ورقة الواجب2-1-5-1 

 .والدقيق الصحيحاألداء  وتعزيزالمحددة،  التعليماتالطالب َعلَى إتباع  تدريب. 1

 المهارة ألول مرة. لتوضيحعند اإلصغاء  التركيزالطالب َعلَى  تدريب. 2

 المهارة. بتوضيحعدد المرات الَّتِي يقوم بها المدرس  تقليل. 3

ا هو مطلوب مع كيفية األداء(.4  . مساعدة الطالب فِي إعادة تذكر المهارة أي )ِممَّ

 ضبط الدرس. عملية. تساعد المدرس فِي 5

 

 ,Ungerechts, B. & Guntherد  الفراشةسباحة لالتحليل الفني  6 -9-0

Freitag, (2002): 214) 

  :(body position) وضع الجسم-9-0-6-0
وضـعا افقيـاً، والكتفـين فـي مـستوى افقـي  الفراشةيتخذ وضـع الجـسم فـي سـباحة 

ايـضا مـع بقائهما قريبين فوق سطح الماء، كما يالحظ ان وضع الجسم غير ثابت 

السـفل، وقـد في المجال االفقـي ، بـل فـي حركـة تموجيـة مـستمرة الـى االعلـى وا

لـوحظ ان حركـة الجـذع التموجيـة يجـب ان تتمركـز فـي قـسمه الـسفلي )أي 

الجـزء االخيـر مـن العمـود الفقـري( وذلـك للمحافظـة علـى الوضـع االنسيابي 

 (1ينظر الشكل ) والتقليل من الحركة التموجية

 
 :  arms actionد الذراعي حركة  2-1-1-2

سوية وفي وقت واحد من الخلف  الفراشةفي سباحة  اعينالذرتؤدى حركات 

معـا بالـدخول فـي المـاء مـن  الذراعانوالى الجانب ثـم الـى االمـام، اذ تبـدأ 

االصـابع  اطرافنقطـة امـام مـستوى الكتفـين ، واول مايـدخل فـي المـاء 

تخذ الكف وثـم الكـف يليـه الـساعد فالعـضد ، وتكـون االصـابع ملتـصقة وي

 تجريشكال جانبيا ومتجها الى االسـفل ، وبمجـرد دخـول الكـف فـي المـاء 

مرحلـة مـسك المـاء وذلـك بثنـي الرسـغين قلـيال الـى الـداخل تجـاه الـساعد ، 

وذلك بعملية سحب  الذراعينثـم تبـدأ بعـد ذلـك المرحلـة االساسـية لحركة 
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عكـس اتجـاه التقـدم للمحـور الطولي للجسم الى الخلف وباتجاه  الذراعينكلتا 

مـع ثنـي المـرفقين ويـستمر الـسحب الـى الخلـف حتـى يـصل الـى اقـصاه 

الى  راعينعنـد الخـط العمودي الساقط من الكتفين عندها تبدأ عملية دفع الذ

الخلف بسرعة وبقوة والى جانب الفخـذين وتـستمر بالــدفع الــى ان تقتـرب 

ن مـن المقعـد وبجـوار الجـسم عندئـذ تبـدأ المرحلــة النهائيـة لحركـة اليـدا

الخــروج بكلتـا  يجريمـن المـاء ، اذ  الذراعينوهـي خـروج  الذراعين

الــى االعلـى ثـم تطويحهمـا الـى الجانـب بانثنـاء مناسـب مـن  الذراعين

من الالزم وذلك من  عـدم رفـع الكتفين اكثر مراعاةمفـصل المـرفقين ، مـع 

 الذراعاناجل الحفاظ على وضع الجسم قريبا من سطح الماء ، وتستمر 

ينظر  بالتطويح الى الجانب ثم الى االمام استعدادا للدخول ثانية الى الماء،

 (2الشكل )

 
 & .legs action :   ((Ungerechts, Bدحركة الرجلي  9-0-6-0 

Gunther, Freitag ,2002:51   
بدأ حركة الرجلين الى االسفل عن طريق مفصل الحوض ، كمـا ان مفـصل ت     

قلـيال نتيجـة لمقاومـة المـاء ، وعنـد حركـة الـرجلين الـى االسـفل  ينثنيالركبـة 

يجـب ان يكـون مفـصال الكـاحلين مرتخيين ومنحرفين قليال الى الداخل 

ضـربات الــرجلين الــى ومتقاربين اما الفخذان والساقان فمنفرجان قليالان 

االسـفل بـصورة مرتخيـة ومرنـة تــسهم فــي الحفـاظ علــى وضـع الجسم ودفعه 

الى االعلى وعدم السقوط الى االسفل ومن ثم انسياب الجسم بشكل تموجي. ان 

، فكلمـا كانـت الــرجالن  الفراشةفــي سـباحة  دورا كبيراً حركـة الــرجلين تلعـب 

في دفع الجسم. يـؤدي بعـ   تأثيراً تين كانت الحركة اقوى مـرنتين وقوي

الـسباحين ضـربة واحـدة مـع نهايـة كـل دورة للـذ ارعين والـبع  االخـر يـؤدي 

، وتـسمى الــضربة االولـى الــضربة القويـة  للذراعينضــربتين مـع كـل دورة 

م وبقاء الوركين لتساعد على عملية دفع الجس الذراعين، وتـؤدى مـع خـروج 

والقسم العلوي للجسم قريبا من سطح الماء ، امـا الـضربة الثانيـة فتـسمى 

و تـوازن الجـسم وبقـاء الوركين فوق  استقراربالـضربة الـضعيفة اذ تـساعد 

 سطح الماء ، كما تساعد وبدرجة قليلة على دفع الجسم الى االمام

 (3ينظر الشكل)
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 ,braething     ( (Ungerechts, B. & Guntherدالتنفأل 9-0-6-4 

Freitag. 2002. : 99) 

يتم الشهيق خالل الحركة الختامية )الحركة الرجوعية(، أي عند استعداد 

للخروج من الماء ويكون من الفم، وكذلك عند حركة الـرجلين االصـلية  الذراعين

ممـدود تمامـا ، مـن )االعلـى الـى االسـفل( ليـصبح الجـسم بكاملـه فــي وضـع 

عدم رفع ا  ويراعىويكـون الجـذع فــي هـذه اللحظـة فـي اعلــى نقطـة لــه ، 

فوق سطح الماء ، ويتم الزفير عند نهاية حركة الشد ، وبداية الـدفع  كثيراً الرس 

 الى الخلف أي في القسم الرئيس لحركة الذراعين بالذراعين

 (4ينظر الشكل )

 
 

 قةالدراسات الساب 9-9 

تعد مراجعة  الباحث للدراسات السابقة واطالعه عليها مهمة أخرى تكمل مهمة     

القراءات االستطالعية تعد األولية ، ولها فوائد أخرى للباحث فهي تساعده على 

بلورة مشكلة البحث التي اختارها الباحث وتحديد أبعادها بشكل أكثر وضوحاً وتزوده 

التي يمكن أن يستفيد منها في بحثه وكذلك الحصول  بالجديد من األفكار واإلجراءات

على معلومات جديدة بخصو  المصادر التي لم يستطع تشخيصها بنفسه وتفيده في 

 الباحثون الذين سبقوه.  تجنب السلبيات التي وقع فيها

الدراسات السابقة التي أمكن الحصول عليها والتي لها عالقة  نووسيستعرض الباحث

 . بمتغيرات بحثه 

 استراتيجية أثر( الموسومة )2015) العتبي عبد شاغي دراسة تحسي  9-9-0

(  للصاالت القدم للطالبات بكرة المهارات األساسية تطوير بع  في التوليدي التعلم

فهدفت الدراسة الى  اذ  بع  تطوير في التوليدي التعلم استراتيجية إِثر َعلَى التََعر 

ولحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي  للصاالت القدم بكرة األساسية المهارات

كون مادة كرة القدم صاالت هي ضمن المقرر لقصدية من المرحلة الثالثة على عينة 

تقسيمهم الى مجموعتين جرى ( طالبا 30الدراسي لهذه المرحلة وكان قوامها )

 أَّماالب ( ط15واالخرى ضابطة وبواقع ) تجريبيةمتكافئتين ومتجانستين احدهما 

 يابًا،ٕ  وا ذهابًا (شواخص (5 ) الدحرجة اختبارات فشملت الميدانية البحث إجراءات
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 على مقسم هدف نحو التهديف دقة واختبار ،صغير هدف نحو دقة المناولة واختبار

 على التجريبية المجموعة بأفراد خا  تعليم منهاج بإعداد الباحث وقام ،الجانبين

 التعلم استراتيجية وفق على التعليمي المنهج استغرق ذالتعلم إ استراتيجية وفق

  األسبوع في  تعليمتين  وحدتين بواقع أسبوع ( 12 ) التوليدي

 ولقد توصل الى االستنتاجات االتية : الواحد

مهارة  تطويرقد أثبتت فعاليتها في  التوليديالتعلم  استراتيجية. إِنَّ استخدام 1

ا انعكس في  والتهديفالدحرجة، والمناولة،  األداء تطوير في ُكرة القدم للصاالت، ِممَّ

 المهارية لعينة البحث.

فعالية يدل على  والبعدية القبليةبين االختبارات  المعنوية. إِنَّ ظهور الفروق 2

 بكرة القدم. األساسيةالمهارات  تطويرفي  التوليديالتعلم  استراتيجيةاستخدام 

 

  جراءاته الميدانيةمنهجية البحث وإ -الباب الثالث

 منهج البحث: 3-1 

هي التي تحدد طبيعة المنهج ن وإن طبيعة المشكلة التي يتطرق إليها الباحث 

اء تختلف صالمستخدم وأن الوصول إلى الحقائق العلمية من خالل البحث و االستق

بي تبعاً لنوع واسلوب المنهج المتبع وكذلك أهدافه ، لهذا اعتمد الباحث المنهج التجري

 .لمالءمة طبيعة المشكلة 

 التصميم التجريبي:-3-2

 ,Paul D. Leedy: Practical Research) (2-)تصميم نواستخدم الباحث 

Mac 1980:167) .   يصمم المجموعة الضابطة العشوائية االختيار ذات االختيار"

( 1ل )القبلي و البعدي أو ما يسمى )أسلوب المجموعتين المتكافئتين( أنظر إلى الجدو

 انع المتغيرات ويخضعيفي هذا النوع مجموعتين متكافئتين في جم نوإذ اختار الباحث

وعة الثانية كما هي في الواقع ومن مالمج انأحد المجموعتين للمتغير التجريبي ويترك

 .ثم يالحظ الفرق في األداء الذي يغزى إلى المتغير المستقل

القبلي و البعدي )المجموعتين  االختبارذو  خطوات التصميم التجريبي 3-2-1

 المتكافئتين(

رقم 

 التصميم

 الخطوات المجموعات

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

9 

المجموعة 

 التجريبية

االختبار 

 القبلي

متغير 

 مستقل

االختبار 

 البعدي

االختبار القبلي 

االختبار  –

 البعدي
الفرق بي  

المجموعتي  

في االختبار 

 البعدي
المجموعة 

 الضابطة

االختبار 

 القبلي

االختبار  ـــ

 البعدي

االختبار القبلي 

االختبار  –

 البعدي

 عينة البحث:-3-3

العينة هي " المجموعة التي يتم فحصها ومراقبتهرا و التري تنفرذ عليهرا التجربرة  

   (211:  1988وجيه محجوب, ) "وقد تتكون من شخص واحد أو شخصين فأكثر
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كليرة التربيرة  الثانيرة( طالباً من طلبة المرحلرة 20ة البحث من )وقد تكونت عين 

 اختيارهم عبر ثالث مراحل: اذ جرىالرياضية 

المرحلة األولى: تم اسرتخدام االختيرار العشروائي )القرعرة( لتحديرد الشرعب التري تؤخرذ 

 (.د) الثاني( وأ) الثانيمنها عينة البحث وقد وقع االختيار على شعبة 

نيررة تررم االختيررار العمرردي للطلبررة الررذين يجيرردون وضررع الطفررو علررى الرربطن         المرحلررة الثا

(prone float position)  مرن ضرمن هرذه الشرعب أي ممرن تجراوزوا مرحلرة الرتعلم

 األولى للسباحة.

 تجررربيتيناختيررارهم إلررى مجمرروعتين  جرررىالمرحلررة الثالثررة: تررم تقسرريم الطلبررة الررذين 

 عة وحسب الشعب المسجلين فيها. ( طالب في كل مجمو10وبواقع )

 وكان ترتيب المجموعتين كاآلتي :ـ

بأسررلوب الررتعلم  الفراشررةالمجموعررة التجريبيررة األولررى : قامررت بررتعلم سررباحة  -1

 التوليدي .

بأسرررلوب الرررتعلم  الفراشرررةالثانيرررة : قامرررت برررتعلم سرررباحة  الضرررابطةالمجموعرررة  -2

 االمري 

 تجانس عينة بحث:-3-4

ى متقرارب فري األداء لعينرة البحرث ولمنرع المرؤثرات التري لغرض تحقيق مستو 

تررؤثر فرري نتررائج التجربررة مررن حيررث الفررروق الفرديررة الموجررودة لرردى عينررة البحررث قررام 

العمرر( وبعرد اسرتخدام  –الروزن  –بإجراء التجرانس بأخرذ متغيررات )الطرول  نوالباحث

يررات الثالثرة اصرغر المحتسربة للمتغ (F)المعالجات اإلحصرائية المناسربة تبرين أن قريم 

 (1الجدولية داللة على تجانس أفراد العينة وكما مبين في الجدول ) (F)من قيم 

الوزن  كما  –الطول  –  يبي  تجانأل عينة البحث في متغيرات دالعمر 0جدول د

الجدولية  (F)المحتسبة و  ( F  )يبي  الوسط الحسابي و االنحراف المعياري و 

 ألفراد العينة.

  المجموعة الضابطة عة التجريبيةالمجمو  

المعالجات 

 االحصائية

 

 المتغيرات

 

وحدة 

 القياس

 

-
  ع± س

-
 ع± س 

(F) 

 المحتسبة

(F) 

 الجدولية

معنوية 

 الفروق

العمر 

 دباألشهر 
 236.4 17.1 234 15.41 1.10 

3.18 

غير 

 معنوية

 2.01 69.6 كغم الكتلة
69.0

1 
2.43 1.12 

غير 

 معنوية

 1.18 2.32 175 2.73 169.5 سم الطول
غير 

 معنوية

10  حجم العينة
 

10  

  9وبدرجة حرية  0.05*تحت مستوى داللة 

 تكافؤ عينة البحث: 0-5

إلرررى  مبتقسررريم عينرررة بحرررثه نوبعرررد أن تحقرررق تجرررانس عينرررة البحرررث قرررام البررراحث 

مجمرروعتين بالطريقررة العشرروائية )القرعررة( األولررى هرري المجموعررة التجريبيررة و الثانيررة 
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( طررالب لكررل مجموعررة ولمعرفررة التكررافؤ بررين 10المجموعررة الضررابطة وبواقررع ) هرري

