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2010/2011السنة الامعية:



 إل روح والدت الغالية تغمدها ال برحته الواسعة ، أهدي لا ثرة جهدي و أطلب•

من ال عز و جل أن يعل هذا العمل صدقة جارية ف ميزان حسناتا كلما أنتفع به أحد. 

إل روح أخي العزيز عبد العزيز الذي أستشهد ف سبيل ال و سبيل هذا الوطن.•

إل والدي أطال ال لنا ف عمره.•

إل رفيقة درب و أبنائي حفظهم ال. •

إل كل إخوت و أخوات و كل أفراد العائلة.•

إل كل أصدقائي داخل الوطن و خارجه.•

إل هؤلء جيعا أهدي ثرة جهدي

                                                                      قاسي بشي

الهــــدا
ء
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المد ل حدا كثيا على نعمه و نشكره على عونه لتام هذا البحث التواضع.•
 يدعون واجب الوفاء و العرفان بالميل أن أتقدم بالشكر العميق إل أستاذي الفاضل•

  الذي ل يبخل علينا بعلوماته القيمة و أرائهالدكتور عطاء ال أحدالشرف على هذه الرسالة 
النية و الصائبة و تشجيعاته التواصلة لناز هذا البحث.

 كما ل أنسى كل الساتذة و الدكاتره أعضاء اللجنة الناقشة كل بإسه على•
مساهتهم ف إثراء هذا العمل.

 و أتوجه بالشكر الاص للدكتور بن قاصد علي الاج مدير معهد التربية البدنية و•
الرياضية على التشجيعات و التسهيلت القدمة لنا لتام هذه الطروحة.

 كما أوجه شكري و تقديري إل د. خياط بلقاسم، د.بن دحان نصر الدين، د.•
قوراري بن علي، د. بن برنو عثمان و د. بن قناب الاج على الساعدة الت قدموها لنا.

 و أشكر كذلك كل أساتذة و دكاترة معهد التربية البدنية و الرياضية لامعة العلوم و•
 التكنولوجيا ممد بوضياف و على رأسهم د. لوح هشام، د.مهيدي ممد، د.طارق قدور بن

دهة. 
دون أن أنسى مسئول و مسيي السبح الولب للحديقة العمومية لدينة وهران.•
 و أتوجه بالشكر الاص إل الدكتور ف الدب العرب بن يوسف مصطفى على قيامه•

بقراءة هذه الرسالة و تنقيحها من الناحية اللغوية.
 و ل يفوتن أن أشكر كل الصدقاء الذين ساعدونا من قريب أو من بعيد و لو•

بالكلمة الطيبة.

قاسي بشي 
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قـائـمة الــداول

الصفحةالـعـــــــنــوانالتسلسل
61مهارات الرحلة التعليمية الول و الستويات الطلوب تقيقها من البتدئي01 جدول رقم
80 سنوات06/09يبي متوسط الطول و الوزن لطفال الفئة العمرية 02 جدول رقم

91) من الور الول. ماهي الشهادة التحصل عليها؟1يثل الجابة على السؤال (03جدول رقم 

04جدول رقم 
) من الور الول للمدربي.2يثل الجابة على السؤال (

ماهي عدد سنوات خبتك ف ميدان تعليم وتدريب السباحة؟
92

05جدول رقم 
) من الور الثان للمدربي. 1يثل الجابة على السؤال (

ف نظركم ما هي الرحلة النسب لتدخل الدرب من أجل التصحيح ؟
93

06 جدول رقم
) من الور الثان للمدربي.2 يثل الجابة على السؤال (

هل هناك تاوب مع من تدرب أثناء عملية التعليم و التدريب؟
94

07جدول رقم 
) من الور الثان للمدربي. هل كثرة تدخلت4يثل الجابة على السؤال (

الدرب أثناء عملية تعليم مهارات السباحة من اجل تصحيح الخطاء؟
95

08 جدول رقم
) للمحور الثالث.1يثل الجابة على السؤال (

هل هناك برنامج رسي خاص بالسباحة للعاملي ف مال السباحة؟
96

09 جدول رقم
) من الور الثالث للمدربي. هل تلقيتم أثناء فترة2 يثل الجابة على السؤال (

التكوين تكوينا معمقا فيما يص أساليب التغذية الراجعة و طرقها؟
97

98) من الور الول. ما مدة مارستك للسباحة؟1يثل الجابة على السؤال (10جدول رقم 

11 جدول رقم
) من الور الول للسباحي. 2يثل الجابة على السؤال (

هل تارس السباحة طيلة السنة  بشكل منتظم ؟
99

12 جدول رقم
) من الور الثان للسباحي 2 يثل الجابة على السؤال(

ماهي الرحلة الت يتدخل فيها مدربك لعطاء العلومات وتصحيح الخطاء؟
100

13 جدول رقم
) من الور الثالث للسباحي. ما هي الرحلة الت1يثل الجابة على السؤال(

تفضل تدخل الدرب فيها لعطاء العلومات و تصحيح الخطاء؟
101

14جدول رقم 
) من الور الثالث للسباحي.2يثل الجابة على السؤال(

أين تد صعوبات ف تأدية الداء الركي؟
102

15 جدول رقم
) من الور الثالث للسباحي. هل كثرة تدخلت3يثل الجابة على السؤال (

الدرب أثناء عملية تعليم مهارات السباحة من أجل تصحيح الخطاء؟
103

110يثل نتائج العينة قبل بداية العمل لجاد التجانس ف الطول16 جدول رقم
110يثل حساب التجانس ف الطول للعينة الدروسة17 جدول رقم
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111يثل نتائج العينة قبل بداية العمل لجاد التجانس ف الوزن18جدول رقم 
111يثل حساب التجانس ف الوزن للعينة الدروسة19الدول رقم 
113يوضح مواقيت العمل السبوعية للمجموعات.20الدول رقم
118يب ثبات الختبارات ف الهارات القترحة.21جدول رقم 
119التوسط الساب والنراف العياري وقيمة ت السوبة لصدق تايز  الختبارات22جدول رقم 

23جدول رقم 
 يب التوزيع الزمن للبنامج التعليمي باستخدام بعض أساليب التغذية الراجعة ف

تعلم بعض مهارات السباحة الرة ( الزحف على البطن ).
122

122يب النسبة الئوية للتعلم24جدول رقم  
122يب نسب الهارات الساسية ف البنامج التعليمي25 جدول رقم

26جدول رقم 
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث

للمجموعة الول(التغذية الراجعة التزامنة).
130

27جدول رقم 
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث

للمجموعة الثانية(التغذية الراجعة الفورية).
131

28جدول رقم 
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث

للمجموعة الثالثة(التغذية الراجعة الضخمة).
131

29 جدول رقم
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث

للمجموعة الرابعة(الضابطة).
132

30جدول رقم 
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات

الرجلي للمجموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).
133

31 جدول رقم
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات

الرجلي للمجموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).
134

32 جدول رقم
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات

الرجلي للمجموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة).
134

33 جدول رقم
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات

الرجلي للمجموعة الرابعة (الضابطة).
135

34جدول رقم 
 يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركات

الذراعي للمجموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).
137

35جدول رقم 
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القدمة

 تعرف رياضة السباحة بأنا إحدى أنواع الرياضات الائية و الت تستعمل الوسط الائي كوسيلة    
 للتحرك خلله، و ذلك عن طريق حركات الذراعي، و الرجلي و الذع، بغرض الرتقاء بكفاءة

 النسان بدنيا، مهاريا، عقليا، إجتماعيا و نفسيا ، ظهرت مع ظهور النسان على وجه الرض حيث
 فرضت عليه ظروف الطبيعة القاسية و حبه للبقاء تعلمها ، فارا من خطر أو باحثا عن الكل ، و إعتمد

ف ذلك  على اللحظة و الاولت التكررة حت أصبحت مفضلة لديه.
 ):  تعتب رياضة السباحة بأنا أساس ل غن عنه لمارسة53م،1998     حسب (فيصل رشيد العياش، 

 الرياضات الائية الختلفة مثل الغطس، الشراع، النزلق، التجذيف و السباحة اليقاعية، و بدون إتقانا
 يصعب على الشخص مارسة أي من الرياضات الائية الخرى.

