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 البحث 6 مقجمة ومذكلة
التظؾر سسة أساسية لحياة البذرية ، التى تعتسد فى رقضها وتقدمها علىى اسسىتفادة 

لسختلفة القرؾى مؽ شتى فروع العلؼ ، وتؾعيفه لرالح السجتسع اإلندانى فى مجاسته ا
، ويعتبىىر التعلىىيؼ مىىؽ أ ىىؼ  ىى ح السجىىاسل حضىىث أنىىه اللبشىىة الولىىى لبشىىا  الفىىرد الىى ى  ىىؾ 
بىىىىىدورح أ ىىىىىؼ دعىىىىىىاعؼ السجتسىىىىىع . فالعرىىىىىىر الحىىىىىالى  تسضىىىىىى    نىىىىىه عرىىىىىىر التقىىىىىدم العلسىىىىىىى 
والتكشؾلىىىؾاى الىىى ى تسىىىر مختلىىىا مجىىىاسل الحيىىىاة ومياد شهىىىا  رىىىفة عامىىىة ، ومجىىىاسل 

تبىىار أن التعلىىيؼ  ىىؾ العسىىؾد الفقىىرى لبشىىا  المىىؼ ، و ىىؾ التعلىىيؼ والىىتعلؼ  رىىفة خاصىىة  اع
اىىى   س  تجىىى أ مىىىؽ اىمىىىؽ القىىىؾمى للذىىىعؾا ، وان السىسىىىىدال التعليسيىىىة  ىىىى المىىى  فىىىى 

 صشع السدتقب  ، مسا اع  مؽ التعليؼ أحد اسستراتيجيال الهامة لتظؾير السجتسع .
عهؼ  اسىتسرار الىى البحىث وحاولىة كسا ان ا تسام التربؾيضؽ  عسلية التربية والتعلىيؼ  ىدف    

ايجاد وساع  وأسالضب مداعدة ومشاسبة تدا ؼ  ذك  فعال فى انجاح العسلية التعليسية ، 
ومؽ  ى ا السشظلىك كىان مىؽ الزىرورى البحىث عىؽ أسىالضب واسىتراتيجيال اد ىدة للت لىب 

ايىىة علىىى السذىىكالل التىىى يعىىانى مشهىىا الشغىىام التعليسىىى فىىى اامعاتشىىا  سىىا يحقىىك فىىى الشه
ومىىؽ السىىالضب الحد  ىىة التىىى يسكىىؽ اإلعتسىىاد علضهىىا  مخراىىال أر ىىر اىىؾدة وأر ىىر اتقانىىا .

فىىى الىىتعلؼ  ىىؾ السىىلؾا الستبىىا ؽ ، حضىىث يعتبىىر  ىى ا اإلسىىلؾا واحىىدا مىىؽ صىىؾر الىىتعلؼ 
الحد  ىىة كسىىا يعتبىىر مشغؾمىىة تعليسيىىة تتفاعىى  تفىىاعال وعيايىىا مىىؽ خىىالل برنىىام  تعليسىىى 

فهؾ يعتسد على التشؾيع حضث يدسح لك  متعلؼ أن يدضر فى مقترح ليحقك أ داف محددح 
برنام  تعليسى وفقا لخراعره وقدراته السسض ة وأن يكؾن نذيظا وإيجابيا كسىا أنىه  ؾااىه 
الفىىروا الفرديىىة بىىضؽ الستعلسىىضؽ أيشىىا  تعلىىيؼ السهىىارال الرياهىىية السختلفىىة و ىى ا يعشىىى أن 

 الزىىرورة أن  ىىىدى إلىىى تعلىىؼ اسيىىع  إعتسىىاد السعلىىؼ علىىى أسىىلؾا واحىىد فىىى الىىتعلؼ لىىي 
الستعلسضؽ بشف  القدر والشؾع ومؽ  شا فالبد على السعلؼ أن تدتخدم العد د مؽ السالضب 
للىىىتعلؼ مشهىىىا مىىىؽ أاىىى  تىىىؾفضر مؾاقىىىا تعليسيىىىة متشؾعىىىة ومشاسىىىبة لربىىىر عىىىدد مسكىىىؽ مىىىؽ 

 (53:  1الستعلسضؽ)



السدىوؾلة عىؽ تظىؾير الرياهىة وكليال التربية الرياهية إحىدى السىسدىال التعليسيىة     
فى السجتسع  رفة عامة والدباحة  رفة خاصة أحىد أنىؾاع الرياهىال الساعيىة . وتعتبىر 
رياهة الدباحة  أساس س تشى عشىه لسسارسىة الرياهىال الساعيىة السختلفىة م ى  ال ظى  
، الذىىراع ، واسنىى سا ، والتجىىىديس ، والدىىباحة التؾبيويىىة ، وبىىىدون اتقانهىىا يرىىعب علىىىى 

لذخص مسارسة اى مؽ الرياهال الساعيىة الخىرى . كسىا تتسضى  رياهىة الدىباحة   نهىا ا
أحىىد النذىىظة الرياهىىية التىىى يسكىىؽ مسارسىىتها فىىى مراحىى  العسىىر السختلفىىة ، ولىىي  مىىؽ 
الزىىرورى أن تسىىارس  ىىالقؾة والعشىىا الىى  ؽ يغهىىران أحيانىىا فىىى السشافدىىال ، وانسىىا يسكىىؽ 

احتسالىىه ، جيجعىى  مشهىىا وسىىضلة للراحىىة والسىىترخا   للذىىخص ان يظؾعهىىا وفقىىا لقؾتىىه وقىىؾة
 (19: 3وتجد د الشذاط أو وسضلة للترويح .)

ويىرى الباحىث ان سىىباحة الفراشىة  تتزىىسؽ مجسؾعىة مىؽ السهىىارال يجىب أن يجضىىد ا     
السىىىتعلؼ إاىىىادة تامىىىة عىىىؽ طريقهىىىا يسكىىىؽ تحقىىىك الجانىىىب الفشىىىى علىىىى أرسىىى  واىىىه و لىىىػ 

ؾ إتقىان طريقىة الدىباحة ، مسىا  تظلىب اسىتخدام أسىلؾا للؾصؾل إلىى الهىدف الشهىاعى و ى
تعليؼ  تشاسب مىع  ى ح السهىارال ، ونغىرا لسسضى ال السىلؾا الستبىا ؽ الى ى  تدىؼ  سراعىاة 

الفىىىروا الفرديىىىة ، ويدىىىاعد الستعلسىىىضؽ علىىىى التفكضىىىر السشظقىىىى السىىىشغؼ ، ويجعىىى  السىىىتعلؼ  
ذىىؾيك الستعلسىىضؽ  لىىتعلؼ  شذى  ويكتذىىا ويحرىى  ويسىىارس السهىىارال ، كسىىا يعسىى  علىىى ت

الس يىىد مىىؽ السهىىارال ، و لىىػ يعسىى  علىىى تىىؾفضر مؾاقىىا تعليسيىىة متشؾعىىة ، وأيزىىا يجعىى  
السىتعلؼ  ىتعلؼ مىؽ خىالل إعتسىادة علىى نفدىه ، وكى لػ تقىديؼ السعلؾمىال  رىؾرة أفزىى  ، 
رسىىىىا تفضىىىىد فىىىىى ترىىىىحيح الخظىىىىا  ، كسىىىىا  راعىىىىى  ىىىى ا السىىىىلؾا مدىىىىتؾى ونزىىىى  وخبىىىىرة 

وبىالرتؼ مىؽ أن السهىارال فىى سىباحة  عد علىى التعىاون بىضؽ الستعلسىضؽ.الستعلسضؽ ، ويدا
الفراشىىة  تبىىدو سىىهلة الدا  إس أنهىىا تتظلىىب بىى ل اهىىد كبضىىر فىىى تعلسهىىا وإتقانهىىا لرىىعؾبة 
تشفض  ا نغرا سنها تتظلب مسارستها امتالك الستعلؼ لقىدرة عاليىة مىؽ التركضى  وكى لػ قىدرة 

 بدنية لتشاسب طبيعة   ح الدباحة 
ومؽ خالل متا عة الباحث لتعليؼ السبتدعضؽ فى فىرا البىراعؼ  فقىد سحى  أن  شىاك        

هىىعفا واهىىحا فىىى السدىىتؾى السهىىارى فىىى سىىباحة الفراشىىة، وقىىد  راىىع إلىىى عىىدم مشاسىىبة 
أسالضب التعليؼ السدتخدمة مع متظلبىال  ى ح السرحلىة الدىشية حضىث يقىؾم السعلىؼ   عىر  

غىىىىى وأدا  الشسىىىىؾ   العسلىىىىى أمىىىىام الستعلسىىىىضؽ يىىىىؼ  يقىىىىؾم السهىىىىارة عىىىىؽ طريىىىىك الذىىىىرح اللف
الستعلسضؽ   دا    ح السهارة وتكرار ىا مىع السعلىؼ مسىا يدىت را وقى  طؾيى  لتعلىيؼ السهىارة 



وكى لػ إلصىىالح الخظىىا  فىىى الدا  ، كسىا قىىد  راىىع إلىىى عىدم تشىىاول السىىلؾا الستبىىا ؽ 
اىرا   ى ا البحىث كؾنهىا محاولىة  البحث والدراسة فى مجىال الدىباحة ، لى ا رأى الباحىث ا

تشسيىىىة اللياقىىىة البدنيىىىة علسيىىىة مؾاهىىىة نحىىىؾ دراسىىىة تىىى يضر اسىىىتخدام السىىىلؾا الستبىىىا ؽ فىىىى 
 لدباحى الفراشة السبتدعضؽ الخاصة

 أهسية البحث 
 : األهسية العلسية

تغهىىر ال سيىىة العلسيىىة للبحىىث فىىي محاولىىة التؾصىى  الىىى فعاليىىة أسىىالضب تعلىىؼ حد  ىىه فىىى 
 الفراشه .تعلؼ سباحة 

 األهسية التطبيقية 6
تراع ال سية التظبيةية له ح الدراسة في انها محاولة لتؾايه السعلسضؽ   فز  السىالضب 

 ألحد  ه لتعليؼ السبتدعضؽ الدباحة
 هجف البحث 6

  هدف   ا البحث إلي التعرف علي :
ة الخاصىىىة لدىىىباحى الفراشىىىه تشسيىىىة اللياقىىىة البدنيىىى التىىىدري  الستبىىىا ؽ فىىىىإسىىىتخدام  فاعليىىىة

 السبتدعضؽ
 فخوض البحث 6 

تؾاىىد فىىىروا دالىىة إحرىىىاعياا بىىىضؽ الةياسىىضؽ القبلىىىى والبعىىدى للسجسؾعىىىة التجريبيىىىة  .1
 ". لرالح الةياس البعدىالسدتؾى البدني  و ( فى التدري  الستبا ؽ)

تؾاىىد فىىروا دالىىة إحرىىاعياا بىىضؽ الةياسىىضؽ القبلىىى والبعىىدى للسجسؾعىىة الزىىا ظة  .2
 ". لرالح الةياس البعدىالسدتؾىالبدنى و فى  (التعلؼ  الوامر )أسلؾا

