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الشكر والتقدير
بسم ﷲ الرحمن الرحيم والحمد

رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرس لين

سيدنا محمد الصادق اآلمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أسجد حم داً وش كراً

العظ يم الك ريم ال ذى بعزت ه ت تم الص الحات عل ى م ا أم دنى ب ه م ن

نعمه الصبر والمثابرة التى كانت من ثمراتھا خروج ھذا البحث بھذه الصورة إلى حيز الوجود.
وإن ه يس عدنى ويش رفنى أن أتق دم بآس مى آي ات الش كر والتق دير والعرف ان بالجمي ل إل ى
اس اتذتى االفاض ل المش رفين عل ى ھ ذا البح ث أ.د /أم ل محم د أب و المع اطى أس تاذ الس باحة بقس م
الرياض ات المائي ة والمن ازالت بكلي ة التربي ة الرياض ية بن ات بالزق ازيق  ،أ.د /عبي ر عب دالرحمن
شديد أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت بكلية التربية الرياضية بن ات بالزق ازيق ،
أ.م.د /نادية محمد طاھر شوش ة أس تاذ مس اعد بقس م الرياض ات المائي ة والمن ازالت بكلي ة التربي ة
الرياضية بنات بالزقازيق  .لما بذلوه من جھد وإرشادات علمية صادقة  ،فقد وجدت الباحث ة ل ديھم
رحابة الصدر وتواضع العلماء  ،فكان لبصماتھم وتوجيھاتھم الرشيدة أبل غ األث ر ف ى نف س الباحث ة
وأدائھا إلتمام ھذا البحث فى صورته الحالية فلھم منى جزيل الشكر واالحترام.
كما أتقدم بعظيم شكرى ووافر احترامى إلى كل من األستاذ الدكتور /محمود محمد حسن
استاذ تدريب السباحة بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين بالھرم جامعة حل وان
و األستاذ الدكتور/ابتسام توفيق عب دا ل رازق أس تاذ الس باحة المتف رغ بقس م الرياض ات المائي ة و
المن ازالت ووكي ل الكلي ة لش ئون للتعل يم والط الب س ابقا ً بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات جامع ة
الزقازيق لتفضلھما بقبول مناقشة ھذا البحث  ،فلسيادتھم كل التقدير واالحترام .
كما أتوجه بخالص الشكرإلى جميع زمالئى وأفراد عينة البحث على ما بذلوه م ن تع اون
صادق أثناء إجراء البحث.
وأخي راً أتق دم بآس مى آي ات الح ب والعرف ان إل ى م ن وص انا ﷲ تع الى بھم ا إل ى وال دى
ووالدتى فأشكر ﷲ تعالى على ما حبانى به من والدين صالحين فجزاھما ﷲ سبحانه وتع الى عن ى
وعن أخوتى خير الجزاء فى الدنيا واألخرة ،اما عن زوجى العزيز وابنتى الغالية "نور" ف ال اج د
كلمات شكر تعبرعما بذلوه معى من جھد ومشقة فكان عطائھم بال حدود.
اللھم إن كنت أصبت فبتوفيق منك ع ز وج ل ث م بع ون م ن ح ولى  ،وإن كن ت ق د أخط أت
فلى عذرى فأنا بشر أص يب وأخط ئ فالكم ال ل ك وح دك تبارك ت وتعالي ت إن ك نع م الم ولى ونع م
النصير.
وﷲ ولى التوفيق،
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
الباحثة
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الـمقــدمــــــــــة
المقدمة ومشكلة البحث :
يش ھد لھ ذا العص ر بأن ه عص ر التق دم التكنول وجي ال ذي غم ر مختل ف مج االت الحي اة
وميادينھ ا بص فة عام ة  ،ومج االت التعل يم وال تعلم بص فة خاص ة  ،عل ى إعتب ار أن التعل يم ج زءاً
اليتجزأ من األمن القومي للشعوب  ،وأن المؤسسات التعليمية ھي األمل في صنع المس تقبل  ،مم ا
جعل التعليم أحد اإلستراتيجيات الھامة لتطوير المجتمع  ،وتكنولوجي ا التعل يم ليس ت مج رد مظھ ر
عص رى أو إقتن اء لألجھ زة التعليمي ة  ،ولك ن تط ورت بص ورة تناس ب تط ور العص ر مم ا أث ر
بصورة فعالة فى العملية التعليمية ).(25: 15
ف التطور الش امل للعملي ة التعليمي ة يرك ز عل ى تكنولوجي ا ال تعلم بم ا تقدم ه م ن من اھج
وخبرات تعليمية ثرية ذات أھداف واضحة ومحدده ووسائل توصيل المعلومات وتنمي ة المھ ارات
أثناء استخدام االدوات واالجھزة وإستراتيجيات التعليم  ،وذلك الع داد الم تعلم وتزوي دة ب الخبرات
والمھ ارات لمواجھ ة التط ورات التقني ة الس ريعة وللنھ وض بمجتمع ة عل ى أس اس علم ى س ليم ،
وذلك ما تسعى لتحقيقة جميع دول العالم )(130: 71
ويشير كل من " مكارم حلمي ومحمد سعد زغلول وھاني سعيد " )2001م( إلى أنه ال
يمكن أحداث تغيير في المتعلم أثناء تعليم المھارات الحركية بدون خلق بيئة تعليمية مناسبة  ،وھذا
ال يتحق ق إال م ن خ الل اس تخدام تكنولوجي ا التعل يم الت ي تعم ل بوس ائلھا المتع ددة عل ي خل ق تل ك
البيئة ،والتي يستطيع المتعلم من خاللھا أن يكون خبرته التعليمية عن طريق تعلمه كيفي ة اس تخدام
كاف ة مص ادر المعرف ة والوس ائل التكنولوجي ة الحديث ة المس اعدة لك ي يص ل إل ى المعلوم ة
بنفسه .كما أنه يمكن االستفادة من تكنولوجيا التعليم في المجال الرياض ي م ن خ الل بن اء وتط وير
التصور الحركي عند المتعلم  ،فمن خالل عمليات العرض ثم أس تخدام عائ د المعلوم ات ) التغذي ة
الراجعية ( يمكن التأثير اإليجابي في بناء التصور الحركي وتطويره  ،وتحس ين مواص فات األداء
وسرعة التعلم  ،كما تساعد علي أداء المھارة المعروضة موحدة لجميع المتعلمين  ،وبالتالي تمك ن
من حسن تقييم مدى استيعابھم لھا ،بدال من أن تعرض بأكثر من نموذج بشرى تتفاوت فيه طريق ة
األداء ).(22 :42
ويش ير "محم د عب د الغن ى عثم ان " )1994م( ال ى أھمي ة اس تخدام وس ائل تكنولوجي ا
التعليم فى مج ال ال تعلم الحرك ى  ،حي ث تجعلھ ا اكث ر فاعلي ة وايجابي ة كم ا تجع ل الم تعلم مس ئوالً
ومشاركا ً وايجابيا ًالى حد كبير بعد  1كان مستقبالً ومقلداً بجانب تنشيط عملية توصيل المعلوم ات
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 ،فإن االستعانة بتلك الوسائل ت ؤدى ال ى رف ع العملي ة التعليمي ة بزي ادة س رعتھا حي ث يت أثر االداء
الحركى بشكل واضح فتصبح مواصفات المھارة أكثر دقة وأتقانا ً ).(152: 44
والرسوم المتحركة تعتبر إحدى وسائل تكنولوجيا التعليم التي استخدمھا المعلم فھي تعد
تغيراً نموذجيا ً لمجال تكنولوجيا التربية حيث انتقل التركيز من الطرق التقليدية للتعليم إلى
التركيز على عمليات االتصال بالرسوم المتحركة من خالل أنظمة حديثة مثل الكمبيوتر حيث
تقدم للمتعلم المعلومة من خالل البرامج المتكاملة بالرسوم المتحركة بأزھي األلوان والحركات
والمؤثرات الصوتية وھذا انطالقا ً مما تشير إليه الدراسات السابقة من إقبال المبتدئين المتزايد
علي البرامج التي تحتوى على الرسوم المتحركة حيث تصل النسبة إلى  ، %95.7مما يشير إلى
أنھا وسيلة مشوقة للتعلم ).(52 :49) (41 : 48
كما تعتبر الرسوم المتحركة من تطبيقات الوسائل التعليمية المتعددة التى تزيد من تحسين
الدافعية  ،واتجاھات التعلم بصورة فعالة  ،وتقلل الوقت الذى نحتاج إلية للتعلم  ،وكلمة رسوم
متحركة تعنى جعل العين تستقبل العديد من الصور الساكنة فى ان واحد معا ً إذا ما عرضت
بشكل سريع متواصل فى وجود درجة كافية من الضوء  ،فھى تعطى حياة واضحة لرسم بيانى
يتقدم بسلسلة من الصور تتغير عبر الوقت  ،وھذا التصور البصرى المتحرك يشابة تسلسل فيديو
ماعدا أن الفنان يخلق الرسوم البيانية باستخدام الكمبيوتر أو سلسلة من الرسوم اليدوية عن فيلم
الشياء حقيقية تتحرك ).(15 :24
ويضيف " فرنش 1992) "Frenchم( أن الرسوم المتحركة تلعب دوراً ھاما ً فى
العملية التعليمية حيث انھا تزيد من فاعلية تطبيقات الوسائل التعليمية وكذلك تزيد من دافعية
التعلم ).(167: 68
كما يشير " عبد الحميد شكري " )1995م( إلى أن الرسوم المتحركة تعطي عالما ً
سحريا ً من الخيال الممتع يعيشه الطفل بصفة خاصة بكل عواطفه وأحاسيسه ومشاعره حيث
يتقمص شخصيات محببة لديه باستخدام تكنولوجيا متقدمة في التصوير ).(25 :19
ففى مرحل ة الطفول ة حي اة الص غار خل يط م ن الواق ع والخي ال ل ذا تظھ ر الحاج ة لالھتم ام
بمرحلة الطفولة إذ أن اإلھتمام بھذه المرحلة ھو فى الواقع اھتمام بمستقبل األمة كلھا  ،فالطفل ھو
نصف الحاضر وك ل المس تقبل فالطفول ة ھ ى أس اس األف راد والمجتمع ات  .ل ذا فإع داد الطف ل م ن
النواحى الجس مية والبدني ة والمعرفي ة والنفس ية واالجتماعي ة وت رتيبھم بأس لوب علم ى س ليم  ،ھ و
إعداد لجيل قادر على تحديات المستقبل ) .(39 : 7
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ويرى" محمد عبد المؤمن" )1986م( أن الطفل ف ي ھ ذه المرحل ة ) (12-9س نة ي زداد
لديه النشاط الحركي والمھارات اليدوي ة حي ث ال تمكن م ن الس يطرة عل ي العض الت وال تحكم فيھ ا
إل ى جان ب الح واس واس تخدامھا بص ورة أدق ف ي جم ع الخب رات المختلف ة والمتنوع ة والت ي
يص احبھا ازدي اد الحاج ة إل ى المعرف ة والرغب ة ف ي االبتك ار واكتش اف البيئ ة المحيط ة
به ).(44 : 46
كم ا يش ير "محم د حس ن ع الوى" )1998م( أن مرحل ة الطفول ة المت أخرة تب دأ م ن
) (12-9سنة حيث يزداد في ھذه المرحلة تطور النمو الحرك ي  ،إذ نج د أن الطف ل ي تمكن بدرج ة
كبيرة من التوجيه الھ ادف لحركات ه وم ن الق درة عل ي ال تحكم فيھ ا  ،كم ا تص طبغ حرك ات الطف ل
بقدر كبير من الرشاقة والسرعة والقوة كما تتميز حركات الطفل في ھذه المرحل ة بحس ن التوقي ت
واإلنسيابية  ،ومن أھم ما يتميز ب ه طف ل ھ ذه المرحل ة س رعة اس تيعاب وتعلم ه للحرك ات الجدي دة
والقدرة علي الموائمة الحركية لمختلف ظروفة ).(135 :36
وتعتبر السباحة من األنشطة الترويحية الممتعة والمحببة حيث تضيف علي ممارسيھا
لونا ً فريداً من البھجة والنشاط والحيوية ،كما تمارس في مراحل العمر المختلفة ھذا باإلضافة إلى
الفوائد العديدة ،حيث أن للسباحة فوائد متعددة تعود علي الفرد الممارس بفوائد كثيرة في نواحي
متعددة وھي الناحية الترويحية والنفسية والعالجية وكذلك الناحية البدنية و المعرفية
والفسيولوجية ).(12 :4
وتعتبر مدارس السباحة ھى أحد وأھم االنشطة التطبيقية للسباحة التعليمية وھى عبارة
عن مشروع تعليمى منتشر بجميع المؤسسات التى بھا حمامات سباحة تعليمية  ،ويعتمد ھذا
المشروع على تقديم خدمة تعليم السباحة مقابل أشتراك مادى يحدد بواسطة الجھة االدارية
المسئولة عن حمام السباحة بھذة المؤسسة  ،وقد زاد االھتمام بمدارس تعليم السباحة وأصبح لھا
أھمية كبرى فى مجال العمل فى رياضة السباحة ).(20 :13
وقد ظھرت مشكلة البحث حي ث أن ه ف ى ظ ل التق دم الس ائد ف ى عص رنا الح الى واس تخدام
االساليب الحديثة فى عملية التعليم والتعلم فى مجال التربية الرياضية بصفة عامة والسباحة بصفة
خاص ة  ،وألھمي ة الحاس ب االل ى ومس اعدته ف ى عملي ة التعل يم وال تعلم م ن خ الل اس تخدام انم اط
مختلفة والتى من ضمنھا الرسوم المتحركة  ،فقد ت رى الباحث ة أن الب رامج التعليمي ة إذا ت م تنفي ذھا
بأسلوب الرسوم المتحركة وباستخدام تكنولوجي ا الحاس ب االل ى م ن الممك ن أن تلع ب دوراً ھام ا ً
ف ى المج ال التعليم ى وخاص ة لالطف ال ف ى المرحل ة الس نية م ن ) (10-9س نة  ،فم ن خ الل خب رة
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وعمل الباحثة كمعلمة سباحة بفصول تعليم السباحة بمرك ز خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ف ي كلي ة
التربي ة الرياض ية للبن ات جامع ة الزق ازيق الحظ ت ع دم الوص ول ال ى المس توى المطل وب م ن
االتق ان ف ى مس توى االداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ب الرغم م ن الجھ د المب ذول م ع
ھؤالء االطفال فى التدرج التعليمى بالمھارة
وترج ع الباحث ة ع دم الوص ول ال ى المس توى المطل وب م ن االتق ان ف ى مس توى االداء
المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ال ى مايش عر ب ه االطف ال م ن مل ل وتش تت ذھن ى نتيج ة
لالساليب التقليدية  ،حيث أن الطريقة المتبعة في مدارس تعليم السباحة ھي الطريق ة التقليدي ة الت ي
تعتمد علي مصدر واحد للمعرفة وھو الش رح م ن جان ب المعل م يتبع ة ع رض النم وذج دون أدن ي
مش اركة فعلي ة للمتعلم ين ف ي الموق ف التعليم ي مم ا أدى إل ى وق وف المتعلم ين موق ف س لبي ف ي
عملية التعلم  ،كما ان ھناك من اليستطيعون رؤيه نموذج المھاره بشكل واضح م ن زواي ا مختلف ة
وبالتالى اليتضح لھم النواحى الفنية ألداء المھاره بص ورة س ليمة  ،وبالت الي ع دم مراع اة الف روق
الفردية بين المتعلمين وعدم استخدام الوسائل التعليمية الحديثة فى عملي ة ال تعلم والت ى لھ ا تأثيرھ ا
الفعال على تنشيط الذھن ورفع مستوى االداء لسباحة الزحف على البطن.
وترى الباحثة أن القيام بھذا البحث ھو محاولة الستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا التعليم
الحديثة وھى الرسوم المتحركة من خالل برنامج تعليمي ومعرفة تأثيره علي تعلم سباحة الزحف
على البطن كمحاولة ال يجاد بعض الحلول التي قد تساھم في النھوض بالعملية التعليمية داخل
مدارس تعليم السباحة ورفع مستوى األداء المھارى في سباحة الزحف على البطن ولمعرفة
الدور الذي تلعبه في توضيح مراحل األداء الحركي والجانب المعرفي المصاحب لھا.
وبھدف توفير عنصر التشويق واإلثارة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  ،والعمل
علي استفادة كل متعلم من زمن الوحدة التعليمية كامالً كال حسب قدرته وإمكانياته وذلك يؤدي
إلى سرعة التعليم باإلضافة إلى استثارة دافعية المتعلمين أثناء التعليم.
وعلي حد علم الباحثة وقراءتھا النظرية وبالرغم من تعدد الدراسات التى اجريت فى ھذا
المجال ومنھا دراسة "عالء الدين المحمدى")2002م() "، (25عال على عبد الحليم"

)2008م() "، (24رشيد عامر محمد")2003م()"، (11عثمان مصطفى عثمان  ،ھشام
محمد عبد الحليم ")2003م() (22اال انة اليوجد أى دراسة قد تناولت تأثير استخدام الرسوم
المتحركة علي تعلم سباحة الزحف علي البطن مما يضيف صفة الحداثة للبحث وأيضا من منطلق
االھتمام باألساليب الحديثة في التعلم كمحاولة لتصميم برمجية كمبيوتر تعليمية معدة بتقنية
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الرسوم المتحركة وتأثيرھا علي تعلم سباحة الزحف على البطن وعلى جوانب التعلم )مھارية –
وجدانية -معرفية( من منظور االھتمام بالفرد كوحدة واحدة.

ھدف البحث:
يھدف ھذا البحث إلى بناء برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ومعرفة تأثيره
علي تعلم سباحة الزحف على البطن لألطفال المبتدئين من سن ) (10-9سنوات :
 مستوى االداء المھارى والتحصيل المعرفي لسباحة الزحف علي البطن لمجموعتيالبحث )التجريبية  -الضابطة(.
 التعرف على االراء واالنطباعات الوجدانية الطفال المجموعة التجريبية نحو استخدامالرسوم المتحركة فى تعلم سباحة الزحف على البطن.

فروض البحث:
 .1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط القياسين القبلى والبعدي للمجموعة التجريبية في
متغيرات مستوى األداء المھاري والتحصيل المعرفي لسباحة الزحف علي البطن لصالح
القياس البعدي.
 .2توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في
متغيرات مستوى األداء المھاري و التحصيل المعرفي لسباحة الزحف على البطن
لصالح القياس البعدي.
 .3توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في
متغيرات مستوى األداء المھارى و التحصيل المعرفي لسباحة الزحف على البطن
لصالح المجموعة التجريبية.
 .4وجود اختالف بين االراء واالنطباعات الوجدانية الطفال المجموعة التجريبية نحو
استخدام الرسوم المتحركة في تعلم سباحة الزحف علي البطن.
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مصطلحات البحث:
البرنامج :
ھو عبارة عن الخطوات التنفيذية لعملية التخطيط لخطة صممت سابقا ً وما يتطلبة ذلك
التنفيذ من توزيع زمنى وطرق تنفيذ وإمكانات تحقق ھذة الخطة ).(17 :18

الرسوم المتحركة:
ھو استخدام تقنيات التصوير التي تعتمد علي تسجيل اللقطات بشكل منفصل ومتتابع ينتج
عنھا شريط من الصور يعرف بنظام الحركة المتقطعة تحدث عند المشاھدة من خالل شاشة
العرض لإليھام بالحركة وھي بذلك تعتمد علي تقنية من تقنيات اإلنتاج التي تمكن الفنان من
التصرف في عمليات التصميم لكل إطار علي حدة ).(36 :6

التعلـــــــم:
ھو تغيرأداء المتعلم أو تعديل سلوكه نتيجة لمروره بخبرات تعليمية معينة والمران عليھ ا
 .بمعنى أن التعلم مرتبط بتعديل السلوك والخبرات التى يمر بھا المتعلم فيحدث التعديل ف ى س لوك
المتعلم أثناء إشباع الحاجات وبلوغ األھداف بغرض التكيف فى المواقف الجديدة ).(38 :63

التعلم الحركى:
عملية إكتساب وص قل وتثبي ت المھ ارات الحركي ة خ الل اإلع داد التكنيك ى للوص ول إل ى
أعلى مستوى ممكن من الصورة المثالية للتكنيك الرياضى ).(221: 23

التعليم:
ھو مجموعة االستراتيجات واالساليب التى يتم من خاللھا تنمية المعلومات والمھارات
واالتجاھات عند الفرد أو مجموعة من االفراد ،سواء كان ذلك بشكل مقصود أو غير مقصود
،بواسطة الفرد نفسة أو غيرة ).(32: 33
المبتدئين* :
ھم االطفال الذين يتراوح أعمارھم بين ) (10-9سنوات والذين لم يسبق لھم تعلم مھارات
السباحة .
*تعريف اجرائى.

الفصل الثانى
القراءات النظرية والدراسات السابقة
اوالً :القراءات النظرية.
 تكنولوجيا التعليم. الحاسب االلى كأحد أشكال تكنولوجيا التعليم. التعلم. التعلم الحركى. الرسوم المتحركة. السباحة. -خصائص المرحلة السنية من  12-9سنة.

ثانيا ً :الدراسات السابقة.
التعليق على الدراسات السابقة.
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أوال :القـراءات النظريـة
تكنولوجيا التعليم:
أدت الثورة العلمية والتكنولوجية التى يشھدھا العالم اليوم إلى إع ادة النظرف ى اس تراتيجية
استخدام تكنولوجيا التعليم  ،فلم يعد ينظرإليھ ا كوس يلة تعليمي ة فق ط  ،ب ل أص بح ينظ ر اليھ ا ك نظم
كاملة تستخدم ف ى العملي ة التعليمي ة لتحقي ق أھ داف مح ددة بحي ث تص بح ج زءاً متك امالً م ن نظ ام
اكبر واضح الھدف  ،متماسك المكونات التى يقوى بعضھا البعض ).(56 :9
والتط وير الش امل للعملي ة التعليمي ة يركزعل ى تكنولوجي ا التعل يم بم ا تقدم ة م ن من اھج
وخبرات تعليمية ثرية ذات أھداف واضحة ومحددة  ،منھا إعداد المعل م الكف ئ ال ذى يعتب ر ج وھر
العمل التربوى  ،وايضا ً إعداد الم تعلم وتزوي دة ب الخبرات والمھ ارات لمواجھ ة التط ورات التقني ة
السريعة للنھوض بمجتمعة على أساس علمى سليم ).(130 :72
ويشير "مھدى سالم" )2002م( الى أن تقنيات التعليم لعبت دوراً ھاما ً فى تحديث عملية
التعليم لتحقيق تعلم فعال ولتحقيق اكبر قدر من النتائج التعليمية المرغوبة ).(21: 60
ويرى" عبدﷲ الفرا" )2003م( أن التطبيق الواعى للتكنولوجيا سوف يزيد م ن أنتاجي ة
العملي ة التعليمي ة وذل ك بتحري ر المعل م م ن االعم ال الروتيني ة والمس اھمة ف ى التأك د عل ى الخب رة
الحس ية المباش رة ووض ع االطف ال ف ى مواق ف تحف زھم عل ى التفكي ر واس تخدام
الحواس ).(130 :21
وتذكر "وفيقة سالم" )2007م( أن المستحدثات التكنولوجي ة ق د إكتس بت أھمي ة متزاي دة
من أجل زيادة معطيات العملية التعليمية وترقيتھا ،فعلى الرغم مما قدمت ه التكنولوجي ا م ن وس ائط
إتص ال تكنولوجي ة إال أن التعل يم ف ى كاف ة المراح ل المختلف ة ل م يس تفد م ن ھ ذه الوس ائط حي ث أن
إستخدامھا فى التعليم ما زال محدودا إلى درجة كبيرة ،حيث يتطلب من جانب المعلم معرفة وفھ م
التغي رات العلمي ة والتكنولوجي ة واإلس تفادة م ن اإلنج ازات التكنولوجي ة وإس تخدامھا ف ى
العملية التعليمية ).(9 :63
ومن ھنا فإن التكنولوجيا عبارة عن تخطيط واعداد وتط وير وتنفي ذ وتق ويم كام ل للعملي ة
التعليمية من مختلف جوانبھا المعرفية والحركية والوجدانية من خ الل وس ائط تكنولوجي ة متنوع ة
تعمل جميعھا بشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أھداف عملية التعليم ).(128 :63
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أھمية تكنولوجيا التعليم فى المجال الرياضى:
يش ير"محم د س عد زغل ول")2001م( إل ى أن الكثي ر م ن االبح اث ف ى مج ال االنش طة
الرياضية أكدت على أھمية العالقة بين فاعلية التدريس ووس ائل تكنولوجي ا التعل يم بم ا ي ؤدى ال ى
االرتقاء بالعملية التعليمية ويمكن توض يح أھمي ة تكنولوجي ا التعل يم ف ى مج ال تعل م أنش طة التربي ة
الرياضية فيما يلى:
 -1جاذبية التدريس وفاعليتة فى أستثارة وبث النشاط فى المتعلم.
 -2التأثير فى االتجاھات السلوكية والمفاھيم العلمية واالجتماعية للمتعلم .
 -3اداء المھارة بصورة موحدة  ،والتقليل من أخطاء اداء النموذج.
 . -4يمكن التدريس العداد كبيرة من المتعلمين .
 -5بقاء أثر التعليم  ،توفير الوقت.
 -6مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  ،االھتمام بالتعلم الفردى.
 -7تكوين بيئة تعليمية مناسبة ،وفاعلية التدريس ).(25،24 :42

أسھامات تكنولوجيا التعليم:
 -1تعزيز التفاعل وزيادة المشاركة االيجابية للمتعلمين عن طريق الوسائل الحديثة.
 -2تس ھيل مھم ة المعل م ف ى تھيئ ة الف رص والمواق ف واس تثارة اھتم ام المتعلم ين وأش باع
حاجاتھم للتعلم و تنشيط دافعيتھم.
 -3ترسيخ وثبات مادة الت دريس واطال ة فت رة احتف اظ المتعلم ين بالمعلوم ات وذل ك بمش اركة
حواس المتعلم.
 -4تشجيع المعلم على تبنى مواقف تربوية جديدة تبعدة عن التقليدية وتقربة من روح العص ر
ومسايرة التطور العلمى والتكنولوجى ).(63،62 :54

الحاسب االلى كأحد اشكال تكنولوجيا التعليم :
يعتبرالحاسب االل ى م ن االجھ زة التكنولوجي ة الت ى حظ ت باھتم ام المتخصص ين ف ى المج ال
التربوى والتعليمى  ،فأخذ ابعاداً جدي دة وعناي ة خاص ة ب التغيير ف ى أس اليب واس ترتيجيات التعل يم
والتعلم ) .(259: 63
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ولقد كان لظھور الحاس ب االل ى كنت اج لتطبيق ات العل م أث ر ايج ابى كبي ر ف ى مج االت حياتي ة
كثيرة من بينھا المجال الترب وى والتعليم ى  ،فق د ش ھد الحاس ب االل ى التعليم ى أھتمام ا ً كبي راً ف ى
دول الع الم المتق دم ف تم تص ميم العدي د م ن الب رامج ونف ذت الكثي ر م ن المش روعات وأجري ت
الدراسات فى ھ ذا المج ال حت ى أص بح الحاس ب االل ى وس يلة تعليمي ة معت رف بھ ا تس اعد الم تعلم
عل ى زي ادة التحص يل وتنم ى في ة الكثي ر م ن المھ ارات وت وفر علي ة الوق ت والجھ د ف ى مواق ف
تعليمية كثيرة ).(12 : 54
يعتبر أستخدام الحاسب االلى فى مجال التعليم من أھم الموضوعات التى شغلت فك ر الع املين
فى المجال التربوى حيث أن أستخدامة فى التعليم ال يعنى أنه س يحل مح ل المعل م ب ل يقتص ر دور
الحاسب االلى على أنة وسيلة تعليمية مساعدة فى عملية التعليم .
فالتعليم بمساعدة الحاسب االلى أصبح يس تخدم كمعل م مس اعد ف ى عملي ة التعل يم  ،حي ث يمث ل
استخدامة فى الشرح والتدريبات والنمذجة وااللعاب التعليمية كمعزز يساعد على تقوية المتعلم ين
من خالل امدادھم بتغذي ة رجع ة متنوع ة حس ب اس تخدامھا ف ى المواق ف التعليمي ة حي ث يت يح لھ م
الفرصة للعمل بسرعتھم الخاصة وبمدھم بعنصر التش ويق  ،كم ا ان ه ي وفر بيئ ة تعليمي ة أق رب م ا
تكون الى الموقف التعليمى الحقيقى ).(233 :16
ويذكر "فتح الباب عبد الحليم")1995م( أن التعلم يتأثر باالداة الت ى يس تخدمھا الم تعلم وم ن
ثم فالحاسب االلى كأداه تجعل لعملية التعليم والتعلم خصائص تختلف عن غيرة من االدوات وھ ى
وضوح معدل تعلم الفرد  ،وتقديم التغذية الرجعة للمتعلم وكذلك ف إن ال تعلم بالحاس ب االل ى يس مح
لكل متعلم أن يخطو فى تعليمة حسب جھدة وسرعتة الخاصة ).(58 :30
وي رى "محم د عبي دان  ،وع ادل ع وض" )1995م( أن ب رامج الكمبيوترالتعليمي ة
أصبحت اكثر رس وخا ً مم ا جع ل الع الم يش ھد نقل ة نوعي ة ف ى مج االت التعل يم وال تعلم ھ ذة النقل ة
اساسھا التطوير التربوى القائم على التكنولوجيا الحديثة المتمركزة على الكمبيوتر ) .(171: 43
ويوض ح "من ذر كم ال" )1999م( أن عملي ة اع داد ب رامج تعليمي ة قائم ة عل ى أس تخدام
الكمبيوتر ليست عملية سھلة بل ھى عمليه غاية فى الصعوبة والتعقيد وتتطل ب وقت ا ً وجھ داً وم االً
وخب رة كم ا انھ ا تم ر بمراح ل عدي دة قب ل أن تظھ ر بالص ورة الت ى نراھ ا عليھ ا وق د يق وم بھ ذة
المراحل فريق عمل أو قد يقوم بھا شخص واحد تت وافر لدي ة خب رات ذات مواص فات مح ددة مث ل
االلمام المھارة العلمية ،طرق التدريس ،االخراج المھارى  ،والبرمجية ) أى متخصص فى مج ال
البرمجيات() .(35 :56
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التعلـــم:
التعلم عملي ة أساس ية ف ى الحي اة  ،فك ل مظاھرالنش اط الب دنى ورائھ ا عملي ة ال تعلم  ،وم ن
خالل ھذا التعلم تنمى أنماط السلوك التى تؤثر ف ى حي اة الف رد وف ى تط وير الشخص ية االنس انية ،
كما تلعب ھذة المظاھر فى تحديد سلوك الكائنات الحية م ن خ الل مس اعدتھا عل ى أكتس اب بع ض
المظاھر السلوكية الحركية كالجرى والقف ز والوث ب والمظ اھر العقلي ة كالتفكيروح ل المش كالت ،
فع ن طري ق ال تعلم أثن اء مراح ل النم و المختلف ة ي تعلم الطف ل الكثي ر م ن المھ ارات والمع ارف ،
ف التعلم عملي ة معق دة ومس تمرة وتس تغرق حي اة الطف ل بأكملھ ا  ،ك ى يكتس ب مھارات ه وس لوكه
ومعلومات ه ومعارف ه  ،وتظھ ر نت ائج ال تعلم ف ى أل وان النش اط الت ى يق وم بھ ا وفيم ا ينج زه م ن
أعمال ).(126: 36
يجم ع الكثي ر م ن علم اء ال نفس عل ى ان ال تعلم يح دث عن دما ي ؤثر الموق ف المثي ر عل ى
الشخص المتعلم وخبرت ه وذاكرت ه بم ا ي ؤدى إل ى التغي ر ف ى س لوكه وتص رفاته  .وم ن ھن ا يمك ن
تعريف التعلم بأنه تغير فى أداء الشخص سواء كان األداء معرفيا أم إنفعاليا أم حركيا  ،وأن يك ون
لھ ذا التغي ر ص فة اإلس تمرار النس بى  ،كم ا أن ه ال يرج ع إل ى عملي ة النض ج الجس مانى أو ت أثير
العقاقير).(123 :12
ويشير "أسامة راتب")1999م( الى أن التعلم بش كل ع ام "عملي ة تغيي ر دائ م ف ى س لوك
الفرد  ،وينشأ نتيجة الممارسة ويظھر تغير فى االداء" ).(39: 4
ويعرفه "محمد على القط " )2000م( انة عب ارة ع ن عملي ة تغيي ر أو تع ديل ف ى س لوك
متعلم السباحة نتيجة قيامة بنفسة بنوع من النش اط بحي ث يش ترط اال يك ون ھ ذا التغيي ر أو التع ديل
قد تم نتيجة للنضج أو بعض الحاالت المؤقتة كالتعب أو التخدير او ما شابة ذلك) .(14: 47
ويرى"مھدى محمود سالم" )2002م( إن ال تعلم نش اط إنس انى  ،يس تدل علي ه م ن أث اره
ونتائجه بإعتباره تغيرا فى السلوك ناتجا عن تفاعل الفرد فى موقف معين وظروف خاص ة ،وھ ذا
التغي ر يعتب ر ش به دائ م ف ى األداء للف رد ولحدوث ه تح ت ت أثير الخب ره ،أو الممارس ه ،أو
التمرين" ).(74 :60
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شروط التعلم:
ھناك ثالث شروط أساسية البد من توافرھا حتى تتم عملية التعلم وھى:
 .1وجود الدافع الذى يدفع الفرد للتعلم.
 .2الممارسة  :أى يقوم المتعلم بذلك الجھد لتحقيق الغرض الذى ينبغى الوصول اليه.
 .3أن يكون المتعلم على درجة عالية م ن النض ج الب دنى والعقل ى واالنفع الى ال ذى يس مح ل ه
بممارسة النشاط الالزم لتعليمة ).(20-19: 36

أسـس التعلـم:
تذكر" وفيقة سالم" )2007م( أنه يجب على المتعلم مراع اة بع ض األس س عن د إختي ار
وسائط اإلتصال التعليمية وتتمثل فى:
 -1الف روق الفردي ة ب ين المتعلم ين :فيج ب إختي ار وس ائط اإلتص ال التعليمي ة الت ى يس تطيع م ن
خاللھا مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين
 -2مش اركة الم تعلم  :يج ب أن يش ارك الم تعلم ف ى البح ث ع ن المعلوم ات م ن مص ادرھا ،وأن
يعرف ما ھو الشئ المطلوب منه ،وأھميته فى عملية تعلمه.
 -3اإلدراك :اإلدراك أس ـاس التعل ـم  ،وھ ـو العملي ة الت ى يع ى الم تعلم ع ـن طريقھ ا الع الم
ال ـذى يح يط ب ه  ،ويفس ـره حس ـب خبرات ه الس ـابقه مس ـتخدما ف ـى ذل ك الح واس
الخمس).(42:63

التعلـم الحركـى :
يشير "على مص طفى ط ه" )1999م( إل ى أن ال تعلم الحرك ى يعتب ر أح د أھ داف العملي ة
التعليمي ة العام ة الت ى تمي ز حي اة اإلنس ان  ،حي ث ال يخل و النش اط اإلنس انى بمختل ف أنواع ه م ن
التعلم ،كما تمثل عملية التعليم وال تعلم إح دى األس س الھام ه ف ى حي اة اإلنس ان  ،ويتف ق العدي د م ن
المتخصصين فى مجاالت علم ال نفس التعليم ى وال تعلم الحرك ى عل ى أن عملي ة ال تعلم عب ارة ع ن
دخول الجديد فى حياة اإلنسان وسلوكه  ،أوحدوث تغيير وتعديل فى ھذا السلوك الذى ين تج أساس ا
عن قيام الكائن الحى بنشاط يؤدى إل ى ح دوث إس تجابة معين ة تظھ ر ف ى ش كل التغيي ر أو التع ديل
الجديد فى السلوك ).(9 :28
ويعرفة"محمد ع الوى" )1997م( أن ه ھ و "عملي ة تحس ين التواف ق الحرك ى  ،ويھ دف
إل ى إكتس اب المھ ارات الحركي ة  ،والق درات البدني ة ،والس لوك المناس ب للمواق ف
المختلفة" ).(171 :37

12

أن التعلم الحركى ھو "مجموعة من العمليات المالزمة للتدريب والخب رة  ،والت ى ت ؤدى
إلى تغير دائم فى القدرة على األداء المھارى" ).(153 :73

مراحل التعلم الحركى :
تمر كل حركة بمراحل ثالثة حتى يكتسب الفرد القدرة الكافية إلتقانھا وھذه المراحل فى:
 -1مرحلة إكتساب التوافق األولى لألداء الحركى.
 -2مرحلة إكتساب التوافق الجيد لألداء الحركى.
 -3مرحلة إتقان وتثبيت األداء الحركى ).(227 : 23

الرسوم المتحركة:
تعتبر الرسوم المتحركة إح دى وس ائل تكنولوجي ا التعل يم الت ي اس تخدمھا المعل م فھ ي تع د
تغي راً نموذجي ا ً لمج ال تكنولوجي ا التربي ة حي ث انتق ل التركي ز م ن الط رق التقليدي ة للتعل يم إل ى
التركيز على عمليات االتص ال بالرس وم المتحرك ة م ن خ الل أنظم ة حديث ة مث ل الكمبي وتر حي ث
تقدم للمتعلم المعلومة من خ الل الب رامج المتكامل ة بالرس وم المتحرك ة ب أزھي األل وان والحرك ات
والمؤثرات الصوتية وھ ذا انطالق ا ً مم ا تش ير إلي ه الدراس ات الس ابقة م ن إقب ال المبت دئين المتزاي د
علي البرامج التي تحتوى على الرسوم المتحركة حيث تصل النسبة إلى  ، %95.7مما يش ير إل ى
أنھا وسيلة مشوقة للتعلم وتساعد علي تحسين طرق التدريس ).(52:49) (41:48
وت ذكر" ف اتن أب و الوف ا ")1984م( أن الرس وم المتحرك ة وس يلة م ن وس ائل التعل يم
الحديثة التى تؤدى الى أحداث تغيي رات ف ى المف اھيم والعالق ات والخص ائص الت ى تعط ى ص ورة
جدي دة للتعل يم والحي اة العلمي ة ف ى جوانبھ ا المختلف ة حي ث انھ ا تع د بع داً م ن أبع اد الث ورة العلمي ة
المعاصرة االكثر تعدداً،كما تؤكد على أن الرسوم المتحركة تقض ى عل ى عملي ة الفص ل ب ين العل م
النظرى والعلم التطبيقى  ،وھى شكل من أشكال الفن الجديد نسبيا ً وعليه فى الوق ت الحاض ر تلبي ة
مطال ب مختلف ة م ن ش تى المص ادر لك ل منھ ا طابع ة الخ اص عل ى مس توى م ن التح دى والخي ال
والمھارة ).(2:29
ويرى "محمد مع وض" )2000م( أن انتش ار الرس وم المتحرك ة كوس يلة تعليمي ة ي زداد
انتشاراً يوما ً بع د ي وم ف ي جمي ع أنح اء الع الم حي ث أنھ ا تعتب ر م ن وس ائل االتص ال الحديث ة الت ي
تستخدم في ميدان التعليم ).(36 :49
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وعلي الرغم م ن ارتف اع تك اليف إنت اج أف الم الرس وم المتحرك ة إال أنھ ا تض يف إب داعات
وإمكانيات تجعلھا ضرورية االستخدام في ظل تطور المواد الفيلمية باستخدام الكمبيوتر مما ي وفر
الوق ت والجھ د والتك اليف ف ي إنت اج مث ل ھ ذه النوعي ة م ن األف الم وتس ھل مس يرتھا لتوس ع نط اق
استخدامھا في العملية التعليمية ،وذلك ألن فيلم الرسوم المتحركة ھو أحب متعة إلى األطف ال وھ و
منشط لخيال الطفل ويستطيع أن يساھم في بناء وتعلم الطفل وترفيه ).(9 : 57) (27 :52
ويظل ألفالم الرسوم المتحركة جمالياتھا الفنية الخاصة ،حيث أنھا تعبر عن عالم خيالي
يبھر كل من يراه من كبار وصغار .فلھا أسلوبھا الفني إلنت اج أف الم مرئي ة  ،يق وم في ه ُمن تِج الف يلم
بإعداد رسوم للحركة بدالً م ن تس جيلھا بآل ة التص وير كم ا تب دو ف ي الحقيق ة  ،ويس تلزم إنت اج ف يلم
للرس وم المتحرك ة تص وير سلس لة م ن الرس وم أو الحرك ات واح دًا بع د اآلخ ر ،بحي ث يمث ل ك ل
إطار في الشريط الفيلمي رسما ً واحداً من الرسوم  ،ويحدث تغيير طفي ف ف ي الموض ع للمنظ ر أو
الشيء الذي تم تص ويره م ن إط ار آلخ ر ،وعن دما ي دار الش ريط ف ي آل ة الع رض الس ينمائي تب دو
الصور المتتالية وكأنھا تتحرك).(77
وتعتمد أفالم الرسوم المتحركة غالبا ً على الصوت والص ورة مع ا ً  ،وك ان اس تخدامھا ف ي
أول األمر مقصوراً علي مجرد الترفية  ،ولم تس تخدم ف ي مج ال التعل يم إال عن دما ظھ رت الرغب ة
في تحسين نوعية التعليم بناء علي ظھور فلسفات تربوية وبحوث علمية ).(118 :25
ويش ير ك الً م ن" س يمون 1994) " simonم(  ،و"مص طفى عب د الس ميع")1999م(
إلي أن الصوت يلعب دوراً ھاما ً ف ي التعل يم خاص ة أن ه يس تخدم كثي راً كب ديل أفض ل م ن اس تخدام
النص في العملية التعليمية ،وال يشترط أن يكون الصوت كامالً يلق ي عل ي المتعلم ين ف ي عملي ات
التعل يم المختلف ة  ،ف التغزير دائم ا ً يس اعد الم تعلم عل ي التق دم ف ي عملي ات التعل يم م ن خ الل
البرنامج ) .(147 :54) (40: 74
حي ث ي رى" ت وم ھ ايورد

1993) "Tom Hayweerdم( و"مص طفى عب د

السميع")1999م( أن الحركة ترتبط بكل من عنصرى النص والصورة ،بمعني أن الحركة يجب
أن تكون مطلوبة ومعبرة حيث أن الصور المتحركة أفضل وأوق ع عل ي نف س الم تعلم م ن الص ور
الثابتة ،ألنھا تزي د م ن الجاذبي ة والتش ويق وتجعل ه أكث ر تف اعالً م ع البرن امج فل يس
يظل النص والص ورة ث ابتين دائم ا ً ف ي بع ض الم واد العلمي ة مث ل التربي ة
.(145 :54) (1:

ش رطا ً أن

الرياض ية )76
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ويتفق ك الً م ن" مص طفي عب د الس ميع ")1999م(" ،عب د الحمي د ش رف" )2000م(،
و"محمد سعد زغلول وآخرون" )2001م( علي أن الصور المتحركة لھا تأثيرھا اإليجابي أكث ر
من الص ور الثابت ة حي ث تض من عام ل التش ويق وتعم ل عل ي تجس يد المع اني وفھ م موض وعات
التعلم وشد االنتباه لدي المتعلم ،كما أنھا تساعد المعلم علي اختصار زم ن ش رح المھ ارة التعليمي ة
 ،فالحركة تزي د م ن عملي ة التفاع ل ب ين الم تعلم والبرن امج أو الم ادة الم راد تعليمھ ا )(145 :54
).(162 :42) (77 :17
فعن طريق الوسائط المتع ددة "ال نص – الرس وم – الحرك ة  -الص وت" نس تطيع توص يل
المعلومة أو الرسالة بصورة افضل وخصوصا ً عن د اس تخدمھا ف ى العملي ة التعليمي ة ،فھ ى تس اعد
عل ى ح دوث ال تعلم بص ورة أفض ل وأيس ر ،وتعم ل عل ى زي ادة فاعلي ة الم تعلم وتجع ل العملي ة
التعليمية اكثر تشويقا ً وبالتالى تحقق االھداف التعليمية ).(147 :54