 ): "تتميز رياضة السباحة بأنا أحد النشطة الرياضية الت11م، 1994     يذكر (أبو العلء عبد الفتاح، 
 يكن مارستها ف مراحل العمر الختلفة و من قبل كل النسي، من مرحلة الروضة و حت سن

 الشيخوخة، وليس من الضروري أن تارس بالقوة و العنف اللذين يظهران أحيانا ف النافسات، و إنا
 يكن للشخص أن يارسها وفقا لقوته و قوة تمله، فيجعل منها وسيلة للراحة و السترخاء و تديد
 النشاط أو وسيلة للترويح، كما أنا تسهم ف تسي النواحي الفيسيولوجية ، و تعتب وسيلة لتحسي

 الصحة العامة و اللياقة الشاملة.
       حت السلم إهتم بمارسة السباحة حيث جاء ف أكثر من حديث روي عن الرسول (ص) يث

 فيه السلمي على تعلم السباحة و تعليمها للبناء إذ قال عليه الصلة و السلم : " علموا أولدكم
 السباحة و الرماية و ركوب اليل " و إذا تعنا ف الديث لوجدنا أن السباحة مقرونة بالرماية و ركوب

 اليل و كلها فعليات القتال من أجل نشر الدعوة السلمية ، و ليس هذا فحسب فكانت وسيلة من
 وسائل الترويح و النافسات ف وقته (ص) إذ مارسها و شجع على النافسة فيها إذ قال كذلك :

 " و يسبح كل رجل إل صاحبه" فسبح الرسول (ص) إل أب بكر الصديق رضي ال عنه حت عانقه
 وقال : " أنا وصاحب أنا و صاحب " و هذا إن دل على شيء إنا يذل على الدور الفعال الذي تلعبه

 رياضة السباحة ف تكوين الفرد و التمع لا لا من أهية ف جيع النواحي الجتماعية، النفسية و البدنية
 و غيها من فوائد جة تعود با على مارسيها.

      و السباحة الرة (الزحف على البطن) هي إحدى أنواع السباحة الكثر مارسة حيث يذكر
 ) أن السباحة الرة (الزحف على البطن) هي إحدى65م، 2000( قاسم حسن حسي و إفتخار أحد، 
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 طرق السباحة الربعة و أسرعها، و أن أفضل سباحي هذا النوع يصلون على القل على سبعي بالائة
 ) بأن أحسن مرحلة47م، 2009 من الدفع من الذراعي، كما يشي (ممد حسي ممد عبد النعم، 70%

  سنوات حيث يكون الهاز العصب و العقلي للطفل05/06لتعلم هذا النوع من السباحة هي مرحلة 
 على درجة من الدراك و الستجابة لعملية التعلم، كما يتميز ف هذا السن بالوهبة الركية و الستعداد

الطبيعي و الرغبة الواضحة للتعلم. 
 ): أنه خلل تدريب هذه الرحلة السنية يب التركيز على09م، 2002     كما يؤكد (ممد القط، 

اللعب و التمتع بالتواجد ف الوسط الائي بالضافة إل الوانب الفنية
        وبا أن رياضة السباحة إحدى أنواع الرياضات الائية الت تستخدم الوسط الائي كأساس التقدم

 من خلل مصلة القوى الناتة عن الركات ( الشد بالذراعي وضربات الرجلي ) وحيث أن هذا
 الوسط يتلف عن سائر النشطة الرياضية الخرى ، فيواجه التعلم العديد من الصعوبات عند تعلم

 رياضة السباحة أهها التنسيق العصب العضلي ، وكذا بعض العوقات ف تعليم بعض الهارات كالتنفس
 و التوافق ف الداء الهاري ، و لذا كان لزاما على الدرب أو العلم لذا النوع من الرياضات أن يكون
 ملما بختلف الطرائق و الساليب العلمية الاصة بعملية التعلم و أن تكون له القدرة على إختيار أنسبها

 و أنعها من أجل تعليم و تطوير الهارات الركية لدى السباحي حت يتسن له تقيق أهدافه و بلوغ
أعلى مستويات العملية التعليمية.                                 

       إن ما يتميز به التعلم الركي من تنوع وشولية ، يتوجب استخدام أنواع عديدة من الوسائل
 التعليمية الت تؤثر تأثيا مباشرا ف العملية التعليمية وفق أساليب تنظيمية ، الغاية منها تقيق الدف الذي
 تسعى إليه هذه العملية وهو الوصول بالتعلم إل إل أفضل مستوى ،والعملية التعليمية الفعالة تعتمد على

 مدى التصال بي التعلم والعلم حيث أن وسيلة التصال تلعب دورا هاما و كبيا ف إتقان الداء
 الهاري الراد تعلمه وبصورة سريعة ، إذ كلما كانت وسيلة التصال مناسبة فإن عملية التعلم تتم

بصورة أسرع و أفضل و باقتصاد كبي ف الهد و الوقت .                                         
       وتعد التغذية الراجعة إحدى الوسائل التعليمية الهمة الت لا تأثي مباشر وحاسم ف عملية التعلم ،
 فهي العملية الت يتم فيها تزويد التعلم بعلومات عن طبيعة أدائه خلل ماولته التكررة ، الت يقوم با

 لتعلم الهارة الطلوبة ، وليتعرف من خلل هذه العلومات على مدى التقدم الذي أحرزه أثناء وبعد
 الداء، وإن أي إخفاق ف توفر مثل هذه العلومات للمتعلم سوف يعيق عملية التعلم ككل .

       وعلى هذا الساس فإن التغذية الراجعة ( الرتدة ) تلعب دورا هاما و فعال ف تعلم هذه الهارات
 إذ أنا تعد من أهم الصادر الت تزود الفرد التعلم بالعلومات الت تعمل على تصحيح الخطاء الت يقع
 فيها عند الداء ، واختيار الوقت الناسب و اللئم لعطاء العلومات بيث تكون تدخلت عقلنية ف
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 وقتها ، فغياب مثل هذه الساسيات و الوضعيات الهمة لدى الدرب تؤدي ل مالة إل انفاض
 ملحوظ ف مستوى الداء وضعفه من جهة، وبطئ تقدمه من جهة أخرى . إذ أن التدخلت العشوائية

 تتسبب ف إعاقة تقدم العملية التعليمية لذه الرياضة ، و عليه يب إتباع أنسب اللول لتجاوزها .
       و من خلل اللحظة اليدانية والتتبع لسار العمل الذي يقوم به الدربي الشرفي على رياضة

 السباحة ف الفرق والمعيات الرياضية، لحظنا التدخلت العشوائية للمدربي ف تصحيح أداء
 السباحي، وكذا اختلف أنواع التغذية الراجعة الستعملة ف تدخلتم سواء من حيث توقيتها أو من
 حيث طبيعتها عند السباحي، ولتبيان أهية التغذية الراجعة ف عملية التعلم وكذلك نوعها أردنا القيام