أظهرررت  اذ( ، Tباسررتخدام )اختبررار   نوقررام البرراحث الفراشررة المجمرروعتين فرري سررباحة

عنوي( بين المجمروعتين. وبرذلك يتحقرق مالنتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً )غير 

" يبررين تكررافؤ المجمرروعتين  (2)ل  التكررافؤ بررين المجمرروعتين وكمررا مبررين فرري الجرردو

التجريبيررة و الضررابطة فرري نتررائج االختبررار القبلرري وقيمررة )ت( المحتسرربة وقيمررة )ت( 

الجدوليررررة وداللتهمررررا اإلحصررررائية و االوسرررراط الحسررررابية و االنحرافررررات المعياريررررة 

  للمجموعتين
 االختبار القبلي 

 المعالجات االحصائية

 

 المجموعات

 ت الجدولية ت المحتسبة ع ± س -
معنوية 

 الفروق

 1.12 8 التجريبية
1.52 2.101 

غير 

 1.13 7.18 الضابطة معنوي

 .18درجة حرية  (0.05)تحت مستوى داللة *

 وسائل جمع البيانات و أدوات البحث: -3-1

 الوسائل: -3-1-1

الوسرائل التري يمكرن أن يحصرل مرن خاللهرا علرى البيانرات و  نواسرتخدم البراحث 

 بـ: نوولهذا استعان الباحث هوتحقيق أهداف ة البحثات المطلوبة لحل مشكلالمعلوم

 المراجع و المصادر العربية واألجنبية.-

 المالحظة العلمية.-

استطالع آراء الخبراء -
)*(
. 

 الفراشةمقننة لتقويم األداء الفني لسباحة  ستبانةا-
*(*)

. 

 :المستعملة األدوات و األجهزة -3-1-2

ونتصميم الباحث منصة تصوير -
)***(

  . 

 ياباني الصنع. (Estan Estan)متراً نوع  50شريط قياس معدني بطول -

إيطررالي  Peas personaeميررزان طبرري مررع مسررطرة لقيرراس الطررول و الرروزن نرروع -

 الصنع.

 علم لتحديد المسافة.-

 .امريكية  الصنع  (HERO4&6 BLACK)كاميرا تصوير فيديو نوع -

 صينية الصنع. (Speedo)نظارات سباحة نوع -

 صينية الصنع. (Matsa)عائمة  شبكة طائرة -

 قواعد لتثبيت الشبكة داخل الماء.-

 أهداف صغيرة ألمانية الصنع.-

 صيني الصنع. (arm band)حزام الذراع -

 .صيني الصنع حزام الطفو-

 الصنع. صينية Power Planhنوع  (Fins)زعانف -

                                                           
*
(.1( و )2( و )1ينظر الملحق رقم )   
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 .ني الصنعصي (handlebar float)مقود الطفو -

 الصنع. صيني (bandimal)شريط مطاطي نوع -

 .ونصور تحليل حركي متحركة تصميم الباحث-

 الصنع. صيني (hp pavilion g series)جهاز كمبيوتر نوع -

 كرة خفيفة الوزن.-

 أطواق.-

 نواب  معدنية. -

 جهاز سحب بكرة.-

 مصطبة.-

 التقويم: استبانة -0-7

ة يمكرن التعامرل معهرا إحصرائياً فري تقرويم األداء بهدف الوصول إلى نتائج دقيقر 

: 1883) جنران سرلمان:باسرتمارة تقرويم مقننرة نوأسرتعان البراحث الفراشرةالفني لسباحة 

بعر  التعرديالت عليهرا وخاصرة  برأجراءن وقام البراحث احتوت على ستة أبعاد ( 128

نهررا مررن يتمك بغيررةبمررا يتعلررق بالبعررد الثرراني الخررا  بوضررع الجسررم والحركررة التموجيررة 

عرضرها علرى  اذ جررىالتوافق مع متطلبرات التقرويم الخاصرة بالفعاليرة محرور البحرث 

وهي كاآلتي الخبراء من ذوي الخبرة واالختصا  
)*(
 : 

 حقول. سبعةو الدرجة ويتألف من  رقم الالعب:ويمثل األوضاع و  البعد األول

 & Body Position   ) والحركرة التموجيرة :ويمثرل وضرع الجسرم البعرد الثراني

undulating movement)  أعمدة. اربعةويتألف من 

 أعمدة. ثالثةويتألف من (Legs action  )   ضربات الرجلين:ويمثل  البعد الثالث

 أعمدة.خمسة ويتألف من  Arms action) (حركة الذراعين):ويمثل  البعد الرابع

 ثة أعمدة.ويتألف من ثال (Breathing  ):ويمثل التنفس  البعد الخامس

 أعمدة. اربعة ويتألف من(Coordination   ):ويمثل التوافق   البعد السادس

 درجات التقويم:-0-7-0

متوافقة وقيمة هذا الحركرة خرالل االداء الكلري  تكون الدرجة العليا للبعد الواحد 

وبرذلك  (0 )درجرات و الدرجرة الردنيا  (2 -3-4-6) للحركرة وتتبراين برين القريم االتيرة

 اربعة درجات 4  )  )ثمانية عشر درجة وأوطأ تقييم  (18 )ن أعلى تقيم يكو

 طريقة التقويم:-0-7-9

ذا عررن طريررق المالحظررة العلميررة الدقيقررة بواسررطة )التصرروير الرقمرري تجررري و 

  (3) متكونرة مرن   متحركرة فوق وتحت الماء بواسطة منصرة تصروير ( HDالغرض

 )*(لحصول على نتائج دقيقة.لاعدت لهذا الغرض كامرات عالية الدقة 

 مواصفات االختبار: -0-1

 .الفراشةالهدف: قياس مستوى األداء الفني للمتعلم في سباحة  

 :األدوات 

 حوض سباحة.- 

 شريط قياس.- 
                                                           

*
(3)(2انظر مالحق رقم )   
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 أعالم لتحديد المسافة.- 

.نومنصة تصوير متحركة تصميم الباحث- 
 )*(

. 

 طريقة األداء:-3-8-1

منطقرة الميراه الضرحلة وعنردما يكرون يقف المختبرر داخرل الحروض فري   

 ( متر.15جاهزاً لألداء يقوم بالسباحة لقطع المسافة المحددة وهي )

 طريقة التسجيل:-3-8-2

بواسررطة منصررة  يكررون التقيرريم عررن طريررق المالحظررة غيررر المباشرررة   

ن(وتصرروير متحركررة )تصررميم البرراحث
د**  

( وباسررتخدام HD تعتمررد التصرروير الرقمرري

لتقويم األداء. استمارة مقننة
(*)

 

 األسس العلمية لالختبار: -3-8-3

( 0980باختبررار مقررنن علررى البيئررة العراقيررة بمعرردل صرردق ) نواسررتعان البرراحث 

 (.0981ومعامل ثبات )

 التجربة االستطالعية: -3-8

لتجنررررب األخطرررراء و الصررررعوبات الترررري قررررد تظهررررر خررررالل إجررررراء التجربررررة  

أثنراء إجرراء  نوالسلبيات التي قد تقابل البراحث االستطالعية للوقوف على اإليجابيات و

االختبار لتالفيها مستقبالً 
  

االسررتطالعية فرري يرروم  متجررربته نوعليرره أجرررى البرراحث 

( الثانيررة عشرررر صرررباحاً علررى عينرررة مرررن طلبرررة 12فررري السررراعة ) 2/3/2018السرربت 