مفھوم الرسوم المتحركة:
أفالم الرسوم المتحركة عبارة ع ن أف الم ال تق وم عل ى حرك ة اإلنس ان كم ا ھ و الح ال ف ي
األفالم الحية وانما علي تحريك الخطوط المرسومة وھي تقوم علي نفس مبدأ اإلنس ان الح ي ال ذي
نراه يتحرك علي الشاشة وھي أن كل ثاني ة م ن حركت ه ف ي الطبيع ة تس تغرق  24ك ادراً وص ورة
وكل جزء من الحركة التي تشغل ھذه الحرك ة مج زأة عل ي م ده عل ي ھ ذا الك ادر وعن دما يتعاق ب
ھذه الك ادرات بع د ذل ك ف ي الع رض وب نفس الس رعة الت ي ت م بھ ا التص وير ،تب دو ھ ذه الجزئي ات
الك ادرات المنفص لة والمس تقلة م ن الحرك ة وكأنھ ا حرك ة مس تمرة أو متص لة كم ا كان ت حرك ة
حقيقي ة وحي ة  ،وبت والي ھ ذه الث واني المليئ ة بالحرك ة فإنن ا نحص ل عل ي حرك ة واقعي ة وطبيعي ة
طوال فيلم كامل ھ ذه ببس اطة فك رة الرس وم المتحرك ة  ،والرس وم المتحرك ة فض الً ع ن أنھ ا ذات
أھمي ة كب رى م ن الناحي ة الترفيھي ة إال أنھ ا تعل م دوراً آخ ر ال يق ل أھمي ة ع ن ذل ك م ن الناحي ة
التعليمية والتوضيحية أيضا في الناحية التربوية حيث أنھا أكثر توصيالً للمضمون ).(16 :66
إن كلمة ) (Animationليس لھا مقابل مح دد بلغتن ا العربي ة ومعناھ ا ب الالتينى التحري ك
بإضفاء الحياة على الموضوع المراد تحريكة لذا فان أقرب تعبيريمكننا استعمالة ھ و ف ن التحري ك
 ،كما تستعمل الرسوم المتحركة كمفھوم مرادف لمعن ى كلم ة ) (Animationالت ى تش تمل بلغتن ا
كل أن واع التحري ك كالرس م ذات البع دين أو ال ثالث ابع اد وتحري ك ال دمى والع رائس والصلص ال
وكل أنواع التحريك االخرى ).(13 : 25
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تعريف الرسوم المتحركة :
"ھي عبارة عن رس ومات متتالي ة ذات تغي رات طفيف ة مع دة ومرتب ة للتص وير والع رض
علي شكل فيلم سينمائي" ).(9 :67
"ھ ى األف الم الت ي تعط ي الحرك ة والحي اة إل ى األش ياء الس اكنة وغي ر الناطق ة مث ل
الرسومات أو العرائس اعتماداً علي خاصية ثبات الرؤية " ).(25 : 19
" مجموع ة م ن الص ور الس اكنة ذات التت ابع الحرك ي م ن خ الل رس ومات مس تقلة
وبعرضھا ينتج عنھا اإليھام بالحركة" ).(25 : 55
الرسوم المتحركة تعنى جعل العين تستقبل العديد من الصور الساكنة فى ان واحد مع ا َ اذا
ما عرضت بشكل سريع ومتواصل ).(237 :72
الرسوم المتحركة ھى العملية التى نرى بھا الصور الثابتة تتحرك وكل صورة ما ھ ى اال
لقطة فى فيلم يعرض بمعدل  24صورة فى الثانية مما يجعل الصورة تبدو متحركة ).(77

خصائص الرسوم المتحركة:
تكمن أھمية الرسوم المتحركة كوسيط مرئى فى تأثيرھا القوى على اتجاه التفكير الم ؤدى
من خ الل النص وص المكتوب ة )الس يناريوھات( و التص ميمات المرس ومة المقترح ة والت ى تھ دف
الى انتاج عمل فنى له خصائص وقدرة على التعبير من خالل ھذا الوسيط.
لذا فرض على مبتكرى وفنانى الرسوم المتحرك ة أن يكون وا ق ادرين عل ى التفكي ر بم نھج
مرئى يتضمن الجان ب المعرف ى م ن اس تيعاب لقواع د التك وين والل ون والتوقي ت وق وانين الحرك ة
والجاذبية والضوء  ،باالضافة للجانب الوجدانى والذى يھدف الى تنشيط القيم الحسية والعاطفي ة ،
والجان ب المھ ارى وال ذى تس تخدم في ة الخام ات المختلف ة وال تمكن م ن الوس ائط التكنولوجي ة
الحديثة ).(288 -278: 65

لماذا نرى الرسوم متحركة؟
تفس ر لن ا نظري ة "ثب ات الروي ة" س بب انخ داع أعينن ا ف ى رؤي ة الحرك ة  ،حي ث تح تفظ
عقولنا بالصورة لجزء من الثانية بعد مرورھا ول و رأت أعينن ا سلس لة م ن الص ور الثابت ة ص ورة
تل و األخ رى بس رعة كبي رة ف إن تل ك الص ور تب دو متحرك ة ألن أعينن ا ال تس تطيع التكي ف م ع
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الصورة سريعة الحركة وھذا يعنى انھا تبقى على شبكية العين بع د زوالھ ا وت أتى الص ورة الثاني ة
فتتداخل معا ً وتعطى اإلحساس بالحركة ).(77
وتتكون الرسوم المتحركة من مجموعة من الصور المف ردة وك ل ص ورة تس مى لقط ة أو
أط ار وإذا تمعن ت ف ى داخ ل ك ل لقط ة فس وف تج د أن محتواھ ا ھ و ص ورة ثابت ة ال تتح رك ف إذا
وجدت فى أحد اللقطات صورة سباح فسوف تجدة ثابت اليتحرك بعكس م ا يح دث عن دما يع رض
ھذا السباح على شاشة العرض ).( 179: 21

تأثيرات الرسوم المتحركة فى تعليم االطفال :
أن الرسوم المتحركة التعليمية تعتبر من االساليب الفعالة فى أكتساب االطف ال االتجاھ ات
والقيم والعادات والتقالي د والس لوك  ،كم ا انھ ا تع د م ن االس اليب الناجح ة ف ى توص يل المعلوم ات
والمع ارف ومس اعدة االطف ال عل ى التعل يم الجي د وتع ديل الس لوك باالض افة ال ى تنمي ة
االبتكارواالبداع والتركيز).(1 : 19
واتفق كالً من "محمد معوض" )2000م( " ،عبد المطل ب أم ين " )2001م( ،

"

أم ال ص ادق  ،س عديه بھ ادر")2003م( عل ى أن الرس وم المتحرك ة تتمي ز بأنھ ا وس يلة ذات
أمكانيات ضخمة لتعريف الطفل بإيجاز وسرعة فھى تعمل على ثراء المواقف التعليمية بالمنبھات
والمثيرات الشكلية السمعية والبصرية فينعكس ايجابيا ً على زخيرة الطفل حيث يتم خل ق حال ة م ن
الرض ا واالقن اع نتيج ة تكثي ف عن ـاصر التش ويق واالبھ ار والوض وح فيتفاع ل معھ ا الطف ل مم ا
يجع ل الم ادة تتسـ ـم بس ھولتھا وبس اطتھا وال يحت اج ال ـى ت دريب معق د ط ـويل لمـــ ـا يق وم
بتطبيقة ).(5 : 5 ) (181: 20 ) (35: 49
ويشير"محمد معوض")2000م(الى أن الرسوم المتحركة أحد العناصرالمھمة والم ؤثرة
فى تشكيل عقول ونفسيات االطفال ويستقبلھا االطفال دون مناقشة أواعتراض).(60: 49

وت رى" مھ ا إب راھيم" )2004م( أن الرس وم المتحرك ة تعط ى للخب رة التعليمي ة عمق ا ً
يضفى عليھا المزيد من الواقعية مما يعمل على إثارة اھتمام االطف ال ويت يح فرص ة التع رف عل ى
الم ادة م ن خ الل أس تخدام الص ور الحي ة الملون ة والمقترن ة بالص وت وبالت الى يجع ل الطف ل اكث ر
تجاوبا ً ويزيد من استيعابة وفھمة للمواد والمقررات ).(15 :59

17

إن للرسوم المتحركة دور كبير في جذب أطفالنا وشد انتباھھم والق درة عل ى إمت اعھم مم ا
جعلھ م ينص رفون ع ن أساس يات ع دة منھ ا جلوس ھم م ع األھ ل م ع اإلخ وة وغيرھ ا  ،وق د أثبت ت
الدراسات العلمي ة أن الرس وم المتحرك ة تحت ل المرك ز األول ف ي األس اليب الفكري ة الم ؤثرة عل ى
عقل الطفل ).(78
ويتفق كالً من "ع الء ال دين المحم دى")2002م( " ،ع ال عل ى عب د الحل يم")2008م(
على أن الرسوم المتحركة تلعب دوراً حيويا فى العملية التعليمية بالنسبة للطفل من حيت انھا :

 ت وفير كثي ر م ن الوق ت والجھ د ال ذى يس تغلة المعل م ف ى الش رح وفھ م ال نصالمكتوب والرسوم تساعد على سرعة الفھم واألستيعاب ولذلك ي تمكن م ن فھ م
أجزاء الحركة .
 عامل تحفيز وتنشيط وتنمى الخبرات التعليمية للطفل. تزيد من ميل االطفال نحو المھارة المتعلمة. وسيلة مشوقة فتعمل على تقليل الملل. تساعد على اكتساب الطفل المعارف والمعلومات الخاصة بالمھارة. تساعد على فھم واستيعاب أجزاء المھارة بصورة أفضل. وسيلة ھامة لتحسين طرق التعليم. تعتبر بديل مبسط للواقع. اس تخدام المعل م لھ ا يت يح ل ه الفرص ة ف ى تغيي ر النمطي ة والتقلي د ف ى طريق ةالتعليم) .(16: 24)(19: 25
السباحـة :
تعتب ر الس باحة إح دى أن واع الرياض ات المائي ة الھام ة وتتمي ز ع ن غيرھ ا م ن األنش طة
بالعديد من المزايا حيث تستغل الوسط المائى كوسيلة للتحرك خالل ه ع ن طري ق ك ل م ن حرك ات
الذراعين والرجلين والج ذع بغ رض االرتق اء بكف اءة االنس ان ل يس فق ط م ن الناحي ة البدني ة ولك ن
أيضا ً من الناحية النفسية واالجتماعية بل والمعرفية أيضا ً ).( 22 :4
تعد السباحة وسيلة أساسية للنھوض بالطفل رياضيا ً وحركيا ً واجتماعيا ً فھى ليست اس لوبا ً
تعليميا ً فحسب بل فھى أيضا ً وسيلة تربوية صحية ووسيلة من وس ائل النم و الس ليم وف ن ينبغ ى أن
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يجمع ب ين أقص ى ح د م ن الص حة والشخص ية مم ا يلق ى عل ى كاھلھ ا ع بء جعلھ ا وس يلة سلس لة
وفعال ة ف ى التعبي ر ع ن شخص ية الطف ل فالس باحة مھ ارة حركي ة معق دة ف ى ب دايتھا وھ ى بطبيع ة
الحال نتيجة الفھم وأزالة الخوف من الماء ).(10 :14
فالسباحة يمكن تعليمھا فى أى سن وكلم ا ك ان ذل ك ف ى س ن مبك ر ك ان أفض ل وأيس ر م ع
سھولة التخلص من االداء الخاطئ  ،فالتعلم فى سن متأخر غالبا ً ما يكون مصحوبا ً باالخطاء الت ى
يص عب ال تخلص منھ ا حي ث يع انى أص حابھا م ن ص عوبة ف ى ال تحكم ف ى الت نفس والتواف ق
الحرك ى للس باحة وع دم الق درة عل ى االس ترخاء وزي ادة عام ل الخ وف مم ا يع وق ويعرق ل ال تعلم
السريع ).(63: 4
ويذكر كال من "ھيلجرت وجرمن  "Hilgert , Germanفى دراس تھم الت ى أجراھ ا
سنة 1991م والتى أشارت غلى اھمية تعليم سباحة الزحف على ال بطن م ن خ الل وس ائل تعليمي ة
مناسبة تعطى للمبتدىء األمان وكذلك التص ور لك ل حرك ة م ن حرك ات ھ ذه الس باحة حت ى تعم ل
على التفكير المستمر وكذلك التصور لكل حركة من حركات ھذة السباحة ).(57 :69

مفھوم السباحة التعليمية:
تتضمن السباحة التعليمية إكتساب الفرد مھارات وطرق السباحة المختلفة بدءاً بالمھ ارات
االساس ية مث ل مھ ارات الثق ة بالم اء والطف و واالن زالق والوق وف ف ى الم اء ومھ ارات الس باحة
التمھيدية مثل سباحة الزحف على البطن االولية وسباحة الزح ف عل ى الظھ ر االولي ة  ،ووص والً
إل ى إكتس اب الف رد ط رق الس باحة االرب ع وھ ى الزح ف عل ى ال بطن  ،والزح ف عل ى الظھ ر ،
والص در والفراش ة  ،وذل ك ف ى أط ار تحقي ق مب دأين ھ امين ھم ا الت رويح  ،وتحقي ق االم ن
والسالمة ) .(14: 47 )(23: 4

أھمية تعليم السباحة:
اص بح تعل م الس باحة ض رورة حتمي ة فھ ى الرياض ة الھادف ة الت ى تغط ى جمي ع أغ راض
التربية الرياضية فى النواحى العقلي ة واالجتماعي ة واالنس انية والبدني ة ،كم ا أن الس باحة تعتب رمن
افض ل االنش طة الرياض ية لم ا لھ ا م ن فوائ د عدي دة بالمقارن ة باالنش طة االخ رى حي ث يمك ن
ممارستھا فى جميع االعمار دون تقيد بالجنس أو السن أو مستوى المھارة فضالً على انھا رياضة
غير مكلفة من الناحية المادية ويمكن ممارستھا فى اماكن عديدة ).(16 :47) (16: 40
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إن أساس ممارسة جميع الرياضات المائية يعتمد فى المقام االول على رياض ة الس باحة ،
وبالتالى فتعلم السباحة يعتبر ھو حجر الزاوية لممارس ة جمي ع ھ ذة الرياض ات  ،والرتب اط عملي ة
تعل م الس باحة دائم ا ًبالس ن الص غير أص بح م ن الض رورى تعل يم الس باحة لالطف ال حت ى ينش ئوا
محب ين لھ ذة الرياض ة وممارس ين لھ ا ط وال حي اتھم ف ى مختل ف مجاالتھ ا وأنواعھ ا ومس تويات
ممارستھا ).(9: 13
ويذكر" محمود ناصف ")1991م( أن الس باحة ن وع م ن الف ن لم ا لھ ا م ن ت أثير ايج ابى
على ممارسيھا من كافة الجوانب ) .(10: 51
واتف ق ك الً م ن "عص ام حلم ى ،وعل ى البي ك ،وع ادل الن امورى")1995م( و" أس امة
راتب  ،على زكى")1990م( على أنة يفضل تعليم المھارات الحركي ة للس باحة عن دما يبل غ الطف ل
النض ج المناس ب ك ى تك ون عملي ة ال تعلم أس ھل واكث ر كف اءة  ،كم ا ت زداد س رعتة عن دما يك ون
الموقف التعليمى مصدر لالتياح والرضا ) .(270: 3 ) (204: 26
ويذكر "أسامة كامل رات ب" )1998م( أن االطف ال ف ى المرحل ة العمري ة بع د  9س نوات
يتميزون باستقرار اكثر فى تحصيل المھارة وتعلم السباحة لذلك فإن التعل يم م ن خ الل مجموع ات
متجانسة يصبح اكثر مناسبة كما يحقق نتائج أفضل الكتساب مھارة السباحة ).(62: 4

مدارس تعليم السباحة :
تعتبر مدارس السباحة ھى أحد وأھم االنشطة التطبيقية للسباحة التعليمية وھى عبارة عن
مشروع تعليمى منتشر بجميع المؤسسات التى بھا حمامات سباحة تعليمية  ،ويعتمد ھذا المش روع
على تقديم خدمة تعليم السباحة مقاب ل أش تراك م ادى يح دد بواس طة الجھ ة االداري ة المس ئولة ع ن
حمام السباحة بھذة المؤسسة  ،وقد زاد االھتمام بم دارس تعل يم الس باحة وأص بح لھ ا أھمي ة كب رى
فى مجال العمل فى رياضة السباحة  ،وقد أستحدث مسمى وظيفى جدي د متعل ق بمش روع م دارس
السباحة وھو منصب "المدير الفن ى لم دارس الس باحة" بع د أن ك ان أق دم المعلم ين ھ و ال ذى يق وم
باالشراف على ھذة المدارس  ،وأصبحت مدارس تعليم الس باحة تعتم د عل ى الن واحى العلمي ة ف ى
العمل بھا وبالتالى زاد االقبال على االشتراك فى ھذة المدارس  ،وزادت أھمي ة تقن ين العم ل بھ ذة
المدارس.

20

أھداف مدارس تعليم السباحة:
تھ دف م دارس تعل يم الس باحة س واء باالندي ة أو مراك ز الش باب أو مراك ز خدم ة البيئ ة
وتنمية المجتمع أو المؤسسات الرياضية التى بھا حمامات سباحة تعليمية الى مس اعدة الطف ل عل ى
مح و أميت ة ف ى الس باحة بص فة عام ة  ،وتنمي ة الس مات الشخص ية الحمي دة ك الجراءة والش جاعة
والتعود على الماء بصفة خاصة  ،وتتلخص ھذة االھداف فيما يلى :
 .1إكتساب االطفال المفاھيم والمھارات االساسية للسباحة.
 .2إكتساب االطفال التنمية الحركية والعقلية وأصول الصحة العامة والتربية الصحية.
 .3االنتق ال الت دريجى م ن ج و االس رة ال ى المؤسس ات التعليمي ة بك ل م ا يتطلب ة م ن تع ود عل ى
النظام وتكوين العالقات العامة ).(20: 13

أھـداف درس السباحـة
إن كل درس من دروس السباحـة يھـدف إلى تحقي ـق ج زء م ـن األھ ـداف المح ـددة ل تعلم
السباحـة وبذلك يكـون اإلھتمـام فـى كـل درس متجھا إتجاھا محدداً نحو تحقي ـق بع ـض األھ ـداف
الفرعية.
فقد يكون ھدف الدرس إكتساب مھارة حركي ة جدي دة ك الطفو ،أو تعل يم ض ربات ال رجلين
لسباحة الزحف على البطن  ،أو يكون تنمية وتحسين شكل األداء لضربات ال ذراعين ع ن طري ق
تنمي ة وتحس ين بع ض الق درات الحركي ة الم ؤثرة عل ى أداء ض ربات ال ذراعين كمرون ة مفص ل
الكتف  ،والقوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين  ،كما يمكن للمتعلم مشاھدة بعض الص ور أو
األداء األمث ل لزي ادة تص ور حرك ة ال ذراعين ومص احبتھا بالش رح وتوض يح مراح ل ض ربات
الذراعين م ن حي ث ال دخول والمس ك والش د وال دفع والحرك ة الرجوعي ة خ ارج الم اء  ،وتوض يح
أھمية اإليقاع الحركى للضربات.
معنى ذلك أنه ال يكون ھدف الدرس مھاري ا فق ط وإنم ا مھاري ا ومعرفي ا وإنفعالي ا وذل ك ألن
األداء المھارى مرتبط بالناحية العقلية واإلنفعالية فكفاءة األداء المھارى تستلزم ثالث عوامل:


عامل بدنى ويتضمن األداء المھارى وما يرتبط به من قدرات حركية من مرون ة المفاص ـل،
والقوة العضلية ،والتحمل ،والتوافق ،وزمن رد الفعل.
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عامل عقلى ويتضمن فھم المھارة وما يتص ل بھ ا م ن معلوم ات متض منه الحق ائق والمف اھيم
والقوانين العلمية من حيث مسار الحركة واإليقاع والتوقيت للمھارة.



عام ل إنفع الى ويتض من الق درة عل ى ال تحكم ف ى ال نفس مث ل ق وة اإلرادة والمث ابرة ف ى ب ذل
الجھد  ،والرغبة فى التعلم واإلتجاه نحو الممارسة وزيادة الميل لتحسين األداء.
ومن ذلك يتضح أنه قد يتجه ھدف الدرس إلى الناحية المعرفي ة كمعرف ة التحلي ل الحرك ى

لض ربات ال ذراعين ،أو توض يح المعلوم ات والحق ائق المتص لة بعملي ة الت نفس م ن ش ھيق وزفي ر
وإيق اع وتوقي ت ك ل منھ ا بمعن ى توض يح بع ض الن واحى اإلنفعالي ة والمتص لة بالناحي ة التربوي ة
كتعويد المتعلم على التعاون ،والثقة بالنفس ،والجرأة ،والشجاع ).(174 – 172 :62

الشروط التى يجب أن تتوافر فى درس السباحة:
 .1توفير مكان امن فى حمام السباحة للتعليم وتوفيراالدوات االزمة لالنقاذ.
 .2توفير الوسائل التعليمية المختلفة وان تكون االدوات المساعدة فى التعلم سليمة.
 .3نظافة المياة وان يكون الحوض جيد التھوية واالضاءة.
 .4اجراء الكشف الطبى على جميع الممارسين للتأكد من سالمتھم الصحية وخلوھم م ن االم راض
المعدية.
 .5تنمية حواس الطفل والقدرة على المالحظة واكتشاف الخطأ.
 .6توفير فرص النمو النفسى والعقلى واالجتماعى.
 .7االھتمام باندماج الطفل فى الموقف التعليمى داخل حمام السباحة
 .8اكتساب العادات الصحية السليمة )ارتداء لباس البحر -االغتسال فب ل وبع د الخ روج م ن الم اء-
عدم النزول فى الماء بعد تناول الطعام مباشرة(.
 .9تحديد مكان ال درس م ع وض ع احب ال بع رض ح وض الس باحة لتحدي د الج زء الض حل والج زء
العميق.
 .10مراعاة الفروق الفردية بين االطفال .
 .11توفير عوامل االمن والسالمة.
.12توفير االستعدادات لالسعافات األولية
 .13وجود المعلم الكفء المؤھل للقيام بعملية التعليم ).(72،71 :50 ) (13،12: 14
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التحليل الفنى لسباحة الزحف على البطن:
أتف ق ك الً م ن "أس امة رات ب" )1998م( "،عل ى ذك ى  ،ط ارق ن دا ،ايم ان ذك ى
")2002م( ،و"محمد على القط" )2000م( على أن التحلي ل الفن ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن
يشتمل على الخطوات التالية مع اداء صور الرسوم المتحركة المعدة من قبل الباحثة :

أوالً :وضع الجسم:
يكون وضع الجسم مائالً قليالً بحي ث يك ون االكت اف أعل ى قل يالً م ن المقع دة أس فل س طح
الم اء  ،والنظ ر لالم ام والس فل قل يالً وال ذقن ف ى وض ع ال ي ؤدى إل ى ت وتر عض الت الرقب ة ،
والرجالن ممتدتان دون تصلب  ،والذراعين ممتدتان لالمام.

شكل رقم )(1
التحليل الحركى لوضع الجسم فى سباحة الزحف على البطن
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ثانيا ً :ضربات الرجلين :
تؤدى ضربات الرجلين بالتبادل ألعلى وألسفل  ،وتكون أساس الحركة من مفص ل الفخ د
مع أنثناء خفيف فى مفصل الركبة نتيج ة لمقاوم ة الم اء  ،وتس اھم ض ربات ال رجلين تقريب ا ً بنس بة
تتراوح ما بين  % 30 - 20من النسبة الكلية لمعدل التقدم فى سباحة الزحف على البطن .
شكل رقم )(2
التحليل الحركى لضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن

ثالثا ً  :حركات الذراعين :
يتم التقدم فى الماء عن طريق حركات الذراعين فى سباحة الزحف على البطن من خالل دف ع
الماء للخلف ،حيث تمثل حركات الذراعين فى الس باحة حرك ات المج دافين ف ى المرك ب ،وتس اھم
حركات الذراعين تقريبا ً بنسبة تتراوح ما بين  % 80 – 70من النسبة الكلي ة لمع دل التق دم لالم ام
،وتعتمد حركات الذراعين على مرحلتين أساسيتين ھما :
 - 1المرحلة االساسية وتنقسم الى:
 الدخول:تب دأ ال ذراع ال دخول بأص ابع الي د ف ى مس توى أم ام الكت ف  ،م ع وج ود انثن اء خفي ف ف ى
مفصل المرفق.
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شكل رقم )(3
التحليل الحركى لدخول الذراع فى سباحة الزحف على البطن

 المسك:بعد دخول الذراع تبدأ مرحلة المسك  ،ويبدأ مرفق اليد فى االنثناء ودخول ال ذراع ألس فل
قليالً تحت سطح الماء.
شكل رقم )(4
التحليل الحركى لمرحلة المسك داخل الماء فى سباحة الزحف على البطن .
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 الشد:ويكون الشد فى خط يقع أسفل مركز ثقل الجسم  ،مع أستمرار المرفق عاليا ً.
شكل رقم )(5
التحليل الحركى لمرحلة الشد داخل الماء فى سباحة الزحف على البطن

 الدفع:وفيھا يقوم الكتف والساعد والك ف ب دفع الم اء للخل ف بق وة  ،وذل ك وفق ا ً لق انون رد الفع ل
حيث يكون الھدف ھو التقدم لألمام فيجب دفع الماء للخلف وبقوة.
شكل رقم )(6
التحليل الحركى لمرحلة الدفع داخل الماء فى سباحة الزحف على البطن
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 التخلص :تبدأ ھذة المرحلة بخروج المرفق أوالً من الماء ثم بعد ذلك الكف .
شكل رقم )(7
التحليل الحركى لمرحلة التخلص فى سباحة الزحف على البطن

 - 2المرحلة الرجوعية:
تب دأ ھ ذة المرحل ة بمج رد إنھ اء مرحل ة الش د وال دفع وال تخلص مباش رة  ،وفيھ ا تتح رك
الذراع لألمام فى حركة شبة دائرية .
شكل رقم )(8
التحليل الحركى للمرحلة الرجوعية خارج الماء فى سباحة الزحف على البطن
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رابعا ً  :التنفس :
يتم التنفس فى سباحة الزحف على البطن من أحد الج انبين  ،وي تم خ روج ال رأس للجان ب
عن د دخ ول ال ذراع المقابل ة إل ى الم اء  ،بحي ث يك ون الف م أعل ى س طح الم اء مباش رة  ،وي تم أخ ذ
الشھيق بسرعة ثم يعود الوجه مرة أخ رى إل ى الم اء إلخ راج الزفي ر عن د دخ ول ال ذراع االخ رى
للماء.
شكل رقم )(9
التحليل الحركى التنفس فى سباحة الزحف على البطن .

خامسا ◌ً  :التوافق :
يجب ان تنسق حركات الذراعين والرجلين بحيث تكون كل ست أو أربع ضربات رجلين
م ع ك ل دورة كامل ة بال ذراعين وكلم ا زاد س رعة ض ربات ال رجلين زادت س رعة حرك ات
الذراعين).( 111-108 :47) (84 - 83: 27) (115: 4
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شكل رقم )(10
التحليل الحركى للتوافق فى سباحة الزحف على البطن .

خصائص المرحلة السنية من ) (12-9سنة:
 النمو الجسمى :يتميز النموفى بداية ھذة المرحلة بالھدوء النسبى للطول والوزن كما يب دأ بنم و العض الت
الصغيرة بدرجة كبيرة ويقترب نمو القلب والرئتين من حجمھا الطبيعى).(98: 38
 النمو الحركى :فى ھذة المرحلة يزداد تطور النم و الحرك ى بص ورة ملحوظ ة  ،إذ نج د أن الطف ل ي تمكن
بدرجة كبي رة م ن التوجي ة الھ ادف لحركات ه وم ن الق درة عل ى ال تحكم فيھ ا وتص بح حركات ة اكث ر
ھادفي ة واكث ر اقتص اداً ف ى ب ذل الجھ د ،كم ا تص طبغ حرك ات الطف ل بق در كبي ر م ن الرش اقة
والس رعة والق وة  ،كم ا تتمي ز حرك ات الطف ل ف ى ھ ذة المرحل ة بحس ن التوقي ت واالنس يانية كم ا
يستطيع التوقع الصادق لحركاتة الذاتية ).(100: 38
والطف ل ف ى ھ ذة المرحل ة يص بح ف ى مق دورة س رعة تثبي ت المھ ارات الحركي ة الجدي دة
المكتسبة وھذا مما يساھم فى عملية التعلم من أول وھلة  ،وعلى ذلك يرى كثير من العلم اء أھمي ة
ھذة المرحلة فى اكتساب قدر كبير من الخبرات الحركية.
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مما تقدم يتضح لنا أن ھذة المرحلة من أحسن المراحل الس نية لتعل يم مختل ف المھ ارات و
القدرات الحركية  ،والتى ال تماثلھا مرحلة سنية أخرى.
 النمو العقلى واالجتماعى واالنفعالى : -1ت زداد نض ج العملي ات العقلي ة كالت ذكر والتفكي ر ،إذ ينتق ل الطف ل م ن ط ور التفكي ر
الخيالى الى طور الواقعية.
 -2يزداد قدرتة على االنتباه والتركيز من حيث المدى والمدة.
 -3يتسع مجال المي ول والق درات الحركي ة واالجتماعي ة بدرج ة ملموس ة ويرت احون عن د
أكتسابھم مھارة أو لنجاحھم فى عمل ما ).(104،105: 38
ويشير"حامد زھران" 1995م أن الطفل ف ى ھ ذة المرحل ة يح اول ال تخلص م ن الطفول ة
وان ه ق د كب ر ،وھ ذة تعتب ر مرحل ة الثب ات واالس تقرار االنفع الى ويتض ح المي ل للم رح وتنم و
االتجاھات الوجدانية وتقل مظاھر الثورة الخارجية ويكون التعبير عن الغضب مع التمتمة ب بعض
االلفاظ وظھور تغيرات الوجة ) .(275 : 10
كما يرى أنه فى الغالب ينمو لدى طفل ھذة المرحلة السنية )9ـ (12سنة نمو مفھوم الذات
نمواً سريعا ً سويا ً موجبا كما يزداد مدى االنتباة ومدتة وحدتة وتزداد الق درة عل ى التركي ز بانتظ ام
كما يظھر التخيل االبداعى والقدرة على تعلم ونمو المف اھيم وم ن أمثل ة ذل ك مفھ وم الع دل والظل م
والصواب والخطأ ).(271: 10

ثانيا  :الدراسات السابقة-:
يتضمن ھذا الجزء تحليل الدراسات المرتبطة بالدراسات سواء عربية أو أجنبية التى أجريت فى ھذا المجال من حيث العنوان والھدف والمنھج المستخدم
والعينة وأھم النتائج التى توصلت إليھا الدراسة ثم التعليق على ھذه الدراسات ومدى اإلستفادة منھا وقد توصلت الياحثة إلى عدد ) (19دراسة وتشمل -:
) (14دراسة عربية .
) (5دراسات أجنبية .
وقد تناولت ھذه الدراسات الموضوع من وجھات نظر مختلفة ويتم عرض ھذه الدراسات تبعا لسنوات إجرائھا تصاعديا .
وسوف تعرض الباحثة ھذه الدراسات وفقا للترتيب التالى-:

أوال  :الدراسات العربية :
جدول )(1
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م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

1

أحمد محمد عبد
اللة

ت أثير اس تخدام
ا
تكنولوجي
التعل يم ف ى تعل م
بعض المھ ارات
ة
الحركي
والمعرفي ة ف ى
كرة السلة.

 التع رف عل ى أث راس تخدام تكنولوجي ا
التعل يم عل ى تعل م
المھ ارات الحركي ة
والمعرفية لكرة السلة.

الم نھج التجريب ى ذو
التص ميم التجريب ى
لمجموعتين إح داھما
تجريبي ة واألخ رى
ضابطة .

دكتوراة
)1995م(
)(1

العينه

االدوات

أھم النتائج

* استخدام الحاسب االلى بطريقة الرس وم
) (40ناش ى  -اختبار الذكاء.
تح ت  - 14اختبار معرفى .المتحركة فى تعلم المھارات الحركي ة قي د
ارات البح ث اكث ر فاعلي ة م ن ال تعلم بالطريق ة
س نة لك رة  -اختب
ارات التقليدية.
المھ
السلة.
الحركية.
* استخدام الحاسب االلى بطريقة الرس وم
المتحرك ة ترف ع م ن مس توى التحص يل
المعرفى فى كرة السلة.

م
2

محمد عبد ﷲ
خليل

ت أثير اس تخدام
بع ض وس ائل
االتص ال الثاب ت
والمتح رك عل ى
س رعة تعل م
س باحة الزح ف
عل ى ال بطن
لمع اقى الص م
وال بكم )ض عاف
الس مع( م ن
 12 –8سنة.

التع رف عل ى ت أثير
اس تخدام )الفي ديو –
الص ور الثابت ه(
باالش ارات عل ى تعل م
س باحة الزح ف عل ى
ال بطن لمع اقى الص م
والبكم.

الم نھج التجريب ى ذو
التص ميم التجريب ى
ل ثالث مجموع ات
)ض ابطه وإثن ين
تجريبية(.

ماجستير
)1997م(
)(45

 30تلمي ذ  -اختبار الذكاء.
اصم ابكم - .اختبارات بدنية.
 اختب ارات تق يممس توى االداء
لس باحة الزح ف
على البطن.

* المجموع ه التجريبي ة االول ى الت ى
تس تخدم ف ى تعليمھ ا )الفيديو،االش ارات(
أفضل من المجموعة الثانية الت ى تس تخدم
ف ى تعليمھ ا)الص ور المرس ومه،
االشارات(.
* المجموع ة الثاني ة الت ى تس تخدم ف ى
تعليمھ ا)الص ور المرس ومه ،االش ارات(
أفض ل م ن المجموع ة الثالث ة الت ى ت تعلم
باستخدام )االشارات و الشفايف فقط(.
* المجموع ه التجريبي ة االول ى الت ى
تس تخدم ف ى تعليمھ ا)الفيديو،االش ارات(
أفض ل م ن المجموع ة الثالث ة الت ى ت تعلم
باستخدام )االشارات و الشفايف فقط(.
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أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

 3محمد البلتاجى ت أثير إس تخدام  -التع رف عل ى ت أثير
الوسائل السمعية إس تخدام الوس ائل
ماجستير
البص ريه عل ى السمعيه البصريه على
مستوى األداء الحركى
تعلم السباحة.
)2000م(
والتحص يل المعرف ى
لمھارات السباحة .
)(34

الم نھج التجريب ى ذو
التص ميم التجريب ى
ل ثالث مجموع ات
)ض ابطه وإثن ين
تجريبية(

 36طف ل
راوح
تت
أعم ارھم
ب ين 8 -6
س نوات ت م
إختي ارھم
بالطريق ه
العش وائيه
ن
م
المش تركين
بم دارس
يم
تعل
الس باحه
ز
بمرك
ة
خدم
المجتم ع
ة
وتنمي
البيئه .

 اختبار الذكاء.* يوج د ت أثير إيج ابى للوس ائل الس معية
 اختبار معرفى .البص ريه عل ى مس توى األداء المھ ارى اختب ارات تق يم للسباحة .مس توى االداء
* الوس ائل البص ريه ترف ع م ن مس توى
المھارى.
التحصيل المعرفى لمھارات السباحة.
* تف وق المجموع ة التجريبي ة االول ى
والمجموع ة الثاني ة المس تخدمة للوس ائل
الس معية البص رية مقارن ة بالمجموع ة
الضابطة .
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المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

م

منى محمود فعالي ة ب رامج
4
الكمبي وتر متع ددة
جاد
الوس ائل القائم ة
دكتوراة
)2000م( عل ى الرس وم
ور
والص
)(58
المتحرك ة ف ى
تعل يم المھ ارات
الحركية.

 التع رف عل ىاالس لوب األمث ل
لتق ديم ع رض
المھ ارات الحركي ة
رس وم متحرك ة ام
الص ور المتحرك ة ام
الرس وم المتحرك ة
والص ور المتحرك ة
معا ً.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
التجريب ى ل ثالث
ات
مجموع
)ض ابطه وإثن ين
تجريبية(.

) (96طالبة من
طالب ات الفرق ة
االول ى بكلي ه
ه
التربي
ية
الرياض
بن ات جامع ه
حلوان.

 اختبار الذكاء. اختب ارات تق يممس توى االداء
المھارى.
 -اختبارات بدنية

أيمن محمود فاعلي ة برن امج
عبد الرحمن تعليم ي باس تخدام
الرسوم المتحركة
وعصام
الدين محمد عل ى ص عوبات
تعل م بع ض
عزمي
)2001م( مھ ارات درس
التربي ة الرياض ية
)(8
للتالمي ذ ذوى
األنم اط الجس مية
المختلف ة بالحلق ة
الثاني ة م ن التعل يم
األساس ي بمدين ة
المنيا.

 التعرف عل ي ت أثيربرن امج تعليم ي
باس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ي
ص عوبات تعل يم
بعض مھ ارات درس
التربي ة الرياض ية
للتالميذ ذوى األنم اط
الجس مية المختلف ة
بالحلق ة الثاني ة م ن
التعليم األساسي.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ه
واألخرى ضابطة .

وق د بل غ حج م
العين ة )(30
تلمي ذاً م ن
تالمي ذ الص ف
الث انى م ن
الحلق ة الثاني ة
م ن التعل يم
االساسى.

 اختبار الذكاء. اختباراتعناص راللياقة البدنية.
ارات
 اختبمھارية.

* تف وق المجموع ة الت ى اس تخدمت
الرسوم المتحركة والص ورالمتحركة مع ا ً
فى تعلم مھارة الجمباز.
*اختي ار اس لوب جم ع الرس وم والص ور
المتحركه معا عند انتاج الكمبي وتر متع دد
الوس ائل لتعل يم المھ ارات وخاص ة
الحركي ه ومراع اة الب دء بالص ور
المتحرك ةوعرض الحرك ه ك امال ث م
اس تخدام الرس وم المتحرك ة ف ى تجزئ ه
المھارة.
*أن البرنامج التعليمي باستخدام الرسوم
المتحركة له تأثير إيجابي في عالج
صعوبات تعلم المھارات الحركية بدرس
التربية الرياضية وإن البرنامج التعليمي
باستخدام الرسوم المتحركة أفضل من
استخدام الطريقة التقليدية.

5

أسم الباحث

عنوان الدراسه
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الھدف

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

عنوان الدراسه

م

أسم الباحث

6

عالء الدين أثر برنامج تعليمي
محمدي باس تخدام الرس وم
عبد الحميد المتحرك ة عل ي
تعل م بع ض
ماجستير المھ ارات ك رة
الس لة للحلق ة
)2002م(
األول ى م ن التعل يم
)(25
األساسي.

الھدف

المنھج

العينه

بھ دف تص ميم
برن امج تعليم ي
باس تخدام الرس وم
المتحرك ة ومعرف ة
أثره علي تعلم بعض
مھ ارات ك رة الس لة
والتحص يل المعرف ي
والجان ب الوج داني
لدى التالميذ.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
رى
واألخ
ضابطة.

وق د بل غ حج م
العين ة )(30
تلميذا من تالمي ذ
الص ف الخ امس
االبتدائي.

االدوات

أھم النتائج

* اس تخدام الرس وم المتحرك ة افض ل م ن
طريق ة ال تعلم التقليدي ة )المتبع ة ( م ن
المعلم.
* الطريق ة المتبع ة ف ى ال درس )الش رح
االلفظى والنموذج( لھا ت أثير ايج ابى عل ى
اكتس اب المعلوم ات والمع ارف النظري ة
ف ى التحص يل المعرف ى وف ى تعل م
المھارتين قيد البحث للمجموعة الضابطة.
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* أن استخدام فيلم الرس وم المتحرك ة ك ان
 اختبار الذكاء. اختبار معرفى .ل ه ت أثير إيج ابي ف ي اكتس اب التالمي ذارات المعلوم ات والمع ارف النظري ة ف ى
 اختبمھاري ة ف ى ك رة التحص يل المعرف ى وس اھم ف ي تحس ين
مس توى التالمي ذ ف ي األداء المھ ارى
السلة.
للمھ ارتين قي د البح ث للمجموع ة
 استبيان التجريبية.
وجدانى.
*الرس وم المتحرك ة كان ت لھ ا ت أثير فع ال
ف ى تحقي ق الجان ب الوج دانى الف راد
المجموع ة التجريبي ة نح و ال تعلم حي ث
ساعد على ازاله الملل والرتابة.

م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

8

عثمان
إثر برنامج تعليمي
مصطفى باس تخدام الرس وم
عثمان
المتحركة بواس طة
وھشام
محمد عبد الحاس ب اآلل ي
الحليم" عل ي تعل م بع ض
انتاج علمى المھارات الحركي ة
)2003م( ب درس التربي ة
)(22
الرياض ية لتالمي ذ
الحلق ة األول ى م ن
التعليم األساسي.

بھ دف التع رف عل ي
أث ر برن امج تعليم ي
باس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ي تعل م
بع ض مھ ارات ك رة
الس لة ب درس التربي ة
الرياض ية لتالمي ذ
الحلق ة األول ى م ن
التعليم األساسي.

الم نھج التجريب ى وق د بل غ حج م  -اختبار الذكاء.
* وق د أش ارت أھ م النت ائج إل ى أن
ميم العين ة ) - (30اختب
ارات البرن امج التعليم ي باس تخدام الرس وم
ذو التص
القدرات البدنية.
ى تلميذاً.
المتحرك ة ل ه ت أثير إيج ابي عل ي تعل م
التجريب
ارات
 اختبالمھ ارات األساس ية لك رة الس لة -وإن
وعتين
لمجم
المھارات الحركية
البرن امج التعليم ي باس تخدام الرس وم
إح داھما تجريبي ة
)قيد البحث(.
المتحرك ة أفض ل م ن اس تخدام األس لوب
واألخ رى ض ابطة
التقلي دي ف ي تعل يم مھ ارات ك رة الس لة
.
بدرس التربية الرياضية.
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7

رشيد عامر أثر برنامج تعليمي
محمد عامر باس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ي
انتاج علمى تعل م بع ض
ارات
)2003م( المھ
األساس ية لناش ئ
)(11
كرة القدم.

بھ دف التع رف عل ي
تأثير برنامج تعليم ي
باس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ي تعل م
بع ض المھ ارات
األساسية لناشئ ك رة
القدم.

* وقد أشارت أھم النتائج الى أن البرن امج
الم نھج التجريب ى وق د بل غ حج م  -اختبار الذكاء.
ميم العين ة ) - (30اختبارات بدنية التعليم ى بإس تخدام الرس وم المتحرك ة
ذو التص
ارات ساعد على التحليل العقلى للحركة وراعى
 اختبى ناشئ.
التجريب
التسلسل المنطقى لھ ا بطريق ة منظم ة مم ا
مھارية
وعتين
لمجم
ساعد على تذكر تلك الحركة.
إح داھما تجريبي ة
* واستخدام الرسوم المتحركة أفضل م ن
واألخ رى ض ابطة
الطريق ة التقليدي ة ف ى تعل يم مھ ارات ك رة
.
القدم.

عنوان الدراسه

م

أسم الباحث

9

محمد حسن وض ع برن امج
تخدام
حسن رخا بإس
الھيبرمي ديا ل تعلم
ماجستير
س باحة الزح ف
)2003م( عل ى ال بطن ل دى
المبتدئين
)(35

الھدف

المنھج

العينه

 تص ميم وإنت اجبرمجي ةكمبيوترلتعل
ي م س باحة الزح ف
عل ى ال بطن
تخدام
بإس
الھيبرميديا.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
واألخ رى ض ابطة
.

) (20طالب ا م ن
طلب ة الص ف
ة
األول بكلي
ة
التربي
ية
الرياض
ببورسعيد.

* الطريق ة المتبع ة س اھمت بطريق ة
 االستمارات. اختبار الذكاء.إيجابي ة ف ى تحس ين مس توى تعل م س باحة
 اختبارات الزح ف عل ى ال بطن ألف راد المجموع ة
القدرات البدنية.
الضابطة
 اختب ارات تقي يممس توى االداء * برمجي ة الكمبي وتر التعليمي ة المع دة
المھ ارى لس باحة بتقنية الھيبرميديا ساھمت بطريقة إيجابي ة
الزح ف عل ى ف ى تحس ين مس توى تعل م س باحة الزح ف
البطن.
على البطن ألفراد المجموعة التجريبية
* برمجي ة الكمبي وتر التعليمي ة المع دة
بتقنية الھيبرميديا كان ت أكث ر ت أثيرا عل ى
مستوى تعل م س باحة الزح ف عل ى ال بطن
من الطريقة المتبعة مما ي دل عل ى فاعلي ة
البرمجية .

36

 التع رف عل ى أث رإس تخدام البرمجي ة
عل ى تعل م س باحة
الزح ف عل ى ال بطن
لدى المبتدئين .

االدوات

أھم النتائج

م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

العينه

10

أحمد
يوسف
سعد الدين

ت أثير اس تخدام
الوس ائل الفائق ة
عل ى تعل يم س باحة
الص در لألطف ال
المبتدئين

ت أثير البرن امج
التعليم ى باس تخدام
الوسائل الفائق ة عل ى
مكون ات إختب ار
النجم ة األول ى
الخاص ة بس باحة
الص در وعل ى
مس توى أداء س باحة
الصدر.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
رى
واألخ
ضابطة.

) (28طف ل م ن
مدارس الس باحة
بن ادى مدين ة 6
وبر
أكت
الرياضى .

فاعلي ة إس تخدام
الھيبرمي ديا عل ى
تعل م س باحة
الزح ف عل ى
الظھ ر للطالب ات
المبتدئات.