 بذا البحث لعرفة أثر كل أسلوب من هذه الساليب ف عملية التعلم ف الال الرياضي وخاصة ف
 رياضة السباحة، و لعرفة ذلك و تقيقه إعتمدنا ف بثنا هذا على بابي ، الول خصصناه للجانب

 النظري لا له من أهية ف إثراء البحث  و التعرف على الوانب التعلقة بوضوع الدراسة حيث إحتوى
 على أربعة فصول ، الول خصص للتغذية الراجعة  و أساليبها و طرق تقديها حيث خصصنا لا الزء

 الكب ف هذا الباب  لا لا من أهية بالغة ف عملية التعليم و التعلم و كذا كونا جوهر الظاهرة قيد
 الدراسة، أما الفصل الثان فجاء ليبي مفهوم التعلم و التعلم الركي، و كذا الهارة و الهارة الركية،

 ليأت بعده الفصل الثالث فجعلناه للتعريف بالسباحة، من خلل التطرق إل فوائد مارستها، وكذا
 العوامل الؤثرة و الساعدة ف عملية تعلمها، كما ركزنا بوجه خاص على نوع السباحة الرة ( الزحف
 على البطن ) كونا ميدان تريب أساليب التغذية الراجعة قيد الدراسة، إذ ت التأكيد على النواحي الفنية

و الراحل الساسية ف تعلمها. 
 ) سنوات حت يتبي للقارئ      و09 / 06      أما الفصل الرابع و الخي فخصصناه للمرحلة العمرية (

 العاملي ف هذا الال العلقة بي السمات العقلية و النفسية و السدية و الجتماعية للطفال
 (السباحي) ف هذه الرحلة، كونا مسألة أساسية لزمة لم تساعدهم على تطيط الهداف و إختيار

أحسن الوسائل و الطرق الت تتماشى و الفئة العمرية الت هم بصدد التعامل معها. 
       أما الباب الثان فخصصناه للجانب اليدان (التطبيقي)، و إحتوى على ثلثة فصول، الول خاص

 بالدراسة الستطلعية، و الثان بالنهجية التبعة ف هذا البحث، حيث ند فيه كل ما يتعلق بعينة
 البحث، و مالته، و الدوات الستخدمة لنازه و كيف ت ضبط متغيات البحث و الدراسات

 الحصائية التبعة، ليختم هذا الباب بالفصل الثالث الذي خصص لعرض النتائج و تليلها و من ث
الروج بالستنتاجات و القتراحات النبثقة عن هذه الدراسة.       

                

4



الشكلة:
 إن التطور الكبي الذي يشهده العال ف متلف الالت و اليادين و لسيما ف الال الرياضي     

 وبالخص تعليم و تعلم الهارات الختلفة ليس وليد الصدفة، لكنه ثرة جهود و دراسات علمية ميدانية
 كان مور العملية فيها هو التعلم من أجل إياد أنع السبل و أفضل الطرق و كذا الستخدام المثل

 للوسائل العلمية و التعليمية الؤدية إل تقيق أحسن النتائج على جيع الصعدة ، فأين نن من هذا كله
 عندما نتتبع العمل الذي يقوم به معظم الدربي الشرفي على رياضة السباحة ف الفرق والندية

 الرياضية، حيث نلحظ أن معظم التدخلت يغلب عليها طابع العشوائية و الرتالية  ف تصحيح أداء
 السباحي، وكذا اختلف أنواع التغذية الراجعة الستعملة ف تدخلتم سواء من حيث توقيتها أو من
 حيث طبيعتها عند السباحي، ولتبيان أهية التغذية الراجعة ف عملية التعلم وكذلك الوسائل التعليمية

 الديثة أردنا القيام بذا البحث لعرفة أثر كل أسلوب من هذه الساليب ف عملية التعلم ف الال
الرياضي وخاصة ف رياضة السباحة، وعليه طرحنا السؤال الرئيسي التال :

 السباحة عند 2 ف تعلم بعض مهارات1 التغذية الراجعة النواع من استخدام بعضهل يؤثر- 
سنوات؟ 09-06 البتدئي سن

 ولغرض هذا طرحنا السئلة الفرعية التالية:
  استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي الثابت فوقهل يؤثر- 

سنوات ؟ 09-06 سطح الاء عند البتدئي سن
 ضربات ف تعلم مهارة النزلق المامي مع هل يؤثر- استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة 

سنوات ؟ 09-06 الرجلي باستخدام اللوح عند البتدئي سن
  ف تعلم مهارة النزلق المامي مع حركةهل يؤثر-  استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة 

سنوات ؟ 09-06 الذراعي باستخدام اللوح عند البتدئي سن
 - ما هو أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة الدروسة ف تعلم مهارات السباحة قيد الدراسة عند

سنوات ؟ 09-06 البتدئي سن

  .أنواع التغذية الراجعة المدروسة في البحث هي:  المتزامنة، النهائية، المضخمة   -1

2
النزلق المامي مع ضربات الرجلين، ،النزلق المامي الثابت فوق سطح الماء مهارات السباحة المدروسة في البحث هي:   -2  

 .النزلق المامي مع حركات الذراعين
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أهداف البحث:
يهدف الباحث من خلل هذا البحث إل ما يلي :

الدف الرئيسي:
 السباحة  التغذية الراجعة ف تعلم بعض مهارات النواع منالتعرف على تأثي استخدام بعض- 

سنوات. 09-06 عند البتدئي سن
 الهداف الفرعية:

 - التعرف على تأثي استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي
سنوات . 09-06 الثابت فوق سطح الاء عند البتدئي سن

 - التعرف على تأثي استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع
سنوات . 09-06 ضربات الرجلي باستخدام اللوح عند البتدئي سن

 - التعرف على تأثي استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع
سنوات . 09-06 حركة الذراعي باستخدام اللوح عند البتدئي سن

 - معرفة  أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة الدروسة ف تعلم مهارات السباحة قيد الدراسة
سنوات . 09-06 عند البتدئي سن
فروض البحث:

الفرض الرئيسي:
  التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم بعض مهارات السباحة قيد النواع منيؤثر استخدام بعض- 

سنوات، وأحسن نوع من التغذية الراجعة هو الفورية (النهائية). 09-06 الدراسة عند البتدئي سن
الفروض الفرعية: 

 - يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي الثابت
سنوات . 09-06 فوق سطح الاء عند البتدئي سن

 - استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة يؤثر ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي مع
سنوات . 09-06 ضربات الرجلي باستخدام اللوح عند البتدئي سن

 حركة- استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة يؤثر ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي مع 
سنوات . 09-06 باستخدام اللوح عند البتدئي سنالذراعي 
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 - أحسن أنواع التغذية الراجعة الدروسة هو التغذية الراجعة النهائية  ف تعلم مهارات السباحة قيد
سنوات . 09-06 الدراسة عند البتدئي سن

مصطلحات البحث
- التغذية الراجعة:

 ): إل أن مفهوم التغذية الراجعة من الفاهيم التربوية الديثة96م، 2006    يشي (مسعد ممد زياد، 
 الت ظهرت ف النصف الثان من القرن العشرين غي أنا لقت إهتماما كبيا من التربويي و علماء النفس

 ) و قد تركزت ف البداية بجال معرفة1948وكان أول من وضع هذا الصطلح هو ( نوبرت و إنيي 
 النتائج ، و إنصبت ف جوهرها على التأكيد فيما إذا تققت الهداف التربوية و السلوكية خلل عملية
التعلم أم ل، وما ل شك فيه أن التغذية الراجعة و معرفة النتائج مفهومان يعبان عن ظاهرة واحدة.  