تؾاىىىىىد فىىىىىروا دالىىىىىة إحرىىىىىاعياا بىىىىىضؽ الةياسىىىىىضؽ البعىىىىىد ضؽ للسجسىىىىىؾعتضؽ التجريبيىىىىىة  .3
 ". لرالح السجسؾعة التجريبيةالسدتؾى البدني و والزا ظة فى 

 السرطلحات السدتخجمة فى البحث 6
عتسىىد علىىى التشىىؾع مىىؽ خىىالل اسىىتخدام  ىىؾ السىىلؾا الىى ى الىى   ياألسلللهب الستبللاين 6 

اسالضب تدري  مختلفة وتتكام  مع  عزها البعض لتؾفضر البعض بضوة تعليسية متشؾعة" 
(2  :52. ) 



 ىىى أحىىد أنىىؾاع الدىىباحة اىربعىىة وتىىىدى حركىىال الىىرالضؽ والىى راعضؽ سللباحة الفخاشللة 6 
لىىىرالضؽ )تعريىىىس  ظريقىىىة تسايليىىىة وتتظلىىىب تؾافىىىك كبضىىىر بىىىضؽ حركىىىال الىىى راعضؽ والجىىى ع وا

 ااراعى( .
 ىىىىؾ كىىىى  الخبىىىىرال الستعلسىىىىة والستؾقعىىىىة مىىىىؽ السىىىىشه  ، ويتزىىىىسؽ: البخنللللامت التعليسللللى 6

 (.28:5السحتؾى، طرا التدري ، أ داف التعليؼ، اسمكانال، الؾق  )
أارا ال  تبعها السدرس لتشغيؼ عسلية التعليؼ وتؾاضهها واتخىا  السعلىؼ أسلهب التجريذ 6

 فة كؾسضلة لتعليؼ التالمض   )تعريس إاراعى(.لظريقة تدري  مختل
 الجراسات الدابقة 6

 أوال6الجراسات العخبية 6
(: التى استهدف  التعرف على ت يضر برنام  تعليسىى 4م( )2013) دمحم اشخفدراسة -1

 اسىىىتخدام اسسىىىلؾا الستبىىىا ؽ علىىىى تعلىىىؼ السبتىىىدعضؽ مىىىؽ مبتىىىدعضؽ كليىىىة التربيىىىة الرياهىىىية 
الدراسىىىىة الىىىىى التعىىىىرف علىىىىى تىىىى يضر برنىىىىام  تعليسىىىىى  اسىىىىتخدام  سىىىىباحة الرىىىىدر.  ىىىىدف 

اسسىىىىىىلؾا الستبىىىىىىا ؽ علىىىىىىى الدا  السهىىىىىىارى والتحرىىىىىىض  السعرفىىىىىىى واىرا  واسنظباعىىىىىىال 
مبتىد   25الؾادانية فى سىباحة الرىدر اسىتخدام السىشه  التجريبىى علىى عضشىة قؾامهىا : 

ى  اسىتخدام اسسىلؾا الستبىا ؽ و كان  أ ؼ نتاع  الدراسة : إن اسىتخدام البرنىام  التعليسى
فى تعلؼ سىباحة الرىدر لىه تى يضر ايجىابى علىى شىك  الدا  السهىارى ومدىتؾى التحرىض  

 السعرفى واىرا  واسنظباعال.
إسىتخدام  تى يضر ( التىى أسىتهدف  التعىرف علىى7()2013) قيرخ عبج الكخيمدراسىة  -2

سىتخدم الباحىث السبتىدعضؽ ، وأللدباحضؽ  الفراشة  عض أسالضب التدري  على تعلؼ مهارة 
يىىال  تىؼ تقدىيسهؼ إلىى إلىى ( مبتىدى  ، 30)وبلى  حجىؼ عضشىة البحىىث  ،السىشه  التجريبىى

 نتىىىاع  أشىىىارلو ( مبتىىىدعضؽ، 10قىىىؾام كىىى  مىىىشهؼ ) خىىىرى هىىىا ظةأؽ و ضمجسؾعىىىال مجسىىىؾعت
 الىتعلؼ التشافدىى( –)التىدري  السرى ر  ؽضتجىريبضتال تضؽ: تفىؾا أفىراد السجسىؾعالبحث إلى

                       . فىىىىىىىراد السجسؾعىىىىىىىة الزىىىىىىىا ظة فىىىىىىىى السدىىىىىىىتؾى السهىىىىىىىارى لدا  سىىىىىىىباحة الفراشىىىىىىىة علىىىىىىىى أ
( التىىىى أسىىىتهدف  التعىىىرف علىىىى " 4م()2002دراسىىىه أشىىىرف عبىىىد القىىىادر ،   محسىىىؾد )

تىىى يضر اسىىىتخدام السىىىلؾا الستبىىىا ؽ علىىىى تعلىىىؼ سىىىباحة الفراشىىىة  للسبتىىىدعضؽ " ، واسىىىتخدم 
( مبتىىىد  16( مبتىىىد  ،)32يبىىىى واشىىىتسل  عضشىىىة الدراسىىىة علىىىى )الباح ىىىان السىىىشه  التجر 

( مبتىد  للسجسؾعىة الزىا ظة )السىلؾا 16للسجسؾعة التجريبية )السلؾا الستبىا ؽ( ، )



التقلضدى( ، وأشارل أ ؼ الشتاع  إلى تفؾا السجسؾعىة التجريبيىة )الستبا شىة( فىى التحرىض  
 ا ظة )التقلضدى( السعرفى وتعلؼ سباحة الفراشة  على السجسؾعة الز

 
 الجراسات الدابقة االجشبية -ثانيا  

سىتهدف  التعىىرف أ( التىىى 2009()10) Hubbard Danielدراسىة  ضىؾبرد دانيىىال  -3
سىتخدم أت يضر التدري  الستبا ؽ على متعلسى النذظة البدنية فى السرحلة ال انؾية،و على 

تىؼ تقدىيسهؼ  ( مبتىدعاا 40)، وبلى  حجىؼ عضشىة البحىث علىى عىدد  الباحث السشه  التجريبى
 ومىىىؽ أ ىىىؼ الشتىىىاع  :مبتىىىدعاا، ( 20قىىىؾام كىىى  مشهسىىىا ) ة وهىىىا ظةإلىىىى مجسىىىؾعتضؽ تجريبيىىى

   فاعلية أسلؾا التدري  الستبا ؽ فى تظؾير مدتؾى أدا  السبتدعضؽ فى النذظة البدنية.
( ومؾهىؾعها 11م( )2000)  Schilling & Mary luoدراسة  "سىللش  ، مىارى لىؾ-4

ياليىىة مىىؽ اسىىالضب التىىدري  علىىى اسدا  لسبتىىدعضؽ الجامعىىال "اسىىتهدف البحىىث :  : تىى يضر
 –أسىىىلؾا الستعىىىدد السدىىىتؾيال  –التعىىىرف علىىىى تىىى يضر كىىى  مىىىؽ اسىىىلؾا التؾاىىىه  ىىىالقران 

اسسىىىلؾا الستبىىىادل علىىىى مهىىىارة الترىىىؾيب الكربىىىااى فىىىى كىىىرة الضىىىد ، اسىىىتخدم الباح ىىىان 
( مبتىد  مىىؽ الجامعىة ، قدىىسؾا الىى يىىال  120السىشه  التجريبىى ، قىىد بلى  حجىىؼ العضشىة )

مجسؾعىىىال متدىىىاوية اختبىىىروا  الظريقىىىة العذىىىؾاعية ، واشىىىارل الشتىىىاع  الىىىى تحدىىىؽ الدا  
السهىىىارى فىىىى كىىى  مىىىؽ السجسؾعىىىال  اسىىىتخدام اسىىىالضب التعلىىىيؼ الحد  ىىىة إس ان اسسىىىلؾا 

 تبادل.الستعدد السدتؾيال كان أفز  اسسالضب  ليه تؾايه اسقران يؼ اسسلؾا الس
 مشهت البحث 6

اسىىىتخدم الباحىىىث السىىىشه  التجريبىىىي لسجسىىىؾعتضؽ احىىىدا سا تجريبيىىىة واسخىىىر  هىىىا ظة مىىىع 
 إارا  الةياسال القبلية والبعدية ، و لػ لسشاسبتة لظبيعة البحث . 

 مجتسع وعيشة البحث
يذتس  مجتسع البحث على السبتدعضؽ السبتدعضؽ في مىدارس الدىباحة مىؽ نىاد  وادى     

( مبتىىد  ، وقىىد قىىام الباحىىث  اختيىىار العضشىىة الخاصىىة  البحىىث 70وقىىد بلىى  قؾامهىىا )دالىىة 
( أربعىىؾن مبتىىد  وتىىؼ تقدىىيسهؼ 40 اسىىتخدام الظريقىىة العسديىىة العذىىؾاعية والبىىال  عىىدد ا )

( عذىىىرون مبتىىىد  ، ولقىىىد اتبىىىع معهىىىا 20إلىىىى مجسؾعتىىىان : الولىىىى  تجريبيىىىة وتذىىىس  )
أسىىلؾا التىىدري  الستبىىا ؽ لتعلىىيؼ سىىباحة الفراشىىة ،  البرنىىام  التعليسىىي السقتىىرح  اسىىتخدام

( مبتىىىد  ، واسىىىتخدم معهىىىا أسىىىلؾا التعلىىىيؼ الستبىىىع 20وال انيىىىة هىىىا ظة وتذىىىتس  علىىىى )



)الذىىرح وأدا  الشسىىىؾ  ( لتعلىىىيؼ سىىىباحة الفراشىىىة ، وقىىىد تىىىؼ إاىىىرا  الدراسىىىال اسسىىىتظال ية 
عضشىىىة البحىىىث  ( ياليىىىؾن مبتىىىد  ومىىىؽ خىىىار 30علىىىى عضشىىىة مىىىؽ مجتسىىىع البحىىىث قؾامهىىىا )

 الساسية . 
 شخوط اختيار عيشة البحث 6

 سشؾال .8-6تتراوح أعسار ؼ مؽ 
 لن سباحة الفراشة هسؽ برنام  مدرسة الدباحة بشاد  وادى دالة 

 أن اسيع مبتدعضؽ العضشة قد ااتازوا مرحلة التعليؼ الولى .
الشزىىى  العقلىىىي ان تكىىىؾن اسيىىىع إفىىىراد العضشىىىة مىىىؽ مدىىىتؾى تعليسىىىي واحىىىد ،  تقىىىارا فضهىىىا 

 والحركي 
 وقد تؼ استبعاد مجسؾعة مؽ السبتدعضؽ ، و لػ لألسباا التالية : 

 السبتدعضؽ ال  ؽ لد هؼ شهادال مرهية .-1
 السبتدعضؽ ال  ؽ تجاوزوا ندبة الغياا )ار ر مؽ درسضؽ(.  -2