معرفة م دى فاعلي ة
الھيبرميديا على تعلم
سباحة الزح ف عل ى
الظھ ر للطالب ات
المبتدئات.

)2005م(
ماجستير
)(2

)2006م(
ماجستير
)(32

 االستمارات.* تف وق المجموع ة التجريبي ة الت ى
 اختبار الذكاء. اختبارات بدنية إس تخدمت تقني ة الوس ائل الفائق ة عل ىالمجموع ة الض ابة والت ى إس تخدمت
ارات
 اختبالشرح اللفظى والنموذج الحركى .
النجم ة االول ى
لسباحة الصدر.
* الطريق ة التقليدي ة س اھمت بطريق ة
ايجابية فى تعلم سباحة الصدر.
37

11

مايسة
محمد
عفيفى

االدوات

أھم النتائج

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
رى
واألخ
ضابطة.

) (30طالبه م ن
طالب ات الفرق ة
االول ى بكلي ه
ه
التربي
يه
الرياض
ة
جامع
الزقازيق.

* س اھمت برمجي ة الكمبي وتر المع دة
 االستمارات.بتقنية الھيبرميديا بطريقة ايجابية فى تعل م
 اختبار الذكاء.سباحة الزحف على الظھر.
 اختب ارات بدني ة * كما انھا ساعدت على مراع اة الف روقومھارية.
الفردية بين الطالبات .
 اختب ارات تقي يم * إعط اء فرص ة لتص حيح االخط اءمس توى االداء والتوجية واالرشاد.
المھارى.
الطريقة التقليدية ساھمت بطريق ة ايجابي ة
فى تعلم سباحة الصدر.

م
12

أسم الباحث

عنوان الدراسه

ھانى أحمد فعالي ة اس تخدام
أحمد عبد بع ض وس ائل
تكنولوجي ا التعل يم
العال
ة
المعدم
ارات
دكتوراة باإلش
للتالمي ذ الص م
)2007م(
البكم.
)(61

الھدف

* اس تخدام برن امج الرس وم المتحرك ة ل ة
الم نھج التجريب ى وق د بل غ حج م  -االستمارات.
ت أثير عل ى مس توى االداء المھ ارى
ذو التص
ميم العين ة ) - (43اختبار الذكاء.
ً
التجريب ى ل ثالث تلميذا.
 اختبارات بدنية للمھ ارات االساس ية لك رة الس له لتالمي ذات
مجموع
ارات الصف االول االعدادى من الصم والبكم.
 اختب)ض ابطه وإثن ين
المھاري ة ف ى ك رة
* تف وق المجموع ة التجريبي ة االول ى
تجريبية(.
السلة.
المس تخدمة برن امج الرس وم المتحرك ة
على المجموعة الثاني ة المس تخدمة ش ريط
الفي ديو مقارن ة بالمجموع ة الض ابطة ف ى
نس ب التحس ن للمھ ارات االساس ية )قي د
البحث( فى كرة السلة.

38

بھ دف التع رف عل ى
مدى فاعلية اس تخدام
بع ض وس ائل
تكنولوجي ا التعل يم )
الرس وم المتحرك ة ،
الفي ديو( المدعم ة
باإلش ارات عل ى
مس توى أداء بع ض
المھ ارات األساس ية
لك رة الس لة لتالمي ذ
ف األول
الص
اإلع دادى م ن الص م
والبكم.

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

م

أسم الباحث

13

عال على
عبد الحليم
ماجستير
)م(2008
)(24

برن امج تعليم ى
بالرسوم المتحركة
وأث رة عل ى
التص ور الحرك ى
وتعل م بع ض
مھ ارات الجمب از
للفنى لالطف ال م ن
) (8-6سنوات

عنوان الدراسه

 تص ميم برن امج الم نھج التجريب ى وق د بل غ حج مة العين ة )(32
تعليم ى بالرس وم ذو المجموع
المتحرك ة ل تعلم الواحدة .
طفل ة بم دارس
بع ض مھ ارات
الجمباز باالندي ة
الجمب از الفن ى
باالسكندرية.
لالطف ال م ن )(8-6
سنوات.
 التعرف على تأثيرالبرن امج التعليم ى
بالرس وم المتحرك ة
عل ى التص ور
الحرك ى ل بعض
مھ ارات الجمب از
الفن ى لالطف ال م ن
) (8-6سنوات.
 التعرف على تأثيرالبرن امج التعلم ى
بالرس وم المتحرك ة
عل ى تعل م بع ض
مھ ارات الجمب از
الفنى.
الھدف

المنھج

العينه

* ي ؤثر برن امج الرس وم المتحرك ة
 االستمارات. اختبارات بدنية المقت رح تأثيراًايجابي ا ً عل ى مس توى اختب ارات تقي يم التص ور الحرك ى لمراح ل المھ اراتمس توى االداء الحركية قيد البحث.
المھ ارى للجمب از
* ي ؤثر برن امج الرس وم المتحرك ة
الفنى.
المقترح تأثيراًايجابيا ً على تعل م المھ ارات
الحركي ة االساس ية للجمب از الفن ى عل ى
جھاز الحركات االرضية )قيد البحث(.
* توج د عالق ة ارتب اط موجب ة ب ين نت ائج
التص ور الحرك ى للمھ ارات)قي د البح ث(
والتعلم المھارى لھذة الحركات.

االدوات

أھم النتائج

39

م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

14

يھ دف ال ى وض ع
برن امج قص ص
حركي ة باس تخدام
الحاس ب االل ى
للتعرف على :

كوثر عبد برن امج قص ص
حركي ة باس تخدام
المجيد
الحاس ب االل ى
السيد
وفاعليتة فى تنمي ة
ات
انتاج علمى الحرك
االساس ية والق يم
)2008م( التربوي ة الطف ال -فاعلي ة البرن امج
ما قبل المدرسة .عل ى الحرك ات
)(31
االساس ية والق يم
التربوي ة الطف ال م ا
قبل المدرسة.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
واألخ رى ض ابطة
.

 72طف ل وطفل ة
م ن اطف ال
المرحل ة الثاني ة
برياض االطفال
مدرس و االوائ ل
الزقازيق.

* تفوق ت المجموع ة التجريبي ةعلى
المجموع ة الض ابطة ف ى نس ب التق دم
للقي اس البع دى ع ن القي اس القبل ى ف ى
المھ ارات االساس ية والق يم التربوي ة
والتحصيل المعرفى للقيم التربوية.
* الطريقة التقليدي ة لھ ا ت أثيراً ايجابي ا ً ف ى
مستوى التحصيل المعرفى.

ثانيا  :الدراسات األجنبية
جدول )( 2

40

الف رق ب ينوعتين
المجم
التجريبية والض ابطة
فى القياس البعدى.

ارات
 اختبالمھارات الحركية
االساسية.
 مقي اس الق يمالتربوية.
 اختبار التحصيلالمعرفى.

* برن امج القص ص الحركي ه باس تخدام
الرسوم المتحركة بواسطة الحاس ب االل ى
ل ه ت أثير ايج ابى دال احص ائياًعلى تنمي ه
المھ ارات الحركي ة االساس ية والق يم
التربوي ة والتحص يل المعرف ى للق يم
التربويه.

1

أث ر اس تخدام
دنھن
ا
تكنولوجي
وھنرى
ديا
الھيبرمي
نيوتن
 Denhan,باس تخدام ب رامج
 Henryالرس وم المتحرك ة
 Newtonف ى تعل م بع ض
)1992م( مھ ارات ك رة
السلة.
)(66

التع رف عل ى
اس تخدام تكنولوجي ا
الھيبرميديا باس تخدام
ب رامج الرس وم
المتحرك ة ف ى تعل م
بع ض مھ ارات ك رة
الس لة)التمري ر-
التصويب السلمى(.

2

أث ر اس تخدام
ا
التكنولوجي
والكمبي وتر ف ى
تعل يم بع ض
مس ابقات الع اب
القوى.

التع رف عل ى اث ر
اس تخدام التكنولوج ا
م ن خ الل ب رامج
الرس وم المتحرك ة
عل ى الكمبي وتر ف ى
تعل يم بع ض
مس ابقات الع اب
الق وى )الوث ب
الطويل -العالى(.

عنوان الدراسه

الھدف

Cary
Steven
)1992م(
)(64

م

أسم الباحث

الھدف

المنھج

العينه

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
رى
واألخ
ضابطة.

) (20طف ل م ن
ال
االطف
ين
الملتحق
بالمركز الوطنى
اب
لاللع
الرياضية بوالية
تولى.

ارات * أن استخدام أفالم الرسوم المتحرك ة لھ ا
 اختبأث ر وفاعلي ة عالي ة ف ى عملي ة التعل يم
القدرات البدنية.
وال تعلم وخاص ة ف ى مج ال التربي ة
 اختبارات الرياضية بمختلف مجاالتھا.
مھاري ة للمھ ارات
)قيد البحث(.

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
لمجموع ة واح دة
ذو القي اس القبل ى
والبعدى.

) (15طالب م ن
الب
الط
ين
الدارس
ة
للتربي
ية
الرياض
ة
بجامع
ھيوستن.

 اختبارات بدنية * .أن اس تخدام التكنولوجي ا م ن خ اللبرامج الرس وم المتحرك ة عل ى الكمبي وتر
 اختب ارات تقي يم ل ة أث ره االيج ابى عل ى عملي ة التعل يممس توى االداء والتعلم فى مجال التربي ة الرياض ية عام ة
المھارى.
والعاب القوى خاصة.

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج
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م

أسم الباحث

كارى
ستيفن

عنوان الدراسه

االدوات

أھم النتائج

3

لى تشن
Li- Z,
Chen
)1999م(

تص ميم وتجرب ة تعل
ب

رامج تعل

يم الس

باحة الم نھج التجريب ى

يم باس تخدام ب رامج ذو التص

ميم

الوس ائط المتع ددة الكمبي وتر المتط ورة التجريب

ى

لفص ول الس باحة والنماذج النظريه .

لمجم

العامة.

إح داھما تجريبي ة

وعتين

واألخ

)(70

) (40م
ن  -اختب
ارات * تكون برامج الوسائط المتعددة طريقة
القدرات البدنية.
حديث ة للتعل يم م ن خ الل ع رض عل وم
ى
ممارس
السباحة العامة - .اختب ارات تقي يم تكنولوجي ة متقدم ة ف ى حج رات
مس توى االداء التدريس
المھارى.

رى

* تص ميم وتجرب ة ب رامج الوس ائط
المتعددة فى تعل يم الس باحة تس اعد عل ى

ضابطة.

تحليل المھارات الحركية للسباحة .
* الوس ائط المتع ددة لھ ا وظ ائف علمي ة
تطبي ق مق اييس الوس ائط المتع ددة
لتحسين نتائج التعليم
* ب رامج تعل يم الوس ائط المتع ددة يج ب
أن تتحس ن نتيج ة للتغذي ة الرجعي ة ف ى
تعليم المھارات .

م

أسم الباحث

عنوان الدراسه

الھدف

المنھج

العينه

االدوات

أھم النتائج

42

محددة مسئولة عن المشاركة الفعالة فى

5

ال تعلم بواس طة  -التع رف عل ى
ماينارد
 Maynarالرس وم المتحرك ة الف رق ب ين أس تخدام
ل بعض مھ ارات الط رق التقليدي ة
d
واس تخدام الرس وم
كرة اليد.
)2002م(
المتحرك ة ف ى تعل م
بع ض مھ ارات ك رة
)(71
الي د )التمري ر-
يط-
التنط
التصويب(.

 اختبارات * ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ً ب ين
راللياقة اس تخدام الرس وم المتحرك ة واس تخدام
عناص
الط رق التقليدي ة لص الح الرس وم
البدنية.
المتحركة فى تعليم بعض مھ ارات ك رة
 االختبارات اليد قيد البحث.
المھارية للمھارات
)قيد البحث(

الم نھج التجريب ى
ميم
ذو التص
ى
التجريب
وعتين
لمجم
إح داھما تجريبي ة
واألخرى ضابطة

) (30تلمي ذ م ن
تالمي ذ مدرس ة
وبين
الموھ
بأحدى المدارس
بلندن.

43

4

استخدام الكمبي وتر
ستان
وم
والرس
ھيوارد
المتحرك ة ف ى
Stan
 Haywarتعل يم المھ ارات
d
الحركي ة لري اض
)2001م( االطفال .
)(75

 التعرف على تأثيراس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ى تعل م
المھ ارات الحركي ة
االساس ية الطف ال
مرحل ة ري اض
االطفال .

الم نھج التجريب ى ) (20طف
ل  -اختب
ارات * أن اس تخدام الرس وم المتحرك ة
ذو التص
كوسيلة تعليمية تأتى بنت ائج إيجابي ة ف ى
ميم وطفل ة لمرحل ة القدرات البدنية.
التجريب
مج ال التعل يم الحرك ى لمرحل ة ري اض
ى رياض االطفال.
ارات
اختب
لمجموعة واحدة.
االطفال.
المھارات الحركية
االساسية.

44

التعليق على الدراسات السابقة :
تلق ى الدراس ات الس ابقة الض وء عل ى كثي ر م ن األساس يات الت ى تفي د البح ث الح الى كم ا
تبرز نـوع العالقة بين الدراسات وبعضھا البعض وعالقتھا بالدراسة موضوع البح ث  ،كم ا تني ر
الطري ق أم ام الباحث ة لمعرف ـة م ا يتص ل بتحدي د خط ة البح ث وطبيع ة الم نھج والعين ة واألدوات
المس تخدمة والخط وات التعليمي ة الص حيحة لتعل ـم س باحة الزح ف عل ى ال بطن لالطف ال المبت دئين
ومعرفة أھـم النتائـج ومقارنتھا بنتائج الدراسـة الحالية مما يسـاعد على تفسيرھا وتوضيحھا .

 -1الفترة الزمنية :
أجريت ھذه الدراسات فى الفترة الزمنية من عام 1992م حتى عام 2008م .

 -2الھـدف :
إختل ف الھ دف م ن الدراس ات الس ابقة فھن اك بع ض الدراس ات الت ى تھ دف إل ى تص ميم
ومعرفة تأثير البرنامج التعليمى المعد بتقنية الرسوم المتحركة على تعلم بعض المھارات الحركي ة
كما فى دراس ة " عثم ان مص طفى وھش ام محم د عب د الحل يم" )2003م( ) " ، (22ھ انى احم د
عب د الع ال " )2007م( ) " ، (61رش يد عامرمحم د " )2003م( ) " ، (11ع الء ال دين
المحمدى" )2002م( ) " ، (25عال على عب د الحل يم " )2008م( ) " ، (24أيم ن محم ود عب د
الرحمن وعصام الدين محمد " )2001م( ) "، (8أحمد محمد عبد اللة " )1995م(). (1
وھناك بعض الدراسات التى أجريت فى مجال السـباحة وتھـدف ھذه الدراسات إلى- :
 -1معرفة مدى فاعلية الھيبرميديا على تعلم س باحة الزح ف عل ى الظھ ر للطالب ات المبت دئات كم ا
فى دراسة " مايسة محمد عفيفى" )2006م( ).(32
 -2التع ـرف عل ى تأثي ـر البرنام ـج التعليم ـى باس تخدام الوس ائل الفائق ـة عل ى مكون ات النجم ة
األولـى الخاصـة بسباحـة الصـدر وعلى مستوى أداء سبـاحة الصـدر كما فى دراسة " أحم ـد
يوسـف " )2005م( ). (2
 -3التع رف عل ى ت أثير إس ـتخدام الوس ائل الس معية البص رية عل ـى مست ـوى األداء الحرك ى
والتحصي ـل المعرف ـى لمھ ـارات الس ـباحة كم ا ف ـى دراس ـة " محم د حام د البلتاج ـى "
)2002م( ). (34
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 -4دراسة تھدف إلى تعليم السباحة باستخدام برامج الكمبيوتر المتطورة والنماذج النظرية كما ف ى
دراسة " لى تشن 1999) " Li-Z,Chenم( ).(70
 -5تصميم وإنتاج برمجية كمبيوتر والتعرف على أثر إستخدام البرمجية على تعلم سباحة الزح ف
على البطن لدى المبتدئين كما فى دراسة " محمد حسن رخا " )2003م( ). (35
 -6التع رف عل ى تأثيراس تخدام )الفي ديو – الص ور الثابت ة( باالش ارات عل ى تعل م س باحة الزح ف
على البطن لمعاقى الصم والبكم كما فى دراسة " محمد عبدﷲ خليل " )1997م( ).(45

 -3المنھج :
معظم الدراسات السابقة إستخدمت المنھج التجريبى لمالئمته لطبيعة دراستھم .

 -4العينة :
لقد تنوعت العينة فى الدراسات السابقة طبقا للھدف المراد تحقيقه فھناك بعض الدراسات
إشتملت العينة بھا على مبتدئين فى م دارس تعل يم السباح ـة كم ا ف ى دراس ة " محم ـد البلتاج ـى "
)2000م( ) " ،(34أحم ـد يوس ف سعدالدي ـن " )2005م( ) " ، (2ل ـى تش ـن " Li-Z,Chen
)1997م( ).(70
وھن اك بع ض الدراس ات إش تملت العين ة بھ ا عل ى طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية كم ا ف ى
دراس ة " محم د حس ن رخ ا " )2003م( )" ، (35من ى محم ود ج اد " )2000م( )" ، (58
مايسة محمد عفيفى " )2006م( ). (32
وھناك بعض الدراسات إشتملت عينة الدراسة بھا على تالميذ الحلق ة االول ى والثاني ة م ن
التعليم االساسى كم ا ف ى دراس ة " ھ انى أحم د أحم د عب د الع ال " )2008م( )  " ، ( 61عثم ان
مص طفى عثم ان وھش ام محم د عب د الحل يم " )2003م( )  " ، ( 22ع الء ال دين عب د الحمي د"
)2002م( ) " ، ( 25أيمن محمود عبد الرحمن وعصام الدين محم د عزم ى" )2001م( ) ، ( 8
" محمد عبد ﷲ خليل " )1997م( ).(45
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وھناك بعض الدراسات إش تملت عين ة الدراس ة عل ى اطف ال كم ا ف ى دراس ة " ك وثر عب د
المجي د " )2008م( ) " ،(31دنھ ن وھن رى ني وتن Newton

Denhan,Henry

"

)1992م( )" ،(66ك ارى س تيفن 1992) "Cary Stevenم( ) ، (64وعل ى ناش ئين كم ا ف ى
دراسة " رشيد عامر محمد " )2003م( ) "، (11أحمد محمد عبد اللة" )1995م(). (1
وقد تراوحت حجم العينات التى أجريت عليھا ھذه الدراس ات ب ين ) (15طال ب م ن الط الب
الدارسين للتربية الرياضية كم ا ف ى دراس ة " ك ارى س تيفن 1992) "Cary Stevenم( )(64
 (96) ،طالبة من المرحلة الجامعية كما فى دراسة "منى محمود جاد " )2000م(). (58

 -5المعالجـات اإلحصائيـة :
إختلف ت المعالج ات اإلحص ائية الخاص ة بالدراس ات الس ابقة ب إختالف الھ دف م ـن ك ل
دراسة  .إال أنھا إتفقت على إستخدام بعض المعالجات اإلحصائية األولية مث ل )المتوس ط الحس ابى
 -اإلنحراف المعيارى( .

 -6أھـم النتائـج :
قد أسفرت نتائج الدراسات السابقة التى إستخدمت الرس وم المتحرك ة ف ى ت دريس مختل ف
األنشطة الرياض ية  ،تف وق المجموع ات التجريبي ة الت ى ت م الت دريس لھ ا بھ ذا األس لوب بالمقارن ة
بالمجموعات الضابطة التى تم التدريس لھا بالطريقة التقليدي ة )المتبع ة(  ،مم ا أح دث ت أثيرا فع اال
فى اإلرتقاء بالعملية التعليمية  ،مواكبة فى ذلك التط ور الح ادث للوس ائل التكنولوجي ة ف ى العص ر
الحديث .

*أوجـه اإلستفـادة من الدراسـات السابقـة .
ساھمت جميع الدراسات السابقة فى مساعدة الباحثة فى األتى :
 -1تحديد اإلطار العام للدراسة الحالية وك ذلك الخط وات المتبع ة ف ى إج راءات البح ث س واء
النواحى الفنية أو اإلدارية .
 -2صياغة أھداف وفروض البحث .
 -3إختيار المنھج المناسب لطبيعة إجراءات البحث .
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 -4تحديد الطريقة المثلى إلختيار عينة البحث .
 -5تحديد وسائل وادوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث .
 -6تحديد أنسب المعالجات اإلحصائية التى تتفق مع أھداف وعينة البحث .
 -7اإلس تفادة م ن الدراس ات الس ابقة ف ى طريق ة ع رض ومناقش ة النت ائج والوق وف عل ى م ا
توصلت إلية نتائج ھذه الدراسات لتفسير وتعضيد نتائج البحث .
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إجـــراءات البحــث :
اوالً :منھـج البحــــث :
إس تخدمت الباحث ة الم نھج التجريب ي باس تخدام التص ميم التجريب ي ذو المجم وعتين اح داھما
تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة .

ثانيا ً :مجتمع وعينة البحث :
يشتمل مجتمع البحث على أطفال المرحلة السنية من ) (10-9سنوات )ذكور(المبتدئين بفص ول
تعليم السباحة بوحدة الس باحة ذات الط ابع الخ اص بمرك ز خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بكلي ة التربي ة
الرياض ية للبن ات جامع ة الزق ازيق خ الل الع ام 2009/ 2008م  .والب الغ ع ددھم ) (45طف الً ،وت م
استبعاد ) (5أطفال لعدم االنتظام  ،ليصبح العدد الكلى لمجتمع البحث ) (40طفل  ،وق د قام ت الباحث ة
بإختيار عينة استطالعية عشوائية من داخل مجتمع البحث بلع ع ددھم ) (12طف ل الج راء المع امالت
العلمية لالختبارات )مجموع ة غي ر ممي زة (  ،حي ث اش تملت عين ة البح ث األساس ية عل ى ع دد )(28
طفل  ،تم تقسيمھم إلي مجموعتين أحداھما تجريبية واألخرى ضابطة كاآلتي :
 المجموعة التجريبية :قوامھ ا ) (14طف الً والت ي أتبع ت البرن امج التعليم ى المقت رح باس تخدامالرسوم المتحركة لتعلم سباحة الزحف على البطن.
 المجموعة الض ابطة :قوامھ ا ) (14طف الً والت ي أتبع ت البرن امج التعليم ى المقت رح باس تخدامأسلوب األوامر لتعلم سباحة الزحف على البطن.
كما قامت الباحثة بإختيارعينة اخرى من خارج مجتمع البحث من المرحلة المتقدمة ف ى س باحة
الزح ف عل ى ال بطن ) (10-9س نوات وبل ع ع ددھم )  (12طف ل وذل ك الس تخدامھم ف ى التجرب ة
االستطالعية )مجموعة مميزة ( والجدول رقم ) (3يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث .
جدول )(3
تصنيف مجتمع وعينة البحث
البيــان

العدد

العدد الكلى

االطفال

لالطفال

المستبعدين

45

5

مجتمع البحث

40

العينة

عينة الدراسة األساسية

االستطالعية

المجموعة التجربية

المجموعة الضابطة

12

14

14
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وقد وقع اختيار الباحثة علي ھذه العينة لألسباب التالية:
 لديھم خبرات تمكنھم من إستخدام الحاسب اآللي والتعامل معه. موافقة اولياء امور االطفال على اجراء البحث. -سھولة تواجد عينة البحث فى حمام السباحة.

التوصيف االحصائي لمجتمع البحث )التجانس( :
قامت الباحثة بإيجاد التجانس فى الفترة الزمني ة م ن2009/6/2م ال ى 2009/6/4م ب ين أف راد
مجتمع البحث فى جميع المتغيرات قيد البحث  ،والجدول رقم ) (4يوضح ذلك.

جدول)(4
التوصيف اإلحصائي لمجتمع البحث
فى المتغيرات قيد البحث
ن = 40

المتغيرات البدنية

متغيرات النمو

م

المتغيرات

وحدة

المتوسط

اإلنحراف

القياس

الحسابي

المعياري

الوسيط

معامل
اإللتواء

 -السن

سنة

9.66

0.71

9.49

0.718

 -الطول

سم

144.43

9.21

145.27

0.274-

 -الوزن

كجم

45.73

5.14

45.13

0.350

القدرة العقلية )الذكاء(

درجة

150.48

18.57

149.22

0.204

 -اختبارقوة عضالت الرجلين )قوة قصوى(

كجم

60.84

6.19

59.78

0.514

 -اختبارقوة عضالت الجذع )قوة قصوى(

كجم

53.3

5.83

52.69

0.314

 -التعلق من وضع ثنى الذراعين )تحمل قوة(

ثانية

7.42

2.15

7.67

0.349-

 -الوثب العريض من الثبات)قوة مميزةبالسرعة(

سم

104.79

10.49

103.64

0.329

 -العدو  25متر )سرعة أنتقالية(

ثانية

5.86

1.22

6.14

0.689-

 -ثنى الجذع من األنبطاح )مرونة(

سم

16.98

3.06

17.31

0.324-

 -الوثب على الحبل لالمام )توافق(

عدد

9.31

1.58

9.39

0.152-
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تابع جدول )(4
م

متغيرات االداء المھارى

المتغيرات

وحدة

المتوسط

اإلنحراف

القياس

الحسابي

المعياري

الوسيط

معامل اإللتواء

 -الطفو واإلنزالق على البطن

درجة

1.84

0.24

1.78

0.750

 -ضربات الرجلين

درجة

2.69

0.3

2.61

0.800

 -حركة الذراع األيمن

درجة

2.17

0.25

2.13

0.480

 -حركة الذراع األيسر

درجة

1.84

0.23

1.77

0.913

 -حركات الذراعين

درجة

1.48

0.19

1.43

0.789

 -التنفس المنتظم

درجة

1.18

0.15

1.21

0.600-

درجة

1.53

0.39

1.48

0.385

درجة

4.31

1.15

4.25

0.157

 مستوى الزحف على البطناختبــار التحصيل المعرفى

ويتض ح م ن ج دول ) (4أن ق يم مع امالت اإللت واء لألطف ال لمجتم ع البح ث تراوح ت ب ين
) ، (,913 : ,689-وقد انحصرت ھذه القيم بين ) ، (3±مم ا يش ير إل ي تماث ل واعتدالي ة البيان ات ف ي
جميع متغيرات البحث  ،مما يشير الى تجانس أطفال مجتمع البحث.
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وقد قامت الباحثة بتنفيذ جميع القياسات واالجراءات وفقا ً للجدول الزمنى التالى:
ﺟدوﻝ )(5

اﻟﺧطﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻻﺟراءات اﻟﺑﺣث
االجراءات
م
البحثية
1

اﻟﺗﺟﺎﻧس

التاريــخ
من

الى

2009/6/2م

2009/6/4م

2

الدراسة
اإلستطالعية 2009/6/7م
اﻷوﻟﻲ

3

الدراسة
اإلستطالعية 2009/6/16م
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

الھدف من القياس
 -اليجاد التجانس بين عينة البحث االساسية واالستطالعية.

 لتحدي د المع امالت العلمي ة) الص دق -الثب ات( الختب ار الق دراتالعقلية )الذكاء(.
 لتحديد معامالت السھولة والصعوبة والتميز لالختبار المعرفي.2009/6/14م  -لتحديد المعامالت العلمية)صدق -ثبات( لالختبار المعرفي.
 ﻟﺗﺣدﻳد زﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ. تحدي د المع امالت العلمي ة ) ص دق -ثب ات( الختب ارات الق دراتالبدنية قيد البحث.
 التع رف عل ي ص الحية األجھ زة المس تخدمة ف ي تنفي ذ محت ويالبرمجية
 تطبيق وحدتين من الوح دات التعليمي ة للبرن امج التعليم ى باس تخدام2009/6/18م
برمجية الرسوم المتحركة.
 لتحدي د المع امالت العلمي ة) الص دق -الثب ات( الس تبيان الجان بالوجدانى.

4

اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﻘﺑﻠﻰ
)اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(

2009/6/21م

2009/6/23م  -اليجاد التكافؤ بين المجموعتين فى جميع المتغيرات قيد البحث.

5

ﺗطﺑﻳق
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

2009/6/25م

 تطبي ق البرن امج التعليم ى باس تخدام الرس وم المتحرك ة عل ىالمجموعة التجريبة.
2009/8/18م
 تطبي ق البرن امج التعليم ى باس تخدام االس لوب التقلي دى عل ىالمحموعة الضابطة.

6

اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﺑﻌدى

2009/8/20م

ـــــــــــــ

 -القياس البعدى فى جميع المتغيرات قيد البحث.

52

ثالثا ً :أدوات جمع البيانات:
قامت الباحثة بتحديد أدوات جمع البيانات التى تم االستعانة بھا وھى كاالتى:
 االجھزة واالدوات. االستمارات. -االختبارات.

 .1االجھزة واألدوات -:
 جھاز الريستاميتر لقياس الطول . ميزان الطبي لقياس الوزن . جھ از ال ديناموميتر  Dynamometerذى السلس لة المعدني ة لقي اس الق وة العض لية للظھ روالرجلين )كجم(.
 شريط قياس لقياس المسافات. ساعة ايقاف  Stop watchلحساب الزمن )ثانية(. حمام سباحة. لوحات طفو . شدادات الكفين . زعانف . عوامات الشد الطافية . كرات بالستك. احبال. طباشير. عدد من االسطوانات " " CDبھا برنامج الرسوم المتحركة. -عدد من اجھزة الحاسب اآللي .
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 .2االستمارات :
 اس تمارة اس تطالع رأى الخب راء لتحدي د أھ م اال ختب ارت البدني ة الت ى تق يس الق درات البدي ةالخاصة بسباحة الزحف على البطن لالطفال من ) (10-9سنوات مرفق).(3
 اس تمارة اس تطالع راى الخب راء لتحدي د المح اور الرئيس ية لالختب ارالمعرفى وك ذلك االھمي ةالنسبية )الوزن النسبى ( لمحاور االختبار المعرفى مرفق )(6
 استمارة استطالع رأى الخب راء ح ول بن اء عب ارات االختب ار المعرف ى لس باحة الزح ف عل ىالبطن )الصورة المبدئية( مرفق ).(7
 استمارة استطالع رأى الخب راء ح ول بن اء عب ارات اس تبيان الجان ب الوج دانى نح و أس تخدامبرمجية الرسوم المتحركة لسباحة الزحف على البطن )الصورة المبدئية( مرفق ).(9

-

استمارة تقييم مستوى االداء المھارى مرفق ).(11

 استماره استطالع رأى الخبراء فى االطارالعام لتنفيذ البرنامج التعليمى مرفق ).(12 اس تمارة اس تطالع راى الخب راء ف ى المحت وى التعليم ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطنمرفق).(13

 .3االختبارات والمقاييس:
االختبارات:
 أختبارات القدرات البدنية مرفق ).(4 -1اختب ار الق وة القص وى ) :اختب ار ق وة عض الت ال رجلين – اختب ار ق وة عض الت الج ذع
والظھر باستخدام الديناموميتر(.
 -2اختبار القوة المميزة بالسرعة ) :اختبار الوثب العريض من الثبات(.
 -3اختبار تحمل القوة ) :اختبار التعلق من وضع ثنى الذراعين(.
 -4اختبار السرعة ) :العدو  25متر من البدء المنخفض(.
 -5اختبار المرونة  ) :اختبار ثنى الجذع العلى من االنبطاح(.
 -6اختبار التوافق ) :الوثب على الحبل 15ث لالمام(.
 اختبار القدرة العقلية )الذكاء( " إعداد فارق عبد الفتاح " مرفق ).(5 أختبار التحصيل المعرفى " إعداد الباحثة " مرفق ).(8 -استبيان الجانب الوجدانى " إعداد الباحثة " مرفق ).(10
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قياس مستوى االداء المھارى لسباحة الزحف على البطن:
 بالدرجة  :عن طريق لجنة تحكيم مكونة من ثالثة من أعضاء ھيئة التدريس مرف ق ) (2وكم اتم تقييم مستوى األداء المھارى ألفراد مجموعتى البح ث )التجريبي ة – الض ابطة( بدرج ة م ن
عشرة فى كال من القياس القبلى والقياس البعدى وفق ا ألراء الخب راء ث م قام ت الباحث ة بإيج اد
المتوسط لدرجات المحكمين لكل طفل.

 اختبار القدرة العقلية ) :مرفق (5
استخدمت الباحثة اختبار القدرة العقلية "الذكاء" ألطفال عينة البحث  ،وقد اع د ھ ذا االختب ار
" فاروق عبد الفتاح موسى " 2008م  ،وھو اختبار لقياس الذكاء عند األطفال من سن ) (11-9سنة
 ،وھو اختبار يمتاز بأنه عبارة ع ن سلس لة اختب ارات الق درة العقلي ة والت ى تتض من )الق درة اللغوي ة ،
والعددية  ،والمكانية  ،واالستدالل  ،وإدراك العالقات(.
وقد صيغت أسئلة االختبار بشكل يتناسب مع مستوى تعليم المرحلة العمرية المحددة له  ،كم ا
رُتبت األسئلة ترتيبا ً تصاعديا ً حسب درجة صعوبة األسئلة  ،ويتكون اختب ار الق درة العقلي ة م ن )(90
سؤاالً  ،على أن تتم اإلستجابة على ك ل س ؤال بطريق ة االختي ار م ن متع دد )خم س اختي ارات(  ،وق د
حدد لالختبار زمن قدرة نصف ساعة.
ويس تخدم ھ ذا االختب ار ف ى تق دير ال ذكاء الع ام أو الق درة العقلي ة العام ة لألطف ال بع د تحوي ل
الدرجة الخام التى يحصلون عليھا فى االختبار الى نسبة ال ذكاء األنحرافي ة باس تخدام ج داول المع ايير
الموجود باالختبار.

 اختبارات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث  :مرفق ).(4
قامت الباحثة باإلطالع على المراجع العلمي ة والدراس ات الس ابقة ف ي مج ال رياض ة الس باحة
واالختبارات والمقاييس  ،وذلك بھدف تحديد الق درات البدني ة الخاص ة بس باحة الزح ف عل ى ال بطن ،
وك ذلك االختب ارات البدني ة الت ي تق يس تل ك الق درات البدني ة  ،ث م قام ت الباحث ة بتص ميم اس تمارة
الستطالع رأي الخب راء ح ول أھ م االختب ارات الت ي تق يس الق درات البدني ة الخاص ة بس باحة الزح ف
على البطن وعرضھا عل ى الخب راء ف ى مج ال الس باحة مرف ق) .(1والج دول رق م ) (6يوض ح نت ائج
تلك االستمارة .
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جدول )(6

نتائج استطالع رأي الخبراء حول أھم االختبارات التي تقيس
القدرات البدنية الخاصة بسباحة الزحف على البطن
عدد آراء

النسبة

االختبارات

القدرة

االتفاق

المئوية

المختارة

-

اقوة عضالت الرجلين .

6

٪85.7

ــ

القوة

-

قوة عضالت الجذع والظھر .

7

٪100

ــ

القصوى

-

قوة القبضة اليمنى .

5

٪71.4

ــ

-

قوة القبضة اليسرى

5

٪71.4

ــ

-

ثنى الذراعين من وضع اإلنبطاح المائل

4

٪57.1

ــ

-

التعلق من وضع ثنى الذراعين

6

٪85.7

ــ

-

الوثب العمودي " لسارجنت "

4

٪57.1

ــ

-

الوثب العريض من الثبات .

7

٪100

ــ

-

دفع كرة طبية ) (3كجم لألمام

4

٪57.1

ــ

-

الوثب الثالثي من الثبات .

3

٪42.9

ــ

-

العدو ) (25متر من البدء المنخفض

6

٪85.7

ــ

-

العدو ) (25متر من البدء الطائر

5

٪71.4

ــ

-

العدو لمدة ) (5ثوان من البدء العالي

4

٪57.1

ــ

-

ثني الجذع أماما ً أسفل من الوقوف

4

٪57.1

ــ

-

ثني الجذع أماما ً من وضع الجلوس الطويل

4

٪57.1

ــ

-

مرونة مفصل الفخذ

3

٪42.9

ــ

-

ثنى الجذع ألعلى من األنبطاح )القدرة على اطالة الجذع(

6

٪85.7

ــ

-

المرونة الديناميكية "فليشمان "

2

٪28.3

ــ

 -الوثب على الحبل ) (15ثانية لالمام

6

٪85.7

ــ

 -الوثب على الحبل ) (15ثانية للخلف

3

٪42.9

ــ

 -اختبار الدوائر المرقمة

4

٪57.1

ــ

االختبارات

البدنية

تحمل القوة

القوة
المميزة
بالسرعة

السرعة
االنتقالية

المرونة

التوافق

يتضح من جدول ) (6النسب المئوية الراء الخبراء بالنسبة لالختبارات البدني ة الت ي حص لت
غلى  %80فأكثر .
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التجربة االستطالعية االولى :
قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعة االول ى عل ى عين ة البح ث االس تطالعية المس حوبة
م ن داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج العين ة االساس ية والت ى بل غ ع ددھا )  (12طف ل ف ى الفت رة الزمني ة
من2009/6/7م الى 2009/6/14م  ،وذلك لحساب المعامالت العلمية )الصدق  -الثبات( لكالً من :
 .1المعامالت العلمية الختبار القدرات العقلية )الذكاء(.
 .2المعامالت العلمية الختبار القدرات البدنية.
 .3لتحديد معامل السھولة والصعوبة والتميز لالختبار المعرفى .
 .4لتحديد زمن اختبار المعرفي .
 .5المعامالت العلمية لالختبار المعرفى.

المعامالت العلمية الختبار القدرة العقلية )الذكاء( :
صدق اختبارالقدرة العقلية :
تم حساب صدق اختبار "القدرة العقلية" لل ذكاء ع ن طري ق الص دق التالزم ى )المح ك( ،عل ى
عينة البحث اإلستطالعية المسحوبة من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية والتى بلغ قوامھا
) (12طف ل  ،وذل ك م ن خ الل حس اب معام ل االرتب اط ب ين نت ائج تطبي ق اختب ار "الق درة العقلي ة"
لل ذكاء ،ونت ائج اختب ار "ال ذكاء المص ور" أحم د ذك ى ص الح  ،حي ث بل غ معام ل اإلرتب اط بينھم ا
) ، (0.844مما يشير إلي صدق االختبار.

ثبات اختبار القدرة العقلية :
تم حساب ثبات اختبار "القدرة العقلية" للذكاء عن طريق التجزئة النص فية  ،وذل ك م ن خ الل
حساب معامل اإلرتباط بين نتائج العبارات الفردية من االختبار وبين نتائج العب ارات الزوجي ة ،وذل ك
علي عينة البحث االستطالعية والتى بل غ قوامھ ا )  (12طف ل  ،وذل ك ي وم 2009/6 /7م  ،والج دول
رقم ) (7يوضح ذلك.
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جدول )(7
معامالت ثبات أختبار القدرة العقلية "الذكاء"
معامل

ن = 12
معامل

معامل

العبارات العبارات

معامل

الثبات

العبارات

العبارات

معامل

الثبات

العبارات

العبارات

معامل

الثبات

الفردية

الزوجية

اإلرتباط

سبيرمان

الفردية

الزوجية

اإلرتباط

سبيرمان

الفردية

الزوجية

اإلرتباط

سبيرمان

براون

براون

براون

1

2

*0.834

*0.909

31

32

*0.744

*0.853

61

62

*0.783

*0.878

3

4

*0.789

*0.882

33

34

*0.824

*0.904

63

64

*0.759

*0.863

5

6

*0.689

*0.816

35

36

*0.668

*0.801

65

66

*0.784

*0.879

7

8

*0.913

*0.955

37

38

*0.743

*0.853

67

68

*0.689

*0.816

9

10

*0.758

*0.862

39

40

*0.694

*0.819

69

70

*0.698

*0.822

11

12

*0.881

*0.937

41

42

*0.745

*0.854

71

72

*0.677

*0.807

13

14

*0.688

*0.825

43

44

*0.706

*0.828

73

74

*0.758

*0.862

15

16

*0.766

*0.867

45

46

*0.703

*0.799

75

76

*0.733

*0.846

17

18

*0.739

*0.849

47

48

*0.681

*0.810

77

78

*0.899

*0.947

19

20

*0.860

*0.925

49

50

*0.732

*0.845

79

80

*0.911

*0.953

21

22

*0.703

*0.826

51

52

*0.778

*0.875

81

82

*0.818

*0.899

23

24

*0.690

*0.817

53

54

*0.761

*0.864

83

84

*0.830

*0.907

25

26

*0.825

*0.904

55

56

*0.765

*0.867

85

86

*0.692

*0.818

27

28

*0.816

*0.899

57

58

*0.753

*0.859

87

88

*0.691

*0.817

29

30

*0.781

*0.877

59

60

*0.847

*0.917

89

90

*0.703

*0.826

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576= 0.05

ويتضح من الجدول ) (7وج ود عالق ة إرتباطي ة دال ه إحص ائيا ً عن د مس توي معنوي ة )(0.05
بين نتائج العبارات الفردية والزوجية الختبار القدرة العقلية للذكاء وحيث تراوح معامل االرتب اط ب ين
)،(0.913 : 0.668وبحساب تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان براون حيث معام ل
الثبات يساوى
معامل الثبات =

معامل االرتباط 2x
معامل االرتباط1+

نجد أن ق يم مع امالت الثب ات لعب ارات االختبارتراوح ت م ا ب ين ) (0.955،0.801مم ا ي دل
علي ثبات االختبار.
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المعامالت العلمية الختبارات القدرات البدنية:
حساب معامل الصدق :
تم حس اب ص دق االختب ارات البدني ة قي د البح ث ع ن طري ق الص دق التجريب ي )التم ايز( عل ي
مجموعتين متساويتين في العدد قوام كل منھم )  (12طفل  ،أح داھما تمث ل عين ة البح ث االس تطالعية
)مجموعة غي ر ممي زة (  ،والمجموع ة األخ ري ذات مس توي مرتف ع ف ي تل ك المتغي رات )المجموع ة
المميزة( وھم م ن المرحل ة المتقدم ة ف ى س باحة الزح ف عل ى ال بطن) ( 10 -9س نوات،والجدول رق م
) (8يوضح ذلك.

جدول)(8
داللة الفـروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة

ن =1ن12 =2

في المتغيرات البدنية قيد البحث
المجموعة غير
المتغــيرات

وحدة
القياس

المميزة

المجموعة المميزة
قيمة "ت"

متوسط

أنحراف

متوسط

أنحراف

حسابى

معيارى

حسابى

معيارى

-اختبار قوة عضالت الرجلين )قوة قصوى(

كجم

60.87

6.21

73.25

7.44

*4.43

-اختبار قوة عضالت الجذع )قوة قصوى(

كجم

53.26

5.83

68.38

6.72

*5.89

 -التعلق من وضع ثنى الذراعين )تحمل قوة(

ثانية

7.43

2.15

11.62

3.59

*3.47

 -الوثب العريض من الثبات)قوة مميزةبالسرعة(

سم

107.44

11.32

136.35

10.54

*6.47

 -العدو  25متر )سرعة أنتقالية(

ثانية

5.79

1.21

3.57

0.93

*5.04

 -ثنى الجذع من االنبطاح )مرونة(

سم

16.78

2.95

22.27

3.11

*4.44

 -الوثب على الحبل لالمام )توافق(

عدد

9.32

1.58

12.44

2.01

*4.23

* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 2.074= 0.05

يوضح جدول ) (8أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوي ة
) (0.05مم ا ي دل عل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجموع ة الممي زة والمجموع ة غي ر
المميزة في المتغيرات البدنية خالل عينة البح ث  ،مم ا يش ير ال ى ق درة االختب ارات عل ى التميي ز ب ين
األطفال  ،وبالتالى صدق تلك االختبارات.

حساب معامل الثبات :
تم حساب معامل الثب ات بطريق ة تطبي ق االختب ار وإع ادة تطبيق ه  ، Test, Retestعل ي عين ة
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البحث اإلستطالعية المس حوبة م ن داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا
) (12طفل وذلك بفاصل زمني ق دره ) (4أي ام ب ين التطبيق ين خ الل الفت رة م ن 2009/ 6 /7م حت ى
2009/ 6 /11م ،والجدول رقم ) (9يوضح ذلك.
جدول)(9

ن=1ن12=2

معامل ثبات االختبارات البدنية قيد البحث

المتغــيرات

وحدة

التطبيق األول

التطبيق الثانى
معامل الثبات

متوسط

أنحراف

متوسط

أنحراف

حسابى

معيارى

حسابى

معيارى

-اختبار قوة عضالت الرجلين )قوة قصوى(

كجم

60.87

6.21

60.89

6.18

*0.865

-اختبار قوة عضالت الجذع )قوة قصوى(

كجم

53.26

5.83

53.31

5.79

*0.829

 -التعلق من وضع ثنى الذراعين )تحمل قوة(

ثانية

7.43

2.15

7.46

2.11

*0.799

 -الوثب العريض من الثبات)قوة مميزةبالسرعة(

سم

107.44

11.32

107.47

11.28

*0.817

 -العدو  25متر )سرعة أنتقالية(

ثانية

5.79

1.21

5.76

1.17

*0.687

 -ثنى الجذع من الوقوف )مرونة(

سم

16.78

2.95

16.80

2.91

*0.804

 -الوثب على الحبل لالمام )توافق(

عدد

9.32

1.58

9.35

1.46

*0.784

القياس

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576= 0.05

يوضح جدول ) (9أن قيم ة "ر" المحس وبة أكب ر م ن قيم ة "ر" الجدولي ة عن د مس توى معنوي ة
) (0.05حيث تراوحت قيمة "ر" بين ) ، (0.865 : 0.687مما يدل على وجود عالقة إرتباطية دالة
إحصائيا ً بين التطبيق األول والثانى في المتغيرات البدنية  ،مما يشير الى ثبات تل ك االختب ارات عن د
أعادة تطبيقھا على عينة البحث.