التغذية الراجعة النهائية: 
       تظهر من خلل تسميتها بأنا تكون بعد ناية العمل مباشرة (الاولة مباشرة)، حيث يقول (مفت

 ):" التغذية  الراجعة  سريعة  بعد  الداء  مباشرة, تتم بعد إناء  إحدى الهارات، 2002إبراهيم حاد، 
 الركية ، كالتغذية الراجعة  من جانب  الدرب "، و طبقا لصدر توقيت استخدامها, فهي تكون بعد
 ناية العمل، وتكون خارجية. والتغذية الراجعة النهائية تتصل وتعقب السلوك اللَحظ مباشرة ، وتزود

 التعلم بالعلومات ، أو التوجيهات والرشادات اللزمة لتعزيز السلوك ، أو تطويره أو تصحيحه.
التغذية الراجعة التزامنة: 

 هي العلومات الت يتلقاها التعلم حول إجابته الصحيحة ، وهي تزويد التعلم بالعلومات بشكل متزامن
) 20 م،2006مع الركة. ( عطا ال، 

التغذية الراجعة الضخمة:
. )20 م،2006 تعن تلقي التعلم لعلومات حول استجاباته أو حول عمله ف ناية الصة.( عطا ال، 

التعلم:
 ) إن التعلم هو عملية تغيي مستمر ف سلوك الفرد، نتيجة اكتسابه العارف86 م،1994(إبراهيم بسيون، 

 و العادات و الهارات , تت شروط المارسة , و من خلل التعايش الستمر والتفاعل مع الخرين ف
 ) بأن123م، 1991 و حسن علوي، 143 م،1992الياة العامة. و يتفق كل من (عطيات خطاب، 
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 التعلم هو التغيي ف الداء أو تعديل ف السلوك عن طريق البة و الران ، وهذا التعديل يدث أثناء
إشباع الفرد لدوافعه و بلوغه لهدافه.

 ) بأن نتائج التعلم تظهر لدى الفرد من خلل ألوان75م ،2002     و يرى (مهدي ممود سال، 
النشاط الذي يقوم به.  

 الهارة:
      الهارة هي قدرة الفرد على القيام بأعمال مددة و بكفاءة عالية, وبدون النظر والنتباه الكامل

 لريات المور والسارات الركية, أي أن تكون العملية الت يقوم با الرياضي وفق نظام ذات
 بت,حيث تشارك ف العمل  العضلت العاملة القصودة من الركة فقط, دون عضلت أخرى,

وبأكثر اقتصاد للوقت و الهد.

- الهارة الركية: 
      الركة تعطي للمشاهد النطباع حول نوعية اللعبة, و حول نوعية الداء , و كذلك" تعطي

 ).64م، 1987للمشاهد أن أداء الركة بسيط, مكتسب من خلل العمل العضلي" (وجيه مجوب، 
 و"الهارة هي توقيت عال للجهاز العصب , الذي ينظم عمل العضلت مع الواس والحساس الداخلي

 للتعجيل منه , ومستقبلت حسية ذاتيـة, و تكـون إحساس حركي الذي هو بالساس استجابة
للمثي الذات , أو إدراك للتغيي ف أي وضع.

 
  :السباحة- 

      هي إحدى النشطة الت تارس ف الوسط الائي , يكن لكل النسي مارستها و على متلف
أعمارهم ، كما أنا تكسب مارسيها القوة واليوية والنشاط.

  :البتدئ ف السباحة- 
      هو الذي ل يسبق أن مارسة رياضة السباحة من قبل أو هو ذلك الشخص الذي ليس له ماضي

رياضي ف رياضة السباحة.

الدراسات السابقة 
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:تهيد
        هناك العديد من الدراسات الت أجريت و الت تناولت التغذية الراجعة ف الــال الرياضي ،

 و الدف من التعرض لثل هذه الدراسات هو التعرف على أثر التغذية الراجعة و علقتها بستوى الداء
 الهاري، و كذلك إلقاء الضوء على أهم نتائج هذه الدراسات و مقارنتها مع نتائج الدراسة الالية،

و سوف نتعرض ف هذا الزء إل بعض الدراسات هي الكالتال :      

م (رسالة دكتوراه)1980:  سهام عبد ال   دراسة   -1
التغذية الرتدة و تأثيها على إكتساب بعض مهارات كرة السلة.موضوعها: 

        وتدف هذه الدراسة إل ماولة التعرف على أثر التغذية الرتدة على تعلم مهارة التصويب ف كرة
السلة من حيث الدقة و السرعة بإستخدام جهاز السجل الرئي.

 طالبة من طالبات الصف الدراسي الثان بكلية التربية الرياضية للبنات170      و تضمنت عينة الدراسة 
بالقاهرة، اخترن بالطريقة العشوائية ت توزيعهن إل سبع مموعات.

       وقد أجرت الباحثة التطابق من حيث الدقة و السرعة على ضوء نتائج القياس القبلي حت يكن
إياد التكافؤ الطلوب، و وزعت الموعات السبع على أنواع التغذية الرتدة الختلفة توزيعا عشوائيا:

الوعة الول: ذاتية.
الموعة الثانية: سعية فورية.
الموعة الثالثة: سعية مرجأة.

الموعة الرابعة: بصرية فورية.
الموعة الامسة: بصرية مرجأة.

الموعة السادسة: سعية بصرية فورية.
الموعة السابعة: سعية بصرية مرجأة.

     و قامت الموعات السبع بعشر ماولت للتصويب على السلة، و قامت الباحثة بتسجيل الزمن
الكلى لداء التصويبات العشرة و عدد الصابات الناجحة.

    و أسفرت بعض نتائج هذه الدراسة عن الت:

أول – الدقة ف التصويب.
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 - جيع أنواع التغذية الرتدة الستخدمة ف هذا البحث سواء منها الفورية أو الرجأة لا أثر إياب على1
تعلم الدقة ف التصويب ف كرة السلة.

- فاق التحسن ف مموعة التغذية الرتدة السمعية و البصرية النواع الخرى.2
- كان أثر التغذية الرتدة البصرية أكب من تأثي التغذية الرتدة السمعية بفرق معنوي.3
- ل يوجد فرق بي التغذية الرتدة الذاتية و التغذية الرتدة السمعية.4
- ل يوجد فرق بي التغذية الرتدة الفورية و التغذية الرتدة الرجأة.5
 - كان أثر التغذية الرتدة السمعية البصرية الفورية أكب من أثر النواع الخرى للتغذيات الختلفة6

و بفرق معنوي عدا التغذية الرتدة البصرية الفورية الت كانت تليها.
ثانيا – السرعة ف التصويب:

 جيع أنواع التغذية الرتدة الستخدمة ف هذا البحث لا أثر إياب على تعلم السرعة ف التصويب ف كرة
السلة عدا التغذية الرتدة الذاتية و التغذية الرتدة السمعية (الفورية و الرجأة).

 فاق التحسن ف مموعة التغذية الرتدة السمعية البصرية النواع الخرى من التغذية الرتدة الستخدمة ف
هذا البحث و بفرق معنوي.