( خمسرة طرالب مرن خرارج عينرة البحرث فري مسربح كليرة 5تألفت مرن ) الثانيةالمرحلة 

 التربية الرياضية في الجادرية وذلك من أجل معرفة ما يلي:

 .معرفة الوقت المستغرق في إعطاء األسلوب التعليمي  -

  .التعرف على صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة  -

 .تالفي األخطاء التي يمكن حصولها في التجربة الرئيسة  -

  .ة التأكد من صالحية المكان الذي تجري فيه التجربة الرئيس -

  .معرفة فريق العمل المساعد بطبيعة العمل  -

 االختبار و التصوير القبلي: 3-8

تم اجرراء االختبرار و التصروير القبلري للمجمروعتين الضرابطة و التجريبيرة فري  

في مسبح كلية التربيرة الرياضرية  4/2018/ 2و  1يومين االثنين و الثالثاء الموافقين 

( سراعتين وترم 2( العاشررة صرباحاً واسرتمر لمردة )10في الجادرية فري تمرام السراعة )

تنفيررذه باالسررتعانة باختبررار مقررنن
(.20: 0222 –الخطتتاط ستتالم محمتتد حستتي   )

الختبررار األداء الفنرري  

قرردر المسررتطاع تثبيررت الظررروف  ونلسررباحة الفراشررة للمجمرروعتين ولقررد حرراول البرراحث

لمسررتخدمة وطريقررة التنفيررذ المتعلقررة باالختبررار مررن حيررث الزمرران و المكرران و األدوات ا

 وفريق العمل وذلك من أجل العمل على توافرها في االختبار البعدي.

 إجراءات البحث الميدانية:-3-10

وتمثلررت فرري أخررذ قياسررات الطررول و الرروزن وترردوين أعمررار أفررراد العينررة وبعررد  

علررررى تطبيررررق المنهجررررين المقترررررح و التقليرررردي  وناجررررراء التجررررانس اشرررررف البرررراحث

 4/3/2018مررن الفترررة  اتين مررن قبررل فريررق العمررل واسررتمرت فترررة تنفيررذهللمجمرروع
                                                           

*
(1)و (3( و )2( و )1ينظر الملحق رقم )   
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تم اجراء االختبار و التصروير القبلري للمجمروعتين بعرد  اذ 14/5/2018ولغاية الفترة 

مرررور أربعررة أسررابيع علررى تطبيررق المنهجررين وتررم عرررض التصرروير الفررديوي علررى 

المحكمين
)*(

) قننرة صرممت لهرذا الغررضم اسرتبانة. ألجل تقرويم األداء وذلرك بواسرطة 

وبعرررد التنفيرررذ الكلررري للمنهجرررين ترررم اجرررراء االختبرررار و  ( 128: 1883جنررران سرررلمان:

علررى اتبرراع السررياق نفسرره مررن  ونالتصرروير البعرردي للمجمرروعتين حيررث حررر  البرراحث

 حيث اجراءات االختبار وتقويم األداء.

 المنهج التعليمي المقترح: -3-10-1

لب المصادر العربيرة و األجنبيرة العلميرة المتروفرة على أغ ونبعد اطالع الباحث 

و البحوث المنشورة على الشبكة العالمية )األنترنت(  وخاصةً المنراهج التعليميرة التري 

 تتعلق بالسباحة.

عرضرره علررى  اذ جرررى  الفراشررةبتصررميم مررنهج تعليمرري لسررباحة  نوقررام البرراحث 

المحكمين
(*)*

ى ما قد يعترضه مرن نقرص من ذوي االختصا  وذلك بغية الوقوف عل 

ومحاولررة تالفيهررا وكررذلك فاعليررة التمررارين و والتعليميررة مررن حيررث الهيكليررة التنظيميررة 

 األدوات التي يتضمنها.

( عشررر وحردات تعليميررة طبقررت 10أحتروى المررنهج التعليمرري المقتررح علررى ) اذ 

ن و ( عشررة أسرابيع وبواقرع وحردتين فري األسربوع وهمرا يرومين االثنري10خالل فترة )

الثالثرراء وحسررب الجرردول الدراسرري الخررا  بالكليررة لمررادة السررباحة وبلرر  وقررت الوحرردة 

( عشررون دقيقرة قسرم تحضريري 20( تسعون دقيقة قسمت إلى )80التعليمية الواحدة )

( عشرة دقائق للقسم الختامي حيث بل  الوقرت 10( ستون دقيقة قسم رئيسي و )10و )

( دقيقرة قسرم 400( دقيقرة وبواقرع )1800تررح )الكلي المخصص للمنهج التعليمي المق

( دقيقرة للقسرم الخترامي و الجردول رقرم 200( دقيقة قسم رئيسري و )1200اعدادي و )

 ( يوضح ذلك.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(*)

(. 2ينظر الملحق رقم )   

( فريق العمل وتألف من السادة**)  

جامعة بغداد–تربية البدنية وعلوم الرياضة كلية ال-الفسلجة الرياضية–علي محمد الجميلي .دم.ا.-1  

  جامعة ديالى-كلية التربية االساسية–م.أ سامر حسين -2
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  يوضح أقسام الوحدة التعليمية و الوقت و النسبة المئوية لكل قسم 0جدول رقم د

 خالل مدة تطبيق المنهج المقترح

 
أقسام الوحدة 

 لتعليميةا

الوقت خالل 

الوحدة 

التعليمية 

 الواحدة

الوقت خالل 

 أسبوع

الوقت خالل 

 شهر

الزم  

 الكلي

النسبة 

 المئوية

 أوال  

 القسم التحضيري

 احماء عام

 احماء خاص

20M 

5M 

15M 

40M 

10M 

30M 

160M 

40M 

120M 

400M 

100M 

300M 

22.22% 

 ثانيا  

 القسم الرئيسي

 الجزء التعليمي

 الجزء التطبيقي

60M 

5M 

55M 

120M 

10M 

110M 

480M 

40M 

440M 

1200M 

100M 

1100M 

66.66% 

 ثالثا  

 القسم الختامي

 لعبة صغيرة

 االنصراف

10M 

9M 

1M 

20M 

18M 

2M 

80M 

72M 

4M 

200M 

180M 

10M 

11.11% 

  1800M المجموع النهائي

 ولقد تضمن المنهج التعليمي المقترح المحاور اآلتية:

 ركة التموجية.تعليم وضع الجسم و الح-

 تعليم حركة الذراعين.-

 تعليم حركة الذراعين و الجزء المرافق لها من حركة الرجلين.-

 تعليم التوافق.-

 تعليم التنفس.-

 تعليم األداء الكلي للسباحة مع التنفس.-

 االختبار و التصوير البعدي:-3-10-3

الختبررار البعرردي ا نوبعررد االنتهرراء مررن تنفيررذ المنهجررين التعليميررين أجرررى البرراحث 

( العاشررة 10على عينة البحث و للمجموعتين التجريبية و الضابطة في تمام الساعة )

واسرررتمر لمررردة  21/5/2018و  20صرررباحاً فررري يرررومي االثنرررين و الثالثررراء المررروافقين 

 نو( متررر ولقررد حررر  البرراحث15لمسررافة ) الفراشررةسرراعتين إذ تضررمن اختبررار سررباحة 

و الظروف التي تم فيهرا االختبرار القبلري مرن حيرث التنفيرذ  على ايجاد جميع المتطلبات

 وتقويم األداء .