 اختبار التحصيل المعرفي المصور ":اعداد الباحثة" )مرفق .(8
قامت الباحثة بتصميم اختبار التحصيل المعرفي وذل ك لقي اس م دى تحص يل األطف ال للجان ب
المعرفي الخاص بسباحة الزحف على البطن وذلك بعد الرجوع ال ى المراج ع العلمي ة والدراس ات ف ى
التى تتطرقت الى االختبار المعرفى ولقد اعتمدت الباحثة في بناء االختبار على الخطوات التالية :
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 -1تحديد الھدف من االختبار :
يھدف ھذا االختبار إلى قياس تحص يل األطف ال عين ة البح ث ف ي الجوان ب المعرفي ة الخاص ة
بسباحة الزحف على البطن بشكل مصور ،على أن يتمش ى ھ ذا االختب ار م ع مس توى المرحل ة الس نية
لعينة البحث  ،مع مراعاة أن يتم صياغة األھداف العامة لالختبار المعرفي في صورة أھداف س لوكية
يمكن قياسھا كما يلي:
 أن يتعرف الطفل علي نبذبة تاريخية عن السباحة. أن يتذكر الطفل مراحل األداء المھاري في سباحة الزحف على البطن. -أن يذكر الطفل بعض قانون االمكانات فى السباحة .

 - 2إعداد المحاور الرئيسية لالختبار:
قامت الباحثة بتحديد المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي والت ي ت رتبط بس باحة الزح ف عل ى
البطن  ،وذلك طبقا ً للھدف العام واألھداف السلوكية لالختبار المعرف ي  ،حي ث قام ت الباحث ة بتص ميم
استمارة الستطالع رأى الخبراء و أشتمل علي ) (3محاورمقترحة لبناء االختبار المعرفى  ،ث م قام ت
الباحثة بعرض ھا عل ي ع دد م ن الخب راء ف ي مج ال الس باحة وط رق الت دريس مرف ق ) (1لتحدي د أھ م
المحاور التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع البحث  ،وكذلك لتحديد االھمية النسبية لكل مح ور مرف ق
) ، (4والجدول ) (10يوضح النسبة المئوية ألراء الخبراء حول محاور االختبار المعرفي.
جدول )(10
النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور االختبار المعرفي.
م

المحاور الرئيسية

عدد أراء الخبراء

نسبة أراء الخبراء

-1

الجانب التاريخي

6

٪85.71

-3

الجانب المھاري

7

٪100

-4

الجانب القانوني

6

٪85.71

يتض ح م ن ج دول ) (10النس ب المئوي ة الراء الخب راء ف ي مح اور االختب ار المعرف ي الت ى
حصلت على  %80فأكثر  ،حيث تم اختيار المحور التاريخي والقانوني والمھاري.
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 -3تحديد األھمية النسبية لمحاور االختبار:
بعد تحديد محاور االختبار المعرفي )التاريخي ،والمھاري ،والق انوني( قام ت الباحث ة بتحدي د
األھمية النسبية لكل محور من المحاور الثالث كم ا بالج دول ) ، (11وذل ك بإيج اد المتوس ط الحس ابي
ألراء الخبراء في كل محور باستخدام المعادلة التالية:
المتوسط الحسابي لألھمية النسبية للمحور= مجموع النسب المئوية ألراء الخبراء في المحور
عدد الخبراء
جدول )(11
األھمية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث
م

المحاور الرئيسية

متوسط األھمية النسبية

-1

الجانب التاريخي

٪20

-2

الجانب المھاري

٪53.33

-3

الجانب القانوني

٪26.67

المجمــــــــــــــوع

٪100

 - 4تحديد وصياغة مفردات )عبارات( االختبار:
تم صياغة أسئلة االختبار المعرفى وفقا ً للشروط والمواصفات الواج ب اتباعھ ا ووض عھا ف ي
اس تمارة لمعرف ة م دى ص الحيتھا ،عل ى أن يراع ي ف ي تل ك األس ئلة ) :الوض وح ف ي التعبي ر ع ن
مضمونھا بشكل مصور – مناسبتھا لمستوى األطفال – الشمولية – الدقة العلمي ة – االختص ار -م دى
قياس أھداف البرنامج(  ،وقد راعت الباحثة عن د توزي ع مف ردات االختب ار عل ى المس تويات المعرفي ة
فى صورته األولية أن يتم تحدي د ع دد مف ردات االختب ار المعرف ى المص ور ف ى س باحة الزح ف عل ى
البطن لكل محور من المحاور وفقا ً لمتوسط األھمية النسبية لكل محور.

 -5تحديد نوع األسئلة :
من خالل اط الع الباحث ة عل ى المراج ع العلمي ة والبح وث والدراس ات الس ابقة والت ى تناول ت
اس اليب التق ويم واالختب ارات الموض وعية بھ دف التع رف عل ى عملي ة بن اء االختب ار المعرف ى فق د
اختارت الباحثة صياغة أسئلة االختبار المعرفي م ن خ الل خ ط واح د م ن األس ئلة وھ و االختي ار م ن
متعدد )ثالث أحتماالت مصورة(  ،وذلك لسھولة تصحيحھا فضال عن تقليل التخمين بھا  ،ويعتبر من
أفضل أنواع االختبارات الموضوعية وأكثرھا شيوعا ً واستعماالً.
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 -6إعداد الصورة المبدئية لالختبار  :مرفق ).(7
قامت الباحثة بتصميم استمارة استطالع راى الخبراء تشتمل على عبارات االختبار المعرف ى
فى صورتة االولي ة ث م عرض ھا عل ي ع دد م ن الخب راء ف ي مج ال الس باحة مرف ق ) ،(1وذل ك بھ دف
التأكد من صالحية مفردات االختبار وطريقة صياغتھا ومدى تعبير الصور ع ن مض مون المف ردات.
ومدي قياسھا لألھ داف الت ي وض عت م ن أجلھ ا  ،وق د بل غ ع ددھا ) (33س ؤال  ،حي ث ك ان تص نيفھا
كاألتى:
 الجانب التاريخى ) (8سؤال. الجانب المھارى ) (16سؤال. الجانب القانونى ) (9سؤال.وقد أوضحت نتيجة استطالع رأي الخبراء علي موافقتھم علي أسئلة االختبار المعرفي لس باحة
الزحف على البطن علي أن يتم إجراء بعض التعديالت الالزم ة ف ي ص ياغة وح ذف بع ض األس ئلة ،
كما يوضحھا الجدول ).(12
جدول )(12
التعديالت التي أقترحھا الخبراء علي أسئلة االختبار المعرفي قيد البحث

التاريخى

المحور

م
3

8

أقيمت أول بطولة دولية فى السباحة عام

8

القانونى

9
1
7

√

مارس األنسان القديم السباحة من اجل

1

3

قبل

√

مارس األنسان القديم
أول مصرى استطاع عبور المانش عام 1928م

1
المھارى

مفردات االختبار

حذف

صياغة

√
√
√

تؤدى ضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن بطريقة
تقوم بأداء ضربات ال رجلين ف ى س باحة الزح ف عل ى ال بطن بطريق ة تبادلي ة كم ا
بالشكل
تؤدى ضربات الذراعين فى سباحة الزحف على البطن بطريقة
تقوم بأداء حركات الذراعين فى س باحة الزح ف عل ى ال بطن بطريق ة تبادلي ة كم ا
بالشكل
تعنى المرحلة الرجوعية فى سباحة الزحف على البطن أن

√
√
√
√
√

تتم المرحلة الرجوعية فى سباحة الزحف على البطن
يجب اال تقل درجة حرارة الماء عن
أبعاد حمام السباحة األوليمبية ھى

√
√
√

طول حمام السباحة األوليمى فى عرضه
مساحة سطح منصة البدء
طول سطح منصة البدء فى العرض

بعد

√
√
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وبع د إج راء التع ديالت الت ى أش ار الي ه الخب راء أص بح ع دد األس ئلة ) (30س ؤال  ،وھ ي
الصورة المبدئي ة لالختب ار المعرف ي الج اھزة لتطبي ق المع امالت العملي ة عليھ ا للتأك د م ن ص الحيتھا
لالس تخدام عل ى عين ة البح ث للحص ول عل ى الص ورة النھائي ة لالختب ار  ،والج دول ) (13يوض ح
المحاور الرئيسية لالختبار المعرفى وعدد مفرداته وأرقامھا.
جدول )(13
المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وأرقامه
م

المحاور الرئيسية

عدد المفردات

األرقام

-1

الجانب التاريخي

6

) ( 6– 1

-2

الجانب المھارى

16

) ( 22 – 7

-3

الجانب القانونى

8

)( 30 – 23

 -7تعليمات االختبـــار :
من األمور الھامة لتطبيق االختبار المعرفي ھو إعداد قائم ة بتعليم ات االختب ار يترت ب عليھ ا
توض يح الھ دف المطل وب م ن األطف ال  ،وبالت الي يج ب أن تكت ب تعليم ات االختب ار بلغ ة س ليمة
وواضحة بعيدة عن اإلطالة  ،وأن تكتب بيانات الطفل على ورقة اإلجابة.

 -8تصحيح االختبار :
ي تم اعط اء درج ة واح دة لك ل إجاب ة ص حيحة ع ن أس ئلة االختب ار  ،وإعط اء ص فر لإلجاب ة
الخاطئة  ،وبالتالى يكون إجمالي درجات االختبار ) (30درجة  ،وتم إعداد مفتاح لتصحيح االختبار.

 -9تحليل مفردات )عبارات( االختبار :
يقصد بھا تطبيق االختبار على عينة استطالعية م ن المجتم ع األص لي للبح ث وخ ارج العين ة
األساسية  ،وذلك بھدف :
 تحديد مدى صعوبة األسئلة. مدى مناسبة األسئلة لمستويات األطفال. -حساب معامالت السھولة والصعوبة والتميز.
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وت م تطبي ق االختب ار عل ى عين ة البح ث اإلس تطالعية المس حوبة م ن داخ ل مجتم ع البح ث
وخارج العينة األساسية والتى بلغ قوامھا ) (12طفل  ،وذلك يوم 2009/ 6/ 7م  ،وبعد التطبي ق ت م
تص حيح االختب ار ورص د ال درجات تمھي داً لحس اب المع امالت العلمي ة  ،وقام ت الباحث ة بحس اب
معامالت السھولة والصعوبة والتميز بالمعادالت التالية :
 معامل السھولة = عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة ) السؤال(  %العدد الكلي لإلجابات معامل الصعوبة =  -1معامل السھولة معامل التميز= عدد اإلجابات الصحيحة باألرباعى األعلى للمفردة  -عدد اإلجابات الصحيحة باألرباعى األدنى للمفردة
عدد أفراد العينة فى أحد الرباعيين
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ﺟدوﻝ )(14
ﻣﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﺳـﻬوﻟﺔ واﻟﺻـﻌوﺑﺔ واﻟﺗـﻣﻳز
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث

الجانب

التاريخى

المھارى

القانونى

ن = 12

م

معامل السھولة

معامل
الصعوبة

معامل التميز

0.36

0.64

0.23

0.48

0.52

0.24

0.35
0.40

0.65
0.60

0.22
0.24

0.44

0.56

0.24

0.63

0.37

0.23

0.54
0.52

0.46
0.48

0.24
0.24

0.47
0.40
0.42
0.34
0.51

0.53
0.60
0.58
0.66
0.49

0.24
0.24
0.24
0.22
0.24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0.35

0.65

0.22

0.37

0.63

0.23

0.44
0.52
0.39

0.56
0.48
0.61

0.24
0.24
0.23

0.37
0.51
0.43
0.35
0.51
0.37
0.43

0.63
0.49
0.57
0.65
0.49
0.63
0.57

0.23
0.24
0.24
0.22
0.24
0.23
0.24

0.54

0.46

0.24

0.39
0.47

0.61
0.53

0.23
0.24

29

0.63

0.37

0.23

30

0.38

0.62

0.23

يتضح من الجدول ) (14أن معامالت السھولة لالختبار المعرفى قيد البحث ق د تراوح ت ب ين
) (54 ،34ومعامل الصعوبة يتراوح بين ) (66 ،46ومعامل التميز يتراوح بين ).(24 ،22
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 -10تحديد زمن االختبــــار :
زمن أول طفل ) + (14زمن آخر طفل )(17.23

زمن االختبــــار=

=  15.62دقيقة
2

حساب المعامالت العلمية لالختبار المعرفي
صدق االختبار المعرفى :
تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط ب ين درج ات ك ل مح ور
وبين الدرجة الكلية لالختبار ،وذلك علي عينة البحث اإلستطالعية المسحوبة من داخل مجتمع البح ث
وخ ارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا ) (12طف ل  ،والج دول ) (15يوض ح ع دد مف ردات ك ل
محور ومعامل االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالختبار المعرفي قيد البحث.
جدول )(15
معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة
ن = 12

الكلية لالختبار المعرفي
م

المحاور الرئيسية

عدد المفردات

معامل األرتباط

-1

الجانب التاريخي

6

*0.763

-2

الجانب المھارى

16

*0.829

-3

الجانب القانونى

8

*0.794

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576= 0.05

يتض ح م ن الج دول ) (15وج ود عالق ة ارتباطي ة ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توي معنوي ة
) (0.05بين درجات كل محور والدرجة الكلية الختب ار التحص يل المعرف ي قي د البح ث ،وھ ذا يعط ي
داللة مباشرة علي صدق اإلتساق الداخلي لالختبار المعرفى.

ثبات االختبـار المعرفى :
حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإع ادة التطبي ق  ، Retest&Testعل ي عين ة
البح ث اإلس تطالعية المس حوبة م ن داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا

67

) (12طفل ،وذلك بفاصل زمني قدره ) (7أيام  ،من 2009/ 6/ 7م إل ي 2009/ 6/ 14م .والج دول
) (16يوضح معامل االرتباط الختبار التحصيل المعرفى فى سباحة الزحف على البطن.
جدول )(16
ثبات اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث
المتغيـــر
إجمالي االختبار المعرفي

وحدة
القياس
درجة

التطبيق األول

ن = 12

التطبيق الثانى

معامل

متوسط

أنحراف

متوسط

أنحراف

حسابى

معيارى

حسابى

معيارى

األرتباط

4.32

1.19

4.41

1.15

*0.796

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576= 0.05

ويتضح من الج دول ) (16وج ود عالق ة إرتباطي ة ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توي معنوي ة
) (0.05بين التطبيقي ين األول والث اني الختب ار التحص يل المعرف ي ف ى س باحة الزح ف عل ى ال بطن ،
حيث بلغت قيمة معامل إرتباط االختبار ) ، (0.796مما يدل علي ثبات االختبار المعرفي قيد البحث.

استمارة تقييم مستوى االداء المھارى لسباحة الزحف على البطن :مرفق ).(6
قامت الباحثة باإلطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال رياضة الس باحة ،
وذلك بھدف تحديد أھم االختبارات الخاصة التى تق يس مس توى االداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى
البطن للمبتدئين  ،ثم قامت الباحثة بعرض تلك االختبارات عل ى ع دد م ن الخب راء ف ى مج ال الس باحة
مرفق ) ، (1والجدول رقم ) (17يوضح ذلك.

جدول )(17
نتائج استطالع رأي الخبراء حول أھم االختبارات
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الخاصة بتقييم مستوى االداء المھارى لسباحة الزحف على البطن
االختبارات

م

عدد آراء
االتفاق

النسبة المئوية

1

اختبار الطفو على البطن )زمن(

5

٪71.4

2

اختبار االنزالق االمامى على البطن )متر(

5

٪71.4

3

اختبار الطفو على البطن واداء ضربات الرجلين  6متر

5

٪71.4

4

درجة االداء للطفو واالنزالق على البطن

7

٪100

5

درجة االداء لضربات الرجلين

7

٪100

6

درجة االداء لحركة الذراع االيمن

6

٪85.7

7

درجة االداء لحركة الذراع االيسر

6

٪85.7

8

درجة االداء لحركة الذراعين

7

٪100

9

التنفس المنتظم

6

٪85.7

10

مستوى االداء لسباحة الزحف على البطن

7

٪100

يتض ح م ن الج دول ) (17النس ب المئوي ة آلراء الس ادة الخب راء ف ي تحدي د اھ م االختب ارات
الخاصة بتقييم مستوى االداء المھارى لسباحة الزحف على البطن والتى حصلت على  %80فأكثر.

رابعا ً  :مراحل بناء البرنامج التعليمى :المصمم من قبل الباحثة )مرفق (14
قام ت الباحث ة ب االطالع عل ى العدي د م ن المراج ع العلمي ة والدراس ات الس ابقة الت ى تن اول
خطوات تصميم البرنامج التعليمى وقد اتفقوا على ان خطوات البرنامج التعليمى تكون كاالتى:

 -1تحديد األھداف العامة للبرنامج  ) :مرفق (12
قامت الباحثة بتحديد األھداف العام ة للبرن امج ف ي ثالث ة أھ داف طبق ا ً لجوان ب ال تعلم وتتمث ل
فيما يلي :

أ -ھدف عام معرفي :
إكساب األطفال عينة البحث األساسية المعلومات عن بعض مفاھيم وحقائق مرتبط ة ب التطور
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الت اريخي الس باحة والمحت وى الفن ى لمراح ل األداء )وض ع الجس م  ،ض ربات ال رجلين  ،حرك ات
ال ذراعين ،الت نفس  ،ال ربط والتواف ق(  ،وك ذلك بع ض ق انون االمكان ات ف ى الس باحة )المواص فات
القانونية لحمام السباحة(.
ب  -ھدف عام مھاري :
إكساب األطفال عينة البحث األساسية كيفية أداء الخطوات الفنية لسباحة الزح ف عل ى ال بطن
قيد البحث بدقة وسرعة وتوقيت سليم.
ج  -ھدف عام وجداني :
إكس اب األطف ال عين ة البح ث األساس ية اتجاھ ات إيجابي ة نح و اس تخدام برمجي ة الرس وم
المتحرك ة بواس طة الحاس ب االل ى ل تعلم س باحة الزح ف عل ى ال بطن قي د البح ث م ن خ الل البرن امج
التعليمى.

 -2صياغة األھداف العامة في صورة سلوكية :
ت م ص ياغة األھ داف العام ة للبرن امج التعليم ى ف ي ص ورة أھ داف س لوكية يمك ن مالحظتھ ا
وقياسھا وتمثلت فيما يلي :

أ -األھداف المعرفية :
 أن يتذكر الطفل بعض النواحي التاريخية فى السباحة . أن يفھم الطفل بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة. أن يتعرف الطفل علي المراحل الفنية لسباحة الزحف على البطن. أن يتعرف الطفل علي النقاط األساسية عند تعلم سباحة الزحف على البطن. -أن يفرق الطفل بين األداء الصحيح والخاطئ لسباحة الزحف على البطن.

ب  -األھداف المھارية :
 -أن يؤدي الطفل سباحة الزحف على البطن بالطريقة الصحيحة.
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 أن يستطيع الطفل أداء ضربات الرجلين وحركات الذراعين بطريقة صحيحة. أن يستطيع الطفل الربط بين ضربات الرجلين وحركات الذراعين بتوافق جيد. أن يستطيع الطفل التنفس مع حركات الذراعين. أن يتمكن الطفل من اإلحتفاظ بالجسم بشكل متزن أثناء أداء سباحة الزحف على البطن. أن يكتسب الطفل القدرة علي الربط بين مرحلتين أو أكثر بشكل صحيح. أن يؤدي الطفل تسلسل األداء الحركي لسباحة الزحف على البطن كم ا ش اھدته عب ر برمجي ةالرسوم المتحركة.
 -أن يؤدي الطفل تدريبات سباحة الزحف على البطن بصورة متدرجة في الصعوبة.

ج  -األھداف الوجدانية :
 أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء أداء سباحة الزحف على البطن. أن يشارك الطفل بإيجابية أثناء تعلم سباحة الزحف على البطن. أن يشعر الطفل بالتشويق أثناء تعلم سباحة الزحف على البطن. أن يبدي الطفل إعجابه بالرسوم المتحركة المستخدمة خالل البرمجية التعليمية. -أن يتجه الطفل إلي االعتماد علي النفس وتنمي السمات الشخصية الحميدة.

 -3أسس بناء البرنامج :
-

أن يتوافق محتوى البرنامج التعليمى مع أھدافة.

 أن يتناسب البرنامج مع المرحلة السنية لألطفال. أن يراعي خصائص األطفال واحتياجاتھم البدنية والنفسية. أن يراعي الفروق الفردية بين األطفال. أن يتميز البرنامج بالتدرج من السھل إلى الصعب. أن يساعد البرنامج على تحقيق مبدأ التفاعلية بين األطفال والبرنامج. أن يراعي عوامل األمن والسالمة بين األطفال. -أن يراعي توفر اإلمكانات واألدوات الالزمة لتطبيق البرنامج.

 -4تحديد محتويات البرنامج :مرفق).(13
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يتض من محت وى البرن امج التعليم ى باس تخدام الرس وم المتحرك ة س باحة الزح ف عل ى ال بطن
حي ث قام ت الباحث ة بتص ميم اس تمارة الس تطالع راى الخب راء لتحدي د المحت وى التعليم ى لس باحة
الزحف على البطن وعرضھا على مجموعة من الخبراء فى مجال السباحة مرفق ):(1
 نبذة تاريخية عن السباحة.-

بعض قانون االمكانات )المواصفات القانونية لحمام السباحة(.

 الجوانب المھارية لسباحة الزحف على البطن والتى اشتملت على األتى : المھارات االساسية. وضع الجسم )الطفو واإلنزالق( ضربات الرجلين. حركات الذراعين. التنفس. الربط والتوافق.مع وجود فيديو الرسوم المتحركة والخطوات التعليمية والتدريبات على كل جزء من أجزاء المھارة .

 -5نمط التعلم المستخدم في تنفيذ البرنامج :
اس تخدمت الباحث ة نم ط ال تعلم ال ذاتي الق ائم عل ى اس تخدام برن امج تعليم ى باس تخدام الرس وم
المتحرك ة عل ى أطف ال المجموع ة التجريبي ة قي د البح ث  ،ف ى ح ين اس تخدمت المجموع ة الض ابطة
أسلوب األوامر فى تعليم سباحة الزحف على البطن.

 -6اإلطار العام لتنفيذ البرنامج :
 تم تنفيذ البرنامج التعليمى المقترح على األطفال المبتدئين فى تعلم سباحة الزحف على ال بطنمن خالل وحدات تعليمية.
 تطبيق محتوى البرنامج المقترح لمدة شھرين. عدد األسابيع الخاصة بتطبيق البرنامج بلغ ) (8أسبوع. األسبوع الواحد يشــ ـمل عل ى ع دد ) (3وح دات تعليمي ة وبالت الي اجم الي الوح دات التعليمي ةبالبرنامج يبلغ ) (24وحدة.

72

 زمن الوحدة التعليمية االجمالي يبلغ ) (75ق وھي موزعة كاآلتي : (5) ق اعمال ادارية .
 (15) ق – مقسمة ) (5ق للجانب التاريخى و القانونى  (10) ،ق للجانب المھارى.
 مشاھدة برمجية الرسوم المتحركة للمجموعة التجريبية. الشرح اللفظى ومشاھدة النموذج العملى للمھارة للمجموعة الضابطة. (15) ق للجزء التمھيدى -أحماء أرضى ) (5ق  -أحماء مائى) (10ق.
 (35) ق للجزء الرئيسي .
 (5) ق ختام .

 -7عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين :
بعد االنتھاء من إعداد البرنامج ت م عرض ة عل ى مجموع ة م ن الخب راء الس تطالع رأيھ م ف ى
البرنامج التعليمى حول:
 مدى مناسبة وتحقيق األھداف العامة للبرنامج. مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى الحتياجات األطفال. صالحية البرنامج للتطبيق .واس فرت النت ائج ال ى  -:مناس بة األھ داف العام ة للبرن امج  -مناس بة أس لوب ع رض المحت وى
الحتياجات األطفال -صالحية البرنامج للتطبيق .

خامس ا ً :إنت اج البرمجيـ ـة التعليمي ة للرس وم المتحرك ة المص ممة م ن قب ل
الباحثة:
قام ت الباحث ة ب االطالع عل ى العدي د م ن المراج ع والدراس ات الس ابقة الت ي تناول ت اس تخدام
الوسائط المتعددة فى التعليم وكذلك اعداد وانتاج البرمجيات وذلك بغرض التعرف على كيفية تص ميم
السيناريو المقترح للبرمجية التعليمية باستخدام الرسوم المتحركة ،وقد اشارو ال ى ان مرحل ة تص ميم
واعداد البرمجية ومرحلة كتابة السيناريو تمر بالخطوات االتية:

 تصميم السيناريو المقترح للبرمجية  ) :مرفق(15يعبر السيناريو عن الكيفية التى ستكون عليھا شاشات البرمجية وق د راع ت الباحث ة عن د بن اء
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البرمجية أن تحتوى على مجموعة من الشاشات )نماذج لبعض شاشات البرمجية(مرفق ) (16ومنھا:

 -1شاشة مقدمة البرمجية :
ھو جزء يعرض بطريقة تتابعيه دون تدخل من الطفل وھو يتض من )االفتتاحي ة – العن وان –
اإلعداد – األشراف ( وتعتبر المقدمة ھي المدخل إلى الخطوات التالية للبرمجية.

 -2شاشة القائمة الرئيسية:
تعكس كل ما تشتمل علية البرمجية من خالل ايقونات وھ ذا الج زء ھ و بداي ة اس تخدام الطف ل
للحاسب اآللي من خالل أتباع الترتيب المناس ب لع رض ھ ذا المحت وى )س باحة الزح ف عل ى ال بطن(
بناء على توجيھات الباحثة والذي يتكون من :
 المحاور الرئيسية لسباحة الزحف على البطن. األھداف السلوكية للج زء الم راد تعليم ه وتنقس م ال ى )أھ داف معرفي ة  ،أھ داف مھاري ة  ،أھ دافوجدانية (
 نبذة تاريخية عن السباحة. قانون االمكانات )المواصفات القانونية لحمام السباحة(.وق د راع ت الباحث ة عن د ع رض ھ ذا المحت وى أن يك ون منظم ا ً بحي ث يتناس ب م ع طبيع ة
البرن امج التعليم ى وخص ائص األطف ال وق د راع ت توزي ع المحت وى التعليم ي بطريق ة متنوع ة حت ى
تراعي الفروق الفردية بحيث تشتمل على )المواد الس معية – الم واد البص رية  -الرس وم المتحرك ة( ،
كما راعت الباحثة ايضا ً سھولة التعامل مع الشرائح وسھولة االنتقال بينھا والعودة.

 -3شاشة عرض المحتوى الخاص بكل جزء من أجزاء المھارة :
بالضعط على االيقونة الخاصة بكل جزء من أجزاء المھارة تظھر شاشة بھا:
 فيديو الرسوم المتحركة )الشكل األمثل لألداء(. التسلسل الحركى لألداء. التدريبات المستخدمة لتنمية مستوى األداء. -الخطوات التعليمية )شرح المھارة(.

 إعداد البرمجية التعليمية :وتم تقديم محتوى البرمجية باستخدام مجموعة من الوسائل :

74

 الرسومات المتحركة. النص المكتوب . الموسيقى والمؤثرات الصوتية . اللغة المنطوقة .اشتملت مرحلة اعداد البرمجية على المراحل التالية :
 الرسومات المتحركة: قامت الباحثة بالحصول على اسطوانات تعليمية لسباحة الزح ف عل ى ال بطن والت دريبات
الخاص ة بھ ا  ،ث م قام ت بتحلي ل الحرك ة ال ى ك ادرات ع ن طري ق تقطي ع الحرك ة عل ى
الكمبيوتر باستخدام برنامج  windows movie makerحي ث ق ام بتحلي ل الحرك ة ال ى
عدد من الكادرات ) (24كادر لكل جزء من أجزاء المھارة وكذلك التدريبات التعليمية.
 ث م قام ت الباحث ة باألس تعانة برس ام متخص ص ف ى رس وم األطف ال والجرافي ك لرس م
الصور)الكادرات( الخاصة بالتسلس ل الحرك ى لمراح ل أداء س باحة الزح ف عل ى ال بطن
وكذلك التدريبات التعليمية حيث تم رس م الحرك ة ف ى  24ك ادر م ع مراع اة المقاس ات أن
تكون متساوية وأجزاء الجسم تكون متوافقة مع بعضھا ال بعض بحي ث عن د دخولھ ا عل ى
البرنامج ال يحدث تقطيع فى الحركة المسلسلة للمھارة.
 حي ث ق ام الرس ام بتص ميم الشخص ية الم راد تحريكھ ا ) بش كل كروك ى ( عل ى ورق
خ ارجى وك ذلك الخلفي ة  ،ث م ق ام برس م الشخص ية بالتسلس ل الحرك ى المطل وب عل ى
الكمبي وتر باس تخدام قل م الرس م الض وئى  tabletحي ث ت م رس م المھ ارة الحركي ه وك ل
تدريب فى  24كادر وك ذلك رس م الخلفي ة ولك ن بش كل اكث ر اس تطالة م ن حج م الص ورة
حتى يمكن تحريكھا لليمين او اليسار حسب اتجاة الحركة  ،ثم قام بتلوين جميع الك ادرات
وتظليلھا واضافة اللمسة الفنية على برنامج الفوتوش وب  photoshopوراع ى اس تخدام
ال وان تش ابة االل وان الحقيقي ة ،ث م ق ام بترتي ب االوض اع الحركي ة ) التسلس ل الحرك ى (
وترقيم ذلك للتاكد من التدرج الحركى السليم للمھارة .
 ث م قام ت الباحث ة باعط اء المب رمج جمي ع الرس ومات بع د االنتھ اء منھ ا و ت م تحري ك
الرس ومات بواس طة برن امج  windows movie makerوبرن امج flash max 4
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لتحويلھا الى لقطات فيديو رسوم متحركة.
 لقط ات الفي ديو  :ت م تجمي ع الرس ومات الخاص ة بالمھ ارة الت ى ي تم تعليمھ ا وتك وين لقط اتالفيديو المعبرة عنھا فى شكل رسوم متحركة.
 الم ادة التعليمي ة المكتوب ة  :ت م جمعھ ا م ن المراج ع العلمي ة المتخصص ة وك ذلك م ن خ اللشبكة االنترنت.
 الموسيقى  :تم استخدام مقطوعات موسيقية تعليمية مصاحبة للبرمجية. التعليق الح واري :قام ت الباحث ة ب التعليق ص وتيا ً عل ى األداء الحرك ى وال نص المكت وب قي دالبحث.
 المؤثرات الصوتية  :قامت الباحثة باستخدام بعض المؤثرات الصوتية أثناء عرض البرمجيةوخاصة في أسئلة التقويم في حالة اإلجابة الصحيحة وفي حالة اإلجابة الخاطئة.

 متطلبات إنتاج البرمجية التعليمية :ت م تص ميم البرمجي ة بمس اعدة مھن دس متخص ص لتص ميم الب رامج حي ث ت م اختي ار أفض ل
البرمجيات التي تمكن ه م ن إع داد وتنفي ذ وتجھي ز البرمجي ة عل ى ھيئ ة ملف ات رقمي ة  Digitalيس ھل
التعام ل معھ ا عن د اس تخدامھا ف ي تنفي ذ برن امج الحاس ب اآلل ي التعليم ي بواس طة أح د نظ م ت أليف
وتصميم البرمجيات المستخدمة قيد البحث  ،فھي تتيح لمستخدمھا أن يصمم وينفذ برامج تعليمي ة وفق ا ً
لحاجاته ،وتقدم بيئة تعليمية متكاملة تربط بين المحتوى المقدم والوظائف التي يھدف إليھا البرنامج.
ولق د اس تخدم برن امج  Microsoft Visual Basic 6.0ال ذي يعتب ر أح د أنظم ة الت أليف
إلنتاج البرمجية التعليمية  ،باإلضافة إلى أنه يوفر الكثير م ن الس ھولة ف ي ترجم ة الس يناريو التعليم ي
إلى برنامج للحاسب اآللي ،ولقد تم تنفيذ البرمجية على جھاز حاسب آلي متوافق مع أجھزة .IBM

 -تصميم شاشة البرمجية :
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يتم من خالله عرض الرسوم المتحركة واألصوات )موسيقى – تعليق صوتي( كل ذل ك عل ى
شاشة واحدة ويتنقل الطفل بين ھذه المكونات بواسطة  Mouseالفأرة  ،على أن يشتمل تصميم شاش ة
البرمجية على مجموعة من النقاط وھى :
 توزيع محتويات شاشات البرمجية بحيث تشمل المساحة الكلية لشاشة الحاسب. أن تكون الخلفية مريحة للعين وعرض المعلومات بصورة متناسقة. أن يكون للطفل القدرة على التحكم في حجم وزم ن المھ ارة الت ي ي تم عرض ھا وبالكيفي ة الت يترغب فيھا والتي تناسبھا.
 أن يتوافر للطفل القدرة على استرجاع أي جزء من البرمجية لمراجعتھا. إمكاني ة أن يك ون التعلي ق الص وتي مص احب للح وار المكت وب والرس وم المتحرك ة الت ي ي تمعرضھا .
 اس تخدام أن واع خط وط واض حة  ،ووض عھا ب ألوان مناس بة عل ى أن تك ون مص حوبة بتعلي قصوتى حتى يسھل على الطفل فھمھا بسھولة.
 -يجب أن يكون التعزيز فوري وبطريقة جذابة وشيقة .

 إستراتيجية التحكم في البرمجية : قام ت البرمجي ة التعليمي ة عل ى مب دأ التفاعلي ة ب ين الطف ل والحاس ب اآلل ي وذل ك م ن خ اللالفأرة.
 جميع الشاشات تظل أمام الطفل حتى تضغط على أي من مفاتيح االنتقال. سھولة التنقل داخل شاشات النشاط الواحد. إمكانية تكرار أي تدريب ألي عدد من المرات. طريق ة التق ويم ف ي البرمجي ة التعليمي ة ھ ي االختي ار م ن متع دد وذل ك باالختي ار م ن ث الثأحتماالت ويختار الطفل اإلجابة والتي تظھر بالتعزيز الفوري ويكون ذلك من خالل الفأرة.
 -إعطاء الطفل حرية االنتقال الى الجزء التالى عند إتقانه الجزء السابق.

 -إعداد دليل البرمجية  :مرفق).(17
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قامت الباحثة بإعداد دليل للبرمجية بحيث يتضمن ما يلي :
 كيفية تشغيل البرمجية حيث يجب إلمام الطفل بكيفية تشغيل الحاسب اآلل ي وبكيفي ة وض ع ال ـ CDالت ي يتواج د عليھ ا البرمجي ة ف ي مكانھ ا الص حيح ،واإللم ام بمھ ارات اس تخدام الف أرة،
حيث أن نظام تشغيل ھذه االسطوانة يك ون  Auto Runأي ال تتطل ب س وى اس تخدام الف أرة
في الضغط على مفاتيح استخدام البرمجية.

 تقويم البرمجية التعليمية : عن طريق عرض برمجية الرسوم المتحركة على مجموعة من الخب راء المتخصص ين ف يمجال السباحة للتأك د م ن م دى وض وح جوان ب البرمجي ة  ،وإب داء رأيھ م ف ي م دى تحقيقھ ا لألھ داف
المطلوبة  ،ولقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطلوبة.
 وبع د االنتھ اء م ن مرحل ة تص ميم وإنت اج البرمجي ة قام ت الباحث ة بتجري ب وح دتين م نالبرمجية على العينة األستطالعية قوامھا ) (12طفل وذلك في الفترة من  2009/ 6 /16إل ى

/18

 2009/ 6وذل ك م ن أج ل التأك د م ن م دى مالئم ة البرمجي ة لتعل يم س باحة الزح ف عل ى ال بطن ،
والتعرف على المالحظات التى يبديھا األطفال حول البرمجية  ،ومدى صالحية أجھزة الحاسب اآللى
المستخدمة فى تنفيذ محتوى البرمجية  ،والزمن الالزم لتنفيذ البرمجية.

التجربة االستطالعية الثانية :
قامت الباحثة باجراء التجربة االستطالعة الثانية على عين ة البح ث اإلس تطالعية المس حوبة م ن
داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا )  (12طف ل ف ى الفت رة الزمني ة
من2009/6/16م الى 2009/6/18م  ،وذلك:
 التعرف على صالحية االجھزة واالدوات المستخدمة فى تنفيذ محتوى البرمجية. تطبيق وحدتين من البرنامج التعليمى باس تخدام الرس وم المتحرك ة للتأك د م ن مالئم ة محت ويالبرنامج وصالحية للتطبيق.
 التعرف على نواحى القصور داخل برمجية الرسوم المتحركة -اليجاد المعامالت العلمية ) الصدق – الثبات( الستبيان الجانب الوجدانى.
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 اس تبيان اآلراء واإلنطباع ات الوجداني ة نح و اس تخدام البرمجي ة ":اع داد الباحث ة")مرفق (10
قامت الباحثة بتصميم ھذا االستبيان بھدف اس تطالع آراء وانطباع ات األطف ال عين ة البح ث نح و
استخدام برمجية الرسوم المتحركة لتعلم سباحة الزح ف عل ى ال بطن  ،وق د ت م إتب اع الخط وات التالي ة
لتصميم االستبيان:

 صياغة وتحديد مفردات )عبارات( االستبيان فى صورتة المبدئية  :مرفق)(9انطالق ا ً م ن عن وان البح ث وھدف ه قام ت الباحث ة بص ياغة مف ردات االس تبيان اس تناداً عل ي
الدراسات السابقة  ،فقد راعت الباحثة عن صياغة المفردات الشروط التالية:
 أن تكون المفردات سھلة الفھم. أن تكون المفردات واضحة المعاني. أال تتضمن المفردات أكثر من معني. -أن تكون المفردات بسيطة بحيث تؤدي إلي الحصول علي بيانات دقيقة.

 اختيار المفردات الصالحة لإلستبيان :للتأك د م ن ص ياغة المف ردات وم دي ص دقھا ف ي قي اس اآلراء واالنطباع ات نح و اس تخدام
برمجية الرسوم المتحركة قامت الباحثة بعرض االس تبيان عل ي ع دد م ن الخب راء ف ي مج ال عل م
ال نفس الترب وي مرف ق ) ، (1فق د أجمع وا عل ي أن المف ردات جميعھ ا متص لة بالناحي ة الوجداني ة
المطلوب قياسھا ،وكان عدد مف ردات اإلس تبيان ) (15مف ردة  ،منھ ا ) (12مف ردة موجب ة  ،و)(3
مفردات سالبة.

 إعداد االستبيان الوجدانى فى صورتة النھائية لالستخدام :وف ي ض وء المالحظ ات الت ي أب دأھا الخب راء ت م إج راء التع ديالت المقترح ة ف ي ص ياغة
المفردات وتم وضع مفردات اإلستبيان في صورته النھائية  ،وقد استخدمت الباحث ة مي زان تق دير
ثن ائى )مواف ق  ،غي ر مواف ق( عل ى أن تك ون اس تجابة الموافق ة ب ثالث درج ات وغي ر الموافق ة
تحسب لھا درجة واحدة وذلك فى حالة المف ردات الموجب ة  ،أم ا ف ي حال ة المف ردات الس البة الت ي

يكون فيھا حالة ) غير الموافقة( يمثل رأياً موجبا ً  ،فإن ميزان التقدير يكون بالعكس.
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 تجربة االستبيان :الختبار مدي وض وح المف ردات وم دي فھ م األطف ال لھ ا  ،وك ذلك درج ة واقعي ة العب ارات ،
وكذلك لتحديد اإلتساق الداخلي لالستبيان  ،فقد قامت الباحثة بتطبي ق االس تبيان عل ي عين ة البح ث
اإلستطالعية المسحوبة من داخل مجتمع البحث وخارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا )(12

طفل  ،وذلك يوم 2009/ 6/ 18م  ،وذلك تمھيداً لحساب المعامالت العلمية لالستبيان.

حساب المعامالت العلمية لالستبيان الوجداني
صدق االستبيان :
اس تخدمت الباحث ة ص دق اإلتس اق ال داخلي لحس اب معام ل اإلرتب اط ب ين ك ل مف ردة والدرج ة
الكلية لإلستبيان  ،وذلك علي عين ة البح ث اإلس تطالعية المس حوبة م ن داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج
العينة األساسية والتى بلغ قوامھا ) (12طفل وذلك بھدف ح ذف المف ردات الت ي ال تظھ ر ارتباط ا ً م ع
الدرج ة الكلي ة لالس تبيان  .والج دول ) (18يوض ح معام ل اإلرتب اط ب ين ك ل مف ردة والمجم وع الكل ي
لمفردات اإلستبيان.
جدول )(18
معامالت اإلرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لإلستبيان
م

معامل اإلرتباط

م

معامل اإلرتباط

1

0.843

9

0.816

2

0.738

10

0.809

3

0.889

11

0.724

4

0.687

12

0.676

5

0.722

13

0.744

6

0.780

14

0.755

7

0.813

15

0.761

8

0.684

ن = 12

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576 = 0.05

ويتضح من الج دول ) (18أن جمي ع مف ردات اس تبيان آراء وانطباع ات األطف ال نح و اس تخدام
البرمجية التعليمية لھا داللة إحصائية عند درج ة ثق ة ) ، (0,05وھ ذا يش ير إل ي م دي ص دق اإلتس اق
الداخلي لالستبيان الوجدانى.
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ثبــات االستبيان :
حس اب معام ل الثب ات بطريق ة تطبي ق االختب ار وإع ادة التطبي ق  ، Test-Retestعل ي عين ة
البح ث اإلس تطالعية المس حوبة م ن داخ ل مجتم ع البح ث وخ ارج العين ة األساس ية والت ى بل غ قوامھ ا
) (12طفل .والجدول ) (19يوضح معامل االرتباط الستبيان أراء وانطباعات األطفال نحو البرمجي ة
التعليمية.
جدول )(19
ثبات استبيان الجانب الوجدانى قيد البحث
المتغيـــر
استبيان الجانب الوجدانى

التطبيق األول

وحدة
القياس
درجة

متوس

ط

أنح

ن = 12

التطبيق الثانى
راف

متوس

ط

أنح

راف

حسابى

معيارى

حسابى

معيارى

36.51

5.72

36.94

5.19

معامل
األرتباط
*0.808

* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 0.576 = 0.05

ويتض ح م ن الج دول ) (19وج ود عالق ة إرتباطي ة ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توي معنوي ة
) (0.05ب ين التطبيقي ين األول والث اني الس تبيان أراء وانطباع ات األطف ال نح و برمجي ة الرس وم
المتحركة  ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط االختبار ) ، (0.808مم ا ي دل عل ي ثب ات اس تبيان الجان ب
الوجدانى.