 تسنت مموعة التغذية الرتدة البصرية و لكن بالرغم من وجود فرق بينها و بي التغذية الرتدة السمعية
و التغذية الرتدة الذاتية فإن الفروق ل تكن معنوية.

ل يوجد فرق بي التغذية الرتدة الذاتية و التغذية الرتدة السمعية على سرعة التصويب.
 تسنت الموعات ف سرعة التصويب بإستخدام التغذيات الرتدة الختلفة و لكن كانت التغذية الرتدة

السمعية البصرية الفورية و الرجأة أقوى النواع .

) 2002- دراسة: إسلم ممد ممود سال( 2
 :   اثر استخدام بعض أساليب التغذية الرتدة على سرعة اكتساب و إتقان جلة التمريناتموضوعها

لطلب الصف الول بكلية التربية الرياضية
 بدف التعرف على تأثي استخدام بعض أساليب التغذية الرتدة على سرعة اكتسابهدف البحث: 

و إتقان جلة  التمرينات لطلب الصف الول  بكلية التربية الرياضية
إجراءات الدراسة:

 طبقت هذه الدراسة على عينة من طلب الصف الول بكلية التربية الرياضية للبني بالسكندرية ،    
 ) طالبا حيث ت تقسيم العينة إل ثلث مموعات ( مموعتي تريبيتي ، و مموعة60بلغ عددهم (

 ) طالب لبنامج تعليمي  باستخدام20ضابطة ) حيث خضعت الموعة التجريبية الول و عددها (
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 التغذية الرتدة الفورية الداخلية الارجية الدعمة بعرفة الداء، وخضعت الموعة التجريبية الثانية
 ) طالب لبنامج تعليمي باستخدام التغذية الرتدة الفورية الداخلية الارجية بعرفة الداء،20وعددها (

 ) طالب فقد خضعت لبنامج تعليمي باستخدام الشرح والنموذج20أما الموعة الضابطة وعددها (
و ذلك ف تعليم جلة التمرينات قيد الدراسة.

أهم النتائج:
 أسفرت هذه النتائج عن تفوق الموعتي التجريبيتي على الموعة الضابطة، كما تفوقت الموعة     

التجريبية الول على الموعة التجريبية الثانية 

 )1999- دراسة: ليلى عباس سليمان(3
 تأثي التغذية الرتدة الفورية والؤجلة على سرعة التعلم ومستوى الداء للقفز داخل مععنوان البحث: 

الفرد خلفا على جهاز حصان القفز
 التعرف على تأثي التغذية الرتدة الفورية والؤجلة على سرعة و نسبة معدل التعلم هدف البحث:

 ومستوى الداء لهارة القفز داخل مع الفرد خلفا على جهاز حصان القفز و ذاك من خلل وضع
برنامج تعليمي

إجراءات الدراسة:
  طالبة بالطريقة العمدية من طالبات الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنات54      ت اختيار

 بالماهيية العربية الليبية ، حيث قسمت العينة إل ثلث مموعات ، حيث كانت الموعة الول
  و يستخدم معها التغذية الرتدة الفورية ، وكانت الموعة الثانية تريبية و عددها18تريبية وعددها 

  و يستخدم18 و يستخدم معها التغذية الرتدة الؤجلة، أما الموعة الثالثة فكانت ضابطة و عددها 18
   معها الطريقة التقليدية 

أهم النتائج: 
 أوضحت هذه الدراسة أن استخدام كل من التغذية الرتدة الفورية والؤجلة أدى إل تسن       

 مستوى الداء للقفز داخل مع الفرد خلفا على جهاز حصان القفز، كما أشارت إل أفضلية أسلوب
التعليم باستخدام التغذية الرتدة الؤجلة عن التغذية الرتدة الفورية

 )2001- دراسة : ممود ممد ممد حسن(4
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 فعالية التغذية الراجعة الدعمة ف تعليم الملة الركية على جهاز التمرينات الرضية فعنوان البحث: 
 رياضة المباز وعلقتها بستوى الداء الهاري لطلب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط  

هدف البحث: 
     معرفة مدى فاعلية أسلوبي متلفي من التغذية الراجعة الدعمة بإستخدام كل من الفيديو و الصور
 التسلسلة ف تعليم الهارات الساسية للجملة الركية على جهاز التمرينات الرضية ف رياضة المباز

لدى طلب كلية التربية الرياضية.
إجراءات الدراسة:

 طالبا من طلب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ، حيث ت 60أجريت هذه الدراسة على       
  طالبا،20تقسيم العينة إل ثلث مموعات (مموعتان تريبيتان و مموعة ضابطة ) و يثل كل مموعة 

 حيث خضعت الموعة التجريبية الول لستخدام الصور التسلسلة كأحد أساليب التغذية الراجعة
 ،وخضعت الموعة التجريبية الثانية  لستخدام الفيديو كأحد أساليب التغذية الراجعة ، بينما خضعت

  أسابيع بواقع8الموعة الضابطة للتدريس بالطريقة التقليدية العتادة، و ت تطبيق البنامج التعليمي  ف 
دقيقة. 90دروس زمن كل درس  4 وحدات تعليمية وتكونت كل وحدة تعليمية من 6
أهم النتائج:  

       توصلت هذه الدراسة إل أن أسلوب التغذية الراجعة باستخدام الصور التسلسلة والفيديو
 والطريقة التقليدية لا تأثي فعال على مستوى أداء الملة الركية على جهاز التمرينات الرضية ف

 المباز ،كما أن أسلوب التغذية الراجعة الدعمة باستخدام الفيديو أفضل من التغذية الدعمة بالصور
التسلسلة.

) 1990- دراسة: غازي السيد يوسف (5
 دراسة تليلية لتأثي استخدام التغذية الرتدة على مستوى تعليم بعض الهارات ف كرةعنوان البحث: 

القدم
هدف البحث: 

 بدف التعرف على تأثي استخدام بعض أشكال التغذية الرتدة على مستوى تعليم بعض مهارات      
كرة القدم بالقارنة بالطريقة التقليدية ف التعليم.

إجراءات الدراسة:
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  طالب من طلب كلية التربية الرياضية للبني120     أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية قوامها 
 بامعة الزقازيق ، حيث ت تقسيم العينة إل أربعة مموعات متكافئة ثلثة تريبية ومموعة ضابطة ،

 حيث خضعت الموعة التجريبية الول لستخدام التغذية الرتدة السمعية، وخضعت الموعة التجريبية
 الثانية لستخدام التغذية الرتدة البصرية ، وخضعت الموعة التجريبية الثالثة لستخدام التغذية الرتدة

 البصرية السمعية وخضعت الموعة الضابطة لستخدام الطريقة التقليدية التبعة لتعليم الهارات الساسية
ف كرة القدم.
أهم النتائج:

 قد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن ارتفاع معدل تأثي مموعة التغذية الرتدة السمعية البصرية          
 ف عملية تعليم بعض مهارات كرة القدم عن باقي الموعات التجريبية، عدم فاعلية الطريقة التقليدية

الستخدمة ف عملية تعليم بعض مهارات كرة القدم

 )2002- دراسة: ممد احد عبد الرزاق (6
 تأثي التغذية الراجعة الدعمة باستخدام  التحليل الكيفي على بعض التغيات البدنيةعنوان البحث: 

الاصة ودقة و مستوى ضربة الزاء ف كرة القدم
 التعرف على تأثي التغذية الراجعة الدعمة باستخدام التحليل الكيفي على القوةهدف البحث : 