 التؾصيس اإلحراعي لعضشة البحث وتجان  السجسؾعال :
التؾزيعىىىال تضىىىر اسعتداليىىىة قىىىام الباحىىىث  حدىىىاا : للتارىىىد مىىىؽ خلىىىؾ العضشىىىة مىىىؽ عضىىىؾا 

الستؾس  الحدابي ، اسنحراف السويار  ، الؾسي  ، معام  اسلتؾا  للست ضرال اسساسىية 
 لعضشة البحث.و ي : العسر ال مشي ، الظؾل ، الؾزن، ال كا  ، اإلختبارال البدنية 

 (1ادول )
الظؾل  –سي  واسلتؾا  لست ضرال )الدؽ الستؾسظال الحدابية واسنحرافال السويارية والؾ 

 ال كا ( –الؾزن  –
الستؾسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   الست ضرال

 الحدابي
اسنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف 

 السويار  
 اسلتؾا  الؾسي 

 0.744 7.200 0.193 7.240 الدؽ
 0.845- 138.000 3.807 137.625 الظؾل
 0.512- 37.000 2.341 37.175 الؾزن 
 0.468 77.000 3.853 77.225 ال كا 



 –الىىىؾزن  –الظىىىؾل  –( ان معىىىامالل اسلتىىىؾا  لست ضىىىرال " الدىىىؽ 1ؽ اىىىدول ) تزىىىح مىىى
داليىة البيانىال فىى  ى ح ( مسا  ىدل علىى اعت3)±ال كا  " قضد البحث قد انحررل ما بضؽ 

 الةياسال 
 (2ادول )

 الستؾسظال الحدابية واسنحرافال السويارية والؾسي  واسلتؾا  للست ضرال البدنية
 االلتهاء الهسيط االنحخاف السعياري  الحدابي الستهسط الستغيخات

 65.12 5551 5..95 555191 اختبار رفع الخجلين من الخقهد
اختبلللار ثشلللي الجلللحو ملللن الهقلللهف 

 65622- 2 55969 25591 والجلهس طهل

 6594 3 65130 356261 م من بجاية متحخكة 6.عجو 
 65912- 3 55.55 2551 اختبار نط الحبل
 65212- 95 5606. 965591 جداجياختبار جخي الد 
 65264 96 05163 965431 اختبار التهزان

 65.0- 55341 65641 55330 الهثب العسهدي من الثبات

( ان معىامالل اسلتىؾا  للست ضىرال البدنيىة قضىد البحىث قىد انحرىرل 2 تزح مىؽ اىدول )
 ( مسا  دل على اعتدالية البيانال فى   ح الةياسال .3)±ما بضؽ 

 افى : التك
و الظريقىىىىة  –قىىىىام الباحىىىىث  ىىىى ارا  التكىىىىافى بىىىىضؽ مجسىىىىؾعتى البحىىىىث )التىىىىدري  الستبىىىىا ؽ 

 التقلضدية( في هؾ  الست ضرال اسساسية )معدسل الشسؾ ، ال كا  ، القدرال البدنية( 
 (  ؾهح التكافى بضؽ مجسؾعتى البحث في الست ضرال قضد البحث3والجدول )

 (3ادول )
 –التجريبية( فى مت ضرال)الدؽ  –ؾعتي البحث )الزا ظة دسلة الفروا بضؽ مجس

 ال كا ( –الؾزن -الظؾل

 الستغيخات
 (96السجسهعة التجخيبية )ن= (96السجسهعة الزابطة )ن=

 قيسة ت
 الستهسط الحدابي

االنحللللللللللللللللللللخاف 
 السعياري 

الستهسلللللللللللللللللللللللط 
 االنحخاف السعياري  الحدابي

 65549 65519 35956 65993 35936 الدن
 55955 5953. 5.25416 05553 5.45066 الطهل
 65024 95640 35.16. 95252 35666. الهزن 



 65415 5.45. 325366 05956 335316 الحكاء

 2.021( = 0.05بيسة ل الجدولية عتد مدتؾ  دسلة )
( ان بيسىىة ل السحدىىؾبة اىىا ل تضىىر دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  3 تزىىح مىىؽ اىىدول )

التجريبيىة( فىى اسيىع بياسىال الدىؽ  –ث )الزىا ظة ( بىضؽ مجسىؾعتي البحى0.05دسلة )
 ال كا  مسا  دل على تكافى السجسؾعتضؽ فى   ح الةياسال  –الؾزن  -الظؾل –

 (4ادول )
 التجريبية( فى الست ضرال البدنية –دسلة الفروا بضؽ مجسؾعتي البحث )الزا ظة 

 الستغيخات
 (96السجسهعة التجخيبية )ن= (96السجسهعة الزابطة )ن=

الستهسلللللللللللللللللللللللللللط  قيسة ت
 الحدابي

االنحلللللللللللللللللللللللللللخاف 
 السعياري 

الستهسلللللللللللللللللللللللللللط 
 الحدابي

االنحلللللللللللللللللللللللللللخاف 
 السعياري 

 65623 95.16 555116 .95.3 555166 اختبار رفع الخجلين من الخقهد
اختبللار ثشللي الجللحو مللن الهقللهف والجلللهس 

 655.6 55992 25516 55956 25566 طهل

 .6515 65111 35564 .6526 35650 م من بجاية متحخكة 6.عجو 
 65350 55950 35566 55.25 25466 اختبار نط الحبل

 65615 95539 965566 .554. 965516 اختبار جخي الدجداجي
 .6553 05121 955666 05120 965316 اختبار التهزان

 656.3 65642 55331 65642 55330 الهثب العسهدي من الثبات

 2.021( = 0.05بيسة ل الجدولية عتد مدتؾ  دسلة )
( ان بيسىىة ل السحدىىؾبة اىىا ل تضىىر دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  4 تزىىح مىىؽ اىىدول )

التجريبيىىىىة( فىىىىى اسيىىىىع الةياسىىىىال  –( بىىىىضؽ مجسىىىىؾعتي البحىىىىث )الزىىىىا ظة 0.05دسلىىىىة )
 البدنية مسا  دل على تكافى السجسؾعتضؽ فى   ح الةياسال 

 أدوات جسع البيانات 5
ي البحىىىث وقىىىد روعىىىي فىىىي اختيار ىىىا الذىىىروط قىىىام الباحىىىث بتحد ىىىد الدوال السدىىىتخدمة فىىى

 التالية :
 ان تكؾن سهلة التشفض  مع تؾفر أاه ة بياسها .

 أن تكؾن فعالة فى تذخيص الجؾانب السحددة للبحث .
 أن تتؾفر لها السعا ر العلسية )الردا وال بال(.

 وقد قدؼ الباحث   ح الدوال إلى ما لي : 
 أدوال وأاه ة البحث ، تذس  على :-1



 ساعة إيقاف معا رة لةياس ال مؽ . 
 شري  لةياس السدافة .

 الؾاح طفؾ ، حبال  الستيكية 
 لؾحال تعليسية 

 بياس معدسل الشسؾ ، ويذتس  على : -2
 العسر ال مشي : ويقاس  الراؾع الى تاريخ السيالد )سقرا سشة( .

 الظؾل : ويقاس بؾاسظة اهاز الريدتامضتر )سقرا سشتيستر( .
 :ويقاس بؾاسظة السض ان الظبي )سقرا كجؼ( .  الؾزن 

 اإلستسارات--3
قام الباحث بترىسيؼ إسىتسارال لتدىجض  الةياسىال الخاصىة  البحىث تتىؾافر فضهىا البدىاطة 
وسهؾلةاإلسىتخدام والدقىة وسىىرعة التدىجض  مىؽ أاىى  تجسيىع البيانىال واىىدولتها و ىى كسىىا 

  لى :
الىى كا ( .  –الىىؾزن  –الظىىؾل  –رال )الدىىؽ إسىىتسارة لتدىىجض  بياسىىال السبتىىدعضؽ فىىى مت ضىى

 (.1مرفك رقؼ )
 (.2إستسارة تدجض  بياسال اإلختبارال البدنية . مرفك رقؼ )

تىىؼ عىىر  إسىىتسارة إسىىتظالع رأى علىىى الدىىادة الخبىىرا  لتحد ىىد مكؾنىىال عشاصىىر اللياقىىة 
 (3البدنية الخاصة  دباحة الفراشة مرفك رقؼ )

 (4ختيار ا مؽ قب  الخبرا  مرفك رقؼ )عشاصر اللياقة البدنية التى تؼ ا
تىىىؼ عىىىر  اسىىىتسارة اسىىىتظالع رأى علىىىى الدىىىادة الخبىىىرا  لتحد ىىىد اسختبىىىارال التىىىي تةىىىي  

 (5عشاصر اللياقة البدنية الخاصة  دباحة الفراشة مرفك رقؼ )
 :  االختبارات-

 وتذس  اسختبارال على ما لي 
 (6لفتاح( .مرفك رقؼ )اختبار ال كا  السرؾر ،إعداد الدكتؾر)مؾسى عبد ا

 اختبارال اللياقة البدنية. 
 اختبارال السدتؾى السهار   لدباحة الفراشة . 

 السعامالل العلسية :
 اختبار ال كا  السرؾر ،إعداد الدكتؾر)مؾسى عبد الفتاح( -أ



قىىام الباحىىث  حدىىاا معامىى  الرىىدا وال بىىال سختبىىار الىى كا   اسىىتخدام طريقىىة التظضضىىك 
( عذىرة مبتىدعضؽ مىؽ نىاد  السعىاد  أ  10ك علىى عضشىة عذىؾاعية قؾامهىا )واعادة التظبض

مىىؽ مجتسىىع البحىىث ولكىىؽ مىىؽ خىىار  العضشىىة اسساسىىية ، وتىىؼ  لىىػ  فىىارا زمشىىي اسىىبؾعضؽ 
 (  ؾهح  لػ9وادول )

 (5ادول )
ومعام  الردا  ال اني( فى اختبار ال كا  –معامالل اسرتباط بضؽ التظبيقضؽ )اسول 
 (10)ن= ال اتي

 االختبارات
 التطبيق الثاني التطبيق االول

الرللللللللللللللج   قيسة ر
 و م و م الحاتي

 655.5 65423 05633 3359 ..9551 3051 اختبار الحكاء

 0.632( = 0.05بيسة ر الجدولية عشد مدتؾ  )
( 0.05( ان بيسة ر السحدؾبة اا ل دالة احراعيا عشىد مدىتؾ  )5 تزح مؽ ادول )

ول وال اني فى اختبار ال كا  مسا  دل على ان اختبىار الى كا   قضىد ما بضؽ التظبيقضضؽ اس
( 0.931البحث على دراة مقبؾلة مؽ ال بال كسىا بل ى  بيسىة معامى  اسرتبىاط الى اتي )

( مسا  ىدل علىى ان اسختبىار علىى دراىة مقبؾلىة 0.05و ي دالة احراعيا عشد مدتؾ  )
 مؽ الردا..