سادسا ً :الدراســـة األساسيــة )إجراءات تنفيذ البحث(:
▪ القياسات القبلية :
قام ت الباحث ة ب إجراء القياس ات القبلي ة ف ي ي وم 2009/ 6 / 21م حت ى ي وم 2009/ 6 /23م
على مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  ،حي ث ت م تطبي ق القياس ات االنثروبومتري ة ،واختب ارات
القدرات البدنية  ،اختبار الذكاء لفاروق عبد الفتاح  ،االختبار المعرفي المص ور ،واختب ارات مس توى
األداء المھارى لسباحة الزحف على البطن  ،وذلك اليجاد التكافؤ بين المجموعتين قبل البدء ف ى تنفي ذ
البرنامج التعليمى والجدول ) (20يوضح ذلك.
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جدول)(20
داللة الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية
في المتغيرات قيد البحث
ن=1ن14=2
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

 -السن

سنة

9.59

0.58

9.75

0.61

0.71

 -الطول

سم

145.11

9.34

143.25

8.93

0.54

 -الوزن

كجم

45.84

4.95

45.17

5.69

0.33

القدرة العقلية )الذكاء(

درجة

150.35

17.88

149.96

18.57

0.06

 -قوة عضالت الرجلين )قوة قصوى(

كجم

60.58

5.93

61.07

6.43

0.21

 -قوة عضالت الجذع )قوة قصوى(

كجم

53.12

5.76

53.51

5.91

0.18

 -التعلق من وضع ثنى الذراعين )تحمل قوة(

ثانية

7.39

2.13

7.45

2.18

0.07

 -الوثب العريض من الثبات)قوة مميزةبالسرعة(

سم

101.58

9.89

105.35

10.25

0.99

 -العدو  25متر )سرعة أنتقالية(

ثانية

5.97

1.27

5.82

1.17

0.33

 -ثنى الجذع من األنبطاح )مرونة(

سم

17.04

2.98

17.11

3.25

0.06

 -الوثب على الحبل لالمام )توافق(

عدد

9.16

1.53

9.45

1.62

0.49

 -الطفو واإلنزالق على البطن

درجة

1.89

0.25

1.78

0.23

1.21

 -ضربات الرجلين

درجة

2.63

0.29

2.75

0.31

1.06

 -حركة الذراع األيمن

درجة

2.11

0.24

2.22

0.26

1.16

 -حركة الذراع األيسر

درجة

1.78

0.22

1.89

0.24

1.26

 -حركات الذراعين

درجة

1.53

0.19

1.42

0.18

1.57

 -التنفس المنتظم

درجة

1.21

0.15

1.15

0.14

1.09

درجة

1.59

0.41

1.46

0.37

0.88

درجة

4.37

1.16

4.25

1.09

0.28

م

متغيرات االداء المھارى

المتغيرات البدنية

متغيرات النمو

المتغيرات

 -مستوى الزحف على البطن

وحدة
القياس

اختبــار التحصيل المعرفى
* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 2.056= 0.05

قيمة
"ت"

يوضح جدول ) (20أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية
) (0.05مم ا ي دل عل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجم وعتين ) الض ابطة –
التجريبي ة( ف ي متغي رات النم و والق درات العقلي ة )ال ذكاء( والمتغي رات البدني ة ومتغي رات األداء
المھ ارى وأختب ار التحص يل المعرف ى قي د البح ث  ،مم ا ي دل عل ى وج ود تك افؤ ب ين المجم وعتين
التجريبية والضابطة في جميع المتغيرات خالل القياسات القبلية .

82

▪ تطبيق البرنامج المقترح )تنفيذ تجربة البحث االساسية(:
بعد أن تأكدت الباحثة من تكافؤ مجموعتي البح ث الض ابطة والتجريبي ة ف ي جمي ع متغي رات
البحث تم تنفيذ البرنامج التعليم ى المقت رح عل ى المجم وعتين خ الل الفت رة م ن 2009/ 6/ 25م حت ى
2009/ 8 /18م  ،وقد قامت الباحثة بالتعليم للمجموعتين الض ابطة والتجريبي ة ط وال فت رة البرن امج
التعليمى مع االستعانة 2مساعدين من وحدة السباحة  ،على أن يتم تدريب المجموعة التجريبية اوالً ثم
المجموع ة الض ابطة ف ى نف س االي ام )االح د – الثالث اء  -الخم يس( بفاض ل زمن ى رب ع س اعة ب ين

المجموعتين ويتم التبديل )من الساعة  3الى  (4.15و)من الساعة 4.30الى .(5.45
المجموعة التجريبية:
وتم تنفيذ البرن امج التعليم ى المقت رح باس تخدام الرس وم المتحرك ة عل ى المجموع ة التجريبي ة
حيث التقت الباحثة بأطفال المجموعة التجريبية قبل التنفيذ وأوض حت لھ م كيفي ة التعام ل م ع برمجي ة
الرسوم المتحركة  ،وما ھي مكونات الحاسب وكيفية تشغيله.
ثم قامت الباحثة بقراءة دليل البرمجية مرفق ) (17على أطف ال المجموع ة التجريبي ة بطريق ة
سھلة ومشوقة  ،وطلبت منھم االستفسار عن أي معلومة غي ر واض حة  ،ث م قام ت بع رض البرمجي ة
التعليمية لھ م لك ي يتفھم وا طبيع ة التعام ل م ع البرمجي ة وكيفي ة اس تخدامھا وكيفي ة التنق ل خاللھ ا م ن
خالل المفاتيح المختلفة.
وقد راعت الباحثة الخطوات التالية اثناء سير تنفي ذ البرن امج التعليم ى المقت رح باس تخدام الرس وم
المتحركة على أطفال المجموعة التجريبية :
 تجھيز مكان خاص بحمام السباحة لعرض محتويات برمجية الرسوم المتحركة. تعط ى الباحث ة التعليم ات لألطف ال قب ل الب دء ف ى التفاع ل م ع الحاس ب اآلل ى م ن خ الل دلي لالبرمجية.
 يب دأ األطف ال ف ي تش غيل البرمجي ة والتنق ل داخلھ ا ف ي الج زء المح دد م ن قب ل الباحث ة وق درة) (15ق.
 -بعد انتھاء وقت مشاھدة الجزء المحدد من البرمجية يقوم االطفال:
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 باإلحماء لمدة ) (15دقيقة 5ق احماء ارضى –  10ق احماء مائى. ثم الجزء الرئيسي لمدة ) (35دقيقة  ،وخالله يتم تنفيذ ما تم مشاھدته خالل البرمجية . وبعد االنتھاء يتم الختام لمدة ) (5دقائق. فيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية للمجموعة التجريبية جدول رقم ).(21
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المجموعة الضابطة:
اتبع ت المجموع ة الض ابطة )اس لوب االوام ر( والت ى تتمث ل ف ى الش رح اللفظ ى واداء
النموذج العملى .
قامت الباحثة بعمل لوح ة ارش ادية توض ع بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة ونب ذة
تاريخية عن السباحة وذلك الستخدامھا فى الشرح اللفظى الطفال للمجموعة الضابطة للرجوع لھا فى
أى وقت .
وتعطى الباحثة نبذة تاريخية وبعض المواصفات القانونية لحمام السباحة خالل ال ) (5دق ائق
االولى من الدرس يلى ذلك ) (10دقيقة للشرح اللفظى واداء النموذج العملى
بعد انتھاء الوقت المحدد للشرح اللفظى واداء النموذج العملى يقوم االطفال:
 باإلحماء لمدة ) (15دقيقة  5ق احماء ارضى –  10ق احماء مائى.
 ثم الجزء الرئيسي لمدة ) (35دقيقة  ،وخالله ي تم تنفي ذ م ا ت م مش اھدتة م ن نم وذج
عملى على المھارة ،
 وبعد االنتھاء يتم الختام لمدة ) (5دقائق .
وقد راعت الباحثة عند تطبيق البرنامج على المجموعتين:
 قيام الباحثة بالتعليم للمجموعتين)التجريبية والضابطة( لتوحيد متغير البحث. مراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر مجموعة دون االخرى بفارق التوقيت. توفير االدوات الالزمة ومكان التطبيق. توفير عوامل االمن والسالمة.االستمرار في تنفيذ البرنامج التعليمي لم دة ) (8أس ابيع بواق ع ) (24وح دة تعليمي ة زم ن الوح دةالتعليمية الواحدة ) (75دقيقة.
 فيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة جدول رقم ).(22
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▪ القياسات البعدية :
قامت الباحثة بعد انتھاء تطبيق البرنامج باجراء القياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبي ة
والض ابطة وذل ك ف ي اختب ارات مس توى األداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن  ،واختب ار
التحصيل المعرفي  ،وقياس االراء واالنطباعات الوجدانية الطفال المجموعة التجريبية نح و اس تخدام
برمجية الرسوم المتحركة فتم قياسھا يوم 2009/ 8/ 20م  ،وقد تم مراعاة نفس الش روط والظ روف
التى تم اتباعھا فى القياسات القبلية.

سابعا ً ◌ً  :المعالجات اإلحصائية :
استخدمت الباحثة برنامج ) (SPSSحيث تم إستخدام المعامالت اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي. الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء معامل االرتباط اختبار "ت" . T-test معادلة نسب التقدم . " -كا ."2

جدول )(21
نموذج لوحدة تعليمية للمجموعة التجريبية
الھــدف :تعليم ضربات الرجلين
م
1

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لضربات الرجلين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء ضربات الرجلين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم ضربات الرجلين.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. الجرى الخفيف حول حمام السباحة . )وق وف( ث الث وثب ات لالم ام ث م الوث ب عالي ا ً م ع ض م  -أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء أن يشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.الركبتين على الصدر ويكرر.
 )جلوس طويل(تبادل رفع الرجلين أماما ً عاليا ً.-

تكور ثم طفو أفقى ثم تكور مرة أخرى.
دفع الحائط للطفو االفقى الطول مسافة ممكنة.
طفو افقى والمعلم يدفع القدمين لالنزالق االمامى.
طفو افقى والمعلم يسحب الذراعين من االمام.

-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يكتسب المبتدء مھارة الطفو االفقى على البطن.

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.
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2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

تابع نموذج الوحدة التعليمية للمجموعة التجريبية

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن يكتسب المبتدء المعلومات الخاصة بضربات الرجلين.

ض ربات ال رجلين ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة
 التدريبات التعليمية: -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليميةعن ضربات الرجلين.

 -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن ضربات الرجلين.

 - 1الجلوس على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين.

 -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 - 2االنبطاح على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين.

 -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

 - 3أداء ض ربات ال رجلين م ع مس ك حاف ة الحم ام  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لضربات الرجلين.

والرأس خارج الماء الماء.

 - 4مسك حافة الحم ام وأداء ض ربات ال رجلين وال رأس
داخل الماء أثناء االداء.

 أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس خارج الماء. -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس داخل الماء.

 -5أداء ضربات الرجلين م ن وض ع الطف و االفق ى عل ى
البطن باستخدام لوحة الطفو.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.
– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
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م

مكونات الوحدة

الزمن

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
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المجموعة الضابطة:
اتبع ت المجموع ة الض ابطة )أس لوب األوام ر( والت ي تتمث ل ف ي الش رح اللفظ ي وأداء
النموذج العملي .
قام ت الباحث ة بعم ل لوح ة إرش ادية توض ع بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة
ونب ذة تاريخي ة ع ن الس باحة وذل ك الس تخدامھا ف ي الش رح اللفظ ي ألطف ال للمجموع ة الض ابطة
للرجوع لھا في أي وقت .
وتعطى الباحثة نب ذة تاريخي ة وبع ض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة خ الل ال )(5
دقائق األولى من الدرس يلي ذلك ) (10دقيقة للشرح اللفظي وأداء النموذج العملي
بعد انتھاء الوقت المحدد للشرح اللفظي وأداء النموذج العملي يقوم األطفال:
 باإلحماء لمدة ) (15دقيقة  5ق إحماء أرضى –  10ق إحماء مائي.
 ث م الج زء الرئيس ي لم دة ) (35دقيق ة  ،وخالل ه ي تم تنفي ذ م ا ت م مش اھدته م ن
نموذج عملي على المھارة ،
 وبعد االنتھاء يتم الختام لمدة ) (5دقائق .
وقد راعت الباحثة عند تطبيق البرنامج على المجموعتين:
 قيام الباحثة بالتعليم للمجموعتين)التجريبية والضابطة( لتوحيد متغير البحث. مراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر مجموعة دون األخرى بفارق التوقيت. توفير األدوات الالزمة ومكان التطبيق. توفير عوامل األمن والسالمة.االس تمرار ف ي تنفي ذ البرن امج التعليم ي لم دة ) (8أس ابيع بواق ع ) (24وح دة تعليمي ة زم نالوحدة التعليمية الواحدة ) (75دقيقة.
 فيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة جدول رقم ).(22
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▪ القياسات البعدية :
قام ت الباحث ة بع د انتھ اء تطبي ق البرن امج ب إجراء القياس ات البعدي ة لمجم وعتي البح ث
التجريبية والضابطة وذلك في اختب ارات مس توى األداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ،
واختبار التحصيل المعرفي  ،وقياس اآلراء واالنطباعات الوجداني ة ألطف ال المجموع ة التجريبي ة
نحو استخدام برمجية الرس وم المتحرك ة ف تم قياس ھا ي وم 2009/ 8/ 20م  ،وق د ت م مراع اة نف س
الشروط والظروف التى تم اتباعھا فى القياسات القبلية.

سابعا ً ◌ً  :المعالجات اإلحصائية :
استخدمت الباحثة برنامج ) (SPSSحيث تم إستخدام المعامالت اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي. الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء معامل االرتباط اختبار "ت" . T-test معادلة نسب التقدم . " -كا ."2
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عرض ومناقشة النتائج
أوالً  :عرض النتائج
ﺟدوﻝ )(23
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات
اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

م

المتغــيرات

وحدة

القياس القبلى

القياس البعدى

ن = 14

متوسط
الفروف

قيمة "ت"
*22.43

متغيـرات األداء المھارى

القياس متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

 -الطفو واإلنزالق على البطن

درجة

1.89

0.25

7.91

1.09

6.02

 -ضربات الرجلين

درجة

2.63

0.29

8.16

1.16

5.53

*19.40

 -حركة الذراع األيمن

درجة

2.11

0.24

7.76

1.07

5.65

*21.56

 -حركة الذراع األيسر

درجة

1.78

0.22

6.88

1.04

5.10

*19.73

 -حركات الذراعين

درجة

1.53

0.19

8.32

1.31

6.79

*20.44

 -التنفس المنتظم

درجة

1.21

0.15

7.36

1.06

6.15

*22.90

 -مستوى الزحف على البطن

درجة

1.59

0.41

8.11

1.27

6.52

*21.21

اختبــار التحصيل المعرفى

درجة

4.37

1.16

22.19

4.01

17.82

*18.38

* ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ 2.160 = 0.05

ﻳﺗﺿـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ــن اﻟﺟـ ـ ــدوﻝ ) (23وﺟـ ـ ــود ﻓـ ـ ــروق ذات دﻻﻟـ ـ ــﺔ إﺣﺻـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـ ـ ــد ﻣﺳـ ـ ــﺗوى

ﻣﻌﻧوﻳ ـ ـ ــﺔ  0.05ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ــدى ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـرات اﻟﻣﻬﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ

اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ـ ــﻰ ﻗﻳـ ـ ـ ــد اﻟﺑﺣـ ـ ـ ــث ﻷطﻔـ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ  ،ﺣﻳـ ـ ـ ــث ﺗراوﺣـ ـ ـ ــت ﻗﻳﻣـ ـ ـ ــﺔ "ت"
اﻟﻣﺣﺳ ـ ـ ـ ــوﺑﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﻳن ) .(22.90 : 18.38واﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ) (12)،(11ﻳوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ دﻻﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔ ـ ـ ـ ــروق

وﻛ ـ ـ ــذﻟك ﻣﺗوﺳ ـ ـ ــط اﻟﻔ ـ ـ ــروق ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ــدى ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـرات اﻟﻣﻬﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

91

25
22.19

20

قبلى

بعدى
15
7.91

10

8.32

7.76 8.16

8.11

6.88

5

2.63

1.89

7.36
4.37

2.11

1.78

1.53
1.21

1.59

0
الطفو على البطن

ضربات الرجلين

حركة الذراع أيمن

حركة الذراع أيسر

حركات الذراعين

التنفس المنتظم

زحف على البطن

التحصيل المعرفى

ﺷﻛﻝ)(11
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
17.82

18
16
14
12
10
8

6.02

5.53

5.65

6

5.1

6.79

6.15

6.52

4
2
0
الطفو على
البطن

ضربات
الرجلين

حركة الذراع
أيمن

حركة الذراع
أيسر

حركات
الذراعين

التنفس
المنتظم

زحف على
البطن

التحصيل
المعرفى

ﺷﻛﻝ)(12
ﻣﺗوﺳط اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
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ﺟدوﻝ )(24
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات
اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
م

المتغــيرات

وحدة

القياس القبلى

القياس البعدى

ن = 14

متوسط
الفروف

قيمة "ت"
*21.55

متغيـرات األداء المھارى

القياس متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

 -الطفو واإلنزالق على البطن

درجة

1.78

0.23

6.47

0.89

4.69

 -ضربات الرجلين

درجة

2.75

0.31

5.58

1.11

2.83

*10.44

 -حركة الذراع األيمن

درجة

2.22

0.26

5.32

1.02

3.10

*12.52

 -حركة الذراع األيسر

درجة

1.89

0.24

5.13

0.77

3.24

*17.26

 -حركات الذراعين

درجة

1.42

0.18

5.78

1.09

4.36

*15.86

 -التنفس المنتظم

درجة

1.15

0.14

4.95

0.94

3.80

*16.06

 -مستوى الزحف على البطن

درجة

1.46

0.37

5.89

1.17

4.43

*15.63

اختبــار التحصيل المعرفى

درجة

4.25

1.09

14.81

3.55

10.56

*12.34

* ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ 2.160 = 0.05

ﻳﺗﺿـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ــن اﻟﺟـ ـ ــدوﻝ ) (24وﺟـ ـ ــود ﻓـ ـ ــروق ذات دﻻﻟـ ـ ــﺔ إﺣﺻـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـ ـ ــد ﻣﺳـ ـ ــﺗوى
ﻣﻌﻧوﻳ ـ ـ ــﺔ  0.05ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ــدى ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـرات اﻟﻣﻬﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ

اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ـ ــﻰ ﻗﻳـ ـ ـ ــد اﻟﺑﺣـ ـ ـ ــث ﻷطﻔـ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺿـ ـ ـ ــﺎﺑطﺔ  ،ﺣﻳـ ـ ـ ــث ﺗراوﺣـ ـ ـ ــت ﻗﻳﻣـ ـ ـ ــﺔ "ت"
اﻟﻣﺣﺳ ـ ـ ـ ــوﺑﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﻳن ) .(21.55 : 10.44واﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ) (14)،(13ﻳوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ دﻻﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔ ـ ـ ـ ــروق

وﻛ ـ ـ ــذﻟك ﻣﺗوﺳ ـ ـ ــط اﻟﻔ ـ ـ ــروق ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ــدى ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـرات اﻟﻣﻬﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ

واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.
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5.78
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5.13

4.95

2.75

1.78 4

2.22

1.89

1.42

2

4.25

1.46

1.15

الطفو على البطن

ضربات الرجلين

حركة الذراع أيمن

حركة الذراع أيسر

حركات الذراعين

التنفس المنتظم

زحف على البطن

التحصيل المعرفى

0

5.89

ﺷﻛﻝ)(13
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
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10.56

10
8
6

4.69

4

4.43

4.36
2.83

3.1

3.8

3.24

2
0
الطفو على
البطن

ضربات
الرجلين

حركة الذراع حركة الذراع
أيسر
أيمن

حركات
الذراعين

التنفس
المنتظم

زحف على
البطن

التحصيل
المعرفى

ﺷﻛﻝ)(14
ﻣﺗوﺳط اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

94

ﺟدوﻝ )(25
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ
المجموعة التجريبة

المجموعة الضابطة

ن=1ن14 = 2

متوسط
الفروف

قيمة "ت"
*3.83

المتغــيرات

وحدة
القياس

 -الطفو واإلنزالق على البطن

درجة

7.91

 -ضربات الرجلين

درجة

8.16

1.16

 -حركة الذراع األيمن

درجة

7.76

1.07

5.32

 -حركة الذراع األيسر

درجة

6.88

1.04

5.13

0.77

 -حركات الذراعين

درجة

8.32

1.31

5.78

1.09

2.54

 -التنفس المنتظم

درجة

7.36

1.06

4.95

0.94

2.41

*6.36

 -مستوى الزحف على البطن

درجة

8.11

1.27

5.89

1.17

2.22

*4.81

اختبــار التحصيل المعرفى

درجة

22.19

4.01

14.81

3.55

7.38

*5.61

م

متغيـرات األداء المھارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

1.09

6.47

0.89

1.44

5.58

1.11

2.58

*6.01

1.02

2.44

*6.18

1.75

*5.06
*5.58

* ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ 2.056 = 0.05

ﻳﺗﺿـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ــن اﻟﺟـ ـ ــدوﻝ ) (25وﺟـ ـ ــود ﻓـ ـ ــروق ذات دﻻﻟـ ـ ــﺔ إﺣﺻـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـ ـ ــد ﻣﺳـ ـ ــﺗوى

ﻣﻌﻧوﻳـ ـ ــﺔ  0.05ﺑـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـ ـ ــﻳن اﻟﺑﻌـ ـ ــدﻳﻳن ﻓـ ـ ــﻰ ﺟﻣﻳـ ـ ــﻊ ﻣﺗﻐﻳ ـ ـ ـرات اﻷداء اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرى واﺧﺗﺑـ ـ ــﺎر
اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﻰ ﻗﻳـ ــد اﻟﺑﺣـ ــث وﻟﺻـ ــﺎﻟﺢ أطﻔـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ  ،ﺣﻳـ ــث ﺗراوﺣـ ــت
ﻗﻳﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ "ت" اﻟﻣﺣﺳـ ـ ـ ـ ــوﺑﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ــﻳن ) ،(6.36 : 3.83واﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ) (16)،(15ﻳوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ دﻻﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﻔ ـ ــروق وﻣﺗوﺳ ـ ــط اﻟﻔ ـ ــروق ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣ ـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺿ ـ ــﺎﺑطﺔ واﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ ﻣﺗﻐﻳـ ـ ـرات اﻷداء

واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن.

25
22.19

20

15

التجريبية

الضابطة
14.81
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ﺷﻛﻝ)(15
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن

8

7.38

7
6
5
4
2.58

3
2

2.44
1.75

1.44

2.54

2.41

2.22

1
0
الطفو على
البطن

ضربات
الرجلين

الذراع أيمن الذراع أيسر حركات
الذراعين

التنفس
المنتظم

زحف على
البطن

التحصيل
المعرفى

ﺷﻛﻝ)(16
ﻣﺗوﺳط اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن

ﺟدوﻝ )(26
اﻟﻔروق ﻓﻰ ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻰ ﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات
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اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
ن=1ن14 = 2

م

المتغــيرات

المجموعة
التجريبية

وحدة
القياس
القياس
القبلى

 -الطفو واإلنزالق على البطن

متغيـرات األداء المھارى

 ضربات الرجلين حركة الذراع األيمن حركة الذراع األيسر حركات الذراعين التنفس المنتظم مستوى الزحف على البطناختبــار التحصيل المعرفى

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

1.8
9
2.6
3
2.1
1
1.7
8
1.5
3
1.2
1
1.5
9
4.3
7

المجموعة
الضابطة
القياس
البعدى

نسب
التحسن
٪
263.48

55.04
107.36

القياس
البعدى

نسب
التحسن
٪

القياس
القبلى

7.91

318.52

1.78

6.47

8.16

210.27

2.75

5.58

102.91

7.76

267.77

2.22

5.32

139.64

128.13

6.88

286.52

1.89

5.13

171.43

115.09

8.32

443.79

1.42

5.78

307.04

136.75

7.36

508.26

1.15

4.95

330.43

177.83

8.11

410.06

1.46

5.89

303.42

106.64

22.19

407.78

4.25

14.8
1

248.47

159.31

معدل
التغير

ﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن اﻟﺟـ ــدوﻝ ) (26وﺟـ ــود ﻓـ ــروق ﻓـ ــﻰ ﻣﻌـ ــدﻝ اﻟﺗﻐﻳـ ــر ﻓـ ــﻰ ﻧﺳـ ــب اﻟﺗﺣﺳـ ــن
ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ــدى ﻟﻛ ـ ـ ــﻝ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻣﺟﻣ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺿ ـ ـ ــﺎﺑطﺔ واﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻰ
اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـ ـرات اﻟﻣﻬﺎرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﺧﺗﺑ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗﻳ ـ ـ ـ ــد اﻟﺑﺣ ـ ـ ـ ــث وﻟﺻ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ أطﻔ ـ ـ ـ ــﺎﻝ

اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ  ،ﺣﻳـ ــث ﺗراوﺣـ ــت ﻣﻌـ ــدﻝ اﻟﺗﻐﻳـ ــر ﺑـ ــﻳن ﻧﺳـ ــب اﻟﺗﺣﺳـ ــن ﺑـ ــﻳن )55.04
 ، (177.83 :واﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ) (18)،(17ﻳوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻧﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﺗﺣﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻝ اﻟﺗﻐﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ﻟﻠﻣﺟﻣـ ـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ــﺔ واﻟﺿـ ـ ــﺎﺑطﺔ ﻓـ ـ ــﻰ ﻣﺗﻐﻳ ـ ـ ـرات اﻷداء اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرى واﻟﺗﺣﺻـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ــﻰ

ﻓﻰ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
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286.52

307.04

330.43
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303.42
248.47

210.27
171.43
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139.64
102.91
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0
ضربات
الرجلين

الطفو على
البطن

حركة الذراع حركة الذراع
أيسر
أيمن

حركات
الذراعين

التنفس
المنتظم

زحف على
البطن

التحصيل
المعرفى

ﺷﻛﻝ)(17
ﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
210
177.83التغير
معدل
159.31

140

128.13
115.09

107.36

70

136.75
106.64

55.04

0
الطفو على
البطن

ضربات
الرجلين

حركة
الذراع
أيمن

حركة
الذراع
أيسر

حركات
الـذراعين

التنفس
المنتظم

زحف على التحصيل
المعرفى
البطن

ﺷﻛﻝ)(18
ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ و اﻟﺿﺎﺑطﺔ
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ﺟدوﻝ )(27
اﻷراء واﻻ ﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن
رﻗم

ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗﻘدﻳر

ن= 14

اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ

اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

ﻗﻳﻣﺔ ﻛﺎ2

90.48

7.14
10.29

اﻟﻌﺑﺎرة

أواﻓق

ﻻ أواﻓق

1

12

2

38

2

13

1

40

95.24

3

13

1

40

95.24

10.29

4

12

2

38

90.48

7.14

5

0

14

42

100.00

14.00

6

11

3

36

85.71

4.57

7

11

3

36

85.71

4.57

8

12

2

38

90.48

7.14

9

12

2

38

90.48

7.14

10

13

1

40

95.24

10.29

11

12

2

38

90.48

7.14

12

1

13

40

95.24

10.29

13

10

4

34

80.95

2.57

14

1

13

40

95.24

10.29

15

11

3

36

85.71

4.57

* ﻗﻳﻣﺔ "ﻛﺎ "2اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ 3.84 = 0.05

وﻳﺗﺿـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ــن اﻟﺟـ ـ ــدوﻝ ) (27أن آراء واﻧطﺑﺎﻋـ ـ ــﺎت أطﻔـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ــﺔ

اﻟﻣـ ـ ـواﻓﻘﻳن وﻏﻳ ـ ــر اﻟﻣـ ـ ـواﻓﻘﻳن ﻧﺣ ـ ــو ﻣﻔ ـ ــردات اﺳ ـ ــﺗﺑﻳﺎن اﺳ ـ ــﺗطﻼع اﻟـ ـ ـرأي ﻛﺎﻧ ـ ــت ذات دﻻﻟ ـ ــﺔ

إﺣﺻـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـ ـ ــد ﻣﺳـ ـ ــﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـ ـ ــﺔ ) (0.05وﻟﺻـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻷطﻔـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣ ـ ـ ـواﻓﻘﻳن  ،ﻣﻣـ ـ ــﺎ ﻳﻌﺗﺑـ ـ ــر

ﻣؤﺷ ـ ـ اًر إﻳﺟﺎﺑﻳـ ــﺎ ﻧﺣـ ــو اﺳـ ــﺗﺧدام أﺳـ ــﻠوب اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗﻌﻠـ ــم ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣـ ــف ﻋﻠـ ــﻰ

اﻟﺑطن  ،واﻟﺷﻛﻝ ) (19ﻳوﺿﺢ اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻛﻝ ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن.
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45

42
40

40

40

40

40

40

38
38

38
36

38

38

36

36

35
34

30
العبارة1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ﺷﻛﻝ )(19

اﻷراء واﻻ ﻧطـﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣـو
اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن

14

15
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ثانيا  :مناقشة النتائج
ف ي ض وء م ا توص لت الي ه الباحث ة م ن نت ائج البح ث والت ي ت م معالجتھ ا احص ائيا ً قام ت
الباحثة بتفسير ومناقشة النتائج طبقا الھداف البحث وفروضه كما يلي :

اوالً :مناقشة النتائج الخاصه بالقياسات القبليه والبعديه للمجموعه التجريبية.
يتض ح م ن ج دول )  (23وش كل ) (12)،(11وج ود ف روق ذات دالل ه إحص ائية عن د
مس توى معن وى ) (0 ,05ب ين القياس ين القبل ى والبع دى ف ى المتغي رات المھاري ة لس باحة الزح ف
على البطن للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البع دى  ،حي ث تراوح ت قيم ة "ت" المحس وبة
ما بين ) (22 ,90 :18 ,38وھى اكبر من قيمة "ت" الجدوليه عن د نف س المس توى والت ى بلغ ت
).(2 ,160
وترج ع الباحث ة ھ ذا التق دم ف ى مس توى االداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن
للمجموعة التجريبي ة ال ى ت أثير البرن امج التعليم ى بإس تخدام الرس وم المتحرك ة ال ذى ي نظم الم اده
التعليمية ويعبر عنھا بطرق متنوعة  ،فلقد ساعد محتوى البرنامج التعليمى االطفال المبتدئين على
التعلم الجيد ،حيث نجد ان:
 -1مش اھدة الرس وم المتحرك ة ذات االل وان الجميل ة الجذاب ة تزي د م ن درج ة تركي ز االطف ال
المبتدئين وجذب انتباھھم لكل م ن )وض ع الجس م  -ض ربات ال رجلين – حرك ات ال ذراعين –
التنفس -الربط والتوافق( فى سباحة الزحف على البطن مما يساعد عل ى تنفي ذ م ا يطل ب م نھم
بسھوله وقيامھم بالواجبات الحركية بشكل سليم.
 -2النص المكتوب أدى الى زيادة الحصيلة المعرفية لدى االطفال المبتدئين وتزوي دھم بالمع ارف
والمعلومات عن)نب ذة تاريخي ة ع ن الس باحة – بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة –
مراحل االداء الفنى لسباحة الزحف على البطن(.
 -3شرح مراحل االداء الفن ى ع ن طري ق إعط اء االرش ادات التعليمي ة ق د أدى ال ى زي ادة تركي ز
االطف ال المبت دئين عل ى جمي ع أج زاء المھ اره الحركي ة )وض ع الجس م  -ض ربات ال رجلين –
حركات الذراعين – التنفس -الربط والتوافق( مما يساعد على االداء الصحيح لسباحة الزحف
على البطن وازالة عامل الخوف من الماء.
 -4إمكانيه عرض المھاره ببطء أدى الى مراعاه الفروق الفردية بين االطفال المبتدئين م ن حي ث
السرعة فى المقدره على التعلم.

101

 -5عرض التدريبات التعليمية لكل من )وض ع الجس م )الطف و واالن زالق(  -ض ربات ال رجلين –
حركات الذراعين – التنفس –الربط والتوافق( فى سباحة الزحف على البطن بطريقة مسلس لة
ومتدرجة من السھل الى الصعب يؤدى الى إطفاء المتعة وزياده رغب ه االطف ال المبت دئين ف ى
التعلم والوصول الى اعلى مستوى ممكن فى االداء المھارى .
 -6كم ا ان البرن امج التعليم ى ي وفر لالطف ال المبت دئين نوع ا ً م ن التغذي ة الرجعي ة المرت ده مم ا
ساعدھم على زياده االس تيعاب الج زاء المھ اره وك ذلك اختص ار زم ن ال تعلم وزي اده المق دره
على التفكير والتأمل والبحث عن المعلومات وكذلك سرعه الفھم.
ويتف ق ھ ذامع م ا اش ار الي ه "محم د عل ى الق ط ")2000م() (47ال ى أن اس تخدام الوس ائل
التعليمية واالدوات المساعدة من العوامل الھادفة بالعملية التعليمية حيث انھ ا ج زءاً ھام ا ً لالرتق اء
بتعليم مھارات السباحة ،حيث انھا تساعد الم تعلم عل ى اكتس اب المھ ارات الحركي ة اكتس ابا ً ك امالً
وتساعد على التغلب على عامل الخوف واختصار ال زمن المخص ص لك ل مرحل ة تعليمي ة واث ارة
الدافعية لعملية التعلم وتسھيل امكانية تعلم الحركات الصعبة.
ويتفق ذلك م ع م ا اش ارت الي ه "ف اتن اب و الوف ا" )1984م() (29ال ى ان الرس وم المتحرك ة
كوسيلة تعليمية لھا دور فعال حيث تساعد على توضيح المراحل المختلفه للتعلم  ،كما ان لھا ق دره
على جذب انتباه االطفال  ،كما يتفق ذلك ايضا ً مع ما اشار اليه "في رنش")1992م() (68ال ى ان
الرسوم المتحركة تزيد من فاعليه تطبيقات الوسائل بتحسين التعلم وتقليل الوق ت ال ذى تحت اج الي ه
ف ى ال تعلم كم ا انھ ا ت ؤدى ال ى ج ذب االنتب اه  ،وان الت أثير الج ذاب للرس وم المتحرك ة يش د انتب اه
المشاھدين لفترات اطول مما تحدثة االعمال التقليدية.
كم ا ترج ع الباحث ة ذل ك ال ى ان االطف ال ق د ج ذبھم العم ل بم ا ش اھدوه م ن خ الل الرس وم
المتحركة وما تشتمل عليه من صور مسلسلة ومتتالية اوضحت كالً ً◌ من وضع الجس م وض ربات
ال رجلين وحرك ات ال ذراعين وم ا تتض منة م ن مرحل ة أساس ية )ال دخول والمس ك والش د وال دفع
وال تخلص( ومرحل ة رجوعي ة والت نفس وال ربط والتواف ق بطريق ة سلس ة وس ھلة ومش وقة ب أزھى
االل وان الجذاب ة  ،كم ا ان المش اھدة والس ماع ف ى وج ود الرس وم المتحرك ة جعل ت ع رض مھ ارة
سباحة الزحف على البطن أقرب ما تكون للحقيقة وأحب الى االطفال عينة البحث.
ويتفق ھذا ايضا مع ما اشار الي ه "مص طفى عب د الس ميع ،واخ رون")2001م() (53ال ى أن
الرس وم المتحرك ة م ن اكث ر الوس ائل فائ دة ف ى اكتس اب الخب رات التعليمي ة حي ث ان الحرك ة ف ى
الص ورة واس تخدام الم ؤثرات الص وتية واالال وان الجذاب ة المبھ رة تجع ل عرض ھا اكث ر حيوي ة
واقرب الى الواقع.
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وترجع الباحثة ايضا ً ھذه النتيجة إلى اس تخدام الرس وم المتحرك ة بواس طة الحاس ب االل ى
والذى ساعد على إمداد االطفال بقدر كبير من التغذية الراجعة والتى ساھمت فى إصالح ق در م ن
األخطاء ،كما ساعد على زيادة التفاعل بين االطف ال والبرن امج بحي ث يق ف الطف ل موق ف إيج ابى
فى البحث عن المعلومات وال يقف موقف س لبى ف ى عملي ة ال تعلم  ،وبالت الى تحس نت نت ائج األداء
المھارى للمجموعة التجريبية فى سباحة الزحف على البطن بصورة جيدة .
ويتف ق ذل ك م ع م ا ذك ره "عبدالحمي د ش رف" )2000م( ) (17عل ى أن الحاس ب االل ى
يعم ل عل ى تزوي د المتعلم ين بعملي ات تغذي ة راجع ة تفي د ف ى تحس ين عملي ات التعل يم وال تعلم مم ا
يؤدى إلى األداء األمثل.
وتشير "منى محمود محمد" ) 2000م ()  (58نقال عن كال من "ديفيد ويب رى" إل ى
أن برامج الحاسب االلى متعددة الوسائط تعم ل عل ى تجوي د عملي ة التعل يم وتق ديم ع روض أكث ر
تفاعال وتنسيقا وتكامال بين عناصرھا من صوت وصورة ورسوم متحركة ،مم ا يزي د م ن ت ذكر
المتعلم للمعلومة وتحدث تطورا فى بيئة التعلم.
وھذا يتفق مع نت ائج دراس ة ك ال ًم ن"ع ال عل ى عب د الحل يم")، ( 24)(2008ودراس ة "
ايمن محم ود عب د ال رحمن ،وعص ام ال دين محم د")2001م() ، (8ودراس ة "رش يد عامرمحم د
ع امر" )2003م()، (11ودراس ة "ك ارى س تيفن  (64 )"Cary Stevenوالت ى تش ير ال ى ان
برنامج الرسوم المتحركة ساعد على التحليل العقلى للحركة وراعى التسلسل المنطقى لھا بطريق ة
منظمة مما ساعد على تذكر الحركة وبالتالى جعلھا باقية االث ر وم ن ث م تتحق ق أھ دافھا م ن ال تعلم
،وتؤدى ايضا ً الى سھوله وسرعة التعليم.
كما يتضح من جدول )  (23وش كل ) (12)، (11وج ود ف روق ذات دالل ه إحص ائية عن د
مستوى معن وى ) (0.05ب ين القياس ين القبل ى والبع دى ف ى اختي ار التحص يل المعرف ى للمجموع ة
التجريبية ولصالح القياس البعدى ،حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة ) (18.38وھ ى اكب رمن قيم ة
"ت" الجدولية عند نفس المستوى والتى بلغت ) (2.160مما يعط ى أنعكاس ا ً عل ى ت أثير البرمجي ة
التعليمية على مستوى التحصيل المعرفى لسباحة الزحف على البطن.
وترجع الباحثة تقدم أطفال المجموعة التجريبية فى مستوى التحصيل المعرفى الى التأثير
االيج ابى الس تخدام البرمجي ة التعليمي ة المع دة بتقني ة الرس وم المتحرك ة ع ن طري ق م اتوفرة
البرمجي ة م ن معلوم ات ومع ارف جدي دة ومتنوع ة ع ن )نب ذة تاريخي ة ع ن الس باحة -بع ض
المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة – االداء الفن ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ( ق دمت بش كل
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مصور بالوان جذابة ومشوقة ومعبرة يثير الشوق للمتابعة ،كما أن استخدام الرسوم المتحرك ة ف ى
عملية التعلم تس اعد االطف ال عل ى اس تعادة واس ترداد المعلوم ة المعرفي ة م رة أخ رى عن د الحاج ة
اليھا سواء من الناحية التاريخية )بدايات الس باحة واالث ار المص رية والروماني ة و تط ور وانتش ار
السباحة ( ومن الناحية القانونية )المقاسات القانوني ة لحم ام الس باحة والعم ق والح ارات ومنص ات
البدء ودرج ة ح رارة الم اء وعالم ات الح ارات والح وائط ( ،وم ن الناحي ة المھاري ة )االداء الفن ى
لسباحة الزحف على البطن ( ،كما أن البرمجية التعليمي ة ت وفر التغذي ة الرجعي ة الت ى تس اعد عل ى
تصحيح االخطاء ومعالجتھا من خالل التقويم.
حي ث يش ير ك الً م ن "مص طفى عب د الس ميع،واخرون") (53)(2001ال ى أن اس تخدام
الوس ائل التعليمي ة ف ى عملي ة التعل يم تم د الم تعلم بالتغذي ة الراجعي ة ين تج عنھ ا زي ادة ف ى ال تعلم ،
ويتف ق ذل ك م ع دراس ة ك الً م ن " ع الء ال دين محم دى ")، (25)(2002ودراس ة "ھ انى احم د
احمد عبد العال" )2007م() "، (61كوثر عبد المجيد").( 31)(2008
وبھذا يتحقق صحه الفرض االول الذى ينص على
" توج د ف روق دال ه إحص ائيا ً ب ين متوس ط القياس ين والقبل ى والبع دى للمجموع ة
التجريبية فى متغيرات مستوى االداء المھارى والتحصيل المعرفى لسباحة الزحف عل ى ال بطن
ولصالح القياس البعدى".

ثانيا ً  :مناقشة النتائج الخاصة بالقياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة .
يتضح من جدول)، (24وشكل ) (14)،(13وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
معنوي ) (0.05بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات المھاري ة لس باحة الزح ف عل ى ال بطن
للمجموع ة الض ابطة ولص الح القي اس البع دي ،حي ث تراوح ت قيم ة "ت" المحس وبة م ا ب ين
) (21.55 : 10.44وھ ي اكب ر م ن قيم ة "ت" الجدولي ة عن د نف س المس توى والت ي بلغ ت
). (2.160
وترج ع الباحث ة تل ك النتيج ة ال ي ان الطريق ة التقليدي ة ف ي التعل يم والمتمثل ة ف ي الش رح
اللفظي م ن خ الل اعط اء فك رة واض حة ع ن كيفي ة االداء الص حيح ،وك ذلك عم ل نم وذج لمھ ارة
س باحة الزح ف عل ى ال بطن الم راد تعليمھ ا بواس طة المعلم ة ،ث م تق ديم مجموع ة م ن الت دريبات
المتدرجة من السھل إلى الصعب ومن البسيط إلى المرك ب ث م ت اتي الممارس ة والتك رار م ن جھ ة
االطفال ،ثم التغذية الرجعية من جانب المعلمة وتصحيح االخطاء وتوجيھھم أثناء ذلك ،وھذا يت يح
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لالطفال فرصة التعلم بصور سليمة مطابقة لألداء الفنى للمھ ارة وم ن ث م فھ ى ت ؤثر ت أثير إيجابي ا ً
فى كفاءة األداء المھارى لسباحة الزحف على البطن.
وھذا يتف ق م ع م ا أش ار إلي ه ك ال م ن "وفيق ة س الم" )2007م( )"، (63مھ دى محم ود
سالم" )2002م( ) (60فى أن تعديل سلوك المتعلم يكون مرتبط بالممارسة والتمرين حتى يح دث
التكيف فى المواقف الجديدة.
وترج ع الباحث ة ھ ذه النتيج ة أيض ا ً ال ى ان التعل يم بش كل جم اعى أث ار دافعي ة االطف ال
للتن افس فيم ا بي نھم الب راز تف وق ك ل م نھم عل ى االخ ر مم ا ي ؤدون ك ل م ن الطف و واالن زالق
وض ربات ال رجلين وحرك ات ال ذراعين والت نفس وال ربط والتواف ق بأفض ل ش كل ممك ن ،حي ث
تتميزھ ذة الطريق ة ب أن المعلم ة ھ ى الت ى تتخ ذ الق رارات ،وان دور االطف ال ھ و االداء حس ب
النموذج الذى يقدم امامة باالضافة الى أن االطفال تعودوا على أن يتلق ون المعلوم ات م ن المعلم ة
دون البحث عنھا ويتعلمون المھارة عن طريق المعلمة التى تقوم بكل شىء ويقف االطف ال موق ف
سلبى وھو المتلقى للمعلومات فقط ويقوموا بتقليد النموذج.
ويتف ق ذل ك م ع نت ائج دراس ات كالًم ن "محم د حس ن حس ن رخ ا " )(35)(2003
"،مايس ة محم د عفيف ى" )"، (32)(2006أحم ـد يوس ف س عد ال دين" )2005م( ) (2وال ذى
يشير الى أھمية الطريقة التقليدية ) الشرح اللفظى والنموذج العملى ( والت ى اليمك ن إغفالھ ا حي ث
أنھا ساھمت بطريقة ايجابية فى التعليم.
كما يتضح م ن ج دول) ، (24وش كل ) (14)،(13وج ود ف روق ذات دالل ه اجص ائية عن د
مستوى معن وى ) (0.05ب ين القياس ين القبل ى والبع دى ف ى اختب ار التحص يل المعرف ى للمجموع ة
الضابطة ولصالح القياس البعدى حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة ) (12.34وھ ى اكب ر م ن قيم ة
"ت" الجدولية عند نفس المستوى والتى بلغت ) (2.160مم ا يعط ى انعكاس ا ً عل ى ت أثير البرن امج
التقليدى المتبع على مستوى التحصيل المعرفى.
وترجع الباحثه ھ ذه النتيج ة ال ى ان الطريق ة التقليدي ة المتبع ة لھ ا تأثيرھ ا اإليج ابى عل ى
التحصيل المعرفى حيث قامت المعلمة بتقديم المزيد من المعارف والمعلوم ات الجدي دة والمتنوع ة
عن )نبذة تاريخية عن السباحة -بعض المواصفات القانونية لحمام الس باحة – االداء الفن ى لس باحة
الزحف على البطن ( من خالل اللوحة االرشادية وذلك اثناء أجزاء الوحده التعليمية مما اث ر عل ى
مستوى االطفال ورفع مستواھم خالل فتره البرنامج التعليمى.
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ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كالً من " كوثر عبد المجيد السيد " )(31) (2008

"،

عالء الدين محمدى عبد الحميد ") (25) (2002على ان الطريقة التقليدية لھا تأثيراً ايجابيا ً عل ى
اكتساب المعلومات و المع ارف النظري ة ف ى مس توى التحص يل المعرف ى للمتعلم ين .وأن اكتس اب
المعارف النظرية يساھم فى زيادة فاعلية التعلم وأن درجة أداء المتعلم للمھارة يتوقف على مق درة
المعلم على تقديم الحصيله المعرفيه للمتعلم بشكل جيد يعمل على تعلمھا بسھوله.
وبھذا يتحقق صحه الفرض الثانى الذى ينص على
" توجد فروق داله إحصائيا ً بين متوسط القياسين القبل ى والبع دى للمجموع ة الض ابطة
ف ى متغي رات مس توى االداء المھ ارى والتحص ل المعرف ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن لص الح
القياس البعدى".