.القصوى للرجلي ، والقوة الميزة بالسرعة للرجلي ، ودقة ضربة الزاء و مستوى أدائها ف كرة القدم
إجراءات الدراسة:

  لعب من طلب تصص كرة القدم بكلية التربية الرياضية16    طبقت هده الدراسة على 
 ببورسعيد ، حيث ت تقسيم العينة إل مموعتي الول تريبية والثانية ضابطة ، و استمرت التجربة لدة
 ثانية أسابيع و قدم للمجموعة الول التغذية الراجعة الدعمة باستخدام الفيديو  والتحليل الكيفي ، أما

الموعة الثانية فخضعت لسلوب النموذج والشرح وتصحيح الخطاء.
أهم النتائج:

     توصلت هذه الدراسة إل أن استخدام التغذية الراجعة الدعمة باستخدام الفيديو والتحليل الكيفي
 لتحسي وتطوير القوة القصوى للرجلي، والقوة الميزة بالسرعة للرجلي، ودقة تصويب ضربة

 الزاء ،و مستوى أداء ضربة الزاء ف كرة القدم أفضل  من استخدام النموذج والشرح و تصحيح
الخطاء.
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 )1995- دراسة: عواطف صبحى عمارة (7
 تأثي التغذية الراجعة الدعمة باستخدام الوسائل التعليمية على تسي أداء الضربةعنوان البحث: 

الساحقة ف الكرة الطائرة.
 تدف هده الدراسة إل التعرف على تأثي التغذية الراجعة الدعمة باستخدام الفيديوهدف البحث: 

.على أداء ودقة الضربة الساحقة الستقيمة براحله ف الكرة الطائرة
إجراءات الدراسة:

  طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق ،حيث ت18     طبقت هذه الدراسة على 
اختيار العينة بالطريقة العمدية وت استخدام الفيديو كتغذية راجعة  مدعمة ف البنامج.

أهم النتائج:
     أسفرت هذه الدراسة عن أهية استخدام التغذية الراجعة الدعمة بالفيديو والذي له اثر اياب على

تسي الداء الفن ودقة التوجيه لداء الضربة الساحقة ف الكرة الطائرة.

) 1991 دراسة: فايز ممد بسيون (-8
 تأثي تقدي معلومات العرفة بالداء وزمن تقديها على الستوى الرقمي والهاري لسباقعنوان البحث: 

الوثب الطويل
 تدف هذه الدراسة إل التعرف على تأثي تقدي معلومات العرفة بالداء واختلفهدف البحث : 

زمن تقديها على الستوى الرقمي و الهاري لسباق الوثب الطويل
إجراءات الدراسة:

  طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة،40    طبقت الدراسة على 
  طالبات واستمرت التجربة لدة أربعة أسابيع10حيث قسمت العينة إل أربع مموعات كل مموعة 

 بواقع ثلث مرات أسبوعيا وقدم للمجموعات معلومات العرفة بالداء حيث حصلت الموعة الول
  ثانية، وحصلت الموعة25على العلومات الاصة بأخطاء أدائهن بعد اتام أداء الاولة بزمن قدره 

 ثانية، وحصلت الموعة الثالثة على العلومات 35 الثانية على العلومات الاصة بأخطاء أدائهن بعد
  ثانية ، وحصلت الموعة الرابعة على العلومات الاصة بأخطاء أدائهن45الاصة بأخطاء أدائهن بعد 

 ثانية.55بعد 

أهم النتائج:
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  ثانية تعد الفترة الزمنية الثلى الت25    توصلت هذه الدراسة إل أن تقدي معلومات العرفة بالداء بعد 
يب أن تنقضي بعد إتام أداء ماولة الوثب الطويل.

 )1994 دراسة: حسام رضوان كامل (-9
 اثر استخدام بعض وسائل التغذية الراجعة على تسن مستوى أداء ناشئ سباقاتعنوان البحث: 

الواجز.
 إل التعرف على اثر استخدام بعض وسائل التغذية الراجعة على   تدف هذه الدراسةهدف البحث:

تسن مستوى الداء للناشئي ف سباقات الواجز.
إجراءات الدراسة:

  طالب من طلب كلية التربية الرياضية، حيث قسمت العينة إل30طبقت الدراسة على       
 مموعتي إحداها تريبية والخرى ضابطة حيث خضعت الموعة التجريبية لستخدام تغذية راجعة

.داخلية خارجية، بينما خضعت الموعة الضابطة لستخدام تغذية راجعة خارجية
أهم النتائج:

       تبي من هذه الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية بي الموعتي التجريبية والضابطة ف
 لصال الموعة التجريبية.0.01م حواجز عند مستوى معنوية 110سباق 

)(ماجستي)1976- دراسة: احد شحاتة احد (10
اثر رؤية لعب المباز لصورة أدائه على رفع مستواه الهارى.عنوان البحث: 
هدف البحث :

     و تدف هذه الدراسة إل التعرف على اثر رؤية لعب المباز لصورة أدائه على رفع مستواه
الهارى، و من خلل الدف الساسي حدد الباحث الواجبات التالية :

 - التعرف على مدى فاعلية طرق التدريس التقليدية الت تقوم على الشرح و النموذج ف تعليم1
مهارات المباز.

 - التعرف على مدى فاعلية طريقة التدريس الت تقوم على استخدام الوسائل العينة التعليمية (الصورة2
غي الركزة) ف تعليم مهارات المباز.

 - التعرف على مدى فاعلية طريقة التدريس الت تقوم على استخدام الوسائل العينة التعليمية (الصور3
الركزة) ف تعليم مهارات المباز.

إجراءات الدراسة:
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  طالبا من طلب القسم الداخلي بالصف الول بكلية التربية الرياضية176  وتضمنت عينة الدراسة 
للبني بالسكندرية ،  و قد ت تقسيمهم إل ثلث مموعات مموعتي تريبيتي ومموعة ضابطة.

 كما استخدم الباحث لنة من الكام العتمدين من التاد العام للجمباز للحكام على مستوى الداء
الركي للمهارة الختارة ف التجربة على جهاز حصان القفز (القفزة داخل).

أهم النتائج:
 أسفرت بعض نتائج هذه الدراسة عن الت:

 - تؤثر طريقة الشرح و النموذج و الصورة الركزة تأثيا واضحا على تقدم مستوى الداء الركي1
للمهارة الركية (القفز داخل على جهاز حصان القفز ).

 - كانت النسبة الئوية لتقدم الموعة التجريبية الثانية اكب منها ف الموعة التجريبية الول وهذا يدل2
 على مدى تأثي التدريب النظم للمجموعتي التجريبيتي عنها ف الموعة الضابطة الت تستخدم الشرح

والنموذج فقط.
 - أن البنامج القترح لتعليم مهارة القفز داخل على جهاز حصان القفز باستخدام طريقة الشرح3

 والنموذج و الصورة الركزة يكن أن يكون بثابة طريقة أسرع ف تطوير مدى الهارة و الذي يؤثر ف
الرتفاع بالستوى.

     و من نتائج هذه الدراسة يتضح لنا أن النموذج يعتب وسيلة مساعدة إل حد ما ف تعليم إحدى
مهارات المباز.