 الوسائل االحصائية : -3-11

 ( لمعالجة النتائج  spss 12  استخدم الباحثون الحقيبة االحصائية )
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: -4

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج المجموعة التجريبية 4-0

  يوضح الوسط الحسابي و االنحراف المعياري دت  المحتسبة و 4جدول رقم د

 دت  الجدولية لالختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية.
معنويتتتتتتتتتتتتتتتتة  المجموعة التجريبية

الوسط  االختبار البعدي االختبار القبلي الفروق

الحسابي 

 للفروق

 ت الجدولية ت المحتسبة

 ع± س   ع ± س  
 عنويم 2.26 12.10 6.93

8M 1.21 14.93 1.97 

 .(9)ودرجة حرية  (0.05) * تحت مستوى داللة 

( األوسرررراط الحسررررابية و االنحرافررررات المعياريررررة للعينررررة 4يوضررررح الجرررردول ) 

 (1.21)وبرانحراف معيراري  (8)بل  الوسرط الحسرابي لالختبرار القبلري  اذالتجريبية ، 

 (1.97)وبرانحراف معيراري  (14.93)في حين بل  الوسط الحسابي لالختبرار البعردي 

ولغرررض التعرررف علررى معنويررة الفررروق فرري نتررائج االختبررار القبلرري و البعرردي اسررتخدم 

للعينات المرتبطة حيث اظهرت النترائج أن قيمرة )ت( المحسروبة  (T)اختبار  ونالباحث

عنرررد مسرررتوى داللرررة  (2.26)فررري حرررين بلغرررت قيمرررة )ت( الجدوليرررة  (12.10)بلغرررت 

وهررذا يعنرري أن هنرراك فررروق معنويررة بررين االختبررارين و  (9)ريررة ودرجررة ح (0.05)

 لصالح االختبار البعدي.

القائمرة  علرى  ذلك إلى الوسائل البصرية و السرمعية و العمليرة نوويعزو الباحث 

فري اسرتثارة العمليرات التي تضمنها المنهج التعليمي المقترح لتأثيرها  مهارات التفكير 

 حركري جديرد-يجراد الرروابط الحركيرة السرابقة لتوليرد بنراء حرس ا في العقلية التحليلية  

 تعلم وتحقيق التوافق الحركي وتطويره لغرض اإلسراع بالعملية التعليمية.لل

أن للوسررائل البصرررية و الترري منهررا الصررور و األفررالم و الرسرروم المتحركررة  اذ 

مسراعدتها فري  لمهمة رئيسة في تحقيق التعلم و الوصول إلى اآللية في األداء من خال

 تحقيق البناء الصوري الذهني للحركة وتعريف المبتدئ بالكيفية التي تتم فيها الحركة.

ويتم ذلك مرن خرالل مالحظرة العالقرات المتبادلرة و العكسرية التري تحكرم أجرزاء  

 1884,  الجسم أثناء تأدية الحركرة وهرذا مرا أشرار إليره )نجراح شرلم و أكررم صردقي 

الوسائل البصرية تعمل على إكساب المرتعلم التصرور البصرري ( حيث يرى " أن 49:

للمهررارة الحركيررة الجديرردة ، وعلررى تطررور قابليترره علررى المالحظررة الذاتيررة الضرررورية 

لعمليررة المقارنررة بررين مررا يجررب أن يررتم ومررا تررم فعررالً و الترري تضررع األسرراس لكررل نظررام 

اإليضرراحية يفيررد  ترروجيهي تصررحيحي عنررد المررتعلم كمررا أن اسررتعمال الصررور و الرسرروم

المتزامنررة مررع  فضررالً عررن ذلررك تلعررب الوسررائل السررمعية "المتعلمررين بمختلررف مررراحلهم

دوراً فرراعالً ومكمررل فرري خلررق حالررة الررتعلم مررن خررالل مسرراهمتها فرري الشرررح  االداء

 والتوضريح و التحليرل وكرذلك ضربط التوقيرت برين بدايرة الحركرة ونهايتهرا مثرل إيعراز 

(Catch-up)  ونهايرة الضرربة  مرد الرذراعينم لضبط التوقيرت برين بدايرة الذي يستخد

( " بأنرره مررن  55 : 1881 وهررذا مررا يؤكررده )محمررد عبررد الرررحمن السرروطية للرررجلين 

وإيضراح النترائج برين مرا ترم ومرا يجرب أن يرتم  المهرارىخالل الكلمة فأن تحليرل األداء 
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بعر  المرؤثرات  فعالً يمكن التوصل إليره بواسرطة الكلمرة فضرالً عرن ذلرك فرأن سرماع

الصوتية مثل االيعازات و التصفيق و اإليقاعرات الموسريقية ترؤدي كلهرا إلرى اإلسرراع 

 في التعلم وابعاد الملل عن نفوس المتعلمين".

ذلرك فرأن السرتخدام الوسرائل العمليرة المتمثلرة براألدوات المسراعدة و  فضال عن 

ناجعررة فرري ترروفير  كونهررالالتمررارين األرضررية خصوصررية فرري تسررهيل عمليررة الررتعلم 

كرراظم  الظررروف النفسررية و العقليررة و الحركيررة المالئمررة وهررذا مررا يشررير إليرره )مصررطفى

( " إن األدوات المسرراعدة تجعررل المررتعلم أكثررر تركيررزاً علررى 17:  1882 وآخرررون 

المهارات المراد تعلمها كما أنها تساعد المتعلم في التغلب على الخوف لرذلك فهري مرن 

التعلرريم  دورهررا فرري مسرراعدة المعلررم علررى تنويررع فضررال عررنالمهمررة العوامررل التربويررة 

-واستشررارته" ومررن أمثلررة هررذه األدوات )حررزام الطفررو ، والزعررانف ، ومقررود الطفررو

( " تعطرى التمرارين 88 :  1880 ( ويضريف )علري توفيرق ،الطوافرات المعكرر ونيرة

اء التمرارين المرراد مساعد في عملية التعلم ويقروم المعلرم برإجر كعاملاألرضية للمبتدأ 

ومرن أمثلرة  تطبيقها على اليابسة ألجل اتقانها أو التعود عليها قبل تطبيقها داخل المراء"

التمررارين األرضررية المسررتخدمة ضررمن المررنهج التعليمرري المقترررح تمرررين اإلحسرراس 

بالحركررة التموجيررة  وتمرررين اإلحسرراس بررالجزء الرئيسرري مررن حركررة الررذراع مررع أداء 

 .  ينرجلللالسوطيةلضربة

 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج المجموعة الضابطة 4-9

و    يوضح الوسط الحسابي و االنحراف المعياري ومتوسط الفروق5جدول رقم د

 دت  المحتسبة و دت  الجدولية لالختبار القلبي و البعدي للمجموعة الضابطة.
معنوية  المجموعة الضابطة

 الفروق

الوسط  دياالختبار البع االختبار القبلي

الحسابي 

 للفروق

  ت الجدولية ت المحتسبة

 ع± س   ع ± س  
4.03 7.60 2.26 

 معنوي

7.18M 1.13 11.2 2.43 

 .(9)ودرجة حرية  (0.05)تحت مستوى داللة * 

( الوسررط 5مررن خررالل عرررض النتررائج اإلحصررائية أعرراله يبررين الجرردول رقررم ) 

ة لالختبررار القبلرري و اللررذان بلغررا الحسررابي و االنحررراف المعيرراري للمجموعررة الضررابط

أي بمتوسررط  (2.43)،  (11.2)أمررا فرري االختبررار البعرردي فقررد بلغررا  (1.13)،  (7.18)

وهي أكبرر مرن )ت(  (7.60)أما قيمة )ت( المحسوبة فقد كانت  (4.03)فروق مقداره 

 ترردلاذ  (0.05)ومسررتوى داللررة  (9)عنررد درجررة حريررة  (2.26)الجدوليررة و البالغررة 