ثالثا ً  :مناقش ة النت ائج الخاص ة بالقياس ات البعدي ة لك ل م ن المجم وعتين التجريبي ة
والضابطة.
يتض ح م ن ج دول )  (25وش كل ) (16)،(15وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى معنوى ) (0.05بين القياسات البعدية لكل من المجموعتين الض ابطة والتجريبي ة ولص الح
المجموع ة التجريبي ة ف ى جمي ع متغي رات األداء المھ ارى  ،حي ث تراوح ت قيم ة "ت" المحس وبة
م ابين ) (6.36 ،3.83وھ ى أكب ر م ن قيم ة "ت" الجدولي ة عن د نف س المس توى والت ى بلغ ت
) ، (2.056وبالت الى نج د أن ھن اك ت أثير للبرن امج التعليم ى بإس تخدام الرس وم المتحرك ة عل ى
المجموعة التجريبية أكبر من تأثير اإلسلوب التقليدى المتبع ف ى التعل يم عل ى المجموع ة الض ابطة
فى متغيرات البحث.
ترج ع الباحث ه ھ ذه النتيج ة إل ى أن البرمجي ة التعليمي ة المع دة بتقني ة الرس وم المتحرك ة
بواسطة الحاس ب اآلل ى تعتب ر إس لوبا ً تربوي ا ً جي داً يس مح بالتعام ل م ع الم تعلم منف رداً حي ث يتق دم
حس ب س رعتة الذاتي ة ف ى ك ل خط وه تعليمي ة ،وب ذلك تراع ى الف روق الفردي ة ومس توى وق درات
وحاجات وميول األطفال المبتدئين ،وھذا يتفق م ع دراس ة ك الً م ن"أيم ن محم ود  ،عص ام ال دين
محمد")2001م()، (8ودراسة"عالء ال دين محم دى") 2002م () ،(25ودراس ة" رش يد ع امر
محم

د")2003م() ، (11ودراس

ة "عثم

ان مص

طفى عثم

ان ،ھش

ام محم

د

عبدالحليم")2003م() (22على تفوق المجموعة التحريبية المستخدمة لب رامج الرس وم المتحرك ة
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على المجموعة الض ابطة المس تخدمة للطريق ة التقليدي ة ،حي ث أن الرس وم المتحرك ة تج ذب إنتب اه
المتعلم وتؤدى إلى سھولة وسرعة التعلم وتراعى الفروق الفردية.
وھ ذا يتف ق عل ى م ا أش ار إلي ه "عب د الحمي د ش كرى" )1995م() (19إل ى أن الرس وم
المتحرك ة عالم ا ً س حريا ً م ن الخي ال الممت ع يعيش ة الطف ل بص فة خاص ة بك ل عواطف ة وأحاسيس ة
ومش اعره م ن حي ث ي تقمص شخص يات محبب ة لدي ه بإس تخدام تكنولوجي ا متقدم ة م ن
التصوير.
ولذلك تجد الباحثة أن تفوق المجموعة التجريبي ة عل ى المجموع ة الض ابطة ف ى متغي رات
األداء المھارى إلى أن البرنامج التعليمى الذى صمم بأسلوب الرسوم المتحركة له إمكاني ة ع رض
المھارة ببطىء وكذلك عرضھا مسلسلة فى أجزاء بطريقة سھلة وجذابه أعط ت لألطف ال التص ور
الحرك ى الص حيح لك ل م ن وض ع الجس م وض ربات ال رجلين وحرك ات ال ذراعين وخاص ةً تقس يم
المرحل ة األساس ية م ن دخ ول ومس ك وش د ودف ع وتخل ص وك ذلك المرحل ة الرجوعي ة والت نفس
والربط والتوافق ،كذلك أن الرؤية الواض حة والوق ت الك افى أثن اء مش اھدة المھ ارة يت يح لألطف ال
المبتدئين فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل الفنية لسباحة الزح ف عل ى ال بطن ،كم ا تمك ن األطف ال
م ن المش اركة اإليجابي ة والتفاع ل م ع مكون ات البرن امج والحاس ب اآلل ى بينم ا ال تمك ن الطريق ة
التقليدية األطفال من متابعة الشرح ومن ثم يجدوا ص عوبة ف ى فھ م م ا يطل ب م نھم ،كم ا أن ھن اك
م ن اليس تطيعون رؤي ه نم وذج المھ اره بش كل واض ح م ن زواي ا مختلف ة ،وبالت الى اليتض ح لھ م
الن واحى الفني ة ألداء المھ ارة بص ورة س ليمة مم ا ق د ي ؤثرعلى تعلمھ م لھ ذه المھ ارة بص ورة
صحيحة.
ويش ير"محم د حس ن ع الوى" )1997م() (37إل ى أن الم تعلم ق د ال تس مح ل ه الفرص ة
إلستيعاب واكتساب القدر الكافى من الرؤيه نظراً ألن المھارة تمر أمامه مروراً س ريعا ً وال تت رك
ف ى نفس ه س وى بع ض اإلنطباع ات البس يطة مم ا ي ؤدى إل ى إكتس اب أداء خ اطىء للمھ ارة
الحركية.
كم ا ترج ع الباحث ة ع دم وص ول أطف ال المجموع ة الض ابطة إل ى اإلتق ان المطل وب م ن
مستوى األداء المھارى فى سباحة الزحف على البطن إلى طريقة التعليم التى خضعوا لھ ا  ،حي ث
أن تك رار النم وذج أكث ر م ن م ره ق د ي ؤدى إل ى اإلرھ اق والتع ب مم ا ي ؤثر عل ى تعل م األطف ال
للمھ ارة  ،بينم ا ال تعلم بإس تخدام الحاس ب اآلل ى والت ى خض عت لھ ا المجموع ة التجريبي ة يت يح
لألطف ال أن ي روا نم وذج لمھ اره س باحة الزح ف عل ى ال بطن وال ذى يتمت ع بثب ات األداء مھم ا
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تكررعرض النموذج  ،وبذلك فإن استخدام الحاسب اآللى فى التعليم يلعب دوراً إيجابيا ً فى تك وين
التصور السليم لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ف ى أذھ ان األطف ال المتعلم ين  ،وھ ذا س اعد األطف ال
على سرعة التعلم نتيجه لوجود مناخ تعليمى جذاب.
وي ذكر "عبدالحمي د ش رف" )2000م() (17أن الحاس ب اآلل ى س اعد عل ى خل ق روح
التحدى بين المتعلمين ويساعدھم على تعلم حركات كانوا يتصوروا ان م ن الص عب عل يھم تعلمھ ا
كما يساعد الحاسب اآللى من خالل عرض الرس وم المتحرك ة عل ى زي ادة دافعي ة المتعلم ين نح و
تعل يم المھ ارات الحركي ة مھم ا بلغ ت ص عوبتھا وإزال ة عام ل الخ وف والرھب ة م ن ھ ذه
الحركات.
ويتف ق ذل ك م ع نت ائج دراس ه ك الً م ن "مايس ه محم د عفيف ى" )(32)(2006
،ودراس ة"عثم ان مص طفى عثم ان ،ھش ام محم د عب د الحل يم") ، (22)(2003ودراس ة "من ى
محمود محم د")2000م()،(58ودراس ة "أحم د محم د عب دﷲ") ، ،(1)(1995ودراس ة "ك ارى
تيفن 1992)"◌ٍ Cary Stevenم() (64إل ى أن إس تخدام الحاس ب األل ى يعم ل عل ى ت وفير
س ٍ
الوقت والجھد وإثارة دافعية المتعلمين ومساعدتھم عل ى إكتس اب الخب رات التعليمي ه وجعلھ ا باقي ه
األثر.
كم ا يتض ح م ن ج دول ) (25وش كل ) (16)،(15وج ود ف رق ذات دالل ة إحص ائيه عن د
مستوى معنوى ) (0.05بين القياسات البعدية فى إختبار التحصيل المعرف ى لس باحة الزح ف عل ى
ال بطن للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ولص الح المجموع ة التجريبي ة ،حي ث كان ت قيم ه "ت"
المحسوبه ) (5.61وھى أكبر من قيمه"ت" الجدولة عند نفس المستوى والتى بلغت).(2.056
وترجع الباحثة تلك النتيجة إلى شمول وتكامل المحت وى المعرف ى للبرمجي ة التعليمي ة م ن
معارف ومعلومات عن )نبذة تاريخية عن السباحة  -بعض المواصفات القانوني ة لحم ام الس باحة -
االداء الفنى لسباحة الزحف على البطن( والتى تتناسب م ع أطف ال المجموع ة التجريبي ة باإلض افه
إلى إستخدام أكثر من وسيط ع ن طري ق الكمبيوتريس تمد من ه األطف ال المع ارف والمعلوم ات مم ا
يساعد األطفال على اإلحتفاظ بالمعلومات واستدعائھا عند الحاجة إليھ ا كم ا أن إس تخدام أكث ر م ن
حاس ة ف ى ال تعلم يس اعد عل ى تعمي ق المعلوم ات باإلض افه إل ى التفاع ل اإليج ابى ب ين األطف ال
والبرمجية وھذا بدوره يوفر عنصرى التشويق واإلثارة  ،فى ح ين ان الطريق ة التقليدي ة بإس تخدام
الشرح اللفظى التى خضعوا لھا اطفال المجموع ة الض ابطة الب د وأن يتقبل وا ك ل م ا يق دم لھ م م ن
المعلمة دون أدنى مشاركة إيجابية فى عملية الحصول على المعارف والمعلومات.
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كم ا ترج ع الباحث ة ھ ذا التق دم للمجموع ة التجريبي ة المس تخدمة الرس وم المتحرك ة ال ى
إحتواء برنامج الرسوم المتحركه على التعزيز الفورى لالجابة الصحيحة بطريقة جذابة بحي ث إذا
أجاب الطفل إجابة خاطئة أظھرت له صوت توض ح ل ه أن االجاب ة خاطئ ة بطريق ة التثي ر الطف ل
وتظھر لة االجابة الصحيحة مكان الثالث إجابات وال ينتقل من ھذا السؤال الى الس ؤال الت الى إال
اذا ع رف اإلجاب ة الص حيحة وبالت الى ي زداد مع دل اكتس اب المعرف ة لالطف ال  ،واذا اج اب إجاب ة
صحيحة تظھر له صوت تدل على االجابة الصحيحة تحف زه لإلس تمرار ف ى االجاب ة عل ى الس ؤال
التانى ،حيث تظھر االجابة الصحيحة مكبرة فى منتصف النافذة .
وھ ذا يتف ق م ع دراس ه ك الً م ن"،ھ انى أحم د أحم د عب د الع ال")2007م()"،(61ع الء
ال دين محم دى عب د الحمي د") 2002م ()"،(25أحم د محم د عب د ﷲ")1995م()، (1عل ى أن
اس تخدام التعزي ز الف ورى ل ه أھمي ة كبي ره ف ى زي ادة المع ارف والمعلوم ات الخاص ة بك ل مھ اره
حركية.
يتضح من جدول )، (26شكل ) (18)(17وجود فروق فى معدل التغير فى نسب التحس ن
ب ين القياس ين القبل ى والبع دى لك ل م ن المجم وعتين التجريبي ة و الض ابطة ف ى متغي رات االداء
المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن واختبارالتحص يل المعرف ى قي د البح ث لص الح المجموع ة
التجريبي ة حي ث ت راوح قيم ه مع دل التغي ر ب ين نس ب التحس ن م ا ب ين

):55.04

.(177.83
كما يتضح من جدول )  (26أن نس بة التحس ن للمجموع ة التجريبي ة أعل ى م ن المجموع ة
الض ابطة ف ى متغي رات االداء المھ ارى والتحص يل والمعرف ى قي د البح ث حي ث تراوح ت نس بة
التحس ن ف ى المجموع ة التجريبي ة الت ى اس تخدمت البرن امج التعليم ى بالرس وم المتحرك ة بواس طة
الحاسب اآللى ما ب ين ) ، (%508.26 : %210.27بينم ا تراوح ت نس بة التحس ن ف ى المجموع ة
الض ابطة والت ى اس تخدمت االس لوب التقلي دى )الش رح اللفظ ى واداء النم وذج العمل ى ( م ا ب ين
) ،(%330.43 : %102.91وق د ج اءت نس بة التحس ن للمجموع ة التجريبي ة كالت الى ) الطف و
واالن زالق عل ى ال بطن ، %318.52ض ربات ال رجلين ، %210.27حرك ة ال ذراع
االيمن ، %267.77حركة الذراع االيس ر ، %286.52حرك ات ال ذراعين ، %443.79والت نفس
المن تظم ، % 508.26ومس توى االداء المھ ارى ، %410.06اختب ار التحص يل المعرف ى
 ، (%407.78بينم ا ج اءت نس بة التحس ن للمجموع ة الض ابطة ف ى متغي رات االداء المھ ارى
والتحص يل المعرف ى قي د البح ث كالت الى )الطف و واالن زالق عل ى ال بطن  ، %263.48ض ربات
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ال رجلين ، %102.91حرك ة ال ذراع االيم ن،%139.64حرك ة ال ذراع االيس ر،%171.43
حرك

ات ال

ذراعين ،%307.04والت

نفس المن

تظم  ، %330.43ومس

توى االداء

المھارى ،%303.42اختبار التحصيل المعرفى .(%248.47
وترج ع الباحث ة ھ ذا التحس ن الواض ح ف ى متغي رات مس توى االداء المھ ارى واختب ار
التحصيل المعرفى قي د البح ث للمجموع ة التجريبي ة ال ى اس تخدام البرمجي ة التعليم ة المع دة بتقني ة
الرس وم المتحرك ه بواس طه الحاس ب االل ى لم ا تتض منه م ن ع رض مھ ارة س باحة الزح ف عل ى
البطن عن طريق اكثر من وس يط تعليم ى س معى وبص رى ،ع رض ھ ذه الوس ائط بش كل ج ذاب
ومسلس ل ومش وق ومعب ر ع ن طري ق الحاس ب االل ى ادى ال ى اتاح ة الوق ت الك افى والرؤي ة
الواض حة للمھ ارة الم ؤداه س واء ع ن طري ق ) ال نص المكت وب "ال نص التعليم ى" – والرس وم
المتحرك ة والمسلس لة بش كل تت ابعى ومتسلس ل – والص وت "التس جيالت الص وتية والموس يقى"(
وط رق االداء االمث ل للمھ ارة والت دريبات التعليمي ة المتدرج ة ك ل ذل ك ادى ال ى تفاع ل ك الً م ن
االطفال مع البرنامج وفقا ً لقدراتھم الخاص ة ويس اعد االطف ال عل ى فھ م وإس تيعاب ش كل المھ ارة
ومسار الحركة بھا ويوض ح لھ م المراح ل المختلف ة لھ ا والنق اط الفني ة بھ ا مم ا يعم ل عل ى تثبيتھ ا
ويجع ل عملي ة ال تعلم س ھله وش يقه مم ا يك ون ل ه عظ يم األث ر عل ى تعل م المھ ارة بص ورة جي دة
والوصول بھم إلى أفضل مستوى ممك ن ،كم ا ات اح المن اخ الحرال ذى ي وفر لالطف ال الفرص ة ك ى
يط ورمن اداءه دون خ وف  ،بينم ا إعتم دت الطريق ة التقليدي ة والت ى خض عت لھ ا المجموع ة
الض ابطة عل ى إس لوبى الش رح اللفظ ى وأداء النم وذج العمل ى فق ط  ،االم ر ال ذى أدى ال ى تف وق
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.
ويذكر ك ل م ن "محم د س عد زغل ول ،لمي اء ف وزى محم د" )2002م() (41أن الطريق ة
التقليدي ة المتبع ة )الش رح اللفظ ى( ف ى التعل يم الب د وأن تتغي ر للوف اء ب أغراض التربي ة وأھ دافھا
الحديث ـة وبض رورة تجاوبھ ا م ـع األوض اع ومراح ل النم و الجس مى والحرك ى والنفس ى وتلبي ة
التزايـد الكمى فـى أعداد المتعلمين .ومـن ثـم ترى الباحثة ضرورة اإلستفادة م ن تكنولوجي ا ال تعلم
وإستخدامھا فـى بيئات تعليمية مختلفة ومنھا تعلم مھارات رياضة السـباحة.
ويتفق ھذا مع نتائج كالً من "مايسة محمد عفيف ى")2006م()"،(32أحم د يوس ف س عد
الدين")2005م()"،(2محمد حسن حسن رخا")2003م().(35
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وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث الذى ينص على
" توجد فروق داله إحصائية بين القياس ين البع ديين للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة
فى متغيرات مستوى األداء المھارى والتحص يل المعرف ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ولص الح
المجموعة التجريبية ".

رابعا ً :مناقشة النتائج الخاص ة ب اآلراء واإلنطباع ات الوجداني ة لألطف ال المجموع ة
التجريبية.
ويتض ح م ن ج دول ) ( 27وش كل ) (19أن االراء واالنطباع ات الوجداني ة الطف ال
المجموعة التجريبية الموافقين وغير الموافقين نحو مفرادات اس تبيان اس تطالع ال رأى كان ت ذات
دالله إحصائيه عند مستوى ) (0,05ولصالح االطف ال الم وافقين  ،مم ا يعتب ر مؤش راً إيجابي ا ً نح و
استخدام اسلوب الرسوم المتحركة فى تعلم سباحة الزح ف عل ى ال بطن وأن الرس وم المتحرك ه ذو
فاعلية فى تحقيق الجانب الوجدانى الف راد المجموع ة التجريبي ة نح و ال تعلم  ،وق د أش ارت النت ائج
إلى أن عبارة تعلمى لسباحة الزحف على البطن بإستخدام الرسوم المتحركة ليست مفيدة ومضيعة
للوقت وقد حصلت ھذه العبارة على أعل ى أھمي ة نس بية وك ذلك أعل ى قيم ة لك ا2حي ث بلغ ت قيم ة
ك ا(14.00)2واألھمي ة النس بية )،(100.00مم ا ي دل عل ى أن الرس وم المتحرك ة س اعدت عل ى
اإلستفادة من كل جزء من أجزاء الوحدة التعليمية .
وت رى الباحث ة إيجابي ة اآلراء واالنطباع ات الوجداني ة الف راد المجموع ة التجريبي ة نح و
البرمجية التعليمية المعدة بتقنية الرس وم المتحرك ة بواس طة الحاس ب االل ى ال ى نجاحھ ا ف ى ازال ة
الش عور بالمل ل والس لبية الت ى يش عر بھ ا االطف ال المتعلم ين ف ى ظ ل الطريق ه التقليدي ة المعت اده
)الش رح اللفظ ى وأداء النم وذج العمل ى( كم ا أنھ ا س اعدت األطف ال عل ى الش عور بجم ال األداء
الحرك ى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن وك ذلك تس اعدھم عل ى إكتس اب الش جاعة والج رأة للوس ط
المائى باإلضافة الى ان اس تخدام اس لوب الرس وم المتحرك ة ق د راع ى الف روق الفردي ة وحاج ات
وميول ودوافع االطفال المبتدئين مما ادى الى نتائج افضل فى االداء والمعرفة وتتف ق تل ك النتيج ة
مع نتائج دراسة" عالء الدين محمدى")2002م().(25

111

والنتائج السابقه تشير الى صحة الفرض الخامس الذى ينص على
" وج ود إخ تالف ب ين االراء واالنطباع ات الوجداني ة ألطف ال المجموع ة التجريبي ة
نحواستخدام الرسوم المتحركة في تعلم سباحة الزحف علي البطن".
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اوالً:االستنتاجات
ف ى ض وء اھ داف البح ث وفروض ة وف ى ح دود عين ه البح ث واس تناداً ال ى المعالج ة
االحصائية وما اشارت اليه من نتائج توصلة الباحثة الى االستنتاجات االتيه:
.1

تفوق المجموعة التجريبية التى إستخدمت برمجية الكمبي وتر المع دة بتقني ة الرس وم المتحرك ة
عل ى المجموع ة الض ابطة الت ى إس تخدمت الطريق ة التقليدي ة ) الش رح اللفظ ى وأداء النم وذج
العملى ( مما يدل على فاعلية البرمجية وتأثيرھا على تعلم سباحة الزحف على البطن.

.2

البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام الرسوم المتحركة ساھم بطريق ة إيجابي ة وفعال ة ف ى تعل م
س باحه الزح ف عل ى ال بطن )الطف و واالن زالق  -ض ربات ال رجلين  -حرك ات ال ذراعين-
التنفس -الربط والتوافق( وتحسين مستوى التحصيل المعرفى الطفال المجموعة التجريبية.

.3

اس تخدام برمجي ة الرس وم المتحرك ة لھ ا ت أثير ايج ابى ف ى اكتس اب االطف ال المعلوم ات
والمعارف النظرية )نبذة تاريخية عن السباحة  -بعض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة(
فى التحصيل المعرفى للمجموعة التجريبية.

.4

الطريقة التقليدية ) الشرح اللفظى والنم وذج العمل ى ( س اھمت ف ى تعل م س باحة الزح ف عل ى
ال بطن ،ولھ ا تأثيرھ ا االيج ابى ف ى اكتس اب االطف ال المعلوم ات والمع ارف النظري ة )نب ذة
تاريخي ة ع ن الس باحة -بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام الس باحة( ف ى التحص يل المعرف ى
للمجموعة الضابطة.

.5

التعلم بواسطة برمجية الكمبيوتر المعده بتقنية الرس وم المتحرك ة لھ ا ت أثر إيج ابيى عل ى آراء
وانطباعات أفراد المجموعة التجريبية نحو التعلم مما ساھم فى تحقيق الجانب الوجدانى.

.6

تفوق المجموع ة التجريبي ة عل ى المجموع ة الض ابطة ف ى نس ب التحس ن ف ى جمي ع متغي رات
االداء المھارى لسباحه الزحف على البطن ومستوى التحصيل المعرفى قيد البحث.

.7

ساھمت برمجيه الكمبيوتر المع ده بتقني ة الرس وم المتحرك ة ف ى ت وفير الوق ت والجھ د للباحث ة
وكان دورھا أيجابيا ً فى تصحيح االخطاء والتوجية واالرشاد لالطفال أثناء العمليه التعليمية.

.8

ساعدت برمجية الكمبيوتر المعدة بتقنية الرسوم المتحرك ة عل ى مراع اة الف روق الفردي ة ب ين
االطفال.

113

ثانيا ً  :التوصيات
فى ضوء ما اسفرت عنه نت ائج البح ث وم ا توص لت الي ه الباحث ة م ن اس تنتاجات توص ى
الباحثه بما يلى:
 .1توصى الباحث ة بتطبي ق البرن امج التعليم ي المقت رح باس تخدام أس لوب الرس وم المتحرك ة عن د
تعل يم س باحه الزح ف عل ى ال بطن لالطف ال المبت دئين لم ا اثبت ه م ن نت ائج ف ى تحس ين مس توى
االداء المھ ارى لس باحة الزح ف ال بطن )الطف و واالن زالق  -ض ربات ال رجلين  -حرك ات
الذراعين -التنفس – الربط والتوافق(.
 .2إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التجريبية ف ى اس تخدام االجھ زه التكنولوجي ة ف ى مج ال
التعلم عل ى مس توى كلي ات التربي ة الرياض ية ووح دات الس باحه لالرتق اء بالعملي ات التعليمي ة
والتدريبية على الوجه االكمل ومواكبة للتطور الحادث بالدول المتقدمة.
 .3تزويد حمام ات الس باحة التعليمي ة بمعم ل خ اص يض م جمي ع وس ائط ال تعلم التكنولوجي ة الت ى
يمكن ان يستعين بھا االطفال عند تعلمھم لطرق الس باحة بحي ث يخت اروا م ا يناس بھم منھ ا م ع
التوجية واالرشاد من جانب المعلمة.
 .4اقتراح تعاون الخبراء المتخصصين فى مجال التكنولوجيا التعليم فى مج ال التربي ة الرياض ية
فى تصميم وانتاج برمجيات الرسوم المتحرك ة التعليمي ة ف ى الس باحة بص فة خاص ة ومختل ف
االنشطة الرياضية بصفة عامة .
 .5اقت راح ان تتض من ب رامج اع داد معل م الس باحة عل ى اس تخدام التقني ات التكنولوجي ة الحديث ة
بصفة عامة والرسوم المتحركة بصفة خاصة.
 .6االھتم ام بأس لوب الرس وم المتحرك ة ف ى تعل م مھ ارات االنش طة الرياض ية المختلف ة وعل ى
عينات من مراحل تعليمية وسنية مختلفة.
 .7تص ميم وانت اج ب رامج تعليمي ة بإس تخدام الرس وم المتحرك ه لتش مل ب اقى ط رق الس باحات
االخرى والسباحة التوقيعية لتحسين عملية التعليم.
 .8اقتراح ألقسام الرياضات المائية ومراكز خدمة البيئة بالكليات تطبيق نتائج ھذه الدراسة.
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قائمـة المراجـع
أوال  :المراجـع العربيـة:
.1

أحمد محمد عبد اللة 1995م :تأثيراستخدام تكنولوجيا التعليم فى تعلم بعض المھارات
الحركي ة والمعرفي ة ف ى ك رة الس لة  ،رس الة دكت وراة غي ر منش ورة ،كلي ة
التربية الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان.

.2

أحمد يوس ف س عد ال دين 2005م :ت أثير إس تخدام الوس ائل الفائق ة عل ى تعل يم س باحة
الص در لألطف ال المبت دئين ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة ،كلي ة التربي ة
الرياضية للبنين ،جامعة حلوان.

.3

اسامة كامل راتب ،على ذك ى 1992م  :االس س العلمي ة لت دريب الس باحة ،دار الفك ر
العربى  ،القاھرة .

.4

ـــــــــ 1998م :تعليم السباحة ،دار الفكر العربى ،ط ،3القاھرة.

.5

أم ال ص ادق مخائي ل  ،وس عدية بھ ادر2001م  :ال دراما والطف ل  ،ط ، 3ع الم الكت ب
،القاھرة.

.6

أم ل أحم د طلب ة 1998م  :دراس ة عناص ر ف يلم الرس وم المتحرك ة لتنمي ة االدراك
الجمالى لدى الطفل المصرى  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة
الفنون الجميلة ،جامعة حلوان.

.7

أم ين ان ور الخ ولى  ،اس امة رات ب 1998م  :التربي ة الحركي ة  ،دار الفك ر العرب ى ،
القاھرة.

.8

أيمن محمود عبد الرحمن وعصام الدين محمد عزمى2001م  :فاعلية برنامج تعليم ى
بإستخدام الرسوم المتحركة على صعوبات تعلم بعض مھارات درس التربي ة
الرياضية للتالميذ ذوى األنماط الجسمية المختلفة بالحلقة الثانية م ن التعل يم
األساسى بمدينة المنيا  ،إنتاج علمى  ،مجلة علوم الرياضة  ،المجلد الثال ث ،
كلية التربية الرياضية  ،جامعة المنيا.

.9

ج ابر عب د الحمي د 1996م  :تكنولوجي ا ومس تقبل "التوقع ات واالنج ازات االولوي ات-
التط وير" الجمعي ة المص رية لتكنولوجي ا التعل يم  ،المجل د الس ادس  ،سلس لة
دراسات وبحوث تكنولوجيا التعليم.

 .10حامد عبد السالم زھران1995م  :علم النمو والطفولة والمراھق ة  ،ط ،5ع الم الكت ب
للنشر والتوزيع  ،القاھرة .
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 .11رشيد ع امر محم د ع امر 2003م  :إث ر برن امج تعليم ى بإس تخدام الرس وم المتحرك ة
على تعلم بعض المھارات األساسية لناشئ كرة القدم  ،إنت اج علم ى  ،مجل ة
بحوث التربية الرياضية ،العدد  ، 62كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين  ،جامع ة
الزقازيق.
 .12زاھ ر أحم د 1996م :تكنولوجي ا التعل يم كفلس فة ونظ ام ،الج زء األول ،مكتب ة
األكاديمية ،القاھرة.
 .13عادل فوزى جمال 1996م  :السباحة لالطفال والناشئين  ،القاھرة.
 .14ــــــــ ـ 1999م :اع داد الطف ل للس باحة مرش د المعل م ،الم ؤتمر العلم ى للتربي ة البدني ة
والرياضية بين النظرية والتطبيق  ،كلية التربية الرياضية للبنين ،القاھرة.
 .15عاطف الس يد 2000م :تكنولوجي ا التعل يم والمعلوم ات واس تخدام الكمبي وتر والفي ديو
فى التعليم والتعلم  ،مطبعة رمضان  ،االسكندرية.
 .16عبد الحافظ محمد سالمه 1992م  :مدخل الى تكنولوجيا التعليم  ،دار الفكر العربى ،
القاھرة .
 .17عبد الحمي د ش رف 2000م :تكنولوجي ا التعل يم ف ى التربي ة الرياض ية،الطبع ة االول ى،
مركز الكتاب للنشر ،القاھرة.
 .18ـــــــ ـ 2002م  :الب رامج ف ى التربي ة الرياض ية ب ين النظري ة والتطبي ق لالس وياء
والمعاقين ،ط ،2مركز الكتاب للنشر،القاھرة.
 .19عبد الحميد شكرى 1995م  :الدراما المرئية  ،العربى للنشر ،القاھرة.
 .20عبد المطلب أمين 2001م  :مدخل الى س يكولوجية رس وم االطف ال  ،ط ، 2دار الفك ر
العربى.
 .21عبدﷲ عمر الفرا  2003م  :المدخل الى تكنولوجيا التعل يم  ،ط ،2مكتب ه دار الثقاف ة ،
عمان.
 .22عثم ان مص طفى عثم ان  ،ھش ام محم د عب د الحل يم 2003م  :أث ر برن امج تعليم ى
بإس تخدام الرس وم المتحرك ة بواس طة الحاس ب اآلل ى عل ى تعل م بع ض
المھارات الحركية بدرس التربية الرياضية لتالميذ الحلقة األولى م ن التعل يم
األساسى  ،إنتاج علمى  ،مجلة نظريات وتطبيقات  ،الع دد  ، 48كلي ة التربي ة
الرياضية للبنين  ،جامعة األسكندرية.
 .23عص ام عب د الخ الق 2003م :الت دريب الرياض ى نظري ات – تطبيق ات ،ط ،11منش أة
المعارف.
 .24عال على عبد الحليم 2008م  :برنامج تعليمى بالرسوم المتحركة وأثرة على التص ور
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الحرك ى وتعل م بع ض مھ ارات الجمب از للفن ى لالطف ال م ن ) (8-6س نوات ،
رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات ،جامع ة
االسكندرية.
 .25ع الء ال دين محم دى 2002م  :أث ر برن امج تعليم ى باس تخدام الرس وم المتحرك ة عل ى
تعل م بع ض مھ ارات ك رة الس لة للحلق ة االول ى م ن التعل يم االساس ى ،رس الة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة المانيا.
 .26عل ـى البي ـك  ،عص ام حلم ى ،ع ادل النم ورى 1995م  :إتجاھ ات حديث ة ف ى تعل يم
السـباحة )الزحف – الظھر( ،منشأة المعارف ،االسكندرية.
 .27على ذكى ،طارق ندا ،ايمان ذكى2002م  :السباحة -تكنيك – تعليم – تدريب – انف اذ
،دار الفكر العربى ،القاھرة.
 .28عل ى مص طفى ط ه 1999م :نظ رة ال دوائر المغلق ة ف ى ال تعلم الحرك ى ،دار الفك ر
العربى ،القاھرة.
 .29ف اتن عل ى أحم د اب و الوف ا 1984م  :الرس وم المتحرك ة كوس يلة تعليمي ة ف ى مص ر،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الفنون التطبيقية  ،جامعة حلوان.
 .30ف تح الب اب عب د الحل يم الس يد 1995م  :الكمبي وتر ف ى التعل يم  ،ع الم الكت ب للنش ر
والتوزيع  ،القاھرة.
 .31ك وثر عب د المجي د الس يد 2008م  :برن امج قص ص حركي ة باس تخدام الحاس ب االل ى
وفاعليت ة ف ى تنمي ة الحرك ات االساس ية والق يم التربوي ة الطف ال م ا قب ل
المدرسة  ،انتاج علمى ،المؤتمر االقليمى الرابع بكلية التربية الرياضية للبنين
،جامعة االسكندرية بابى قير.
 .32مايسة محمد عفيفى 2006م  :فاعلي ة إس تخدام الھيبرمي ديا عل ى تعل م س باحة الزح ف
على الظھر للطالبات المبتدئات  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربي ة
الرياضية للبنات ،جامعة الزقازيق.
 .33محمد السيد على 2009م  :تكنولوجي ا التعل يم والوس ائل التعليمي ة  ،ط ،2دار ومكتب ة
االسراء للطبع والنشر والتوزيع  ،القاھرة.
 .34محم د حام د البلت اجى 2000م :ت أثير اس تخدام الوس ائل الس معية البص رية عل ى تعل م
الس باحة ،رس الة ماجس تيرغير منش ورة  ،كلي ة التربي ة الرياض ية  ،جامع ة
حلوان.
 .35محمد حسن حسن رخ ا 2003م :وض ع برن امج باس تخدام الھيبرميدي ـا لتعل ـم سباح ـة
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الزحف على البطن للمبتدئين  ،رس الة ماجس ـتير غي ر منش ورة ،كلي ة التربي ة
الرياضية ببورسـعيد ،جامعـة قناة السويس.
 .36محمد حسن عالوى 1998م  :علم النفس الرياضى ،ط ،6دارالمعارف ،القاھرة.
 .37ــــــــــ 1997م  :علم التدريب الرياضى  ،ط ،11دار المعارف ،القاھرة.
 .38ـــــــــ ـ 1998م  :س يكولوجية النم و للمرب ى الرياض ى  ،ط ،1مرك ز الكت اب للنش ر
،القاھرة.
 .39ـــــــــ ـ ،محم د نص ر ال دين رض وان 2001م  :اختب ارات االداء الحرك ى  ،دار الفك ر
العربى  ،القاھرة.
 .40محمد حسين محمد 2009م  :تدريس السباحة فى مناھج التربية الرياضية  ،ط ،1دار
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 .41محم د س عد زغل ول  ،لمي اء ف وزى مح روس 2002م" :برن امج تعليم ى باس تخدام
الوسائط المتعددة على جوانب التعلم فى ك رة الس لة لتلمي ذات الحلق ة الثاني ة
من التعليم األساسى" ،المجلة العلمية للتربي ة البدني ة ،الع دد  ،22كلي ة التربي ة
الرياضية للبنات ،جامعة اإلسكندرية.
 .42ــــــــ ،مكارم حلم ى اب و ھرج ة  ،ھ انى س عيد عب د الم نعم 2001م :تكنولوجي ا التعل يم
وأس اليبھا ف ى التربي ة الرياض ية ،الطبع ة االول ى  ،مرك ز الكت اب للنش ر،
القاھرة.
 .43محمد طالب عبي دان  ،ع ادل ع وض1995م  :برن امج مقت رح للتعل يم الع الى بواس طة
الحاس وب  ،المجل ة العربي ة للتعل يم الع الى  ،مجل ة س نوية  ،الع دد االول ،
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس.
 .44محم د عب د الغن ى عثم ان 1994م  :ال تعلم الحرك ى والت دريب الرياض ى  ،دار القل م ،
الكويت.
 .45محمد عبد ﷲ خليل 1997م  :تأثير استخدام بعض وسائل االتص ال الثاب ت والمتح رك
على سرعة تعل م س باحة الزح ف عل ى ال بطن لمع اقى الص م وال بكم )ض عاف
الس مع( م ن  12 –8س نة  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة ،كلي ة التربي ة
الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان.
 .46محم د عب د الم ؤمن حس ن 1986م  :مش كالت الطف ل النفس ية  ،دار الفك ر العرب ى ،
القاھرة .
 .47محم د عل ى احم د الق ط 2000م  :الس باحة ب ين النظري ة والتطبي ق  ،مكت ب العزي زى
للكمبيوتر  ،الزقازيق.
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 .48محمد محمود حيلة 2001م  :التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية ،دار الكتاب الجامعى
،القاھرة .
 .49محمد معوض2000م  :االب الثالث واالطفال – االتجاھات الحديث ة لت أثير التليفزي ون
على االطفال ،دار الكتاب الحديث  ،القاھرة.
 .50محم ود حس ن ،عل ى البي ك  ،مص طفى ك اظم  :المنھ اج الش امل لمعلم ى وم دربى
السباحة  ،منشأة المعارف  ،االسكندرية.
 .51محم ود ناص ف 1991م  :مقدم ة ف ى الس باحة واالنق اذ وادارة الحمام ات  ،ط وخى
مصر ،القاھرة.
 .52مصطفى أمين على 1999م  :التأثير التقنى واالبداعى لبرامج الكمبيوتر جرافيك ف ى
الرس وم المتحرك ة  ،رس الة ماجستيرغيرمنش ورة  ،كلي ة الفن ون الجميل ة
بالزمالك ،جامعة حلوان.
 .53مصطفى عبد السميع  ،محم د لطف ى  ،ص ابر عب د الم نعم2001م  :االتص ال والوس ائل
التعليمية قراءات أساسية للطالب المعلم  ،مركز الكتاب للنشر  ،القاھرة.
 .54مص طفى عب د الس ميع محم د 1999م  :تكنولوجي ا التعل يم  -دراس ات عربي ة ،ط1
،مركز الكتاب للنشر  ،القاھرة.
 .55من ال أب و الحس ن 1998م  :الرس وم المتحرك ة ف ى التليفزي ون وعالقتھ ا بالجوان ب
المعرفية للطفل ،دار النشرللجامعات  ،القاھرة.
 .56منذر محم د كم ال 1999م  :أث ر أس تخدام مرحلت ى ف ى ت دريس الرياض يات باس تخدام
الكمبيوتر عل ى تحص يل تالمي ذ الص ف االول االع دادى واس تباق اث رتعلمھم
لھ ا واتج اھتھم نحوھ ا  ،رس اله دكت وراة  ،غي ر منش ورة  ،معھ د الدراس ات
والبحوث التربوية  ،جامعة القاھرة.
 .57منى محمد ابراھيم 1998م  :تأثير الحركة على الشكل ف ى الرس وم المتحرك ة ،رس الة
دكتوراة غير منشورة  ،كلية الفنون الجميلة بالزمالك  ،جامعة حلوان.
 .58من ى محم ود محم د ج اد 2000م  :فاعلي ة ب رامج الكمبي وتر متع ددة الوس ائل القائم ة
على الرسوم والصور المتحركة فى تعلم المھارات الحركي ة ،رس الة دكت وراة
غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة حلوان ،القاھرة.
 .59مھا ابراھيم بسيونى 2004م :مجل ة طف ل الروض ة ودورھ ا ف ى تنمي ة قدرات ة  ،ط، 1
دار الفكر العربى  ،القاھرة.
 .60مھ دى محم ود س الم 2002م  :تقني ات ووس ائل التعل يم ،ط، 1دار الفك ر العرب ى ،
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الوحدة التعليمية األولى
اليــوم  :الخميس
التاريخ2009/6/25 :
م
1

الھــدف :اكتساب االطفال مھارات الثقة مع الماء

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق

اء 5ق

األداء )النشاط(

 -التحية وأخذ الغياب

األھداف السلوكية
 -أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج.السباحة.
 أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يكتسب المبتدء مھارات الثقة مع الماء. مش اھدة بع ض الت دريبات الكتس اب مھ ارات الثق ة م ع  -أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.الماء.

األدوات
واألجھزة
دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 الجرى االطفال فى دائرة وعند س ماع الص فارة تغي ر  -أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء.االتجاة.
 أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة. -دوران االذرع مع المشى فى دائرة .

 الوثب بالقدمين اماما ً فى أتجاة الدائرة .10ق
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 الجلوس على جانب الحمام وعمل طرطشة بالقدمين- . الن زول االم ن للم اء )وذل ك ب النزول ب بطء م ن حاف ة -المنطقة الضحلة (.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية األولى
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية
 -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية .

 يقوم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارات الثق ة م عالم اء ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
 أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.الباحثة.
:
التعليمية
التدريبات
 أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. -المشى لالمام وللخلف ممسكا ً بحافة الحمام .

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

 -أن يكتسب المبتدء مھارات الثقة مع الماء.

 -الوثب العلى والسفل ممسكا ً بحافة الحمام .

 -أن يستطيع المبتدء التحرك والمشى فى الماء لالمام وللخلف.

 -غسل الوجة الماء.

 -أن يستطيع المبتدء الوثب العلى والسفل داخل الماء.

 -ثنى الركبتين لنزول الجسم تحت الماء حتى الصدر.

 -أن يكتسب المبتدء القدرة على الدخول االمن الى الماء

 الوق وف ممس كا ً بحاف ة الحم ام باح دى الي دين وعن دسماع الصفارة قذف الماء فى جميع االتجاھات.
* العاب مائية:


 -أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .

يتح رك االطف ال ف ى اتجاھ ات مختلف ة تبع ا ً  -أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .

 -أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
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الرش ادات الم درس )لالعل ى – لالس فل –
 أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.لليمين  -لليسار(.

الوحدة التعليمية الثانية
اليــوم  :االحد
التاريخ2009/6/28 :
م
1

الھــدف :اكتساب االطفال مھارات الثقة مع الماء )التنفس -فتح العينين فى الماء(

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق
اء 5ق

األداء )النشاط(

 -التحية وأخذ الغياب

 -أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج.السباحة.
 أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يكتسب المبتدء مھارات الثقة مع الماء. مش اھدة بع ض الت دريبات الكتس اب مھ ارات الثق ة م ع أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة.الماء )التنفس – فتح العينين فى الماء(.
 -أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 -الجرى حول حمام السباحة.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. وقوف تنظيم التنفس وأخذ شھيق وزفير . )الوق وف – ال ذراعين جانب ا ً ( عم ل دوائ ر بال ذراع  -أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء. -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

10ق

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
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-

لالمام وللخلف بالتبادل.
)وق وف – تش بيك الكف ين خل ف ال رأس ( ثن ى الج ذع
أماما ً أسفل والضغط.
الجلوس على جانب الحمام وعمل طرطشة بالقدمين.
النزول االمن للماء .
المشى لالمام وللخلف ثم الوثب العلى والسفل.
القدرة على وضع الوجة فى الماء وتفتيح العينين.
دخول الوجة فى الماء وعد اصابع الزميل.

تابع الوحدة التعليمية الثانية
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارة الثق ة م ع

الم اء ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة  -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية .

الباحثة.
 التدريبات التعليمية: -مسك حافة الحمام والتنفس مثل كلب البحر  8عدات.

 -أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
ك رات ت نس
طاولة.

 أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. -أن يستطيع المبتدء التنفس مثل كلب البحر.

 الوق وف ونف خ الم اء ف ى الكف ين وعم ل فقاع ات عل ىسطح الماء.
 أن يستطيع المبتدء كتم النفس لمدة ) 10ث(. -فق اقيع الھ واء م ن تح ت س طح الم اء بإب داء الزفي ر  -أن يستطيع المبتدء فتح العينين تحت الماء.

المستمر الطول مدة ممكنة.
 -الوقوف ووضع كرة تنس طاولة على الكفين ونفخھا.

 أن يكتس ب المبت دء الق درة عل ى اطال ة فت رة البق اء تح ت الم اء م عاالحتفاظ بالنفس ثم طردة ببطء تدريجيا ً.

 النزول بالجسم تحت سطح الماء بثنى الركبتين مع كتمالنفس ومحاولة لمس االرض بھما معا ً.
* العاب مائية:


 -أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .

لعب ة محاول ة رؤي ة أص ابع الزمي ل تح ت الم اء  -أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .

 -أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
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وتحديد اتجاة االشارة.

 -أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.

الوحدة التعليمية الثالثة
اليــوم  :الثالثاء
التاريخ2009/6/30 :
م
1

الھــدف :اكتساب االطفال الطفو

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق
اء 5ق

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

 أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب التحية وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية.السباحة.
 أن يستطيع المبتدء اكتساب مھارة الطفو. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة. -مشاھدة بعض التدريبات الكتساب مھارة الطفو.

األدوات
واألجھزة
دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 -لم س ركب ة الزمي ل  :ك ل طفل ين متواجھ ان ويح اول

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.كل طفل لمس ركبة زميله ويحاول االخر الھروب.
 أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء.) -االنبط اح( أخ ذ ش كل الطف و عل ى ال بطن بالنس بة  -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

للذراعين والرجلين وال رأس والجس م بش كل ع ام كم ا
ھو فى الماء.
10ق
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 الوثب داخل الماء بالقدمين. إجراء لعبة أطول نفس تحت الماء. محاول ة رؤي ة أص ابع الزمي ل وتحدي د االش ارة تح ت -الماء.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية الثالثة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارة الطف وفى  -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية .

البرنامج تحت أشراف وتوجية ومساعدة الباحثة.
 -التدريبات التعليمية:

 -أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
 ك رات ت نسطاولة

 -أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

 أداء طفوالتك ور  :تس حب ال ركبتين تج اة ال بطن م عالقبض عليھا والذقن تجاة البطن لالداء الھادى للحص ول  -أن ي تمكن المبت دء م ن البق اء ف ى وض ع طف و التك ور الط ول فت رة
على الوضع بسھولة.
ممكنة.
 -التكور وترك الجسم يطفو على سطح الماء م ع مس ك  -أن يستطيع االحتفاظ بوضع طفو التكور لمدة ) 10ث(.

الركبتين.

 تكور للطفوعلى سطح الماء مع ترك اليدين للركبتين. تكور ثم الطفو على سطح الماء ث م ت رك ال ركبتين ث مالعودة للتكور مرة أخرى.
 -عمل مسابقة الطول فترة ثبات فى طفو التكور.
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* العاب مائية:
 التعود على مسك أداة الطفو.
 الوثب داخل الماء بالقدمين.

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية الرابعة
اليــوم  :الخميس
التاريخ2009/7/2 :
م
1

الھــدف :اكتساب االطفال الطفو والوقوف من وضع الطفو

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق
اء 5ق

10ق

األداء )النشاط(

 أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب التحية وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية.السباحة.
 أن يكتسب المبتدء مھارة الطفو والوقوف من وضع الطفو. مشاھدة بعض التدريبات الكتساب الطفو والوقوف م ن  -أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة.وضع الطفو.
 -أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 لعب ة ذي ل التعل ب  :يق ف االطف ال ف ى ق اطرتين -أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.متواجھتين ويحاول كل طفل فى مقدمة القطار لمس أخر  -أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء.
زميل فى مؤخرة القطار المواجة ويرعل ى تش بيك اي دى  -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

االطفال فى القطارات حول وسط بعضھم.
 )االنبط اح( أخ ذ ش كل الطف و عل ى ال بطن بالنس بةللذراعين والرجلين والرأس والجسم بش كل ع ام كم ا ھ و
فى الماء.
 الوثب فى الماء مع رفع الذراعين جانبا ً عاليا ً. تكور ثم الطفو على سطح الماء ث م ت رك ال ركبتين ث مالعودة للتكور مرة أخرى.
 -عمل مسابقة الطول فترة ثبات فى طفو التكور

-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
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2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

تابع الوحدة التعليمية الرابعة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارة الطف و ف ى  -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية .

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

البرنامج تحت أشراف وتوجية ومساعدة الباحثة.
 التدريبات التعليمية:ف
للخل
رجلين
ال
رد
بف
ل
الطف
وم
يق
 من وض ع التك ور أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.وم د ال ذراعين لالم ام للوص ول ال ى وض ع الطف و
االفقى والثبات.
 أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للطفو والوق وف م ن وض ع -أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 الوقوف ومسك لوح ة الطف و م ن اس فل ومحاول ة ف ردالجسم للوصول إلى وضع الطفواالفقى.

الطفو .
 -أن يستطيع المبتدء الوقوف من وضع الطفو االفقى على البطن.

 -ي تم تحري ك الي دين الس فل رأس يا ً م ع ثن ى ال رجلين  - ،أن يستطيع المبتدء أداء طفو النجمة.

بينم ا تتح رك ال راس للخل ف مم ا ي ؤدى إل ى دوران
الجسم خلفا ً ومن ثم الوقوف.

 -أن يأخذ المبتدء وضع الطفو االفقى على البطن الثابت لمدة )(10ث.

 طفو أفقى على البطن لعمل نجمة. طفو نجمة ثم ضم وفتح الرجلين. -طفو نجمة ثم ضم وفتح الذراعين
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* العاب مائية:
 لعب ة أحس ن طي ارة  :وفيھ ا يف وم الطف ل بف رد -
جسمة على الماء وذراعية مفرودة للجانب.

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية الخامسة
اليــوم  :االحد
التاريخ2009/7/5 :
م
1

الھــدف :تعليم الوقوف فى الماء

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق
اء 5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب التحية وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية.السباحة.
 أن يتعلم المبتدء الوقوف فى الماء. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة. -مشاھدة بعض التدريبات لتعليم الوقوف فى الماء.

 الجرى فى دائرة وعند سماع الصفارة تغيير االتجاة. -دوران االذرع مع المشى فى دائرة.

األدوات
واألجھزة
دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء. -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

 )جلوس طويل( تبادل رفع الرجلين اماما عاليا ً.10ق

 -عمل مسابقة الطول فترة ثبات فى طفو التكور.
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 الوثب فى الماء مع رفع الذراعين جانبا ً عاليا ً. تكور ثم الطفو على سطح الماء ث م ت رك ال ركبتين ث م -العودة للتكور مرة أخرى.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية الخامسة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يقوم المبتدء بتطبيق ماشاھدة عل ى مھ ارة الوق وف ف ى  -أن يتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن وضع الجسم

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

الم اء ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
الباحثة.
:
التعليمية
التدريبات
 -أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية .

 -وقوف االطفال بجانب حاف ة الحم ام م ع مس ك الحاف ة  -أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

ومحاولة اداء حركة العجلة بالرجلين.

 س ند ال ذراعين عل ى ل وحتى الطف و ومحاول ة المش ىوعمل عجلة بالرجلين.

 أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للوقوف فى الماء . -أن يستطيع المبتدء الوقوف فى الماء.

 أداء حرك ة الوق وف ف ى الم اء م ع س ند المعل م الطف لم ن الوس ط م ن الخل ف واداء حرك ة ال ذراعين أس فل
الماء.
 من وضع التك ور يق وم الطف ل بت رك ال ركبتين وعم لعجلة بالرجلين واداء حركة الذراعين اسفل الماء
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* العاب مائية:
 محاول ة جم ع لوح ات الطف و م ن عل ى س طح -
الماء.
-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية السادسة
اليــوم  :الثالثاء
التاريخ2009/7/7 :
م
1

الھــدف :تابع تعليم الوقوف فى الماء

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

اھدة 5ق
ة
ة
وم

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

10ق
اء 5ق

األداء )النشاط(

 -التحية وأخذ الغياب

األھداف السلوكية
 -أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج.السباحة.
 أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتعلم المبتدء الوقوف فى الماء. مش اھدة بع ض الت دريبات الكتس اب مھ ارات الثق ة م ع أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة.الماء.
 -أن يتعرف المبتدء على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 )وقوف – ثبات الوسط( الوثب فى المكان.) -وقوف – ثبات الوسط( تبادل فتح وضم القدمين.

األدوات
واألجھزة
دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء. -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

 )وقوف الذراعين جانبا ً(عمل دوائر بالذراعين لالم اموالخلف بالتبادل.
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10ق

 مسابقة اطول فترة فى وضع الطفو االفقى. من وضع التك ور يق وم الطف ل بت رك ال ركبتين وعم ل -عجلة بالرجلين واداء حركة الذراعين اسفل الماء.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية السادسة

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(

 -يقوم المبتدء بتطبيق ماشاھدة عل ى مھ ارة الوق وف ف ى

الم اء ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة  -أن يتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن وضع الجسم

الباحثة.
 التدريبات التعليمية: أداء حرك ة الوق وف ف ى الم اء م ع محاول ة ال دورانح ول المح ور الط والى للجس م م ع مالحظ ة)مي ل
الص در لالم ام -ال رجلين اس فل المقع دة-حرك ات
ال رجلين تش بة ب دال العجل ة-حرك ة ال ذراعين تح ت
سطح الماء ب20سم-االحتف اظ ب الرأس خ ارج الم اء-
ت ؤدى حرك ات ال ذراعين وال رجلين ب بطء واس تمرار
تحت سطح الماء(.
 أداء حرك ة الوق وف ف ى الم اء لم دة 20ث ث م لم دة30ث.
 اداء حرك ة الوق وف ف ى الم اء م ع محاول ة دف ع ك رةأمام الصدر.
 محاول ة التق اط بع ض االطب اق الورقي ة الت ى ترميھ االمعلمة فى الماءأثن اء اداء الطف ل حرك ة الوق وف ف ى
الماء
* العاب مائية:
 لعب ة رف ع ال ذراعين:الغ رض منھ ا ھ و ت دريب
االطفال على الوق وف ف ى الم اء م ع رف ع ذراع
واحدة ثم رفع الذراعين معا.

 أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية . أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لوضع الجسم . أن ي تعلم المبت دء طريق ة االداء الص حيحة لمھ ارة الطف و واالن زالقعلى البطن.
 -أن يستطيع المبتدء الوقوف فى الماء لمدة ) 20ث(.

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
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م

مكونات الوحدة

الزمن

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
رات
ك
بالستك.
اطباق ورقية.

الوحدة التعليمية السابعة
اليــوم  :الخميس
التاريخ2009/7/9 :

الھــدف :تعليم الطفو واالنزالق

مكونات الوحدة

الزمن

1

أعمال إدارية

5ق

2

اھدة 5ق
مش
ة
البرمجي
ة
التعليمي
وم
)الرس
10ق
المتحركة(

م

3

اإلحم
االرضى

4

االحماء المائى

اء 5ق

10ق

األداء )النشاط(
 التحية وأخذ الغياب مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة. مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء وضع الجسم. مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء الطفو واالنزالق. مشاھدة بعض التدريبات التعليمية على المھارة. الجرى فى دائرة وعند سماع الصفارة تغير االتجاة. دوران االذرع مع المشى فى دائرة . -الوثب بالقدمين اماما ً فى أتجاة الدائرة .

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

 أن تعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لوضع الجسم . أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

-

المعلم ة ف ى الماءأثن اء اداء الطف ل حرك ة الوق وف ف ى
الماء.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
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 اداء حرك ة الوق وف ف ى الم اء م ع محاول ة دف ع ك رة -أمام الصدر.
 -محاول ة التق اط بع ض االطب اق الورقي ة الت ى ترميھ ا -

تدفئة وتھيئة الجسم للبدء فى تنفيذ البرنامج
أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء.
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

تابع الوحدة التعليمية السابعة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارة الطف و  -أن يقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

واالنزالق فى البرنامج تحت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
الباحثة.
 التدريبات التعليمية: أن يصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. -أن يشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 – 1مسك حافة الحمام بالي دين ث م أخ ذ ش ھيق ث م وض ع  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لوضع الجسم .

الوج ة ف ى الم اء ودف ع الق دمين للخل ف للوص ول لوض ع
الطفو االفقى على البطن ويكرر.
 أن ي تعلم المبت دء طريق ة االداء الص حيحة لمھ ارة الطف و واالن زالقعلى البطن.

 – 2من وضع التكور يقوم المبتدء بفرد الرجلين للخل ف

ومد الذراعين لالم ام للوص ول ال ى وض ع الطف و االفق ى  -أن يستطيع المبتدء أخد وضع الطفو االفقى االمامى.

على البطن ويكرر.

 -أن يستطيع االحتفاظ بوضع الطفو المستقيم ) 10ث( ثم الوقوف منه.

 – 3دف ع ق اع الحم ام للطف و االفق ى واالن زالق عل ى
البطن والذراعين اماما ً داخل الماء باستخدام لوحة الطفو
ويكرر.
 -أن يستطيع المبتدء الوقوف من وضع الطفو.

 -أن يستطيع المبتدء االنزالق على البطن مسافة  2متر .

 -4االنزالق نحو ماسورة الحمام باستخدام لوحة الطفو.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية الثامنة
اليــوم  :االحد
التاريخ2009 /7/12 :م

الھــدف :تابع تعليم الطفو واالنزالق

مكونات الوحدة

الزمن

1

أعمال إدارية

5ق

2

اھدة 5ق
مش
ة
البرمجي
ة
التعليمي
وم
)الرس
(
المتحركة
10ق

م

4

االحماء المائى

10ق

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مش اھدة وق راءة بع ض المواص فات القانوني ة لحم ام  -أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج.السباحة.
 أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لوضع الجسم . أن يستفيد المبتدء معرفيا ً من مشاھدة الجزء التعليمى . مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء وضع الجسم. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء الطفو واالنزالق. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. مشاھدة بعض التدريبات التعليمية على المھارة. -أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة االوليمبى والتعليمى.

-

الجرى الخفيف حول حمام السباحة.
)وق وف فتح ا ً– ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى -
الجانبين.
)وقوف فتحا ً( تبادل ثنى الجذع على الجانبين .
مسابقة الطول فترة فى طفو التكور.
طفو أفقى على البطن لعمل نجمة.
طفو نجمة ثم ضم وفتح الرجلين .
طفو نجمة ثم ضم وفتح الذراعين .
-

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

تدفئة وتھيئة الجسم للبدء فى تنفيذ البرنامج
أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء.
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة
أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يستطيع المبتدء البقاء فى وضع الطفو الطول فترة ممكنة.
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3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

األداء )النشاط(

التحية وأخذ الغياب

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

تابع الوحدة التعليمية الثامنة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة عل ى مھ ارة الطف و  -أن يكتسب المبتدء المعلومات الخاصة بوضع الجسم.

واالنزالق فى البرنامج تحت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
الباحثة.
 -التدريبات التعليمية:

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

 أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن وضع الجسم أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية على الطفو واالنزالق. -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 – 1دفع قاع الحمام للطفو االفقى واالن زالق وال ذراعين
اماما ً داخل الماء.
 أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. – 2مس ك الي دين لحاف ة الحم ام وال دفع واالن زالق عل ى  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لوضع الجسم .

سطح الماء)وضع التعلق(.

 أن ي تعلم المبت دء طريق ة االداء الص حيحة لمھ ارة الطف وواالنزالق – 3م ن وض ع الوق وف وض ع ال ذراعين ال ى االم ام
على البطن.

وأح دى الق دمين خلف ا عل ى الح ائط  ،وض ع الوج ه ف ى

الم اء ث م دف ع الح ائط ورف ع الق دم االخ رى وأداء الطف و  -أن يستطيع المبتدء أخد وضع الطفو االفقى االمامى.

باستخدام لوحة الطفو.

 أن يستطيع االحتفاظ بوضع الطفو المستقيم ) 10ث( ثم الوقوف منه.-4نف س التم رين الس ابق ولك ن ب دون أس تخدام لوح ة  -أن يستطيع المبتدء االنزالق على البطن مسافة  4متر .

الطفو.
ً
 – 5دف ع ق اع الحم ام م ن الوق وف وال ذراعين عالي ا  -أن يستطيع المبتدء الوقوف من وضع الطفو.
لالنزالق على البطن.

– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .
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– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليميةالتاسعة
اليــوم  :الثالثاء
التاريخ2009 /7/14 :م
م
1

الھــدف :تابع تعليم الطفو واالنزالق

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(
التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدءعلى النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لوضع الجسم . أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة.

 الجرى فى دائرة وعند سماع الصفارة تغير االتجاة. دوران االذرع مع المشى فى دائرة . -الوثب بالقدمين اماما ً فى أتجاة الدائرة .

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء وضع الجسم. مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء الطفو واالنزالق. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية على المھارة.

-

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.
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-

المشى لالمام وللخلف ممسكا ً بحافة الحمام.
الوثب العلى والسفل ممسكا ً بحافة الحمام .
مس ك حاف ة الحم ام محاول ة الت نفس مث ل كل ب البح ر)- 8
عدات(.
التكور
طفو
فى
فترة
الطول
مسابقة
-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يستطيع المبتدء التنفس مثل كلب البحر.

األدوات
واألجھزة

تابع الوحدة التعليمية التاسعة
م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 يقوم المبتدء بتطبيق ماشاھدة على مھ ارة الطف و واالن زالق  -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية على الطفو واالنزالق.فى البرنامج تحت أشراف وتوجية ومساعدة الباحثة.
 أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. التدريبات التعليمية: أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. - 1من وضع التكور يقوم المبتدء بفرد ال رجلين للخل ف وم د
ال ذراعين لالم ام للوص ول ال ى وض ع الطف و االفق ى عل ى  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لوضع الجسم .
البطن.
 .- 2دفع قاع الحمام للطفو االفقى واالنزالق والذراعين اماما ً  -أن ي تعلم المبت دء طريق ة االداء الص حيحة لمھ ارة الطف و واالن زالق
على البطن.
داخل الماء.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

 – 3مسك اليدين لحافة الحم ام وال دفع واالن زالق عل ى س طح  -أن يستطيع المبتدء أخد وضع الطفو االفقى االمامى.
الماء)وضع التعلق(.
 أن يستطيع االحتفاظ بوضع الطفو المستقيم ) 10ث( ثم الوقوف منه. – 4م ن وض ع الوق وف وض ع ال ذراعين ال ى االم ام وأح دى  -أن يستطيع المبتدء االنزالق على البطن مسافة 6متر .
الق دمين خلف ا عل ى الح ائط  ،وض ع الوج ه ف ى الم اء ث م دف ع
 أن يستطيع المبتدء الوقوف من وضع الطفو.الحائط ورفع القدم االخرى وأداء الطفو.

– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية العاشرة والحادية عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم  :الخميس -االحد
التاريخ2009 /7/19 - 2009 /7/16 :
م
1

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

الھــدف :تعليم ضربات الرجلين
األھداف السلوكية

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لضربات الرجلين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء ضربات الرجلين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم ضربات الرجلين.

 الجرى الخفيف حول حمام السباحة .ً
 )وق وف( ث الث وثب ات لالم ام ض م الوث ب عالي ا م ع ض م -الركبتين على الصدر ويكرر.
ً
ً
 )جلوس طويل(تبادل رفع الرجلين أماما عاليا.-

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

تدفئة وتھيئة الجسم للبدء فى تنفيذ البرنامج
أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.
أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يكتسب المبتدء مھارة الطفو االفقى على البطن.

تابع الوحدة العاشرة والحادية عشر
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-

تكور ثم طفو أفقى ثم تكور مرة أخرى.
دفع الحائط للطفو االفقى الطول مسافة ممكنة.
طفو افقى والمعلم يدفع القدمين لالنزالق االمامى.
طفو افقى والمعلم يسحب الذراعين من االمام.

-

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن ضربات الرجلين.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

ض ربات ال رجلين ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة
 التدريبات التعليمية: -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليميةعن ضربات الرجلين.

 - 1الجلوس على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين.

 -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

 - 2االنبطاح على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين.

 -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لضربات الرجلين.

 - 3أداء ض ربات ال رجلين م ع مس ك حاف ة الحم ام  -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس خارج الماء.

والرأس خارج الماء الماء.

 - 4مسك حافة الحم ام وأداء ض ربات ال رجلين وال رأس
داخل الماء أثناء االداء.

 -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس داخل الماء.

 -5أداء ض ربات ال رجلين م ن وض ع الطف و االفق ى
باستخدام لوحة الطفو.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

20/14

– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية الثانية عشر
اليــوم  :االثالثاء
التاريخ2009 /7/21 :
م
1

الھــدف :تابع تعليم ضربات الرجلين

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لضربات الرجلين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة االوليمبى والتعليمى

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء ضربات الرجلين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم ضربات الرجلين.

تابع الوحدة التعليمية الثانية عشر

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

21/14

 )وقوف  -ثبات الوسط( الوثب فى المكان. )وقوف – ثبات الوسط( تبادل فتح وضم القدمين ثم الوثب  -أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداءمع تبادل القدمين لالمام وللخلف.
 أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة. )جلوس طويل(تبادل رفع الرجلين أماما ً عاليا ً. )الرق ود – ال ذراعين عالي ا ً( أداء ض ربات ال رجلين ف ىالھواء.
 أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين. الجلوس على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين . أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل . االنبطاح على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين. الرق ود عل ى الظھرعل ى حاف ة الحم ام وأداء ض ربات  -أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة . أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.الرجلين
 -مسك حافة الحمام ومحاوله التنفس مثل كلب البحر 8عدات  -ان يستطيع المبتدء اداء ضربات الرجلين بطريقة صحيحة.

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن ضربات الرجلين.

األدوات واألجھزة

لوحة الطفو .

ض ربات ال رجلين ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدةالباحثة.
 التدريبات التعليمية: -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليميةعن ضربات الرجلين.

 – 1أداء ض ربات ال رجلين م ن وض ع الطف و االفق ى  -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

باستخدام لوحة الطفو.

 – 2أداء ض ربات ال رجلين وال رأس خ ارج الم اء
باستخدام لوحة الطفو.

 أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لضربات الرجلين. -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس داخل الماء.

 – 3نف س التم رين الس ابق ولك ن ب دون اس تخدام لوح ة  -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس خارج الماء.

الطفو.

 -أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين مسافه  8متر.

 – 4أداء ض ربات ال رجلين باس تخدام الزع انف
والذراعين مفرودتان أماما ً.

 أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين باس تخدام الزع انف مس افه 10متر.

 –5أداء ض ربات ال رجلين م ع دف ع ق اع أو حاف ة الحم ام
واالنزالق.
←تدرج المسافة عند أداء التدريبات بعرض الحمام .
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية الثالثة عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم :الخميس
التاريخ2009 /7/23:
م
1

الھــدف :تابع تعليم ضربات الرجلين

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

 التحية وأخذ الغياب مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن تعتادالمبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لضربات الرجلين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة .

دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء ضربات الرجلين. مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم ضربات الرجلين.-

10ق

الجرى الخفيف حول حمام السباحة.
)وق وف فتح ا ً  -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى الج انبين  -أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
 أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداءبالتبادل.
 أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.)وقوف فتحا ً( تبادل ثنى الجذع على الجانبين بالتبادل.
)وقوف فتحا ً( تبادل ثنى الركبتين جانبا ً.

 الجلوس على حافة الحمام وأداء ضربات الرجلين ..تخدام
باس
بطن
 أداء ضربات ال رجلين م ن وض ع الطف و عل ى اللوحة الطفوفى شكل مسابقة.
 الوقوف تشابك كل طفلين وعند سماع االشارة أداء الطف و عل ى-

تابع الوحدة التعليمية الثالثة عشر

23/14

البطن مع تحريك الرجلين ومحاوله كل طفل تحريك زميله ف ى
االتجاة المضاد.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين بطريقة صحيحة.

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن ضربات الرجلين.

ض ربات ال رجلين ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة.
 التدريبات التعليمية: أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. - 1أداء ض ربات ال رجلين وال رأس خ ارج الم اء
باستخدام لوحة الطفو.
 -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليميةعن ضربات الرجلين.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
زعانف.
كرات.

 -2نف س التم رين الس ابق ولك ن ب دون اس تخدام لوح ة  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لضربات الرجلين.

الطفو.

 -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس داخل الماء.

 – 3أداء ض ربات ال رجلين باس تخدام الزع انف
والذراعين مفرودتان أماما ً .

 -أن يتمكن المبتدء من أداء ضربات الرجلين والرأس خارج الماء.

 – 4أداء ضربات الرجلين م ع دف ع ق اع أو حاف ة الحم ام  -أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين باس تخدام الزع انف مس افه
 12,5متر.

واالنزالق.

 -5أداء ضربات الرجلين مع دفع الكرة أماما ً.
←ت درج المس افة عن د أداء الت دريبات بع رض الحم ام
حتى  12,5متر
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية الرابعة عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم :االحد
التاريخ2009 /7/26 :
م
1

الھــدف :تعليم حركات الذراعين

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدءعلى النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لحركات الذراعين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء لتعليم حركات الذراعين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم حركات الذراعين.

-

10ق

األھداف السلوكية

المشى فى دائرة والوقوف ثم دوران الذراعين بالتبادل.
)وق وف ال ذراعين جانب ا ً(عم ل دوائ ر بال ذراعين لالم ام -
وللخلف بالتبادل.
ً
ً
)وقوف تشبيك اليدين خلفا(دفع الذراعين عاليا.
)وقوف-ميل( تبادل مرجحة الذراعينأماما ً خلفا ً بالتبادل

 المشى فى الماء مع تبادل دفع الماء للخلف بالذراعين . المشى فى الماء مع دفع الماء للخلف بالذراعين معا ً. -ميل الجذع أماما ً ودفع الماء السفل ثم العلى بالذراعين .

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

تدفئة وتھيئة الجسم للبدء فى تنفيذ البرنامج
أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.
أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية الرابعة عشر

25/14

-

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن حركات الذراعين.

حرك ات ال ذراعين البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية عن حركات الذراعين.

 -التدريبات التعليمية:

 -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 – 1أداء حركات الذراعين خارج الماء.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .

 أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لحركات الذراعين.

 – 2م ن الوق وف مي ل الج ذع أمام ا ً وأداء حرك ات
الذراعين بالتبادل.
 أن يتمكن المبتدء من أداء حركات الذراعين. – 3نفس التمرين السابق ولكن مع المشى .

 -أن يستطيع المبتدء أداء حركات الذراعين مع تثبيت الرجلين.

 – 4االستناد بالذراعين على حافة الحمام وأداء حرك ات
الذراعين بالتبادل.
 – 5نف س التم رين الس ابق ولك ن م ن وض ع الطف و عل ى
البطن.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية الخامسة عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم  :الثالثاء
التاريخ2009 /7/28 :
م
1

الھــدف :تعليم حركات الذراعين

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدءعلى النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لحركات الذراعين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على المواصفات القانونية لحمام السباحة .

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء لتعليم حركات الذراعين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم حركات الذراعين.

-

10ق

األھداف السلوكية

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.المشى فى دائرة والوقوف ثم دوران الذراعين بالتبادل.
)وق وف ال ذراعين جانب ا ً(عم ل دوائ ر بال ذراعين لالم ام  -أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء
 أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.وللخلف بالتبادل.
)وقوف تشبيك اليدين خلفا ً(دفع الذراعين عالياً.
)وقوف-ميل( تبادل مرجحة الذراعينأماما ً خلفا ً بالتبادل
المشى فى الماء مع تبادل دفع الماء للخلف بالذراعين .
المشى فى الماء مع دفع الماء للخلف بالذراعين معا ً.
ميل الجذع أماما ً ودفع الماء السفل ثم العلى بالذراعين .
أداء حركات الذراعين خارج الماء.

-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

تابع الوحدة التعليمية الخامسة عشر
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-

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن حركات الذراعين.

حرك ات ال ذراعين البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة.
 التدريبات التعليمية: أن تقوم المبتدء بتنفيذ ما شاھدته فى البرمجية التعليمية . – 1االستناد بالذراعين على حافة الحمام وأداء حرك ات
الذراعين بالتبادل من وضع الطفو على البطن .
 -أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية عن حركات الذراعين.

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو .
عوام ات الش د
الطافية.

 – 2االس تناد بأح دى ال ذراعين عل ى لوح ة الطف و بينم ا  -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

ي ؤدى ال ذراع االخ رى الحرك ة م ع التب ادل م ن وض ع
الطفواالفقى .

 -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لحركات الذراعين.

) -3الوق وف( مس ك المعل م الطف ل م ن أعل ى ال ركبتين  -أن يتمكن المبتدء من أداء حركات الذراعين .

ويؤدى الطفل االخر الطفو على البطن م ع أداء حرك ات
الذراعين التبادلية )عربية الفول( .

 أن يس تطيع المبت دء أداء حرك ات ال ذراعين م ع تثبي ت ال رجلينبعوامات الشد الطافية مسافة 6متر.

 -4الشد بالذراعين مع تشبيك الرجلين بواس طة عوام ات
الشد الطافية.
←تدرج المسافة عند أداء التدريبات بعرض الحمام.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية السادسة عشر والسابعة عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم :االخميس  -االحد
التاريخ2009 /8/2 - 2009 /7/30 :
م
1

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

الھــدف :تابع تعليم حركات الذراعين
األداء )النشاط(

 التحية وأخذ الغياب مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة. مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء لتعليم حركات الذراعين. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم حركات الذراعين.

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

 أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح لحركات الذراعين. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على المواصفات القانونية لحمام السباحة.

دفتر غياب
از
 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 المشى فى دائرة م ع دوران ال ذراعين لالم ام ف ى 8ع دات  -أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداءثم دوران الذراعين للخلف فى 8عدات .
 المشى فى دائ رة م ع دوران ال ذراعين لالم ام بالتب ادل ف ى  -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.8عدات ثم للخلف فى 8عدات .
 )وقوف فتحا ً( تبادل ثنى الجذع على الجانبين. المشى فى الماء مع تبادل دفع الماء للخلف بالذراعين . المشى فى الماء مع دفع الماء للخلف بالذراعين معا ً. -ميل الجذع أماما ً ودفع الماء السفل ثم العلى بالذراعين.

تابع الوحدة التعليميةالسادسة عشر والسابعة عشر
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-

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن حركات الذراعين.

حرك ات ال ذراعين ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة
ومساعدة الباحثة.

 -أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية عن حركات الذراعين.

 -التدريبات التعليمية:

 أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

األدوات واألجھزة

لوحة الطفو .
عوام ات الش د
الطافية.
كفوف.

 – 1االس تناد بأح دى ال ذراعين عل ى لوح ة الطف و بينم ا
ي ؤدى ال ذراع االخ رى الحرك ة م ع التب ادل م ن وض ع  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة لحركات الذراعين.
الطفواالفقى .
 -2الشد بالذراعين مع تشبيك الرجلين بواس طة عوام ات
الشد الطافية.
 -3الشد بالذراعين مع أستخدام الكفوف.

 أن يتمكن المبتدء من أداء حركات الذراعين. أن يس تطيع المبت دء أداء حرك ات ال ذراعين م ع تثبي ت ال رجلينبعوامات الشد الطافية  10-8متر.
 -أن يستطيع المبتدء أداء حركات الذراعين باستخدام الكفوف.

 -4اداء حركات الذراعين مع تثبيت الرجلين.
-5السباحة كاملة.
←ت درج المس افة عن د أداء الت دريبات بع رض الحم ام
حتى 12.5م
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

الوحدة التعليمية الثامنة عشر والتاسعة عشر
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

اليــوم  :الثالثاء– الخميس
التاريخ2009 /8/6 - 2009 /8/4 :
م
1

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح للتنفس. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة .

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء لتعليم التنفس. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم التنفس.

-

10ق

الھــدف :تعليم التنفس

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.

 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.الجرى الخفيف حول حمام السباحة
)وق وف فتح ا ً -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى الج انبين  -أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء
 أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.بالتبادل.
ً
)وقوف-ميل(تبادل مرجحة الذراعين أماما خلفا ًبالتبادل.
)وقوف-فتحا ً(تبادل ثنى الجذع على الجانبين.
)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير أسفل الماء.
)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير فى ماء بين الكفين.
)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير على سطح الماء.
فق اقيع الھ واء تح ت س طح الم اء ب أداء الزفي ر المس تمر -
الطول فترة ممكنة.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يكتسب المبتدء مھارة التنفس.

تابع الوحدة التعليمية الثامنة عشر والتاسعة عشر

31/14

-

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 -يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يم  -أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن التنفس.

الت نفس ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
الباحثة.
 التدريبات التعليمية: – 1من الوق وف أنثن اء الج ذع واالس تناد عل ى ال ركبتين
أخ ذ ش ھيق ج انبى خ ارج الم اء وأخ راج زفي ر أم امى
داخل الماء.
 -2وضع أحدى الذراعين على حافة الحمام ،أس تناد أح د
جانبى الوجه على سطح الم اء ،بحي ث يك ون الف م خ ارج
الماء وأخ ذ الش ھيق م ع وض ع الوج ة ف ى الم اء الخ راج
الزفير.
 -3أداء حرك ة الت نفس م ع أس تناد أح د ال ذراعين عل ى
لوحة الطفو )يؤدى التمرين من المشى بعرض الحمام(.
 -4أداء حركة التنفس باستناد أح د ال ذراعين عل ى لوح ة
الطفوبينما يتخذ الذراع االخرنھاية حركة الدفع أثناء أخذ
الشھيق مع اداء ضربات الرجلين.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

لوحة الطفو.

 أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية عن التنفس. أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للتنفس. أن يتمكن المبتدء من أداء التنفس. أن يس تطيع المبت دء أداء حرك ات ال ذراعين م ع الت نفس م ع تثبي تالرجلين.
 -أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين مع التنفس.

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية العشرون
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

األدوات واألجھزة

اليــوم  :االحد
التاريخ2009/8/9 :م
م
1

الھــدف :تعليم التنفس

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

األداء )النشاط(
 -التحية وأخذ الغياب

 -أن يعتاد المبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب

 مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. -مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة.

 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبتدء على طريقة االداء الصحيح للتنفس. أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية. أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. -أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة.

 مشاھدة الطريقة الصحيحة الداء لتعليم التنفس. -مشاھدة بعض التدريبات التعليمية لتعليم التنفس.

-

)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير أسفل الماء.
)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير فى ماء بين الكفين.
)وقوف(أخذ شھيق وأخراج الزفير على سطح الماء.
فق اقيع الھ واء تح ت س طح الم اء ب أداء الزفي ر المس تمر -
الطول فترة ممكنة.

أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.
أن يكتسب المبتدء مھارة التنفس.

تابع الوحدة التعليمية العشرون

دفتر غياب
از

 جھكمبيوتر
 البرمجي ةالتعليمية CD
 -ساعة ايقاف.
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-

الجرى الخفيف حول حمام السباحة
)وق وف فتح ا ً -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى الج انبين -
بالتبادل.
ً
)وقوف-ميل(تبادل مرجحة الذراعين أماما خلفا ًبالتبادل- .
)وقوف-فتحا ً(تبادل ثنى الجذع على الجانبين.

تدفئة وتھيئة الجسم للبدء فى تنفيذ البرنامج
أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة والسعادة أثناء االداء
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.

10ق

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(

 يق وم المبت دء بتطبي ق ماش اھدة م ن ت دريبات لتعل يمالت نفس ف ى البرن امج تح ت أش راف وتوجي ة ومس اعدة
الباحثة.
 التدريبات التعليمية:)-1الوق وف(أح د االطف ال ممس كا ً ب االخر م ن أعل ى
الركبتين ويؤدى الطفل االخر الطفو على البطن م ع أداء
حركات الذراعين التبادلية مع اداء التنفس)عربية اليد( .

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

لوحة الطفو.
 أن تتذكر المبتدء ما شاھده من معلومات عن التنفس. أن يطبق ماشاھدة من تدريبات تعليمية عن التنفس. أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. -أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.

 -2اداء حرك ات ال ذراعين م ع الت نفس باس تخدام لوح ة  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للتنفس.

الطفو.
 -3اداء حركات الذراعين مع التنفس .

 -أن يتمكن المبتدء من أداء التنفس.

 -4أداء حركة التنفس باستناد أحد الذراعين عل ى لوح ة  -أن يس تطيع المبت دء أداء حرك ات ال ذراعين م ع الت نفس م ع تثبي ت
الرجلين.

الطفوبينما يتخذ الذراع االخرنھاية حركة الدفع أثناء أخذ
الشھيق مع اداء ضربات الرجلين.
 أن يستطيع المبتدء أداء ضربات الرجلين مع التنفس..-5السباحة كاملة بالتنفس.
←تدرج المسافة عند أداء التدريبات بعرض الحمام
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

-

الوحدة التعليمية الحادية والعشرون والثانية والعشرون
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
أن يكتسب المبتدء الشعور بالراحة النفسية

اليــوم  :الثالثاء– الخميس
التاريخ2009/8/11 :م 2009/8/13 -م
م
1

مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

5ق

2

مش
البرمجي
التعليمي
)الرس
المتحركة(

اھدة 5ق
ة
ة
وم 10ق

3

اإلحم
االرضى

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

الھــدف :تعليم الربط والتوافق بين ضربات الرجلين وحركات الذراعين
األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

األدوات
واألجھزة

دفتر غياب
 أن يعتادالمبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب التحية وأخذ الغياباز
 جھ مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة كمبيوتر مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة - .أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة  -البرمجي ة أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج.التعليمية CD
 مش اھدة الطريق ة الص حيحة الداء التواف ق ب ين ض ربات  -أن يتعرف المبت دء عل ى طريق ة االداء الص حيح لل ربط والتواف ق ب ين  -ساعة ايقاف.ضربات الرجلين وحركات الذراعين.
الرجلين وحركات الذراعين.
 مش اھدة بع ض الت دريبات التعليمي ة لتعل يم ال ربط والتواف ق  -أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة. أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحةبين ضربات الرجلين وحركات الذراعين.
 أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية. الجرى الخفيف حول حمام السباحة. أن يشعر المبتدء بالمتعة أثناء االداء )وقوف فتحا ً( تبادل ثنى الجذع على الجانين. )وق وف فتح ا ً -ال ذراعين جاني ا ً(الطع ن عل ى الج انبين  -أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.بالتبادل.
 مسك حافة الحمام ومحاولة التنفس مثل كلب البحر. -مراجعة سريعة على بعض حركات الرجلين والذراعين.

تابع الوحدة التعليمية الحادية والعشرون والثانية والعشرون
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-

أن يكتسب المبتدء التوافق بين الرجلين والذراعين.
أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .
أن يكتسب المبتدء الشعور بالسعادة لالداء الصحيح.

م

مكونات الوحدة

الزمن

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

 يقوم المبتدء بتطبيق ماشاھدة من ت دريبات لتعليم الربط  -أن تت ذكر المبت دء م ا ش اھده م ن معلوم ات ع ن ال ربط والتواف ق ب ينضربات الرجلين وحركات الذراعين.
والتوافق بين ض ربات ال رجلين وحرك ات ال ذراعين ف ى

البرنامج تحت أشراف وتوجية ومساعدة الباحثة.
 التدريبات التعليمية: -1م ن وض ع الطف و عل ى ال بطن ومس ك لوح ة الطف و
امام ا ً محاول ة أداء ك ل ض ربة ذراع ارب ع ض ربات
رجلين.
 -2نف س التم رين الس ابق ولك ن ب أداء ك ل ض ربة ذراع
ست ضربات رجلين.
 -3ضربات رجلين تبادلية،ذراع أمامى واالخر خلفى ثم
التبديل.
 -4محاول ة أداء حرك ات ال ذراعين وض ربات ال رجلين
الطول مسافة ممكنة من وضع الطفو.
←ي تم أداء حرك ة التواف ق ب ين ال ذراعين وال رجلين ف ى
البداية لمسافات قصيرة ثم التدرج فى طول المسافة حتى
 12,5م.
– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.

 أن يطب ق ماش اھدة م ن ت دريبات تعليمي ة عن الربط والتواف ق ب ينضربات الرجلين وحركات الذراعين.
 أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد. أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للربط والتوافق. أن ي تمكن المبت دء م ن أداء التواف ق ب ين ض ربات ال رجلين وحرك اتالذراعين.
 -أن يستطيع المبتدءأداء ضربات الرجلين مع حركات الذراعين.

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.

الوحدة التعليمية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

األدوات
واألجھزة
لوحة الطفو.

اليــوم  :االحد – الثالثاء
التاريخ2009/8/16 :م 2009/8/18 -م
م
1
2

مكونات الوحدة

الزمن

5ق
أعمال إدارية
اھدة 5ق
مش
ة
البرمجي
ة
التعليمي
وم 15ق
)الرس
المتحركة(

اء 5ق

4

االحماء المائى

10ق

مكونات الوحدة

الزمن

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

األدوات واألجھزة

دفتر غياب
 أن يعتادالمبتدء على النظام والقيادة وأخذ الغياب التحية وأخذ الغياباز
 أن يتعود المبتدء على النظام أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة  -جھ مشاھدة وقراءة نبذة تارخية عن السباحة. أن يتعود المبتدء على االنتباة أثناء مشاھدة برنامج الرسوم المتحركة كمبيوتر البرمجي ة مشاھدة وقراءة بعض المواصفات القانونية لحمام السباحة - .أن يتعود المبتدء على التنقل بين اطارات البرنامج. أن يتعرف المبت دء عل ى طريق ة االداء الص حيح لل ربط والتواف ق ب ين التعليمية CD ساعة ايقاف. مش اھدة الطريق ة الص حيحة الداء التواف ق ب ين ض ربات ضربات الرجلين وحركات الذراعين.الرجلين وحركات الذراعين.
 أن يشعر المبتدء بالسعادة أثناء مشاھدة البرمجية.ق
والتواف
ربط
ال
يم
لتعل
ة
التعليمي
 مش اھدة بع ض الت دريبات أن يتذكر المبتدء نبذة تاريخية عن السباحة.بين ضربات الرجلين وحركات الذراعين.
 أن يتعرف على االبعاد القانونية لحمام السباحة )وق وف فتح ا ً -ال ذراعين جاني ا ً(الطع ن عل ى الج انبين -بالتبادل.
ً
ً
ً
 )وقوف فتحا -الذراعين عاليا(ضعط ال ذراعين خلفاع دتين -ثم ثنى الجذع أماما ً أسفل مع الضعط بين القدمين.
 )االنبط اح-الكف ان أس فل ال ذقن(م د الم رفقين ل دفع الص در -عاليا.
-

مسك حافة الحمام ومحاولة التنفس مثل كلب البحر.
مسك حافة الحمام والثبات فى وضع الطفو 10عدات.
ضربات الرجلين بمساعدة حافة الحمام.
حركات الذراعين باستخدام عوامات الشد الطافية.

-

أن يتھيئ المبتدء بدنيا ً من خالل ممارستة لبعض التدريبات البدنية.
أن يشعر المبتدء بالمتعة أثناء االداء
أن تشارك المبتدء بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.
أن تمارس المبتدء بعض التمرينات لتھيئ بدنيا ألداء المھارة
أن تشعر المبتدء بالسعادة أثناء األداء.
أن يكتسب المبتدء التوافق بين الرجلين والذراعين.
أن تساعد التدريبات على رفع مستوى اللياقة البدنية للمبتدئين.
أن تحسن التدريبات من كفاءة الجسم للقيام بوظيفتة تحت العمل .
أن يستطيع المبتدء أداء التدريبات بطريقة صحيحة .

تابع الوحدة التعليمية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون
م

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات
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3

اإلحم
االرضى

الھــدف :تعليم الربط والتوافق بين ضربات الرجلين وحركات الذراعين والتنفس

5

الجزء الرئيسى
)التطبيق العملى
للبرنامج
التعليمى(

35ق

الختام

5ق

 يقوم المبتدء بتطبيق ماشاھدة من تدريبات لتعليم الربط  -أن تتذكر المبتدء م ا ش اھده م ن معلوم ات ع ن ال ربط والتواف ق ب ينضربات الرجلين وحركات الذراعين.
والتوافق بين ض ربات ال رجلين وحرك ات ال ذراعين ف ى

واألجھزة
لوحة الطفو.

البرنامج تحت أشراف وتوجية ومساعدة الباحثة.
 التدريبات التعليمية:-1أداء ض ربات ال رجلين م ع عم ل دورة واح دة
بالذراعين
 أن تشعرالمبتدء بالسعادة أثناء األداء. -2أتخ اذ وض ع الطف و االفق ى م ع تثبي ت ال رجلين وأداء
 أن تصل المبتدء إلى مستوى أداء جيد.حركات الذراعين والتنفس.

 أن يطب ق ماش اھدة م ن ت دريبات تعليمي ة عن الربط والتواف ق ب ينضربات الرجلين وحركات الذراعين.

 -3أداء ض ربات ال رجلين م ن وض ع الطف و االفق ى  -أن يتعلم المبتدء طريقة االداء الصحيحة للربط والتوافق.

والذراعين أماما ً ويمكن أخذ الشھيق من الجانب.

 أن ي تمكن المبت دء م ن أداء التواف ق ب ين ض ربات ال رجلين وحرك اتالذراعين.
 -4أداء ضربات الرجلين من وض ع الطف و االفق ى ذراع

أماما ً وذراع خلفى ثم التبديلمع التنفس.

 -أن يستطيع المبتدءأداء ضربات الرجلين مع حركات الذراعين.

 -5السباحة العادية تؤدى بدون ت نفس ف ى البداي ة ث م أداء
التنفس.
←ي تم أداء حرك ة التواف ق ب ين ال ذراعين وال رجلين ف ى
البداية لمسافات قصيرة ثم التدرج فى طول المسافة حتى
 12,5متر.
6

– تمرينات تھدئة و إسترخاء لجميع أجزاء الجسم.
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– االصطفاف أخذ التحية – اإلنصراف .

-

أن يعود جسم المبتدء إلى حالته الطبيعية .
أن يشعر المبتدء بالسعادة والرضا .
أن يتعود المبتدء على أداء بعض تمرينات التھدئة.
أن يكتسب المبتدء الشعور باالسترخاء.
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مرفق )(14
البرنامج التعليمي

1/16

مرفــق )(16
نماذج لبعض شـاشـات البرمجيـة
م

الوصف والمكونات

 1اطار يتضمن اآلي ة
القرآنية.

 2اط ار يتض من
عنوان البرمجية.

االطار

2/16

م

االطار

الوصف والمكونات

 3اط ار يتض من
االع

داد )اس

م

الباحثة(

 4اطار يتضمن ھيئ ة
االشراف.