تليل الدراسات الشابة:
   لغرض تليل هذه الدراسات نتبع الطوات التالية:

: من خلل ما قدمناه من دراسات لحظنا أن النهج التبع هو النهج التجريب.النهج التبع
 : العينة الت درست هي كلها عينة من طلبة معاهد وكليات تابعة للتربية الرياضية، ت اختيارهمالعينة

بطريقة مقصودة.
  اختلفت الدراسات ف اختيار نوع الرياضة الدروسة فهي تنوعت بي رياضةنوع الرياضة الختارة:

 فردية وتركزت حول المباز وألعاب القوي، ورياضة جاعية، وتركزت حول كرة القدم، كرة السلة،
والكرة الطائرة.

  ف تليلنا للتغذية الراجعة الدروسة فائنا لحظنا أن التغذية الراجعة تنوعت فهينوع التغذية الراجعة :
داخلية وخارجية باستخدام الفيديو، واستخدام الصورة، كما أنا كانت شفهية، بصرية وسعية.
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نقد الدراسات السابقة:
    إن الدراسة الت نن بصدد انازها هي دراسة تعتمد، على التغذية الراجعة حسب توقيت

 استخدامها، وهذا النوع ل يظهر ف الدراسات السابقة العروضة بالرغم من أن توقيتها كان ظاهرا ف
 توزيعها لكنها ل تسمى صراحة كنوع قائم بذاته. حيث أن التزامنة والفورية والتأخرة من أهم النواع

الت نيزها ف تدخلت الشرفي على العملية التعليمية التعلمية ف رياضة السباحة.
  سنوات. وهذه العينة ل تصادف09-06   كذلك من حيث العينة فإننا اخترنا الرحلة العمرية 

 دراستها من خلل الواضيع الت بوزتنا وهي تعتب من الراحل السنية أو العمرية الت يكون فيها التعلم
للمهارات الركية كبيا.

    وكذلك من حيث نوع الرياضة الدروسة فإننا لحظنا تنوع ف الرياضات التناولة للدراسة ل
نصادف رياضة السباحة وهو شيء مهم وخاصة ف هذه الرحلة العمرية وهذا النوع من الدراسة.
هذه أهم السباب الت دفعتنا إل اختيار هذه الدراسة وكذا الرحلة العمرية ونوع التغذية الراجعة.
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 الدراســــة
النـــظرية
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مدخل الباب الول:
    جرت العادة ف كل البحوث و الدراسات العلمية أن يصص أصحابا جانبا للدراسة النظرية، يتم

 التطرق فيها إل كل ما له علقة بالوضوع قيد الدراسة و ما من شئنه أن يساعد الباحث ف عمله،
 كون هذه الدراسة النظرية ف حد ذاتا ثرة ما توصل إليه أصحابا من نتائج بوث علمية و لذلك من

 ، لا لا من أهية ف إثراء البحث و التعرف على الوانب التعلقةالضروري ربطها بالانب التطبيقي
بوضوعه.

    و نشي إل أنه ل يكن الستفادة من الدراسة النظرية إذا ل تكن لا علقة وطيدة بوضوع البحث،
 و هنا تظهر قدرة الباحث ف التعامل مع الدراسة النظرية، بيث يب تفادي الشو و كل ما هو خارج

عن الوضوع من جهة، و الستفادة من كل ما ورد فيها و توظيفه ف الانب التطبيقي.
     و بدورنا إعتمدنا ف هذا الباب على الانب النظري حيث إحتوى علــى أربعــة فصــول ، الول
 خصص للتغذية الراجعة  و أساليبها و طرق تقديها كونا جوهر الظاهرة قيد الدراسة، أما الفصل الثان
ــد  فجاء ليبي مفهوم التعلم و التعلم الركي، و كذا الهارة الركية، ليأت بعده الفصل الثالث الذي ن
ــا  فيه تعريف السباحة، من خلل التطرق إل فوائد مارستها، و العوامل الساعدة على تعلمها، إذ ركزن
ــراد ــة ال  على نوع السباحة الرة ( الزحف على البطن ) كونا ميدان تريب أساليب التغذية الراجع

) سنوات. 09 / 06دراستها، أما الفصل الرابع و الخي فخصصناه للمرحلة العمرية (
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. – خلصة

تهيد 
       التغذية الراجعة هي كل العلومات الت يصل عليها التعلم من مصادر متلفة قبل، أو أثناء، أو بعد

 العمل، و هي عبارة عن عملية متواصلة تتبع التعلم خلل جيع مراحل التعلم، سواء كانت الستجابة
 صحيحة أو خاطئة، كما هي النقطة الساسية الت تساعد على رفع الكفاءة العملية عند التعلم من

 حيث الدراك الركي للفرد القائم بالداء، و يكنه من إجراء كل التغيات و التعديلت اللزمة ف
الهارات الركية. 

      و للتغذية الراجعة أساليب و أصناف متلفة و متنوعة شاملة تص توجيه الفرد نو أدائه فتبي له
 الداء التقن فيثبته، و الداء الغي متقن فيحذفه، و بذلك يستطيع تسي الداء ما يسمح بإستمرارية

العملية التعليمية. 
  
- مفهوم التغذية الراجعة:1

 الراجعة دورا هاما ف التعلم ، فهي تعطي معلومات عن كيفية التقدم ف التعلم       تلعب التغذية
 و كيفية تقدم التعلم ، و كمية ما تعلمه و عدد أخطائه و أنواعها، إذ يعتب النسان كائنا ذات الضبط
 و التحكم و أنه قادر على توجيه و ضبط سلوكه لتحقيق أهداف معينة ، و معلومات التغذية الراجعة

 لا الثر الكبي ف توجيه التعلم حيث تسمح للفرد بالتعرف على أخطائه و مقارنة أدائه بالستوى
 الطلوب ، لذا يب أن تقدم بالطريقة الناسبة للمهارة التعلمة.

 ): إل أن التغذية الراجعة هي جيع العلومات الت يكن أن16م،2006      يشي (عطاء ال احد، 
 يصل عليها التعلم من مصادر متلفة (داخلي ، خارجي أو كليهما معا)، قبل أو أثناء أو بعد العمل،

 لتعديل سلوك أو عند حدوث إستجابة مرادة. كما أنا مهمة ف عملية التعلم، و هي ل تتوقف عند حد
 معي، أو عند الوصول إل الناز الرغوب فيه، بل تتبع التعلم خلل جيع مراحل التعلم و تسي معه،
 و هذه العلومات تتغي تبعا لدف، و نوع الناز (الستجابة)، حيث تكون العلومات ملئمة لستوى

 التعلم و مرحلة التعلم.
 ): إل أن التغذية الراجعة ف مال التعلم الركي عبارة عن49م،1995     يشي (سعيد خليل الشاهد، 

 " معلومات تشي إل حدوث خطأ أو قصور ف الداء الركي أو ف نتائج هذا الداء" و يضيف بأن
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 للتغذية الراجعة بختلف أنواعها دورا أساسيا ف التعلم الركي ، فإذا كان التكرار ف غياب التغذية
 الراجعة ينتج عنه زيادة ف الهد و الوقت اللزمي لدوث التعلم كنتيجة لعدم معرفة التعلم بأخطائه

 كما أن التعلم البن على الطاء ف الداء يؤدي إل ثباتا ف المرات العصبية و بالتال يصعب
تصحيحها.