 اختبار اللياقة البجنية 6  -ب
 الباحث  إيجاد السعامالل العلسية )الردا وال بال( سختبارال القدرال البدنية(قام 

 (6ادول )
ومعام   ال اني( فى اسختبارال البدنية –معامالل اسرتباط بضؽ التظبيقضؽ )اسول 

 (10)ن= الردا ال اتي
 التطبيق الثاني التطبيق االول االختبارات

الرلللللللللللللللللج   قيسة ر
 و م و م الحاتي

تبلللللللار الجلللللللخ  الدجداجلللللللى بلللللللين اخ
 ..655 6543 6559 9505 6551 9506 الحهاجد

 65445 6535 6509 2562 6501 25.4 متخ من البجاية 6.العجو 
 65526 6559 5521 0506 5556 516. اختبار نط الحبل

 65545 6554 545. 53516 524. 52536 تبار رفع الخجلين من الخقهد
 65504 6556 6553 1516 5506 0546 ثشى الجدو لالمام من الهقهف



 65500 6555 6554 1564 .655 1591 التهازن 
 655.0 6543 .655 5545 6556 5545 الهثب العالى)سارجشت(

 0.632( = 0.05بيسة ر الجدولية عشد مدتؾ  )
( 0.05( ان بيسة ر السحدؾبة اا ل دالة احراعيا عشىد مدىتؾ  )6 تزح مؽ ادول )

سول وال ىىاني فىىى اسختبىىارال البدنيىىة حضىىث تراوحىى  بىىيؼ اسرتبىىاط مىىا مىىا بىىضؽ التظبيقضىىضؽ ا
( مسىىا  ىىدل علىىى ان اسختبىىارال البدنيىىة قضىىد البحىىث علىىى دراىىة 0.989،  0.792بىىضؽ )

( 0.989، 0.889مقبؾلة مؽ ال بال كسا تراوحى  بىيؼ معامى  اسرتبىاط الى اتي مىا بىضؽ )
علىى ان اسختبىارال علىى دراىة  ( مسىا  ىدل0.05و ي بىيؼ دالىة احرىاعيا عشىد مدىتؾ  )

 مقبؾلة مؽ الردا..
 (7البرنام  التعليسي السقترح: مرفك ) -

قىىام الباحىىث  ىىالتخظي  واإلعىىداد للبرنىىام  التعليسىىي  اسىىتخدام أسىىلؾا التىىدري  الستبىىا ؽ 
لدىىباحة الفراشىىة لسبتىىدعضؽ مدرسىىة الدىىباحة بشىىادى وادى دالىىة  والتىىى تتىىراوح أعسىىار ؼ مىىؽ 

 د اشتس   لػ على الخظؾال التالية:سشؾال ، وق 6-8
 أوس :  تحد د ال داف التعليسية للبرنام :

، و لىػ عىؽ البىدنىوقد قام الباحث بتحد د ال داف العامة طبقاا لجانبي التعلؼ السعرفىي و 
 طريك :

 دراسة ال داف العامة لبرنام  الدباحة التعليسي فى نادى وادى دالة .  - 
 لسحتؾى الؾحدال التعليسية، وبشا  علية تؼ تحد د :والدراسة التحلضلية  - 

 الهدف العام السعرفي: 
 إرداا السبتدعضؽ  سدارس الدباحة بشادى وادى دالة معلؾمال عؽ سباحة الفراشة.

 : البدنىالهدف العام  -
 أن  ىد  السبتدعضؽ  سدارس الدباحة بشادى وادى دالة سباحة الفراشة.

ام  التعليسىىي وصىىياتتها فىىى صىىؾرة سىىلؾكية إاراعيىىة تباعىىاا تراسىىة ال ىىداف العامىىة للبرنىى
 لسلؾا التدري  الستبا ؽ.

تراسة ال داف العامة للبرنام  التعليسىي  اسىتخدام أسىلؾا التىدري  الستبىا ؽ فىى صىؾرة 
 .بدنياا سلؾكية معرجياا و 

 ال داف السعرجية لدباحة الفراشة : -أ



 رف عؽ سباحة الفراشة .أن يكتدب السبتد   سداعدة ال مال  معا -1
 أن يفهؼ السبتد   سعاونة السعلؼ ال عاد القانؾنية السدسؾح بها لحؾا  الدباحة. -4
 أن  ؾهح السبتد   سداعدة زمالعه التحلض  الفشي لسهارة هربال الرالضؽ. -5
 أن  بضؽ السبتد   سداعدة زمالعة السراح  الفشية لحركال ال راعضؽ. -6
  التعاون مع زمالعه حركال ال راعضؽ مع التشف  فى السا . أن  ؾهح السبتد  -7
أن يكتذا السبتد   سداعدة زمالعة ت يضر ك  مىؽ حركىال الى راعضؽ والىرالضؽ علىى  -8

 تقدم الجدؼ لألمام.
 أن يسض  السبتد   التعاون مع زمالعة الخظا  الذاععة فى سباحة الفراشة . -9
 فراشة:لدباحة سباحة ال البدنيةال داف  -ا
 أن  ىد  السبتد   سداعدة ال مال  مهارة ال قة والتعؾد على السا . -1
 أن  ىد  السبتد  بتعاون أفراد مجسؾعته مهارة الن سا المامي فى السا . -2
 ( واحد متر.1أن   ب السبتد   القدمضؽ فى السا   سداعدة زمالعه مؽ ارتفاع ) -3
( ياليىىضؽ 30 خىى  الىشف  وكتسىىه فىىى السىىا  لسىىدة )أن يقىؾم السبتىىد   سدىىاعدة زمالعىىه   -4

 يانية.
( خسدىىىىة 25أن  ىىىىىد  السبتىىىىد  بتعىىىىاون أقرانىىىىه مهىىىىارة هىىىىربال الىىىىرالضؽ لسدىىىىافة ) -5

 وعذريؽ متراا  عر  حؾ  الدباحة.
( 25أن  ىىدى السبتىد  مىؽ خىالل مدىىاعدة زمالعىه  ى دا  حركىال الى راعضؽ لسدىىافة ) -6

 ة.خس  وعذريؽ متراا  عر  حؾ  الدباح
أن  ىىىىد  السبتىىىد  مىىىؽ خىىىالل تعىىىاون زمالعىىىه  اسىىىتخدام حركىىىال الىىى راعضؽ والتىىىشف   -7

 ( خس  وعذرون متراا  عر  حؾ  الدباحة.25لسدافة )
أن  ىدى السبتد   عد مدىاعدة زمالعىه  اسىتخدام حركىال الى راعضؽ والىرالضؽ لسدىافة  -8
 ( خس  وعذرون متراا  عر  حؾ  الدباحة.25)
  مىىؽ خىىالل تعىىاون زمالعىىه  اسىىتخدام مهىىارة التؾافىىك الكلىىي لدىىباحة أن  ىىىد  السبتىىد -9

 وعذرون متراا  عر  حؾ  الدباحة. ( خس 25الفراشة  لسدافة )
 يانياا : أس  بشا  البرنام :

حرص الباحث على مراعاة مجسؾعة مؽ الس  العلسيىة عشىد ترىسيؼ البرنىام  التعليسىي 
 و ى كسا ي تي:



واحتيااىىىىاتهؼ السعرجيىىىىة والسهاريىىىىة فىىىىى أسىىىىلؾا التعلىىىىيؼ أن  راعىىىىي خرىىىىاعص السبتىىىىدعضؽ 
 الستبا ؽ.

 أن  شاسب محتؾى البرنام  التعليسي ال داف السؾهؾعة.
 أن  شاسب محتؾى البرنام  التعليسي مدتؾيال السبتدعضؽ.
 أن  تسض  البرنام   البداطة والدهؾلة والبعد عؽ التعقضد.

  بىىىضؽ  عىىىض السبتىىدعضؽ وبعزىىىهؼ اىخىىىر أن يدىىاعد السبتىىىدعضؽ علىىى تحقضىىىك مبىىىدأ التفاعىى
 وبضؽ البرنام  التعليسي.

 أن  راعي تؾفضر حؾ  الدباحة واإلمكانال السشاسبة لتشفض  البرنام  التعليسي.
 مراعاة عؾام  المؽ والدالمة  حؾ  الدباحة حرصاا على سالمة السبتدعضؽ.

 عؽ السل  والشفؾر مشه. أن  تسض  البرنام   الجا بية والتذؾيك لدى السبتدعضؽ  عضداا 
 أن يعس  البرنام  على تقؾية العس  التشافدى بضؽ اسيع السبتدعضؽ فى عسلية التعليؼ.

 أن يعس  البرنام  على الؾصؾل  الستعلؼ إلى دراة التشاف  فى الدا  السهار .
 أن  تحد  محتؾى البرنام  قدرال السبتدعضؽ السختلفة فى الؾصؾل التشاف  فى التعليؼ.

  تيح البرنام  فرص اسشتراك والسسارسة لك  السبتدعضؽ فى وق  واحد. أن
أن  راعىىي البرنىىام  الدىىعادة والسىىرح مىىؽ خىىالل التعىىاون بىىضؽ السبتىىدعضؽ وإتقىىان كىى  مىىشهؼ 

 لجانبي التعليؼ )السعرفي والسهار ( لدباحة الفراشة.
دىىىي  إلىىىى مراعىىىاة مبىىىدأ التىىىدر  فىىىى محتىىىؾى البرنىىىام  مىىىؽ الدىىىه  إلىىىى الرىىىعب ومىىىؽ الب

 السركب.
 مراعاة مبدأ الفروا الفردية بضؽ السبتدعضؽ.

 محتؾيال البرنام : -
 ويتس   محتؾى البرنام  جيسا  لي:

 معلؾمال ومعارف عؽ سباحة الفراشة -
 الفراشة. تشسية اللياقة البدنية الخاصة  دباحة -
 اللؾحال التعليسية:-

رد ، و ىىى  بىىارة عىىؽ نىىؾعضؽ ،  سىىا و ىىى تدىىتخدم للتعلىىيؼ الجسعىىي والتعلىىيؼ الجسعىىي الفىى
لؾحىىىىىال خظيىىىىىة معرجيىىىىىة ورسىىىىىؾمال تؾهىىىىىيحية كبضىىىىىرة وملؾنىىىىىة، وتستىىىىىاز  الدقىىىىىة العسليىىىىىة 

 والتشاسك.



 اللؾحال التعليسية )الخظية(: -
ولقىىد اسىىتعان الباحىىث لخظىىة اإلعىىداد اللؾحىىال التعليسيىىة الخظيىىة،  خىى  واهىىح ومتشاسىىك 

 ب السعرجية لسهارة سباحة الفراشة سستخدامها كؾسي  تعليسي لتؾهيح  عض الجؾان
 الرسؾم التؾهيحية: -

ولقىىد اسىىتعان الباحىىث   حىىد الستخررىىضؽ فىىى إعىىداد اللؾحىىال التعليسيىىة، ولقىىد تىىؼ إعىىداد 
 لؾحال تعليسية لك  مهارة)هربال الرالضؽ،حركال ال راعضؽ،التشف ، التؾافك الكلي( 

كتا ة عشؾان وتؾهيح أسىف  كى  الخلاية( مع  –الجانبية  –مؽ يال  اؾانب: )المامية 
 لؾحة.