3/16
م

الوصف والمكونات

 5اطار يتضمن ھيئ ة
االشراف

 6اطار يتضمن ھيئ ة
االشراف.

االطار

4/16
م

الوصف والمكونات

 7اط ار يتض من
المح اور الرئيس ية
للبرمجية.

 8اط ار يتض من
االھداف السلوكية.

االطار

5/16
م

الوصف والمكونات

 9اط ار يتض من نب ذة
تاريخي

ةع

ن

السباحة.

 10اط ار يتض من
الناحي ة القانوني ة
)مواص فات حم ام
السباحة(.

االطار

6/16
م

الوصف والمكونات

 11اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
لشكل االداء الكامل
لس باحة الزح ف
على البطن.

 12اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
لش كل االداء للطف و
االنزالق.

االطار

7/16
م

الوصف والمكونات

 13اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
للتسلس ل الحرك ى
لوضع الجسم.

 14اط ار يتض من
تقس يم الحرك ة
للطفو واالنزالق.

االطار

8/16
م

الوصف والمكونات

 15اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
لتمرين ات الطف و
واالنزالق.

 16اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
لتمرين ات الطف و
واالنزالق.

االطار

9/16
م

الوصف والمكونات

 17اط ار يتض من
الرس وم المتحرك ة
لوض ع الجس م
بشكل مكبر.

 18اط ار يتض من
االختب ار المعرف ى
المص ور لس باحة
الزح ف عل ى
البطن.

االطار

10/16
م

الوصف والمكونات

 19اط ار يتض من
التقويم المعرفى.

 20اط ار يتض من
التقويم المعرفى.

االطار
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مـرفق )(17
دليل البرمجية التعليمية

أبنائى األعزاء :
 .1البرمجية التعليمية عبارة ع ن أس طوانة تحت وى عل ى مع ارف ومعلوم ات خاص ة بس باحة
الزحف على البطن .
 .2يج ب علي ك معرف ة كيفي ة وض ع األس طوانة داخ ل مش غل األق راص المدمج ة ف ى جھ از
الحاسب اآللى بطريقة سليمة.
 .3التعرف على كيفية فتح البرمجية التعليمية من خالل الحاسب اآللى  ،حي ث أن األس طوانة
التعليمية تعمل بطريقة تلقائية عند وضعھا داخل مشغل األقراص المدمجة.
 .4يتم استخدام زر الفأرة حتى يمكن التنقل داخل البرمجية التعليمية.
 .5يمكنك التعرف عل ى محتوي ات الوح دة م ن خ الل النق ر ب زر الف أرة عل ى وص لة ))وض ع
الجسم – حركات الذراعين – ضربات الجسم – التنفس  -التوافق((.
 .6يمكنك التعرف على مقدار تحصيلك فى المعلومات الخاص ة بس باحة الزح ف عل ى ال بطن
من خالل اختبار التحصيل المعرفى الخاص بذلك.
 .7يمكنك االنتقال من ناحية الى أخرى بعد إتقان ھذه الناحية.
 .8يج ب علي ك أن تلت زم بتعليم ات المعلم ة عن د تنفي ذ محتوي ات البرمجي ة التعليمي ة خ الل
الوحدة التعليمية
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ﻣرﻓق )(8

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت

ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
إﺧﺗﺑﺎراﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ﻟﻼطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن ﻣن 10-9ﺳﻧوات

اﻹﺳـــــم ...................................................................... :

اﻟﺗــــﺎرﻳﺦ ...................................................................... :
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر :
ﻋزﻳزى اﻟﻣﺑﺗدء اﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺗﻳﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻠﻳك اﻻﺟﺎﺑﺔ:
‐ ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ) (30ﺳؤاﻻً ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ
دراﺳﺗك ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن.

‐ ﻧرﺟو أن ﺗﺗﻔﻬم ﻛﻝ ﺳؤاﻝ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺳؤاﻝ.
‐ ﺳﺟﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ  ،ﻣﻊ ﻋدم وﺿﻊ أي ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ.
‐ ﺗﺄﻛد ﻣن ﻗراءﺗك ﻟﻠﺳؤاﻝ وﺟﻣﻳﻊ ﺑداﺋﻝ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺛم اﺧﺗﺎر اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ.
‐

اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )√

( ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ.

‐ ﻻ ﺗﻌطﻰ ﺳوي اﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﻋن ﻛﻝ ﺳؤاﻝ.
‐ ﻻ ﺗﺗرك أي ﺳؤاﻝ دون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻷن ذﻟك ﺳﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﺻم درﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻛﻠﻲ ﻟدرﺟﺎﺗك.
‐ ﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر أﻧك أﺟﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ.
‐ ﻻ ﺗﺑدء ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺑﻝ أن ﻳؤذن ﻟك.
إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ

ﻣﻧﺎر ﺧﻳرت ﻋﻠﻰ أﺣﻣد

مدرس مساعد بقسم الرياضات المائية
والمنازالت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق

 -أختبار التحصيل المعرفى فى سباحة الزحف على البطن

2/8
ضع عالمة ) √( أمام االجابة الصحيحة :
السؤال

اوالً  :الجانب التاريخى:
 -1من أقدم طرق السباحة سباحة:
أ -الزحف على البطن ) (

ج -الصدر ) (

ب -الظھر)(

 -2مارس االنسان القديم السباحة من أجل :
أ-أحراز البطوالت المختلفة) (

ج -رفع مستوى اللياقه ) (

ب -تأمين مصدر لغذائة) (

 -3ثبت ممارسة القدماء المصريين للسباحة من خالل أثار:
ج -معبد الكرنك ) (

أ -معابد بنى حسن و أبى سنبل) ( ب -أھرامات الجيزة ) (
 -4يرجع تاريخ ممارية الفراعنة للسباحة الى :
أ –  9000سنة قبل الميالد ) (

ب – 1000سنة قبل الميالد

ج –  5000سنة قبل الميالد

 -5اھتمت الدولة الرومانية بإنشاء حمامات السباحة :
أ -لت دريب الس باحين الح راز ب -لت
البطوالت ) (

دريب الجن

ود ج -لتعليم طالب المدارس ) (

والمحاربين ) (

 -6أنشئ االتحاد المصرى للسباحة عام :
أ 1910 -م ) (

ب 1908 -م ) (

ج 1909 -م ) (

3/8
السؤال
ثانيا ً  :البعد المھارى
 -1تقوم باداء ضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن بالطريقة التبادلية كما بالشكل :

 -تبادليه على البطن ) (

 -تماثلية على البطن ) (

 -تبادلية على الظھر) (

 -2يكون وضع الجسم فى سباحة الزحف على البطن :

 -طفو أفقى على البطن ) (

 -طفو أفقى على الظھر ) (

 -طفو النجمة على البطن ) (

 -2تقوم باداء حركات الذراعين فى سباحة الزحف على البطن بالطريقة التبادلية كما بالشكل :

 -تماثلية على البطن ) (

 -تبادلية على الظھر ) (

 -تبادلية على البطن ) (

4/8
السؤال

 -4يتم أداء ضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن من مفصل:

 -الفخد ) (

 -الركبة ) (

 -القدم )المشط( ) (

 -5يتم أخذ الشھيق فى سباحة الزحف على البطن من :

 -االمام ) (

 -أحد الجانبين ) (

 -من خارج الماء ) (

 -6االداء االمثل لسباحة الزحف على البطن :

( ) -

( ) -

( ) -

5/8
السؤال

 -7يتجة النظر فى سباحة الزحف على البطن الى :

 -لالمام والعلى ) (

 -للخلف والسفل ) (

 -لالمام والسفل) (

 -8تعنى المرحلة الرجوعية فى سباحة الزحف على البطن أن :

 -الذراعين داخل الماء ) (

 -أحد الذراعين خارج الماء ) (

 -الذراعين خارج الماء ) (

 -9وضع الرأس الصحيح فى سباحة الزحف على البطن :

 -الماء عندمفرق الشعر) (

 -الماء عند مستوى الفم) (

 -الماء يغطى الرأس ) (
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السؤال

 - -10يجب االحتفاظ فى سباحة الزحف على البطن بالرجلين :

 -مفرودتين ) (

 -منثنيتين) (

 -مفتوحتين ) (

 -11فى سباحة الزحف على البطن تبدأ الذراعين بمرحلة الدخول تليھا مرحله:

 -المسك والشد ) (

 -التخلص ) (

 -الدفع ) (

 -12تكون شكل اليد فى سباحة الزحف على البطن :

 االصابع مفتوحة ومتباعدة  -االص ابع مض مومة ومس تقيمة  -اليد منقبضة ) (ومتجاورة) (
) (
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السؤال

 -13يبدأ المتعلم السباحة بعد الدفع واالنزالق بضربات :

أ -الذراعين ) (

ب -الرجلين ) (

ج -التنفس ) (

 -14تؤدى حركة الذراع فى سباحة الزحف على البطن فى :

أ -داخل سطح الماء فقط ) (

ب -خ ارج س طح الم اء فق ط ج -داخل وخارج سطح الماء) (
)(
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السؤال

 -15يتم اخراج الزفير فى الماء من :

أ -االنف فقط ) (

ب -الفم فقط ) (

ج -االنف والفم معا ً) (

 -16يحتفظ المتعلم بعينة فى الماء :

أ -مغلقتين ) (.

ب  -مفتوحين) (

 -واحدة مغلقة ) (

9/8
السؤال

ثالثاً◌ً  :الجانب القانونى:
 –1طول حمام السباحة االوليمبي × العرض :
أ50 -م ×25م ) (

ب50 -م × 20م ) (

ج30 -م × 15م ) (

 -2الحد االدنى للعمق :
أ –  1متر ) (

ب –  5متر) (

ج –  7متر ) (

 –3عدد الحارات
أ –  10حارات ) (

ب –  8حارات ) (

ج  12 -حارة ) (

 –4يجب ان ال تقل عرض الحارة عن :
أ –  1متر) (

ب –  2متر ) (

ج  3 -متر) (

 –5ارتفاع منصات البدء تتراوح مابين :
أ –  ،50م الى ،75م) (

ب – ،75م الى  1م) (

ج – 1م الى 1,5م) (

 -6عدد منصات البدء :
أ  7 -منصات ) (

ب  8 -منصات ) (

ج –  9منصات ) (

 – 7طول سطح منصة البدء× العرض :
أ – ،25متر×،25م) (

ب – ،50م×،50م ) (

ج – ،75م×،75م ) (

 – 8طول حمام السباحة فى عرضة :
أ25 -م ×12,5م ) (

ب25 -م × 20م ) (

ج20 -م × 10م ) (
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ﻣرﻓق )(7

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ
إستمارة إستطالع آراء الخبراء حول بناء عبارات االختبار المعرفى
لسباحة الزحف على البطن

إعــداد
منار خيرت على أحمد
مدرس مساعد بقسم الرياضات المائيه والمنازالت بكليه التربيه
الرياضيه بنات – جامعه الزقازيق

إﺷــــــــراف
دكتور

دكتور

امل محمد ابو المعاطى

عبير عبد الرحمن شديد

استاذ بقسم الرياضات المائيه والمنازالت

استاذ بقسم الرياضات المائيه والمنازالت

جامعه الزقازيق

جامعه الزقازيق
دكتـــــور
ناديه محمد طاھر شوشه

استاذ مساعد بقسم الرياضات المائيه و المنازالت
جامعه الزقازيق
1430ھـ 2009 -م

2/7
السـيد األسـتاذ الدكتـور............................................. /
تحية طيبة وبعـد،،،
تق وم الباحث ة  /من ارخيرت عل ى احم د  ،بإع داد رس الة دكت وراة الفلس فة ف ى التربي ة الرياض ية
وموضوعھا:
" ﺗﺄﺛﻳر ﻳرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ
اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن "
ويھدف ھذا البحث الى بناء برنامج تعليمى باستخدام الرسوم المتحركه ومعرفه تاثيره
على تعلم سباحه سباحه الزحف على البطن و التحصيل المعرفى و الجانب الوجدانى للمبتدئيبن
) (12-9سنه.
ونظرآ لما تتميزون به سيادتكم من الخبره العلميه والعمليه فى ھ ذا المج ال ،االم ر ال ذى
دع ا الباحث ه ال ى مقابل ة س يادتكم لالسترش اد ب أرائكم البن اءه لمس اعدتھا ف ى تحدي د وص ياغة
عبارات االختبار المعرفى لسباحة الزحف على البطن .
فبرجاء من سيادتكم وضع عالمه ) √( امام العبارات التى ترونھا سيادتكم مناسبة  ،كم ا
يس عد الباحث ه ان تتفض لوا س يادتكم بت دوين م ا ترون ه م ن مالحظ ات إض افيه تس ھم ف ى اث راء
االختبار المعرفى لسباحة الزحف على البطن بشكل افضل  ،وال يسع الباحثة س وى تق ديم جزي ل
الشكر و التقدير لمساھمتكم االيجابيه و الفعاله .
البـاحـثة
بيان خاص بالسيد الخبير
االســـــــــــــــــــم:
التخصـص الدقيق:
جھـــــــه العــــمـل:
* تعتبر ھذه البيانات سريه وال تستخدم اال فى اغراض البحث
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 أختبار التحصيل المعرفى فى سباحة الزحف على البطنضع عالمة ) √( أمام االجابة الصحيحة :
راى الخبير

السؤال

موافق

اوالً  :الجانب التاريخى:
 -1اول مصرى استطاع عبور المانش عام :1928
أ -عبد ﷲ ابو ھيف ) (

ب -عبد الباقى حسنين )(

ج -محمد توفيق حسين ) (

 -2من أقدم طرق السباحة سباحة:
أ -الزحف على البطن ) (

ب -الظھر)(

ج -الصدر ) (

 -3مارس االنسان القديم السباحة :
أ-أحراز البطوالت المختلفة) (

ب -تأمين مصدر لغذائة) (

ج -رفع مستوى اللياقه ) (

 -4ثبت ممارسة القدماء المصريين للسباحة من خالل أثار:
أ -معاب د بن ى حس ن و أب ى ب -أھرامات الجيزة ) (

ج -معبد الكرنك ) (

سنبل ) (
 -5يرجع تاريخ ممارية الفراعنة للسباحة الى :
أ –  9000س نة قب ل الم يالد ب – 1000سنة قب ل الم يالد ج –  5000س نة قب ل
) (

) (

الميالد ) (

ال
اوافق
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راى الخبير

السؤال

موافق

 -6اھتمت الدولة الرومانية بإنشاء حمامات السباحة :
أ -لتدريب السباحين الح راز ب -لت
البطوالت ) (

دريب الجن

والمحاربين ) (

ود ج -لتعليم ط الب الم دارس
)(

 -7أنشئ االتحاد المصرى للسباحة عام :
أ 1910 -م ) (

ب 1908 -م ) (

ج 1909 -م ) (

 -8اقيمت اول بطولة دولية للسباحة عام :
أ 1800 -م ) (

ب 1844 -م ) (

ج 1900 -م ) (

ال
اوافق
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راى الخبير

السؤال

موافق

ثانيا ً  :البعد المھارى
 -1تؤدى ضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن بطريقة :

 -تبادليه على البطن ) (

 -تماثلية على البطن ) (

 -تبادلية على الظھر) (

 -2يكون وضع الجسم فى سباحة الزحف على البطن :

 -طفو أفقى على البطن ) (

 -طفو أفقى على الظھر ) (

 -طفو النجمة على البطن ) (

 -3تؤدى ضربات الذراعين فى سباحة الزحف على البطن بطريقة

‐:

ال
اوافق
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 -تماثلية على البطن ) (

 -تبادلية على الظھر ) (

 -تبادلية على البطن ) (

راى الخبير

السؤال

موافق

 -4يتم أداء ضربات الرجلين فى سباحة الزحف على البطن من مفصل:

 -الفخد ) (

 -الركبة ) (

 -القدم )المشط( ) (

 -5يتم أخذ الشھيق فى سباحة الزحف على البطن من :

 -االمام ) (

 -أحد الجانبين ) (

 -6االداء االمثل لسباحة الزحف على البطن :

 -من خارج الماء ) (

ال
اوافق
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( ) -

( ) -

( ) -

راى الخبير

السؤال

موافق

 -7يتجة النظر فى سباحة الزحف على البطن الى :

 -لالمام والعلى ) (

 -للخلف والسفل ) (

 -لالمام والسفل) (

 -8تعنى المرحلة الرجوعية فى سباحة الزحف على البطن أن :

 -الذراعين داخل الماء ) (

 -أحد الذراعين خارج الماء ) (

 -9وضع الرأس الصحيح فى سباحة الزحف على البطن :

 -الذراعين خارج الماء ) (

ال
اوافق
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 -الماء عندمفرق الشعر) (

 -الماء عند مستوى الفم) (

 -الماء يغطى الرأس ) (

راى الخبير

السؤال

موافق

 - -10يجب االحتفاظ فى سباحة الزحف على البطن بالرجلين :

 -مفرودتين ) (

 -منثنيتين) (

 -مفتوحتين ) (

 -11فى سباحة الزحف على البطن تبدأ الذراعين بمرحلة الدخول تليھا مرحله:

 -المسك والشد ) (

 -التخلص ) (

 -12تكون شكل اليد فى سباحة الزحف على البطن :

 -الدفع ) (

ال
اوافق
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 االصابع مفتوحة ومتباعدة  -االص ابع مضومستقيمة ومتجاورة) (
) (

مومة  -اليد منقبضة ) (

راى الخبير

السؤال

موافق

 -13يبدأ المتعلم السباحة بعد الدفع واالنزالق بضربات :

أ -الذراعين ) (

ب -الرجلين ) (

ج -التنفس ) (

 -14تؤدى حركة الذراع فى سباحة الزحف على البطن فى :

أ -داخل سطح الماء فقط ) ( ب -خ ارج س طح الم اء فق ط ج -داخ ل وخ ارج س طح
الماء) (
)(

ال
اوافق
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راى الخبير

السؤال

موافق

 -15يتم اخراج الزفير فى الماء من :

أ -االنف فقط ) (

ب -الفم فقط ) (

ج -االنف والفم معا ً) (

 -16يحتفظ المتعلم بعينة فى الماء :

أ -مغلقتين ) (.

ب  -مفتوحين) (

 -واحدة مغلقة ) (

ال
اوافق
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راى الخبير

السؤال

موافق

ثالثاً◌ً  :الجانب القانونى:
 –1ابعاد حمام السباحة االوليمبية ھى :
أ50 -م ×25م ) (

ب50 -م × 20م ) (

ج30 -م × 15م ) (

 -2الحد االدنى للعمق :
أ –  1متر ) (

ب –  5متر) (

ج –  7متر ) (

 –3عدد الحارات
أ –  10حارات ) (

ب –  8حارات ) (

ج  12 -حارة ) (

 –4يجب ان ال تقل عرض الحارة عن :
أ –  1متر) (

ب –  2متر ) (

ج  3 -متر) (

 –5ارتفاع منصات البدء تتراوح مابين :
أ –  ،50م الى ،75م) (
 -6عدد منصات البدء :

ب – ،75م الى  1م) (

ج – 1م الى 1,5م) (

ال
اوافق

12/7
أ  7 -منصات ) (

ب  8 -منصات ) (

ج –  9منصات ) (

راى الخبير

السؤال

موافق

 – 7مساحة سطح منصة البدء:
أ – ،25متر×،25م) (

ب – ،50م×،50م ) (

ج – ،75م×،75م ) (

 – 8طول حمام السباحة فى عرضة :
أ25 -م ×12,5م ) (

ب25 -م × 20م ) (

ج20 -م × 10م ) (

 -9يجب اال يقل درجة حرارة الماء عن :
أ 24 -درجة مئوية ) (

ب 28 -درجة مئوية ) (

ج 26 -درجة مئوية ) (

ال
اوافق
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جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنات
قسم الرياضات المائية والمنازالت

ملخص البحث بالغة العربية

تأثير برنامج تعليمى باستخدام الرسوم المتحركة على
تعلم سباحة الزحف على البطن للمبتدئين
بحـث مقـدم مـن

منار خيرت على أحمد
مدرس مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت
بكلية التربية الرياضية بنات
جامعة الزقازيق

إشـــراف
دكتــــور

دكـتــــور

امل محمد ابو المعاطى

عبير عبد الرحمن شديد

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية
والمنازالت – كلية التربية الرياضية
بنات -جامعه الزقازيق

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية
والمنازالت – كلية التربية الرياضية
بنات -جامعه الزقازيق

دكتـــــور
ناديه محمد طاھر شوشه
أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية
والمنازالت – كلية التربية الرياضية
بنات -جامعه الزقازيق

ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية
1431ھـ 2009 -م

المقدمة ومشكلة البحث :
يش ھد ھ ذا العص ر بأن ه عص ر التق دم التكنول وجي ال ذي غم ر مختل ف مج االت الحي اة
وميادينھ ا بص فة عام ة  ،ومج االت التعل يم وال تعلم بص فة خاص ة  ،عل ى إعتب ار أن التعل يم ج زءاً
اليتجزأ من األمن القومي للشعوب  ،وأن المؤسسات التعليمية ھي األمل في صنع المس تقبل  ،مم ا
جعل التعليم أحد اإلستراتيجيات الھامة لتطوير المجتمع  ،وتكنولوجي ا التعل يم ليس ت مج رد مظھ ر
عص رى أو إقتن اء لألجھ زة التعليمي ة  ،ولك ن تط ورت بص ورة تناس ب تط ور العص ر مم ا أث ر
بصورة فعالة فى العملية التعليمية.
وقد ظھرت مشكلة البحث حي ث أن ه ف ى ظ ل التق دم الس ائد ف ى عص رنا الح الى واس تخدام
االساليب الحديثة فى عملية التعليم والتعلم فى مجال التربية الرياضية بصفة عامة والسباحة بصفة
خاص ة  ،وألھمي ة الحاس ب االل ى ومس اعدته ف ى عملي ة التعل يم وال تعلم م ن خ الل اس تخدام انم اط
مختلفة والتى من ضمنھا الرسوم المتحركة  ،فقد ت رى الباحث ة أن الب رامج التعليمي ة إذا ت م تنفي ذھا
بأسلوب الرسوم المتحركة وباستخدام تكنولوجي ا الحاس ب االل ى م ن الممك ن أن تلع ب دوراً ھام ا ً
فى المجال التعليمى وخاصة لالطفال فى المرحلة السنية م ن ) (10-9س نوات  ،فم ن خ الل خب رة
وعمل الباحثة كمعلمة سباحة بفصول تعليم السباحة بمرك ز خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ف ي كلي ة
التربي ة الرياض ية للبن ات جامع ة الزق ازيق الحظ ت ع دم الوص ول ال ى المس توى المطل وب م ن
االتق ان ف ى مس توى االداء المھ ارى لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ب الرغم م ن الجھ د المب ذول م ع
ھؤالء االطفال فى التدرج التعليمى بالمھارة
وترج ع الباحث ة ع دم الوص ول ال ى المس توى المطل وب م ن االتق ان ف ى مس توى االداء
لس باحة الزح ف عل ى ال بطن ال ى مايش عر ب ه االطف ال م ن مل ل وتش تت ذھن ى نتيج ة لالس اليب
التقليدية  ،حي ث أن الطريق ة المتبع ة ف ي م دارس تعل يم الس باحة ھ ي الطريق ة التقليدي ة الت ي تعتم د
علي مصدر واحد للمعرفة وھو الشرح من جانب المعلم ينبعة عرض النموذج دون أدني مش اركة
فعلية للمتعلمين في الموقف التعليمي مما أدى إلى وقوف المتعلمين موقف سلبي في عملية التعلم ،
كم ا ان ھن اك م ن اليس تطيعون رؤي ه نم وذج المھ اره بش كل واض ح م ن زواي ا مختلف ة وبالت الى
اليتضح لھم النواحى الفنية ألداء المھ اره بص ورة س ليمة  ،وبالت الي ع دم مراع اة الف روق الفردي ة
بين المتعلمين وعدم استخدام الوسائل التعليمية الحديثة ف ى عملي ة ال تعلم والت ى لھ ا تأثيرھ ا الفع ال
على تنشيط الذھن ورفع مستوى االداء لسباحة الزحف على البطن.

وترى الباحثة أن القيام بھذا البحث ھو محاولة الستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا التعليم
الحديثة وھى الرسوم المتحركة من خالل برنامج تعليمي ومعرفة تأثيره علي تعلم سباحة الزحف
على البطن كمحاولة ال يجاد بعض الحلول التي قد تساھم في النھوض بالعملية التعليمية داخل
مدارس تعليم السباحة ورفع مستوى األداء المھارى في سباحة الزحف على البطن ولمعرفة
الدور الذي تلعبه في توضيح مراحل األداء الحركي والجانب المعرفي المصاحب لھا.
وبھدف توفير عنصر التشويق واإلثارة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  ،والعمل
علي استفادة كل متعلم من زمن الوحدة التعليمية كامالً كال حسب قدرته وإمكانياته وذلك يؤدي
إلى سرعة التعليم باإلضافة إلى استثارة دافعية المتعلمين أثناء التعليم.
وفي ضوء ما سبق وعلي حد علم الباحثة وقراءتھا النظرية وبالرغم من تعدد الدراسات
التى اجريت فى ھذا المجال ومنھا دراسة "عالء الدين المحمدى")2002م()" ،(25عال على

عبد الحليم")2008م() "،(24رشيد عامر محمد")2003م()"، (11عثمان مصطفى عثمان
 ،ھشام محمد عبد الحليم ")2003م() (22اال انة اليوجد أى دراسة قد تناولت تأثير استخدام
الرسوم المتحركة علي تعلم سباحة الزحف علي البطن مما يضيف صفة الحداثة للبحث وأيضا
من منطلق االھتمام باألساليب الحديثة في التعلم كمحاولة لتصميم برمجية كمبيوتر تعليمية معدة
بتقنية الرسوم المتحركة وتأثيرھا علي تعلم سباحة الزحف على البطن وعلى جوانب التعلم
)مھارية – وجدانية -معرفية( من منظور االھتمام بالفرد كوحدة واحدة.

ھدف البحث:
يھدف ھذا البحث إلى بناء برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ومعرفة تأثيره
علي تعلم سباحة الزحف على البطن لالطفال المبتدئين من ) (10-9سنوات:
 مستوى االداء المھارى والتحصيل المعرفي لسباحة الزحف علي البطن للمجموعتينالبحث )التجريبية-الضابطة(.
 -التعرف على االراء واالنطباعات الوجدانة الطفال المجموعة التجريبية.

فروض البحث:
 .1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط القياسيين القبلى والبعدي للمجموعة التجريبية في
متغيرات مستوى األداء المھاري والتحصيل المعرفي لسباحة الزحف علي البطن لصالح
القياس البعدي.

 .2توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في
متغيرات مستوى األداء المھاري و التحصيل المعرفي لسباحة الزحف على البطن
لصالح القياس البعدي.
 .3توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبة والضابطة في
متغيرات مستوى األداء المھارى و التحصيل المعرفي لسباحة الزحف على البطن
لصالح المجموعة التجريبية.
 .4توجد فروق دالة إحصائيا بين االراء واالنطباعات الوجدانية الطفال المجموعة التجريبية
نحواستخدام الرسوم المتحركة في تعلم سباحة الزحف علي البطن.

إجـــراءات البحــث :
 منھـج البحــــث :إستخدمت الباحثة المنھج التجريبي باستخدام التصميم التجريب ي ذو المجم وعتين اح داھما
تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة .

 مجتمع وعينة البحث :يش تمل مجتم ع البح ث عل ى أطف ال المرحل ة الس نية م ن ) (10-9س نوات المبت دئين
)ذكور(بفصول تعليم السباحة بوح دة الس باحة ذات الط ابع الخ اص بمرك ز خدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق خالل العام 2009/ 2008م  .والب الغ ع ددھم
) (45طفالً ،وتم استبعاد ) (5أطفال لعدم االنتظام  ،ليصبح العدد الكلى لمجتمع البحث ) (40طفل
 ،وقد قامت الباحثة بإختيار عينة استطالعية عشوائية م ن داخ ل مجتم ع البح ث بل ع ع ددھم )(12
طفل الجراء المعامالت العلمية لالختبارات )مجموعة غير مميزة (  ،حي ث اش تملت عين ة البح ث
األساسية على عدد ) (28طفل  ،تم تقسيمھم إل ي مجم وعتين أح داھما تجريبي ة واألخ رى ض ابطة
قوام كل منھم ) (14طفل.

 أدوات جمع البيانات:قامت الباحثة بتحديد أدوات جمع البيانات التى تم االستعانة بھا وھى كاالتى:

 .1االجھزة واألدوات
 .2االستمارات
 .3االختبارات :
 اختبار القدرة العقلية )الذكاء( " إعداد فارق عبد الفتاح ". أختبارات القدرات البدنية. أختبار التحصيل المعرفى " إعداد الباحثة ". استبيان الجانب الوجدانى لالطفال نحو استخدام البرمجية التعليمية. -اختبارات تقييم مستوى االداء المھرى لسباحة الزحف على البطن.

 الدراســات االستطالعيةقامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية وذلك بھدف :
 التأكد من مدي مالئم ة االختب ارات المس تخدمة وإيج اد المع امالت العلمي ة لتل ك االختب ارات)الصدق –الثبات(.
 التعرف علي مدي صالحية األدوات واألجھزة المستخدمة قيد البحث. التعرف علي جوانب القصور داخل برمجية الرسوم المتحركة. -تطبيق بعض وحدات البرنامج للتأكد من مالئمة محتوي البرنامج وصالحية للتطبيق .

الدراســـة األساسيــة )اجراءات تنقيذ البحث(▪ القياسات القبلية :
قامت الباحثة بإجراء القياسات القبلية في ي وم 2009/ 6 /21م حت ى ي وم 2009/ 6/23م
على مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية فى جميع المتغيرات قيد البحث.

▪ تطبيق البرنامج المقترح :
بع د أن تأك دت الباحث ة م ن تك افؤ مجم وعتي البح ث الض ابطة والتجريبي ة ف ي جمي ع
متغي رات البح ث ت م تنفي ذ البرن امج التعليم ى المقت رح عل ى المجم وعتين خ الل الفت رة م ن
2009/6/25م حت ى 2009/ 8 /18م  ،وق د قام ت الباحث ة ب التعليم للمجم وعتين الض ابطة
والتجريبية طوال فترة البرنامج التعليمى مع االستعانة بم دربى الس باحة ف ى التعل يم  ،عل ى أن ي تم

تدريب المجموعة التجريبية اوالً ثم المجموعة الضابطة.

وت م تنفي ذ البرن امج التعليم ى المقت رح باس تخدام الرس وم المتحرك ة عل ى المجموع ة
التجريبية بينما اتبعت المجموعة الضابطة )اسلوب االوامر( والتى تتمثل فى الشرح اللفظ ى واداء
النموذج العملى

▪ القياسات البعدية ) الختامى (:
قام ت الباحث ة بع د انتھ اء تطبي ق البرن امج ب اجراء القياس ات البعدي ة لمجم وعتي البح ث
الضابطة والتجريبي ة وذل ك ف ي اختب ارات مس توى األداء المھ ارى  ،واختب ار التحص يل المعرف ي
،قياس االراء واالنطباعات الوجدانية لالطفال المجموعة التجريبية نحو اس تخدام برمجي ة الرس وم
المتحركة فتم قياسھا يوم 2009/ 8/ 20م.

 المعالجات اإلحصائية :استخدمت الباحثة برنامج ) (SPSSحيث تم إستخدام المعامالت اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي. الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء معامل االرتباط اختبار "ت" . T-test معادلة نسب التقدم . " -كا "2

 -االستنتاجات والتوصيات:

اوﻻً:اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
ﻓﻰ ﺿوء اﻫداف اﻟﺑﺣث وﻓروﺿﻪ وﻓﻰ ﺣدود ﻋﻳﻧـﻪ اﻟﺑﺣـث واﺳـﺗﻧﺎداً اﻟـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻻﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ وﻣـﺎ
اﺷﺎرت اﻟﻳﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺻﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻻﺗﻳﻪ:

 .1تفوق المجموعة التجريبية الت ى إس تخدمت برمجي ة الكمبي وتر المع دة بتقني ة الرس وم
المتحرك ة عل ى المجموع ة الض ابطة الت ى إس تخدمت الطريق ة التقليدي ة ) الش رح
اللفظى وأداء النموذج العملى ( مم ا ي دل عل ى فاعلي ة البرمجي ة وتأثيرھ ا عل ى تعل م
سباحة الزحف على البطن.

 .2اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﻪ ﺳﺎﻫم ﺑطرﻳﻘﻪ إﻳﺟﺎﺑﻳﻪ وﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻰ
ﺗﻌﻠـ ــم ﺳـ ــﺑﺎﺣﻪ اﻟزﺣـ ــف ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﺑطن وﺗﺣﺳـ ــﻳن ﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﻰ ﻻطﻔـ ــﺎﻝ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

 .3اﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﻳر اﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻓـﻰ اﻛﺗﺳـﺎب اﻻطﻔـﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
 .4اﻟطرﻳﻘﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻪ ) اﻟﺷرح اﻟﻠﻔظﻰ واﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻠﻰ ( ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣـف
ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن وﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻻطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.
 .5اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ )اﻟﺷــرح اﻟﻠﻔظــﻰ واﻟﻧﻣــوذج اﻟﻌﻣﻠــﻰ( ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻳر اﻳﺟــﺎﺑﻰ ﻓــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب
اﻻطﻔﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.

 .6ﺳﺎﻋدت ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﻣﻌدة ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ
ﺑﻳن اﻻطﻔﺎﻝ.
 .7اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ ﺑرﻣﺟﻳ ـﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر اﻟﻣﻌــدﻩ ﺑﺗﻘﻧﻳــﻪ اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛ ـﺔ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛر إﻳﺟــﺎﺑﻳﻰ
ﻋﻠــﻰ آراء واﻧطﺑﺎﻋــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـﺔ ﻧﺣــو اﻟ ـﺗﻌﻠم ﻣﻣــﺎ ﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق

اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ.

 .8ﺗﻔــوق اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ ﻓــﻰ ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ
ﻣﺗﻐﻳرات اﻻداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟزﺣـف ﻋﻠـﻰ اﻟـﺑطن وﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﻗﻳـد
اﻟﺑﺣث.
 .9ﺳــﺎﻫﻣت ﺑرﻣﺟﻳــﻪ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر اﻟﻣﻌــدﻩ ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛ ـﺔ ﻓــﻰ ﺗــوﻓﻳر اﻟوﻗــت واﻟﺟﻬــد
ﻟﻠﺑﺎﺣﺛ ـﺔ وﻛــﺎن دورﻫــﺎ أﻳﺟﺎﺑﻳ ـﺎً ﻓــﻰ ﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻻﺧطــﺎء واﻟﺗوﺟﻳــﻪ واﻻرﺷــﺎد ﻟﻼطﻔــﺎﻝ أﺛﻧــﺎء

اﻟﻌﻣﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﺗوﺻﻳﺎت

ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺎ اﺳـﻔرت ﻋﻧـﻪ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـث وﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت اﻟﻳـﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻣـن اﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗوﺻـﻰ

اﻟﺑﺎﺣﺛﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 .1توصى الباحث ة بتطبي ق البرن امج التعليم ى المقت رح بإس تخدام اس لوب الرس وم المتحرك ة عن د
تعل يم س باحه الزح ف عل ى ال بطن لالطف ال المبت دئين لم ا اثبت ه م ن نت ائج ف ى تحس ين مس توى
االداء المھ ارى لس باحة الزح ف ال بطن )الطف و واالن زالق  -ض ربات ال رجلين  -حرك ات
الذراعين -التنفس – الربط والتوافق(.
 .2إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التجريبية ف ى اس تخدام االجھ زه التكنولوجي ة ف ى مج ال
التعلم عل ى مس توى كلي ات التربي ة الرياض ية ووح دات الس باحه لالرتق اء بالعملي ات التعليمي ة
والتدريبية على الوجه االكمل ومواكبة للتطور الحادث بالدول المتقدمة.
 .3تزويد حمام ات الس باحة التعليمي ة بمعم ل خ اص يض م جمي ع وس ائط ال تعلم التكنولوجي ة الت ى
يمكن ان يستعين بھا االطفال عند تعلمھم لطرق الس باحة بحي ث يخت اروا م ا يناس بھم منھ ا م ع
التوجية واالرشاد من جانب المعلمة.
 .4اقتراح تعاون الخبراء المتخصصين فى مجال التكنولوجيا التعليم فى مج ال التربي ة الرياض ية
فى تصميم وانتاج برمجيات الرسوم المتحرك ة التعليمي ة ف ى الس باحة بص فة خاص ة ومختل ف
األنشطة الرياضية بصفة عامة .
 .5اقت راح أن تتض من ب رامج إع داد معل م الس باحة عل ى اس تخدام التقني ات التكنولوجي ة الحديث ة
بصفة عامة والرسوم المتحركة بصفة خاصة.
 .6االھتم ام بأس لوب الرس وم المتحرك ة ف ى تعل م مھ ارات االنش طة الرياض ية المختلف ة وعل ى
عينات من مراحل تعليمية وسنية مختلفة.
 .7تص ميم وإنت اج ب رامج تعليمي ة بإس تخدام الرس وم المتحرك ه لتش مل ب اقى ط رق الس باحات
االخرى والسباحة التوقيعية لتحسين عملية التعليم.
 .8اقتراح ألقسام الرياضات المائية ومراكز خدمة البيئة بالكليات تطبيق نتائج ھذة الدراسة.
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summary
Introduction and research problem:
this era technologgy progress, which has flooded the various areas of
life and their fields in general, and the areas of education and learning, in
particular, on the grounds that education is an integral part of the national
security of the people and educational institutions is the hope of making
the future, making education an important strategy for the development of
community , and technology education is not just the appearance of
modern or acquisition of educational equipment, but evolved in the
development ofsuitable age, affectingmore effectivein thelearningprocess.

It Has emerged as a research problem that under the prevailing
progress of our age, and the use of modern techniques in teaching and
learning process in the field of physical education in general and
swimming in particular, the importance of computers and assist in the
process of teaching and learning through the use of different patterns,
which, including animation, has researcher believes that educational
programs, if implemented in a manner animation using computer
technology could play an important role in the educational field,
especially for children in the age of (9-10) years, through work and
experience as a teacher researcher pool swimming classes teaching the
status of community service and Environmental Development in the
Faculty of Physical Education for Girls Zagazig University, noted the
lack of access to the required level of proficiency in the skill level of
performance

for

swimming

crawl

on

the

abdomen,

despite

the effort with these children in the hierarchyeducational skill.
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The researcher believes that doing this research is to try to use
one of the means of modern education technology, a cartoon
through an educational program and knowledge of its impact on the
pool

learning to crawl on the belly does not work Creation of some

solutions

that

may

contribute

to

the

advancement

of

the

educational process within schools swim and raise the level
of

performance

role they

play

skills in Swimming crawl on the belly and what
in

clarifying the

stages of motor

performance

andtheknowledgeassociatedtothem.

In order to provide an element of thrill, excitement and taking into
account individual differences among learners, and work to benefit each
learner from the time module is fully both according to his ability and
potential, and this leads to the speed of education as well as to stimulate
motivationoflearnersduringtheeducation.
In the light of the foregoing and to the knowledge of the researcher and
read the theory and despite the many studies conducted in this area
including the study of "Aladdin Mohammadi" (2002) (25), "Ola Ali
Abdel-Halim" (2008) (24), "Amer Mohammed Rashid "(2003) (11),"
Osman Mustafa Osman, Hesham Mohamed Abdel-Halim "(2003)
(22), but that there were no study has addressed the effect of using
animation to learn swimming crawl on the abdomen, which adds
character to discuss modernity and also out of concern new methods of
learning in an attempt to design educational computer software designed
animation technology and its impact on learning swimming crawl on the
abdomen and on aspects of learning (skill - and conscience - knowledge)
from the perspective of concern for the individual as a unit.
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Aim of the research:
This research aims to build an educational program using
animation and knowledge of its impact on learning swimming crawl on
the abdomen, and learning and emotional side to the beginners (9-12)
years.
The Hypotheses of the research:

:

1. There are significant differences between the average indices tribal
distance of experimental group in variables, the level of performance skill
and learning to swim crawl on the abdomen for telemetric.
2. There are significant differences between the average distance Alkiesin
tribal group in the control variables, the level of performance skill and
knowledge acquisition for swimming crawl on the abdomen for
telemetric.
3. Increase the rate of change in the rates of improvement between the
tribal Alkiesin distance of the two control and experimental variables in
the level of performance skill and knowledge acquisition for swimming
crawl on the abdomen and in favor of the experimental group.
4. There are significant differences between the indices of the two groups
Badien control and experimental variables in the skill level of
performance and knowledge acquisition for swimming crawl on the belly
fortheexperimentalgroup.
5. There are significant differences between the views and impressions of
children educated in favor and against the experimental group in the use
of animation in the pool learning to crawl on the abdomen.
The procedures of the research :
-TheResearchMethod:
Researcher used the experimental method using the experimental
design with two experimental and one other officer and for its relevance
to the natureofthisstudy.

4

- Community and the research sample:
The research community in the age group of children (9-10) years
junior classes teach swimming pool unit of a private nature, Faculty of
Physical Education for Girls - Zagazig University during the year 2008 /
2009. Numbered (45) children, the researcher has an exploratory random
sample selected from within the research community's swallowing (12)
children to conduct transactions scientific tests, which included a sample
of basic research on the number (28) children were divided into two
groups, one experimental and the other officer strength each of them (14)
children.
- tools and Means of colling Data:
The researcher identified the data collection instruments that have been
used as a, as follows:
1. Instrument and tools
2. forms
3. Tests
- Test mental ability (intelligence) "Setting up the difference AbdelFattah".
- Tests of the physical .
- Cognitive achievement test, "the preparation of a researcher,".
- Questionnaire emotional side of children towards the use of educational
software .
- Tests to assess the level of performance for swimming Mehri crawl on
the belly .
- Surveys
The researcher conducting surveys in order to:
- To determine the validity of the instruments and devices under
discussion.
- Ensure the relevance of tests used and the creation of scientific
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transactions of those tests (honesty - consistency).
- Understand the ambiguities and shortcomings within the software
animation.
- The application of some units of the program to make sure appropriate
program content and validity of the application.
- The baseline study
▪ tribal measurements:
The researcher conducting measurements tribal on 21 July 6 / 2009 to on
June 23, 6 / 2009 m on the two sets of control and experimental research
in all the variables under consideration.
▪ implement the proposed program:
After it confirmed a researcher from the two sets of equal control and
experimental research in all variables, the research has been the
implementation of the proposed education program on the two groups
during the period from 25/6/2009 to 18 / 8 / 2009, has the researcher
education for the control and experimental groups throughout the
education program with the help of trainers swimming in education, to be
trained first and then the experimental group the control group.
The program was implemented using the proposed educational
animations, while the experimental group followed a control group
(Method of orders), which is represented in the verbal explanation and
performance of the operational model
▪ dimensional measurements (final):
The researcher after the expiration of the program is conducting two sets
of measurements a posteriori the control and experimental research, in
testing the skill level of performance, and cognitive achievement test, and
was measured on 20 March to 8 / 2009.
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- CPU Statistics:
The researcher used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
was used for transactions where the following statistics:
- The arithmetic average.
- Broker
- Standard Deviation
- Factor of torsional
- Correlation coefficient
- Test the "T" T-test.
- Equalization rates of progress.
- Conclusions and recommendations:
First: Conclusions
1. Than the experimental group, which used technology developed
computer software animation control group, which used the traditional
method (verbal explanation and performance of business model), which
indicates the effectiveness of the code and its impact on learning
swimming crawl on the abdomen.
2. The proposed education program using animation contributed in a
positive manner and effectively in the pool learning to crawl on the
abdomen and improve the level of knowledge acquisition for the children
of the experimental group.
3. The traditional way (verbal explanation and practical model)
contributed to the pool to learn to crawl on the abdomen and improve the
level of knowledge acquisition for the children of the control group.
4. The traditional method (explanation verbal and practical model) have a
positive impact in children's access information and theoretical
knowledge in knowledge acquisition for the group control.
5. Computer software has helped the stomach animation technology to
take into account individual differences among children.
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6. Learning by computer software stomach Ptguenih animation positivity
have influenced the views and feedback from members of the
experimental group towards learning, contributing to the emotional side.
Second : Recommendations:
1. The need to apply the proposed education program using the method of
animation when teaching swimming crawl on the belly of the children
was confirmed by the novices of the results to improve the skill level of
performance for swimming crawl abdomen (under consideration).
2. Design and production of educational programs using animation to
include the rest of the methods of other swimmers, synchronized
swimming to improve the education process.
3. Swimming pools, causing a special educational laboratory includes all
modes of learning technological developments that could used by
children when learning of ways to choose what swimming suits them
with direction and guidance of the parameter.
4. Work on further studies and research in this area.
5. Similar studies using different software programs to prove the
effectiveness of learning animation using computerized samples from the
stages of education and Sunni different sports activities.
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