ج على حدوث تطور في المجموعة الضابطة ولكنه ليس التطور الذي نسعى إليره النتائ

 كما في المجموعة التجريبية.
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عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  -4-0

 والضابطة

  يوضح الوسط الحسابي و االنحراف المعياري و دت  المحتسبة و 6جدول رقم د

 ريبية و الضابطة لالختبار البعديجموعتي  التجدت  الجدولية للم

 المعالجات الحسابية       

 

 المجموعات 

معنويتتتتتتتتتة  االختبار البعدي

 ت الجدولية ت المحتسبة ع± س   الفروق

 1.97 14.93 المجموعة التجريبية
 معنوي 2.20 3.10

 2.43 11.2 المجموعة الضابطة

 .(18)ية ودرجة حر (0.05)* تحت مستوى داللة 

( األوسرراط الحسررابية و االنحرافررات المعياريررة لالختبررارات 1يوضررح الجرردول )

البعديرررة للمجمررروعتين التجريبيرررة و الضرررابطة إذ نالحرررظ هنررراك فرررروق فررري األوسررراط 

اختبررار )ت(  ونالحسررابية بررين المجمرروعتين ولمعرفررة معنويررة الفررروق اسررتخدم البرراحث

أظهرت النتائج أن قيمة )ت( المحتسبة و البالغرة للعينات المستقلة المتساوية العدد ، إذ 

 (18)تحت درجة حريرة   (2.20)هي أكبر من قيمة )ت( الجدولية و البالغة   (3.10)

وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصرالح االختبرار البعردي  (0.05)ومستوى داللة 

ترأثيراً إيجابيراً  أن للمرنهج التعليمري المقتررح انللمجموعة التجريبية وعليه يررى الباحثر

ويظهر ذلك جلياً مرن خرالل مالحظرة مسرتوى تعلرم المجموعرة  الفراشةفي تعلم سباحة 

ومقارنته بمستوى تعلم المجموعة الضابطة و الرذي يوضرحه الجردول أعراله  التجريبية

لررم تترروفر لررديهم  االمررريلررذلك فررأن المجموعررة الثانيررة الترري تعلمررت بأسررلوب الررتعلم 

خطأ الذي يقرع فيره وتجنرب لل الذاتية مالحظةال في المنهج المقترح ) االمكانية المتوفرة

مرن خرالل ورقرة الواجرب الوقوع فيه والحكم علرى نتيجرة أدائهرم
)*(

شرعر "ي كرون ذلرك, 

 .(  71:  1887)محمود حسن :  "المتعلم بمدى تقدمه أو تخلفه أوالً بأول

راقبررة تقرردمهم فرري أدى إلررى تمكررنهم مررن م كمررا ان التعلرريم للمجموعررة التجريبيررة

) قاسرم "وعمل التعديالت الالزمة لرذلك تمتعروا بحركرات أكثرر دقرة"المهارة بشكل تام 

 ( .  244:  2005لزام صبر : 

م ياسررتخدامه مررن قَبررل أثنرراء تعلرريجررري ذلررك فررأن هررذا األسررلوب لررم  فضررال عررن

أهرم  إذ أن من تسهيل عملية التعلم واختصار الوقت والجهد "السباحة والذي يؤدي إلى

الصرررفات التررري يجرررب أن يتميرررز بهرررا منهررراج التربيرررة الرياضرررية هررري تقرررديم الخبررررات 

الضرورية و المطلوبة و التي تساعد على العلمية وتطوير الطالب في جميرع النرواحي 

( " برأن المرنهج هرو 158 :1888 البدنية و العقلية و النفسية وهذا مرا يؤكرده )اللقراني :

التي يهيئوها المجتمرع ألفرراده داخرل المؤسسرات التعليميرة الخبرات التربوية و العلمية 

والتربوية أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في جميع نواحي الحياة طبقاً 

 ألهداف المجتمع"

بأسررلوب  الفراشررةوالترري تعلمررت سررباحة  الضررابطةأمررا بالنسرربة إلررى المجموعررة 

ويعرزو  بالمجموعة التجريبية موازنة لديهم ضعيف المهارىكان األداء  االمريالتعلم 

                                                           
(*)

(.4ينظر الملحق رقم )   
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ذلررك إلررى عرردم التوافررق بررين حركررات المهررارة ) حركررات الرررجلين وحركررات  نوالبرراحث

الذراعين والتنفس ( وذلك لحصول المجموعة علرى أقرل الردرجات فري عمليرة التوافرق 

بسبب ظهور األخطاء في ربط الحركات مع بعضها الربع  اآلخرر, كرذلك عردم قردرة 

لى تصحيح األخطاء مباشرةً , مما أدى إلرى ظهرور المهرارة بصرورة غيرر المتعلمين ع

 جيدة  

إلرى فقرد جرزء  "ازدياد مسافة حركة الرذراع للخلرف فرأن ذلرك يرؤدي فضال عن

)   "من القوة مما يؤدي إلى انحراف مسرار قروس الحركرة إلرى أعلرى وينحررف الجسرم

 ( . 33:  2002علي زكي وآخرون : 

 

 توصيات:االستنتاجات و ال -5

 االستنتاجات:-5-0

 .الفراشةفي تعليم وتعلم سباحة  اً إيجابي اً .للمنهج التعليمي المقترح تأثير1

.توجد فرروق ذات داللرة معنويرة برين االختبرار القبلري و االختبرار البعردي للمجموعرة 2

 التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

و االختبرار البعردي للمجموعرة  .توجد فرروق ذات داللرة معنويرة برين االختبرار القبلري3

 الضابطة.

.توجررد فررروق ذات داللررة معنويررة بررين االختبررارين البعررديين للمجموعررة التجريبيررة و 4

 المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.

 

 التوصيات:  -5-9

كليررة  للمرحلررة الثانيررة الفراشررةاعتمرراد المررنهج التعليمرري المقترررح فرري تعلرريم سررباحة -1

 الرياضية لفاعليته وإمكانية تطبيقه. التربية

اسرتخدام التمرينرات األرضرية وبشركل خرا  تمررين اإلحسراس بالحركرة التموجيررة  .2

وتمرررين اإلحسرراس بحركررة الررذراعين مررع الجررزء المرافررق لهررا مررن حركررة الرررجلين 

 .الصدر التموجيةن في سباحة ي( رئيسديناميكيينبعدهما اساسين )

وبخاصررة صررور  الفراشررةوسررائل البصرررية فرري تعلررم سررباحة .التأكيررد علررى اسررتخدام ال4

 . (animation)األداء الحركي وكذلك األفالم  والصور المتحركة 

 .تصميم منهج تعليمي لتعليم الصم و البكم السباحة.5

.اسررتخدام األدوات المسرراعدة المسررتعملة فرري المررنهج التعليمرري لفاعليتهررا فرري تسررهيل 1

 بخاصة الطوافات المعكر ونيةو الفراشةعملية تعلم سباحة 

بعد مرحلرة الرتعلم األولرى قبرل تعلريم أي نروع آخرر مرن  الفراشة.االبتداء بتعلم سباحة 7

 السباحة.