( 20ويؾهىح محتىىؾى للؾحىىة  حضىث يرىىبح عىىدد اللؾحىال لكىى  مهىىارة ومىؽ اانىىب واحىىد )
( لؾحة تؾهيحية، و لػ لك  مهارة تعليسيىة 60لؾحة وب لػ يكؾن عدد اللؾحال يداو  )

 ( لؾحة.240) سجسؾع )
ية، وال ر  مؽ  لػ  ؾ وتؼ رسؼ السهارال التعليسية لدباحة الفراشة على لؾحة  الستيك

 الحفاظ على   ح اللؾحال حتى س تدتهلػ نتيجة سستخدامها فى الؾس  الساعي.
 اإلمكانال الالزمة لتشفض  البرنام :

 حسام سباحة. -
 ألؾاح طفؾ. -
 أحبال  الستيكية. -
 لؾحة تعليسية. -
 رسؾم تؾهيحية.  -
 صؾر فؾتؾتراجية. -
 قظع معدنية. -

 (12ادول )
 ال مشى للؾحدال التعليسيةالتؾزيع 

 محته  الهحجات التعليسية الهحجة التعليسية  األسبهو
 تعليم الطفه + االندال  على سطح الساء (   9-5الهحجة التعليسية ) األسبهو األول
 أداء حخكات الخجلين الجولفشية 5 (0-.الهحجة التعليسية  ) األسبهو الثانى
 أداء حخكات الحراعين 5 (  2-1الهحجة التعليسية ) األسبهو الثالث



 الخيط بين حخكات الخجلين والحراعين 5 (   4-3الهحجة التعليسية ) األسبهو الخابع
 التهافق بين الخجلين والحراعين والجحو والتشفذ 5 (   56-5الهحجة التعليسية ) األسبهو الخامذ
 متخ فخاشة 915سباحة  (59-55الهحجة التعليسية ) األسبهو الدادس

 زمن البخنامت 6
( وحىدة 2( أسىابيع بؾاقىع )6 تؼ تظبضك السلؾا الستبا ؽ لسدة )شهر ونرىا( ) 

( 90( وحىىىدة ، زمىىىؽ الؾحىىىدة )12تعليسيىىىة فىىىى كىىى  أسىىىبؾع )الحىىىد ، ال اليىىىا (  إاسىىىالي )
 دبيقة.

 التهزيع الدمشى للهحجة التعليسية 
ا لياقىة 15ا اإلحسىا  ، 10ى أاى ا ح )( دبيقة عل90تؼ تؾزيع زمؽ ك  وحدة ) 
ا ختىىىىام( ، والجىىىىدول التىىىىالى 5ا الجىىىى   الساسىىىىي )التعليسىىىىى والتظبيقىىىىى( ، 60بدنيىىىىة ،

  ؾهح نسؾ   لؾحدة تعليسية .
 (13ادول )

 التؾزيع ال مشى لؾحدة التعليسية
 مالحظات الدمن الهحجة م
 ويذتسل على تجريبات لتهيئة جسيع أجداء الجدم 56 اإلحساء 5
 ويذتسل على تسخيشات بجنية  51 لياقة بجنية 9

. 
 الجدء االساسى

 تعليم وتطبيق وتثبيت مهارات سباحة الفخاشة قيج البحث 26 )التعليسى والتطبيقى(

 ويذتسل على تسخيشات تهجئه واستخخاء 1 الختام 0
ويتؼ  لػ علي السجسؾعتضؽ )التجريبية والزا ظة( بشف  الترتضب ونف  التؾقض   

السحتؾ  في ك  أا ا  الؾحدة لكى  مىؽ السجسىؾعتضؽ ماعىدا الشذىاط التعليسىى والتظبيقىى و 
 ،  تؼ  استخدام اسسلؾا الستبا ؽ للسجسؾعة التجريبية وبدونه للسجسؾعة الزا ظة

 الجراسة األساسية 6 
 السجسهعة التجخيبية 6  -5

لسجسؾعىىىىة  ىىىىتؼ تظبضىىىىك البرنىىىىام  التعليسىىىىى اسىىىىتخدام السىىىىلؾا الستبىىىىا ؽ علىىىىى ا 
الشحىؾ علىى  ( دبيقة .90( أسابيع وزمؽ الؾحدة )6التجريبية بؾاقع مرتضؽ أسبؾ يا لسدة )

 التالى :



فى بداية تعلؼ أى مهىارة  ىتؼ اسىتخدام اسسىلؾا الستبىا ؽ طبقىا لسفرداتىة )أسىالضب  
، السرااعىىة  التعلىىيؼ التىىى  تزىىسشها( و ىىى )أسىىلؾا الوامىىر ، السسارسىىة ، تؾايىىه القىىران 

، ، تلقىىىضؽ السىىىتعلؼ ، التظبضىىىك الىىى اتى ، اسرتذىىىاف السؾاىىىه ، الستشىىىؾع ، الفىىىردى  اتيىىىة ال 
التعلىيؼ الىى اتى( واعتبىىار كىى  اسىىلؾا مىىؽ  ى ح السىىالضب خظىىؾة مىىؽ خظىىؾال تعلىىؼ السهىىاراة 

 و لػ طبقا لسا  لى .
أسلؾا المر وجيىه  تخى  السعلىؼ اسيىع القىرارال مىؽ تخظىي  وتشفضى  وتقىؾيؼ ودور السىتعلؼ 

  ىدى وأن  تا ع ويظيع . أن
 السسارسة و ؾ ان يقؾم الستعلؼ  بتكرار ادا  السهارة التى قام السعلؼ  بتعليسها 

وتقديؼ السجسؾعة الى ازوا  أو الى يالييىال ويكلىا أحىد ؼ  ىادا  السهىارة تؾايه القران 
ضؽ السظلىىىؾا تعلسهىىىا واسخىىىرى يقىىىؾم بىىىدور السعلىىىؼ والسالحىىى  ولستا عىىىة يىىىؼ  ىىىتؼ التبىىىادل بىىى

 الستعليسؽ . 
و ىىىؾ ان يقىىىؾم السبتىىىد   اسعتسىىىاد علىىىى الت  يىىىة الرااعىىىة لتعلىىىيؼ نفدىىىه  السرااعىىىة  ال اتيىىىة 

  اتيا ومرااعة السعلؾمال التى تلقا ا مؽ السعلسة فى تعلؼ السهارة . 
التظبضىىك الىى اتى و ىىؾ تعلىىيؼ السىىتعلؼ  كيىىس  ىىتعلؼ حضىىث يعتسىىد علىىى نفدىىه فىىى الىىتعلؼ وفىىى 

 غياا السعلؼ  .
سرتذىىاف السؾاىىه وجيىىه تىىىدى تعاقىىب اسسىىولة علىىى السعلىىؼ الىىى بيىىام السىىتعلؼ  ارتذىىاف ا

مجسؾعىىىة مىىىؽ اسسىىىتجا ال لهىىى ح اسسىىىولة فكىىى  سىىىىال مىىىؽ السعلىىىؼ يحىىىد  اسىىىتجا ة واحىىىدة 
صىىىىحيحة يكتذىىىىفها السىىىىتعلؼ والتىىىى يضر الترارسىىىىى لهىىىىا التعاقىىىىب  ىىىىؾ عسليىىىىة تقريىىىىب تىىىىىدى 

 السظلؾبة . الستعلسالى ارتذاف السفهؾم أو الفكرة 
الستشؾع و ؾ أن  تبع الستعلؼ السلؾا التعليسى ال ى  شاسبه أو اسنتقال مىؽ اسىلؾا الىى 

 اخر  سا يحقك لها سرعة التعلؼ .
و ىىىؾ إعظىىىا  السىىىتعلؼ  فرصىىىة لتشسيىىىة برنىىىام  لشفدىىىه مبشيىىىاا علىىىى قدراتىىىة الفكريىىىة الفىىىردى 

السظلؾبة له ا اسسلؾا  ى والبدنية فى السؾهؾع الخاص والسعلؾمال والسهارال البدنية 
 محرلة الخبرال السترارسة .

ويقىؾم جيىه السعلىؼ  بتؾهىيح السراحى  الفشيىة للسهىارة سىؾا   ظريقىة الذىرح أو  تلقضؽ الستعلؼ
  ظريقة عر  السهارة على اهاز الفضد ؾ أو الكسبضؾتر .



التقشيىىىال  التعلىىىيؼ الىىى اتى ويتخىىى  جيىىىه السىىىتعلؼ اسيىىىع قراراتىىىه بشفدىىىه ويدىىىتخدم جيىىىه السىىىتعلؼ
 التكشؾلؾاية .

 
والخالصة  ى أن اسسلؾا الستبا ؽ  ؾ اسىلؾا يجسىع بىضؽ سلدىلة مىؽ أسىالضب  

، التظبضىك  ، السرااعىة  ال اتيىة التعليؼ و ى )أسلؾا المر ، السسارسىة ، تؾايىه القىران 
، التعلىىىىيؼ الىىىى اتى( ، ، تلقىىىىضؽ الستعلسىىىىة الىىىى اتى ، اسرتذىىىىاف السؾاىىىىه ، الستشىىىىؾع، الفىىىىردى 

تكىىؾن  ىى ح الدلدىىلة مترىىلة حىىد ا الول إتجىىاح بيىىادة السعلىىؼ )أسىىلؾا المىىر( وفىىى الحىىد و 
اىخىىر أسىىلؾا لىىه نهايىىة مفتؾحىىة مركىى  علىىى الستعلسىىة )التعلىىيؼ الىى اتى( والىى ى يقىىؾم جيىىه 
السعلؼ بدور السداعد وما بضؽ   ان الحدان  شؼ التشق  مؽ أسلؾا إلى آخر طبقا لدلدلة 

 السالضب السختارة .
 ال  لػ  : م 

الج   اسساسى )التعليسىى والتظبيقىى( مشهىا يحتىؾى علىى عىدد مىؽ وحدة تعليسية  
 ى ح السىىالضب  حضىىث يدىىتخدم كى  اسىىلؾا مىىؽ  ىى ح السىالضب مىىؽ خىىالل تسريشىىال لتعلىىيؼ 

 وتشفض  السهارة السظلؾا تعلسها ومشها 
وتشفضىى   يقىىا السعلىىؼ والدىىباحضؽ فىىى تذىىكض  حىىر وتتخىى  اسيىىع القىىرارال مىىؽ تخظىىي  -1

 وتقؾيؼ ودور الستعلؼ  ؾ أن  ىدى وأن  تا ع ويظيع )أسلؾا المر(
يقؾم السعلؼ بتكرار أدا  السهىارة التىى قىام  بتعليسهىا ويظلىب مىؽ الدىياحضؽ تشفضى   ى ح  -2

 السهارة  ذك  مشفرد مؽ خالل التذكض  الحر )اسلؾا السسارسة(.
أحىىىد ؼ  ىىى دا  السهىىىارة السظلىىىؾا  بتقدىىىيؼ الدىىىباحضؽ الىىىى ازوا  ويكلىىىايقىىىؾم السعلىىىؼ   -3

)أسىلؾا تؾايىه  تعلسها والخريقؾم بدور السعلىؼ والسالحى  ويىؼ  ىتؼ التبىادل بىضؽ الدىباحضؽ
 القران ال واى(

تقؾم ك  مبتد   اسعتساد على الت  ية الرااعىة التىى ارتدىبتها مىؽ خىالل التسريشىال  -4
تلقا ا مؽ السعلسة فى تعلؼ السهىارة  الدا قة لتعليؼ نفدها  اتيا مع مرااعة التعليسال التى

 )أسلؾا السرااعة  ال اتية(
يقىىىؾم السعلىىىؼ  بتؾايىىىه السىىىولة للشقىىىاط الفشيىىىة للسهىىىارة علىىىى السىىىتعلؼ  مذىىىفؾعة بىىى ال   -5

إاا ىىىال وعلىىىى السىىىتعلؼ ارتذىىىاف اإلاا ىىىة الرىىىحيحة ، فكىىى  سىىىىال مىىىؽ السعلىىىؼ  يحىىىد  



لترارسى لها التعاقب  ؾ عسليىة تقريىب استجا ة واحدة صحيحة يكتذفها الستعلؼ والت يضر ا
 تىدى  الستعلؼ الى ارتذاف السفهؾم أو الفكرة السظلؾبة )اسلؾا اسرتذاف السؾاه(

 و ك ا فى الؾحدة التدريدية التالية  تؼ تشفض   اقى السالضب 
 والشات  التعليسى يكؾن لألسلؾا الستبا ؽ ال ى اسع بضؽ   ح السالضب فى تعلؼ السهارة 

 لسجسؾعة الزا ظة :ا -2
 تؼ تظبضك الظريقة التقلضدية على السجسؾعة الزا ظة بؾاقع مرتضؽ أسبؾ يا لسدة  

 ( دبيقة .90( أسابيع وزمؽ الؾحدة )6)
 القياسات القبلية6

الزىا ظة( فىى الفتىرة  -تؼ إارا  الةياسال القبلية لسجسىؾعتى البحىث )التجريبيىة  
فى الةياسال البدنية   2020/ 6/  25  وحتى الخسي  2020/  6/   20مؽ الدب  
 قضد البحث

 تطبيق البحث 6
تىىىىؼ تشفضىىىى  محتىىىىؾى البرنىىىىام  التعليسىىىىى  إسىىىىتخدام التىىىىدري  الستبىىىىا ؽ علىىىىى أفىىىىراد  

  10/8وحتىى الدىب   2020/ 6/  27السجسؾعة التجريبية، و لػ فى الفترة مؽ الدىب  
يىىة فىىى السىىبؾع الؾاحىىد ( وحىىدال تعليس2( أسىىابيع مترىىلة بؾاقىىع )6علىىى مىىدى ) 2020/

( دبيقىىىة ،بضشسىىىا أتبعىىى  السجسؾعىىىة الزىىىا ظة الظريقىىىة التقلضديىىىة )الىىىتعلؼ 90زمىىىؽ الؾحىىىدة )
  الوامر( .

 القياسات البعجية6
 15وحتىى    2020/ 8/  11تؼ إارا  الةياسال البعدية فى الفترة مىؽ اسحىد   

البدنية قضىد البحىث  الزا ظة( فى الةياسال -لسجسؾعتى البحث )التجريبية  8/2020/ 
 بشف  ترتضب وشروط الةياسال القبلية. 

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة6
 قام الباحث  سعالجة البيانال إحراعياا،  إستخدام أسالضب التحلض  اإلحراعى التالية:

    الستؾس  الحدابى.  -
 اإلنحراف السويارى.  -
     الؾسي . -
 معام  اإللتؾا .  -



   باط البدي .معام  اإلرت -
 إختبار "ل".                  -
 ندب التحدؽ %. -

 عخض الشتائت ومشاقذتها
 اوال6 عخض الشتائت

 (14ادول )
البعد ( فى الست ضرال البدنية للسجسؾعة  –دسلة الفروا بضؽ الةياسضضؽ  )القبلي 

 التجريبية

 الستغيخات
 القياس البعجي القياس القبلي

هسلللللللللللط الست قيسة ت و5ف م5ف
 الحدابي

االنحللللللللللخاف 
 السعياري 

الستهسلللللللللللط 
 الحدابي

االنحللللللللللخاف 
 السعياري 

اختبللار رفللع الللخجلين مللن 
 955636 65501 05016 95111 905666 95.16 555116 الخقهد

اختبلللار ثشلللي الجلللحو ملللن 
 الهقهف والجلهس طهال

25516 55992 55516 551.5 .5666 65391 54505. 

م ملللللن بجايلللللة  6.علللللجو 
 متحخكة

35563 65110 25056 65916 65253 65050 35199 

 965509 ..653 5.66. 559.5 565066 55950 35566 اختبار نط الحبل
 565029 553.5 05616 95.02 905516 95539 965566 اختبار جخي الدجداجي

 905020 65324 05966 051.4 915966 05121 955666 اختبار التهزان
الهثللللللب العسلللللللهدي ملللللللن 

 55.09 65625 65500 65651 55554 65642 55331 الثبات

 2.093( =0.05بيسة ل الجدولية عشد مدتؾ  دسلة )
( 0.05( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  دسلىىة )14 تزىىح مىىؽ اىىدول )

التجريبيىىىة بىىىضؽ الةيىىىاس القبلىىىي والبعىىىد  علىىىي اسيىىىع الةياسىىىال البدنيىىىة لىىىد  السجسؾعىىىة 
 ولرالح الةياس البعد    

 
 
 



 (15دول )ا
ندب الت ضر بضؽ متؾسظي الةياسال القبلي والةياس البعد  فى الةياسال البدنية لد  

 السجسؾعة التجريبية

 الستغيخات
متهسللللللللللللللللللط 
القيلللللللللللللللللاس 

 القبلي

متهسللللللللللللللللللط 
القيلللللللللللللللللاس 

 البعجي

ندب التغيلخ 
% 

 9953 905666 555116 اختبار رفع الخجلين من الخقهد
 0453 55516 25516 اختبار قشي الجحو من الهقهف والجلهس طهل

 5654 25056 35563 م من بجاية متحخكة 6.عجو 
 0250 565066 35566 اختبار نط الحبل

 9655 905516 965566 اختبار جخي الدجداجي
 96 915966 955666 اختبار التهزان

 4561 55554 55331 الهثب العسهدي من الثبات

لةيىاس القبلىىي والةيىاس البعىىد  ( ان ندىب الت ضىر بىىضؽ متؾسىظي ا15 تزىح مىؽ اىىدول )
فىىىىىىىىىىى الةياسىىىىىىىىىىال البدنيىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىد  السجسؾعىىىىىىىىىىة التجريبيىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىد انحرىىىىىىىىىىرل مىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىضؽ              

(8.05  ،%48.7.)% 

 
( متؾسىىىىظال الةيىىىىاس القبلىىىىي والبعىىىىد  فىىىىى الةياسىىىىال البدنيىىىىة لىىىىد  السجسؾعىىىىة 1شىىىىك  )

 التجريبية
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 (16ادول )
( فى الست ضرال البدنية للسجسؾعة البعد  –دسلة الفروا بضؽ الةياسضضؽ  )القبلي 

 الزا ظة

 الستغيخات
 القياس البعجي القياس القبلي

الستهسللللللللط  قيسة ت و5ف م5ف
 الحدابي

االنحلللللللخاف 
 السعياري 

الستهسللللللللط 
 الحدابي

االنحلللللللخاف 
 السعياري 

اختبار رفع اللخجلين 
 .5.545 65492 95116 95.94 995616 .95.3 555166 من الخقهد

حو اختبللار ثشللي الجلل
مللللللللللللن الهقللللللللللللهف 

 والجلهس طهل
25566 55956 35966 55552 55566 65.64 51554. 

م ملللللللن  6.علللللللجو 
 بجاية متحخكة

35650 6526. 25321 65153 65905 65.50 .51.3 

 35320 65261 55616 55549 35416 55.25 25466 اختبار نط الحبل
اختبللللللللللللار جللللللللللللخي 

 5554.5 65354 55566 5653. 995616 .554. 965516 الدجداجي

 .45.3 65544 55416 05554 995266 05120 965316 اختبار التهزان
الهثب العسهدي ملن 

 55536 65653 656.4 .6564 55459 65642 55330 الثبات

 2.093( =0.05بيسة ل الجدولية عشد مدتؾ  دسلة )
( 0.05( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  دسلىىة )16 تزىىح مىىؽ اىىدول )

اس القبلىىىي والبعىىىد  علىىىي اسيىىىع الةياسىىىال البدنيىىىة لىىىد  السجسؾعىىىة الزىىىا ظة بىىىضؽ الةيىىى
 ولرالح الةياس البعد  .



 (17ادول )
ندب الت ضر بضؽ متؾسظي الةياسال القبلي والةياس البعد  فى الةياسال البدنية لد  

 السجسؾعة الزا ظة

متهسط القياس  الستغيخات
 القبلي

متهسط القياس 
 البعجي

ندب 
 التغيخ %

 5.55 995616 555166 اختبار رفع الخجلين من الخقهد
 .5456 35966 25566 اختبار ثشي الجحو من الهقهف والجلهس طهل

 524. 25321 35650 م من بجاية متحخكة 6.عجو 
 5150 35416 25466 اختبار نط الحبل

 550 995616 965516 اختبار جخي الدجداجي
 455 995266 965316 اختبار التهزان

 955 55459 55330 الهثب العسهدي من الثبات
( ان ندىب الت ضىر بىىضؽ متؾسىظي الةيىاس القبلىىي والةيىاس البعىىد  17 تزىح مىؽ اىىدول )

فىىىىىىىىىىىىىىى الةياسىىىىىىىىىىىىىىال البدنيىىىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىىىد  السجسؾعىىىىىىىىىىىىىىة الزىىىىىىىىىىىىىىا   قىىىىىىىىىىىىىىد انحرىىىىىىىىىىىىىىرل مىىىىىىىىىىىىىىا                       
 %( 18.03%،  2.1بضؽ )

ياسال البدنية لد  السجسؾعة ( متؾسظال الةياس القبلي والبعد  فى الة2شك  )
 الزا ظة
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 (18ادول )
التجريبية( فى الةياسال البعدية  –دسلة الفروا بضؽ مجسؾعتي البحث )الزا ظة 

  الست ضرال البدنية

 الستغيخات

السجسهعللللللللللللة الزللللللللللللابطة 
 (96)ن=

السجسهعلللللللللللة التجخيبيلللللللللللة 
 (96)ن=

 قيسة ت
الستهسللللللللللط 

 الحدابي
االنحلللللللللللخاف 

 السعياري 
الستهسللللللللللط 

 يالحداب
االنحللللللللللخاف 

 السعياري 
 .9519 95111 905666 95.94 995616 اختبار رفع الخجلين من الخقهد

اختبار قشي الجحو من الهقهف والجلهس 
 طهل

35966 55552 55516 551.5 05044 

 .9532 65916 25056 65153 25321 م من بجاية متحخكة 6.عجو 
 25245 559.5 565066 55549 35416 اختبار نط الحبل