 

 والمراجع العربية واالجنبيةالمصادر

 المصادروالمراجع العربية-0

 2011 القاهرة، مصر، :المنهج وتصميم العلمية التربية :رجب مجدي إسماعيل .1
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 تخطيط المنهج وتطويره:حسين ، عودة عبد الجواد أبو سنينه : اللقاني أحمد .2

 .1888عمان ،  األهلية للنشر و التوزيع ، 

, جامعة  طرق التدريس في مجال التربية الرياضيةبسطويسي أحمد وآخرون :  .3

 .1884بغداد ، 

 ,القاهرة :التعليم المعرج في التربية الرياضية: جمال الدين عبد العاطي الشافعي .4

 1887ار الفكر العربي, ,د

أثر ضبط اإليقاع الحركي على سرعة اكتمال بع  أنظمة التوافق جنان سلمان :  .5
 , أطروحة دكتوراه ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد .في سباحة الصدر 

: الموصل، مطبعة الموصل، تدريس التربية الرياضيةجمال حسن وآخرون:  .1

1887  

خدام استراتيجية التعلم التوليدي فِي عالج التصورات : َأثر استخالد سلمان ضهير .7
رسالة ): البديلة لبع  المفاهيم الرياضة لدى طالب الصف الثامن األساسي

 2008غزة،  (ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية،

د؛  .8 َأثر استخدام نموذج التعّلم التوليدي والعصف الذهني فِي تنمية زاهر نمر ُمَحمَّ
:. م واالتجاه نحو األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر بمحافظات غزةالمفاهي

 ( 2008)رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، 

 2003 الكتب، عالم القاهرة، 1 ,ط :التدريس استراتيجيات ُحّسْين: حسن زيتون .8

فِي  فاعلية استخدام النموذج التوليدي لتدريس العلومسحر معوض عبد الرافع:  .10
: )رسالة ماجستير، تنمية االتجاهات التعاونية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 2008، (جامعة. الزقازيق، كلية التربية

تأثير استخدام التمرين المتداخل في تعلم .الخطاط، سالم محمد حسين كريم .11
. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية نوعين من أنواع السباحة

 .1888جامعة بغداد ،، 

 .1880مصر ، مطبعة البابي الحلبي وشركاؤه ،  :السباحة :علي توفيق .12

:القاهرة  إنقاذ ( -تدريب  –تعليم  –السباحة ) تكنيك علي زكي وآخرون :  .13

 . 2002,مدينة نصر ,دار الفكر العربي , 

ن، )األرد استراتيجيات تدريس التربية الرياضية:َعلِّي الدري، أحمد بطانية:  .14

 (. 1888مطبعة جامعة ( اليرموك، 

: )جامعة ميسان، كلية مجلة ميسان للدراسات األكاديميةفيصل مفتن كاظم؛  .15

 (2001التربية االساسية ,

, جامعة بغداد , كلية التربية  موضوعات في التعليم الحركيقاسم لزام صبر:  .11

 . 2005الرياضية , 

 االلكتروني التعلم تكنولوجيا َلىعَ  قائم برنامج فعالية قرني: محمد زبيدة محمد .17

 التوليدي التفكير ومهارة التحصيل تنمية فِي الشاملة الجودة معايير ضوء فِي

 َماّدة فِي الثانوي األول الصف طالب لدى المعرفي التفضيل وتعديل أنماط

 2008 (القاهرة ، المصرية  الجامعة ماجستير، رسالة )الفيزياء
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المدرسة األولى في تعليم المهارات األساسية  أهمية عمرمحمد عبد الرحمن:  .18
: رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، في تعليم السباحة الحرة

 .1881جامعة بغداد ،

المنهاج الشامل لمعلمي ومدربي السباحة ) تعليم ـ ن : ومحمود حسن وآخر .18
 .1887لمعارف ، اإلسكندرية ، منشأة ا : تدريب ـ تخطيط وتنظيم ـ تحكيم (

: القاهرة ، رياضة السباحة تعليم وتدريب وقياسمصطفى كاظم ، وآخرون:  .20

 .1882دار الفكر العربي ، 

طالبات الصف  تحصيلفِي  التوليديأنموذج التعلم  فاعليةوادي:  حميدهبة  .21
 التربية، كلية ديالى، جامعة ماجستير: )رسالة التاريخالرابع اإلعدادي فِي َماّدة 

 2014، ديالى(جامعة اإلنسانية للعلوم

، الموصل ، دار  2، ط طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب :  .22

 . 1888الكتب للطباعة والنشر ، 

: أَثر استراتيجية التعلم التوليدي فِي تحصيل الكبيسي حميدياسر عبدالواحد  .23

الة َماّدة الجغرافية والتفكير  التأملي لدى طالب الصف الخامس األدبي: رس

 2011ابن رشد،  – التربيةماجستير، جامعة بغداد، كلية 

 المصادر والمراجع االجنبية-9

24-rickgross:super guides swimming :Dorling Kindersley 

limited ,2000 

25-paul D .leery :practical Research: Macmillan publishing co-

Inc.- new york 1980 

26-ungerechts,B.&Gunther,Freitag:lehrphlan schwimmsport 

:band1technik Hofmann. schorndorf 2002 
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  0ملحق رقم د

 

 بســـم هللا الرحمـن الرحيــــم

 وبه نستعين

  

 استبيان رأي الخبير

 األستاذ الفاضل دد                                      المحترم. 

أثر استخدام منهج تعليمي مقترح تجريبي تحت عنوان )) إجراء بحث نويروم الباحث

(( على طلبة الفراشةباستراتيجية التعلم التوليدي على تعلم االداء الفني لسباحة 

 / كلية التربية الرياضية. الثانيةالمرحلة 

ونظراً لمكانتكم العلمية و لكونكم من ذوي الخبرة في ميردان التعلريم و التردريب  

باالطالع على مفردات المنهاج المقتررح المرفرق طيراً  ونساعدة الباحثيرجى التكرم بم

 وإبداء مالحظاتكم القيمة.

 

 هذه الفرصة لإلعراب عن شكره الجزيل وامتنانه العظيم لكم. نوينتهز الباحث 

 

                        

 

                        

  9ملحق رقم د

 المحكمي قائمة بأسماء 

 ت
اللقب 

 علميال
 االختصاص االسم

 أ. د 0
مقتتتتداد الستتتتيد جعفتتتتر الستتتتيد حستتتت  

 السامرائي

                      -طرائتتتتتتتتتتتتتتتق تتتتتتتتتتتتتتتتدريأل الستتتتتتتتتتتتتتتباحة 

 كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد.

 بثينة عبد الخالق  أ. م .د 9
                              - طرائتتتتتتتق تتتتتتتتدريأل التربيتتتتتتتة الرياضتتتتتتتية

 جامعة ديالى – االساسيةكلية التربية 

 علي احمد هادي   أ. م .د 0
                              -فستتتتتتتتتتتتتتلجه التتتتتتتتتتتتتتتدريب الرياضتتتتتتتتتتتتتتي 

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية

 مصطفى صالح الدي  .د م أ. 4
                                - التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم الحركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية 

 االسدي بيحيسار ص .د ما. 5
–كلية التربية الرياضية –تدريب السباحة 

 جامعة بغداد

 

 

 

 نوالباحث
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   الفراشة داستمارة تقويم األداء المهارى لمهارة سباحة 0ملحق د

 ت
رقم 

 الالعب

وضع الجسم 

والحركة 

 الموجية

حركة 

 الرجلي 
 المجموع التوافق الكلي التنفأل ضربات الذراعي 

 د  18 0 9 0 3 9 0 3 4 0 9 0 3 6 5 4 0 9 0 3

                     0السباح 0

                     9السباح 9

                     0السباح 0

                     4السباح 4

                     5السباح 5

                     6السباح 6

                     7السباح 7

                     1السباح 1

                     2السباح 2

                     03السباح 03

 

 االسم :

  نوالباحثاللقب العلمي :                                                                   

 التوقيع :                                                                     

 : التاريخ
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   مثال لورقة الواجب التي هي معيار التفاعل بي  المتعلم واستراتيجية 4ملحق د

 التعليم المقترحة
اسم 

 المهارة

نوع 

 المهارة

القواعد الميكانيكية  االداء الفني لها

 التي تحكم االداء

عدد التكرار  الخطوات التعليمية

لكل تمري  

دالشدة 

 الذهنية 

 المالحظات

سباحة 

لصدر ا

 التموجية

وضع 

الجسم 

والحركة 

الموجية 

التي 

تحكم 

 اداءه

الحركة 

التموجية : هي 

حركة عمودية 

تبرز بشكل 

واضح في 

القسم السفلي 

م  العمود 

الفقري والورك 

وتكون ناتجة 

ع  نقل حركي 

م  الجذع إلى 

بقية اجزاء 

الجسم ثم إلى 

 الماء .