 95013 95.02 905516 5653. 995616 اختبار جخي الدجداجي
 .95.0 05525 915366 05554 995266 اختبار التهزان

 5334. 65651 55554 .6564 55459 الهثب العسهدي من الثبات

 2.021( =0.05بيسة ل الجدولية عشد مدتؾ  دسلة )
( 0.05تؾ  دسلىىة )( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىى18 تزىىح مىىؽ اىىدول )

التجريبية فى الةياسال البعدية علىى اسيىع الةياسىال  –بضؽ مجسؾعتي البحث الزا ظة 
 البدنية ولرالح  السجسؾعة التجريبية

 ثانيا 6 مشاقذة الشتائت 6 
 مشاقذة نتائت السجسهعة التجخيبية-أ

ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  دسلىىة ( 14 تزىىح مىىؽ اىىدول ) 
( بىىىىضؽ الةيىىىىاس القبلىىىىي والبعىىىىد  علىىىىي اسيىىىىع الةياسىىىىال البدنيىىىىة لىىىىد  السجسؾعىىىىة 0.05)

(  ان 1وشىىىك  ) (15، كسىىىا اشىىىارل نتىىىاع  اىىىدول )التجريبيىىىة ولرىىىالح الةيىىىاس البعىىىد  
ندىىب الت ضىىر بىىضؽ متؾسىىظي الةيىىاس القبلىىي والةيىىاس البعىىد  فىىى الةياسىىال البدنيىىة لىىد  

( ، كسىا اشىارل نتىاع  اىدول 48.7،  8.05السجسؾعة التجريبية قىد انحرىرل مىا بىضؽ )
( بىضؽ الةيىاس القبلىي 0.05ان بيسة ل اا ل دالىة احرىاعيا عشىد مدىتؾ  دسلىة ) (18)

والبعد  علي اسيع الةياسال السهارية لد  السجسؾعة التجريبية ولرالح الةياس البعد  
ان ندىىب الت ضىىر بىىضؽ متؾسىىظي الةيىىاس القبلىىي ( 3( وشىىك  )19، وكىى لػ نتىىاع  اىىدول )



والةيىىاس البعىىد  فىىى الةياسىىال السهاريىىة لىىد  السجسؾعىىة التجريبيىىة قىىد انحرىىرل مىىا بىىضؽ 
(23.1  ،109.3. ) 
ويراىىىع الباحىىىث الت ضىىىر الىىى ى حىىىد  فىىىى مدىىىتؾى أدا  الةياسىىىال البدنيىىىة والسهاريىىىة قضىىىد  

البحىث لىىدى أفىىراد السجسؾعىىة التجريبيىىة إلىىى إسىىتخدام التىىدري  الستبىىا ؽ ك سىىلؾا تدريدىىى 
نؾع مؽ اإل تسام والتذؾيك لدى عضشة البحث مؽ السبتدعضؽ لتعلؼ السهىارال ، شام   ؾاد 

رسىىا  راعىىى الفىىروا الفرديىىة بضىىشهؼ، و ىىؾ مىىا يفتقىىدح ك ضىىر مىىؽ السىىالضب التدريدىىية الخىىرى 
مشفىىىردة، فزىىىال عىىىؽ التىىى يضر اإليجىىىابى لألسىىىلؾا الستبىىىا ؽ حضىىىث راعىىىى الباحىىىث عشاصىىىر 

الحركىىى والرغبىىة فىىى الىىتعلؼ مىىع مراعىىاة اسندىىيابية  اسنظىىالا وقابليىىة عضشىىة البحىىث للىىتعلؼ
احسىد حدىضؽ واسستسرارية مسا سا ؼ  قدر كبضىر فىى تحقضىك أ ىداف البحىث ، حضىث  ىكىد 

م( أن البرام  التعليسية تداعد فى ارتداا القدرة على إدارة الادام فىى 1996) اللقانى
التكيىىس السدىىتسر للسؾاقىىا  السؾاقىىا الحركيىىة  كفىىا ة ، و لىىػ  ظريقىىة فعالىىة ومىىىيرة خىىالل

 (221: 2الجد دة )
 

رسا أن   ا السلؾا  هدف إلى اع  افراد عضشة البحث تىتعلؼ مىؽ خىالل اإلعتسىاد علىى 
انفدىىىهؼ  اإلهىىىافة إلىىىى تشسيىىىة القىىىدرة علىىىى الشقىىىد والتحلضىىى  والسقارنىىىة والتقىىىؾيؼ مىىىؽ خىىىالل 

جسؾعىىة مىىؽ أوراا أسىىلؾا الىىتعلؼ الفىىرد ، كسىىا يحتىىؾ  أسىىلؾا التىىدري  الستبىىا ؽ علىىى م
العسى  الخاصىة  كىى  مهىارة، ومىا تحتؾيىىه مىؽ مىىادة تعليسيىة وشىرح وافىىى للسهىارال أتاحىى  
الفرصىىىىة سفىىىىراد عضشىىىىة البحىىىىث مىىىىؽ السذىىىىاركة اإليجابيىىىىة الفعالىىىىة فىىىىى الؾحىىىىدال التعليسيىىىىة 

  البرنام  التعليسى السقترح. 
( أن 2000)  BARBAA & NEWELL ىىاربرا ونضىىؾل وفىىى  ىى ا الرىىدد يذىىضر 

لتحرض  الحركي  تحدؽ  ذك  ملسؾس عشد إستخدام أسلؾا التظبضك بتؾايىه القىران " ا
الىتعلؼ التبىادلي " ، ويحىتف  السىىتعلؼ  سىا تعلسىه لفتىرة زمشيىىة طؾيلىة نتيجىة إسىىتخدامه أوراا 
عسىى  معىىدة  ذىىك  علسىىى تتىىؾافر فضهىىا  عىىض السعىىارف عىىؽ السهىىارة والخظىىؾال التعليسيىىة 

 ىىى ح الشتيجىىىة مىىىع نتىىىاع  دراسىىىة كىىى  مىىىؽ :  ضىىى ؼ عبىىىد  وتتفىىىك( 12:  48 ذىىىك  مرتىىىب.)
( علىىىى فاعليىىىة إسىىىتخدام أسىىىالضب 6( )2001فىىىا  ة شىىىب  ) ( ،9(  )2001السجضىىىد   )

العرىىا الىى  شى(  ذىىك   –أسىىلؾا الىىتعلؼ التشافدىىى  -التىىدري  )أسىىلؾا الىىتعلؼ التبىىادلى 
 سا ية.مشفرد فى تعلؼ وإتقان السهارال الحركية فى الرياهال الفردية والج



رسا تتفك   ح الشتيجة مع نتاع  دراسة ك  مؽ :   سعد زتلؾل ،  ذام   عبد الحليؼ 
 Hubbard Daniel (2009()10،)(، ضؾبرد دانيال 8()2000)

على أ سية إستخدام التىدري  الستبىا ؽ فىى تعلىؼ وإتقىان السهىارال الحركيىة فىى الرياهىال 
 الفردية والجسا ية.

تؾاىىىىد فىىىىروا دالىىىىة والىىىى ى  ىىىىشص علىىىىى :"  فىىىىر  الول للبحىىىىثوبىىىى لػ  تحقىىىىك صىىىىحة ال
( فىىىى التىىىدري  الستبىىىا ؽإحرىىىاعياا بىىىضؽ الةياسىىىضؽ القبلىىىى والبعىىىدى للسجسؾعىىىة التجريبيىىىة )

 ". لرالح الةياس البعدىالسدتؾى السهار  والبدني  و 
 مشاقذة نتائت السجسهعة الزابطة-ب

( 0.05مدىىتؾ  دسلىىة ) ( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد16 تزىىح مىىؽ اىىدول )
بىىىضؽ الةيىىىاس القبلىىىي والبعىىىد  علىىىي اسيىىىع الةياسىىىال البدنيىىىة لىىىد  السجسؾعىىىة الزىىىا ظة 

( ان ندىىىب الت ضىىىر بىىىضؽ 17 تزىىىح مىىىؽ اىىىدول )ولرىىىالح الةيىىىاس البعىىىد  ، كسىىىا اىىىا ل 
متؾسظي الةياس القبلي والةياس البعىد  فىى الةياسىال البدنيىة لىد  السجسؾعىة التجريبيىة 

( ان بيسىىىة ل 20اىىىدول    ) ( .وتذىىىضر نتىىىاع  18.03،  2.1) قىىىد انحرىىىرل مىىىا بىىىضؽ
( بضؽ الةياس القبلي والبعد  علي اسيىع 0.05اا ل دالة احراعيا عشد مدتؾ  دسلة )

 تزىىح مىىؽ الةياسىىال السهاريىىة لىىد  السجسؾعىىة الزىىا ظة ولرىىالح الةيىىاس البعىىد  .رسىىا 
س البعد  فى الةياسال ( ان ندب الت ضر بضؽ متؾسظي الةياس القبلي والةيا21ادول )

 ( 45.4،  10.7السهارية لد  السجسؾعة الزا ظة قد انحررل ما بضؽ )
مدىتؾى أدا  مدىىتؾ  اسدا  فىىي فىىراد السجسؾعىة الزىا ظة لويراىع الباحىث  لىىػ التحدىؽ 

البىىىدني إلىىىي واىىىؾد السعلىىىؼ وبيامىىىه بتقىىىديؼ الذىىىرح اللفغىىىى السبدىىى  لسراحىىى  الدا  الفشىىىي 
سىىا قىىام  عىىر  بيىىان عسلىىى عىىدة مىىرال حتىىى الت رىىد مىىؽ مذىىا دة للسهىىارال قضىىد البحىىث، ك

اسيىىىع افىىىراد عضشىىىىة البحىىىث للسجسؾعىىىىة الزىىىا ظة للبيىىىىان العسلىىىى للةياسىىىىال قضىىىد البحىىىىث، 
وتعليسهؼ مؽ خالل تدريبال مبدظة يؼ تدريبال أر ر تعقضىداا،  اإلهىافة إلىى بيىام السعلىؼ 

 ا  الشغريىة  ذىك  مبدى  كى  بترحيح الخظىا  الفشيىة للعضشىة فىؾر عهؾر ىا ،وشىرح الاى
 والبدني اسدا   ا أير إيجابياا على مدتؾى 

 تىىىيح الظريقىىىة التقلضديىىىة )الىىىتعلؼ  ىىىالوامر( فىىىى تىىىدري  السهىىىارال الحركيىىىة للستعلسىىىضؽ أن  
،وتقىىديؼ الذىىرح اللفغىىى  لىىتعلؼ مىىؽ خىىالل عىىر  نسىىؾ   عسلىىى للسهىىارةاالفرصىىة للسىىتعلؼ 



 سحارىىاة مىىا شىىا دح فهىىؾ بىى لػ دورح سىىلبى ومتلقىىى  السبدىى  مىىؽ قبىى  السعلىىؼ ليقىىؾم السىىتعلؼ
  .وتضر نذ  فق 

تؾاىىىد فىىىروا دالىىىىة  والىىى ى  ىىىىشص علىىىى :" للبحىىىث ال ىىىانىوبىىى لػ  تحقىىىك صىىىحة الفىىىىر  
فىى  (إحراعياا بضؽ الةياسضؽ القبلى والبعدى للسجسؾعة الزا ظة )أسلؾا الىتعلؼ  ىالوامر

 ". لرالح الةياس البعدىالسدتؾى البدني والسهار  و 
 يىةالتجريبيىة( فىى الةياسىال البعد –مشاقذة الفروا بضؽ مجسؾعتي البحىث )الزىا ظة - 

 فى الةياسال البدنية 
( 0.05( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  دسلىىة )22 تزىىح مىىؽ اىىدول )

التجريبية فى الةياسال البعدية علىى اسيىع الةياسىال  –بضؽ مجسؾعتي البحث الزا ظة 
 السجسؾعة التجريبية  البدنية ولرالح

( 0.05( ان بيسىىة ل اىىا ل دالىىة احرىىاعيا عشىىد مدىىتؾ  دسلىىة )23 تزىىح مىىؽ اىىدول )
التجريبية فى الةياسال البعدية علىى اسيىع الةياسىال  –بضؽ مجسؾعتي البحث الزا ظة 

 السهارية ولرالح  السجسؾعة التجريبية
فىىىي لسجسؾعىىىة الزىىىا ظة ويراىىىع الباحىىىث تفىىىؾا أفىىىراد السجسؾعىىىة التجريبيىىىة علىىىى أفىىىراد ا

سدىىىىتؾى البىىىىدني والسهىىىىار  إلىىىىى فاعليىىىىة إسىىىىتخدام التىىىىدري  الستبىىىىا ؽ حضىىىىث مىىىىؽ تظىىىىؾر ال
علىىى عشرىىر التذىىؾيك السدىىتؾ  البىىدني والسهىىار  لىىد  عضشىىة البحىىث مىىؽ خىىالل اعتسىىادح 

والسشافدة بضؽ افراد عضشة البحىث ، مسىا يدىهؼ فىى تحفضى  ؼ وحى هؼ علىى تعلىؼ كى  مىا  ىؾ 
والظريقىىة الدىىليسة لداعهىىا وقؾانضشهىىا  لىىػ للؾصىىؾل إلىىى الهىىدف وتحقضىىك اد ىىد مىىؽ السهىىارة 

الهدف مؽ البرنام  مسا يداعد على ب ل أقرى اهد لدىهؼ ، كسا  تدىؼ  سراعىاة الفىروا 
الفرديىىىة ، ويدىىىاعد الستعلسىىىضؽ علىىىى التفكضىىىر السشظقىىىى السىىىشغؼ ، ويجعىىى  السىىىتعلؼ  شذىىى  

الستعلسىىىىضؽ لىىىىتعلؼ الس يىىىىد مىىىىؽ ويكتذىىىىا ويحرىىىى  ويسىىىىارس ، كسىىىىا يعسىىىى  علىىىىى تذىىىىؾيك 
السهىىىارال الحركيىىىة ، و لىىىػ يعسىىى  علىىىى تىىىؾفضر مؾاقىىىا تعليسيىىىة متشؾعىىىة ، وأيزىىىا يجعىىى  
السىتعلؼ  ىتعلؼ مىؽ خىالل اعتسىادح علىى نفدىه ، وكى لػ تقىديؼ السعلؾمىال  رىؾرة أفزىى  ، 
ويفضد فى ترحيح الخظا  ، كسا  راعىى  ى ا السىلؾا مدىتؾى ونزى  وخبىرة الستعلسىضؽ 

 د على التعاون بضؽ الستعلسضؽ ونذر اسحترام الستبادل، ويداع
( 2000وتتفىىك  ىى ح الشتيجىىة مىىع نتىىاع  دراسىىة   سىىعد زتلىىؾل،  ذىىام   عبىىد الحلىىيؼ )

والتىىىى أشىىىارل إلىىىى فاعليىىىة  Hubbard Daniel (2009()10)(، ضىىىؾبرد دانيىىىال 8)



الفرديىة والجسا يىة  إستخدام التدري  الستبىا ؽ فىى تعلىؼ السهىارال الحركيىة فىى الرياهىال
أن إتبىىاع الظريقىىة التقلضديىىة فىىي التىىىدري  س .مقارنىىة  الظريقىىة التقلضديىىة )الىىتعلؼ  ىىىالوامر(

تزىىسؽ نجاحىىاا فىىي تىىدري  السهىىارال التىىي تحتىىا  إلىىى تىىدريب طؾيىى  ووقىى  أطىىؾل لن 
السدرس في   ح الظريقة مهسا أوتي مؽ كفا ة فىي التىدري  س يزىسؽ الشجىاح فىي إتسىام 

التعلؼ فهؾ يكتفي  إعظا  الشسؾ   وس يحدد وسىاع  تعليسيىة فىي الىدرس فهىؾ بى لػ عسلية 
يجىىى ا ا تسىىىام السىىىتعلؼ وس  دفعىىىه للتفكضىىىر واسرتذىىىاف، و ىىى ا  تشىىىاقض والسفىىىاتيؼ الحد  ىىىة 
للتربيىىىة، والتىىىي نىىىادل  ىىى ن لكىىى  مىىىتعلؼ  اتيىىىة خاصىىىة  ىىىه يجىىىب احترامهىىىا والعسىىى  علىىىىى 

 تعليسي ال   يسكؽ مؽ خالله إبراز شخرضته. تقؾيسها، وإتاحة الفرصة للسؾقا ال
تؾاىىىد فىىىروا دالىىىة والىىى ى  ىىىشص علىىىى :"  للبحىىىث ال الىىىثوبىىى لػ  تحقىىىك صىىىحة الفىىىر  

السدىتؾى البىدني و إحراعياا بضؽ الةياسضؽ البعد ضؽ للسجسؾعتضؽ التجريبية والزا ظة فىى 
 ". لرالح السجسؾعة التجريبية

 والتهصيات االستشتاجات
 6 أوال6 االستشتاجات

في هؾ   دف البحث وفى إطار السشه  السدتخدم ، وفى نظاا عضشة البحىث ، وكى لػ 
السعالجة اسحراعية، وعر  نتاع  البحث ومشاقذتها ، تسكؽ الباحث مىؽ التؾصى  إلىى 

 :  ما  لي
 علىىىى تحدىىىؽ الةياسىىىال البدنيىىىة  ىىىىير إسىىىتخدام التىىىدري  الستبىىىا ؽ تىىى يضراا إيجابيىىىاا  .1

اختبىىار يشىىي الجىى ع مىىؽ الؾقىىؾف والجلىىؾس  -الرقىىؾد  )اختبىىار رفىىع الىىرالضؽ مىىؽ
اختبىىىار اىىىر   -اختبىىىار نىىى  الحبىىى   -م مىىىؽ بدايىىىة متحركىىىة  30عىىىدو  -طىىىؾل 

 الؾيب العسؾد  مؽ ال بال( . – اختبار التؾزان -ال ا ااي 
 علىىىىى تحدىىىىؽ الةياسىىىىال البدنيىىىىة  ىىىىىير إسىىىىتخدام الىىىىتعلؼ  ىىىىالوامر تىىىى يضراا إيجابيىىىىاا  .2

اختبىىار قشىىي الجىى ع مىىؽ الؾقىىؾف والجلىىؾس  -ؽ الرقىىؾد )اختبىىار رفىىع الىىرالضؽ مىى
اختبىىىار اىىىر   -اختبىىىار نىىى  الحبىىى   -م مىىىؽ بدايىىىة متحركىىىة  30عىىىدو  -طىىىؾل 

 الؾيب العسؾد  مؽ ال بال( . – اختبار التؾزان -ال ا ااي 
السدىتؾى  التدري  الستبىا ؽ أر ىر فاعليىة مىؽ أسىلؾا الىتعلؼ  ىالوامر فىي تحدىضؽ .3

  البدني.



سجسؾعىة التجريبيىة علىي أفىراد السجسؾعىة الزىا ظة فىي ندىب ت ضىىر تفىؾا أفىراد ال .4
,حضىىىث تراوحىىى  الةيىىىاس البعىىىد  عىىىؽ القبلىىىي فىىىي الةياسىىىال البدنيىىىة )قضىىىد البحث(

كسىىىا تراوحىىى   ،للسجسؾعىىىة التجريبيىىىة ( .48.7،  8.05)ندىىىب الت ضىىىر مىىىا بىىىضؽ 
 (18.03،  2.1)ندب الت ضر للسجسؾعة الزا ظة ما بضؽ 

  التهصيات6ثانيا 6 
 بسا يلى 6 الباحثهصى يفى ضهء ما أسفخت عشه نتائت هحا البحث 

إسىىىىىتخدام البرنىىىىىام  التعليسىىىىىي القىىىىىاعؼ علىىىىىى التىىىىىدري  الستبىىىىىا ؽ ك حىىىىىد السىىىىىالضب  .1
 الجؾانب البدنية فى سباحة الفراشة للسبتدعضؽ. لتعلؼ وإتقانالتدريدية الحد  ة 

 ،لتىدري  الستبىا ؽفاعليىة ابىدلض  إرشىاد   ؾهىح معلسي الدباحة  اسندية ت ويد  .2
 الجؾانىب ومراحله وكياية اسىتخدامه فىي التىدري  وكيايىة بشاعىه، و لىػ للشهىؾ  

 .البدنية 
تذىىجيع معلسىىي الدىىباحة  اسنديىىة علىىي إتبىىىاع أسىىالضب تىىدري  تضىىر نسظيىىة فىىىي  .3

 تعليؼ الدباحة للسبتدعضؽ .
التعليسيىة أ سية الخ   السالضب التدريدية التي تعظي دوراا فعاسا خىالل العسليىة  .4

 .التدري  الستبا ؽ أسلؾاتسذياا مع التحد ث والتظؾير التربؾ  ومشها 
عقىىد نىىىدوال ودورال لرىىق  السعلسىىىضؽ العىىاملضؽ فىىىى مجىىال تعلىىىيؼ الدىىباحة علىىىى  .5

 .فى التدري رياية استخدام السلؾا الستبا ؽ 
 إارا  م يد مؽ البحؾ  فى مراح  التعليؼ السختلفة للت رضد على   ح الشتاع  . .6

 قائسةالسخاجع
 أوال 6 السخاجع العخبية6

ابىىىراتيؼ محسىىىؾد فهسىىىى : تىىى يضر  عىىىض أشىىىكال اسسىىىلؾا الستبىىىا ؽ علىىىى تحدىىىضؽ مدىىىتؾى 
اسدا السهىىارى لىىدى طلبىىة تخرىىص كىىرة القىىدم  كليىىة التربيىىة الرياهىىية اامعىىة السشرىىؾرة، 
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