 

 

 

  التركيز

على حركة الورك 

اثناء عرض 

ل الحركي التحلي

لحركة التموج 

بواسطة 

الكومبيوتر وكيفية 

حدوثها مع الربط 

بينها وبي  حركة 

الطرف العلوي 

 والسفلي .

  بيان

اهمية هذه الحركة 

بالنسبة 

 .افراشةللسباحة

تعليم الحركة 

التموجية باالعتماد 

على قاعدة دعند 

دخول اليدي  الماء 

فان الورك يرتفع 

لألعلى والعكأل 

 صحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 0×5 

 

 

 

 

 

 

التأكيد على  -

التغذية 

الراجعة 

الرقمية 

 المصاحبة

مالحظة  -

االخطاء 

المصاحبة 

 لألداء وبيان

طريقة تالفيها  

التأكيد على  -

استخدام 

التماري  

األرضية 

المناسبة 

لتوليد 

اإلحساس 

الصحيح 

 للحركة.

      -  
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م التوليدي الهدف   نموذج لوحدة تعليمة وفق استراتيجية التعل5ملحقد

 السلوكي دبناء االساس الحركي للحركة التموجية  
نوع 

 النشاط

المهارات  الوقت

 والتمرينات البدنية

شكل 

 التمري 

 المالحظات األدوات

     د63 الرئيسي 

الجتتتتتتتتتتتزء 

 التعليمي 

تعلتتتتتتتتتيم الحركتتتتتتتتتة  د5

التموجيتتة باالعتمتتاد 

علتتتتتتتتتتى القاعتتتتتتتتتتدة 

التاليتتة:  د استتتخدام 

التتتتتتتتتتراس كقائتتتتتتتتتتد 

 كة  للحر

. بنتتاء الحركتتة   

التموجيتتتتتتتتتتتتتتتة 

باالعتمتتاد علتتى 

عالقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال

العكستتتتية بتتتتي  

 الراس والورك 

الجتتتتتتتتتتتزء 

 التطبيقي 

التمتتتتتتاري  ختتتتتتتارج  د55

 الماء 

: د الوقتتتتتتتتتتتوف 0ت

ضتتتتتما    التتتتتذراعي  

بجانتتتتتتب الجستتتتتتم ، 

اداء حركتتتة التمتتتوج 

اداء حركتتتة التمتتتوج 

  0..د

    عنتتتتتتتتتتتتتتتتد

دختتول التتراس 

المتتتتتاء لبتتتتتدء 

التمتتتتتتتتتتتتتتتتتوج 

يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترب 

دالحنتتتك  متتت  

لصدر ويبتعتد ا

تتتتتدريجيا  متتتتع 

صعود التراس 

 الداء التموج.

   بنتتتتتتتتتتتتتاء

الحركتتتة علتتتى 

 اساس النظر

اداء التمتتتتتتري  

متتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتل 

المجموعتتتتتتتتتتتة 

االولتتتى لثالثتتتة 

متتتتتتتترات ثتتتتتتتتم 

 التوقف حيث

تبدأ المجموعة 

الثانيتتتة بتتتنفأل 

التمتتتتتتتتتتتتتتتتتتري  

والتوقتتتف عنتتتد 

النقطتتتتتة التتتتتتي 

توقفتتتتتت فيهتتتتتا 

المجموعتتتتتتتتتتتة 

االولتتتى والتتتتي 

تبتتتتدا التمتتتتري  

متتتتتترة اختتتتتترى 

 ذاوهك

 استخدامه

ا كتغذيتتتتتتتتتتتتتتتة 

راجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

وكوستتتتتتتتتتتتيلة 

لتجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

االخطتتتتتتتتتتتتتتتاء 

التمتتتتتتتاري  داختتتتتتتل 

 الماء 

: دلرقتتتود علتتتى 0ت

التتتتبط   التتتتذراعي  

جانبتتتا  ، اداء حركتتتة 

التمتتوج فتتي المكتتان 

  0د…

 الطوافة المعكر ونية  

 

 
: دالطفتتتو علتتتى 9ت

التتتتبط   التتتتذراعي  

جانبتتتا  . اداء حركتتتة 

  0د…التمتتتتتتتتتتتتتتوج

 م  5ولمسافة 

 حائط + حزام الطفو  

 
: دالعالقتتتة بتتتي  0ت

 –التتتورك  –التتترأس 

القتتتتتتتدم   دالرقتتتتتتتود 

علتتتتتتتتتى التتتتتتتتتبط    

الذراعي  جانبا  اداء 

حركتتتتتتتتة التمتتتتتتتتوج 

  لمستتتتتتتتتتتتتتافة 0...د

 متر 5

  

: دالرقتتود علتتتى 4ت  

ي  التتتبط    التتتتذراع

جانبتتتتتا  اداء حركتتتتتة 

  0التمتتتتتتتتتتتتتتوج ...د

 متر5لمسافة 

 زعانف  
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: د الطفتتو علتتى 5ت

التتتبط    التتتتذراعي  

جانبتتتا  ، اداء حركتتتة 

  0د…التمتتتتتتتتتتتتوج 

 متر  5لمسافة 

وبناء التصور  حائط 

الحركتتتتتتتتتتتتتتتتي 

الصتتتتتتتتتتتتتتحيح 

 للمهارة .

  التأكيتتتتتتتتتتد

على العالقتات 

بتتتتتي  اجتتتتتزاء 

الجستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

ومحتتتتتتتتتتتتتتتتور 

 التمري  

     د03 الختامي 

لعبتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 صغيرة 

  شبكةكرة خفيفة +   الطائرةلعبة كرة  د2

 

 

يطبتتتتق عليهتتتتا 

القواعتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

المتعلقتتة بكتترة 

رة متتتتت  الطتتتتتائ

حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث 

المخالفتتتتتتتتتتتتتات 

وعتتتتدد متتتترات 

تتتتتتداول الكتتتتترة 

بتتتتتي  الفريتتتتتق 

الواحتتتتد ولكتتتت  

 بشكل مبسط 

صتتتتتتيحة رياضتتتتتتتية  د0 االنصراف 

دالرياضتتتتتتة نشتتتتتتاط 

 وطاعة واحترام   

    التأكيتتتتتتتتتتد

علتتتتتتتتتتتتى اداء 

الصتتتتتتتتتتتتتتتيحة 

بصتتوت عتتالي 

يتتتتتتتدل علتتتتتتتى 

النشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط 

 والدافعية 
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كي لطرائق السباحة االربع   المنصة المتحركة التحليلية للسلوك الحر6ملحق د

 داخل الماء

 
 

 

 
 

 

 

المنصة 

 المتحركة

 التحليلية

صور احد افراد 

العينة تحت الماء 

 0كامرة رقم 