 : إل أن مفهوم التغذية الراجعة من الفاهيم التربوية)96م، 2001      و يشي (مسعد ممد زياد، 
 الديثة الت ظهرت ف النصف الثان من القرن العشرين ، إذ لقت إهتماما كبيا من التربويي و علماء

 م" وقد تركزت ف بدايات1948النفس ، و كان أول من وضع هذا الصطلح هو "نوبرت و اينرى 
 الهتمام ف مال معرفة النتائج ، و إنصبت ف جوهرها على التأكيد فيما إذا تققت الهداف التربوية
 و السلوكية خلل عملية التعلم أم ل ، و ما ل شك فيه أن التغذية الراجعة و معرفة النتائج مفهومان

يعبان عن ظاهرة واحدة. 
 ): بأنا هي الاصية الت تتميز با نظم التحكم الغلقة189م، 1997    ويعرفها (ممد حسن علوى، 

 و تشي إل العلومات الرتدة الت توضح القدرة على الحساس بالخطاء و القيام بعملية التصحيح.
 ): أنا نظام التعليم الذات الرتكز على إنرافات النازات53م،2002    و يعرفها (كريستوفر ولف ، 

للمتعلمي.
 ):  بأنا العلومات الت تعطى للمتعلم عن247م،2002    بينما يعرفها (مروان عبد اليد إبراهيم، 

الناز ف ماولة لتعلم الهارة و الت توضح دقة الركة خلل أو بعد الستجابة أو كليهما.           
     كما يضف هذا الخي على أنا تقوي الفرد لسلوكه و أدائه و ماولة تصحيح السلوك و تعديله

 مستقبل ف ضوء نتائجه ، و كذلك يكن التعبي عنها بأنا التابعة اليدانية الرتبطة بإستجابات الفرد نو
 الواجب.

 ): بأنا تلك العملية الت تعتمد ف شكلها و مضمونا239م، 1992     و يعرفها (أحد أمي فوزي، 
 على طبيعة الداء الصادر عن التعلم و تساعده على تعديل إستجاباته القبولة و تقويتها فيزداد معدل

 ظهورها ف الواقف التالية التشابة ، أو هي العملية الت تعمل على توجيه السلوك و تعديله و تقويته ف
 ضوء نتائجه.

 ): أنا عملية يتم فيها تقدي العلومات تلو الستجابة سواء282م، 1998     و يرى (ممد البغدادي، 
 كانت الستجابة صحيحة أو خاطئة ، و التغذية الراجعة عامل أساسي ف زيادة دافعية التعلم من أجل
 إكتشاف الستجابة الصحيحة و البقاء عليها ، وف حالة عدم وجودها يفقد التعلم حاسه و هته أي
أن التغذية الراجعة تيسر الحتفاظ بالعلومات ف الذاكرة طويلة الدى و تنظيم السترجاع.           
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 ): أنه يكن التعرف على ماهية التغذية الراجعة من خلل238م، 1992     كما يذكر (أحد أمي، 
 طبيعة العمليات الت يقوم با الفرد أثناء ماولته الستمرة لكتساب الهارة الركية الرياضية ، و هذه

 العمليات تدث حسب الترتيب التال :
 - يدد التعلم الدف الركي عن طريق وصف العلم أو الدرب للمهارة أو البيان العملي الذي يؤديه1

 أو عن طريق الصور أو الفلم الت توضح طريقة الداء أو عن طريق كل هذه الساليب متمعة.
 - يصدر التعلم مموعة من الستجابات الركية ينتقيها من ضمن مموعة من الستجابات الت2

 يستطيع إصدارها و الت يتوقع من خللا تقيق الدف.
 - يقق التعلم من خلل هذه الستجابات نتيجة معينة يدرك آثارها إما بطريقة ذاتية حيث تده3

 حواسه بعلومات عن مدى صحة أو خطأ هذه الستجابات ، أو عن طريق مثيات خارجية تدد له
 أيضا مدى النجاح أو الفشل الذي أصابته هذه الستجابات و تأت إليه عن طريق الدرب أو الزملء من
 تعليقاتم أو إشاراتم العبة عن نتيجتها أو عن طريق الصور أو الفلم الت ت تسجيلها أثناء صدورها .

 - يقارن التعلم بي النتيجة الت حققتها إستجابته الركية و بي الدف الركي الذي يسعى إل4
 تقيقه ، و عن طريق هذه القارنة يدد مقدار الفرق بي النتيجة و الدف.

 - على ضوء الفرق بي  النتيجة الت حققها التعلم و الدف الذي يسعى إليه يصدر خللا ماولته5
 التالية مموعة من الستجابات ياول أن تكون أقرب إل الدف.

      و هكذا تقترب ماولت التعلم الستمرة خلل التدريب الرياضي شيئا فشيئا نو تقيق الدف
 الركي موضوع التعلم إل أن يتم له ذلك فنقول أن أدائه أصبح قريبا أو مطابقا للهدف الركي أو أنه

 قد تعلم الهارة الركية الرياضية.
        و ما سبق عرضه من تعاريف متعددة للتغذية الراجعة تبي للباحث أنا إتفقت على تقدي

 العلومات للفرد عن أدائه لتعديل إستجاباته الاطئة ، و تثبيت الصحيح منها.

- أهية التغذية الراجعة :2
 ): على183م، 1998 ، و مفت إبراهيم حاد، 83م، 1990       يتفق كل من (غازي السيد يوسف، 

 أن التغذية الراجعة لا أهية كبية عند تعليم البتدئي الهارات الركية ، حيث يكون تصورهم
 للمهارات غي مكتمل ، و بذا تكون الاجة إل إستخدام معلومات التغذية الراجعة لتحسي تصورهم

و أدائهم لذه الهارات . كما أنا تساعد على وضع إطار علجي يدد ما يب على التعلم القيام به.  
 ):128، م1997) ممد حسن علوي، 77م، 1993     كما يتفق كل من (ممد عبد الغن عثمان، 

 على أن التغذية الراجعة تعد من وسائل التعزيز ، حيث أن نتائج الداء الصحح و الذي يكافأ إيابيا
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 سوف يؤدي إل زيادة تسن السلوك ، بينما نتائج الستجابة الاطئة سوف تؤدي إل إنطفاء السلوك
 أو إنقاصه ، و كثيا ما تقق التغذية الراجعة اليابية وظيفة الدافعية ، فبدون العلومات الصححة

سرعان ما يفقد التعلم الماس و الرغبة ف إستكمال عملية التعلم.  

 ، 127م، 1990     كما يكن أن تدث التغذية الراجعة طبقا لا أورده كل من (غازي السيد يوسف، 
 ): ف الداء ذاته و الدراك الس168م، 2001 و ممود ممد حسن، 142م، 2000عصام عبد الالق، 

 حركي للفرد القائم بالداء ، و الت يب أن تصل إل إدراك التعلم الذي لديه القدرة على إستخدامها
ف المارسة التالية فتحدث ماولة التغيي و التعديل ما يساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية.

 ): إل أن التغذية الراجعة و56م، 1998       و يشي (أمي أنور الول و أسامة كامل راتب، 
التدعيم ، من العوامل الامة ف  تعديل العملية التعليمية ، ف سبيل الافظة على الودة.

 ):  أن من أهم أسباب ضعف العملية247م،2002       و يضيف (مروان عبد اليد إبراهيم، 
 التعليمية ، هو غياب التغذية الراجعة أو قلتها ، فهي الت تعكس مدى التفاعل بي العلم و الطالب و

 الت تؤدي إل حدوث تغييات مرغوبة ف سلوك الطلب ، وإذا صار لزاما على العلم إستخدامها
لتحقيق الهداف الت يسعى إليها.

 ) دور التغذية الراجعة ف الكشف عن الخطاء فPierre Simon, 1986, 156      و يوضح (
الشكل التال :

شكل رقم ( أ ) عملية التغذية الراجعة و الكشف عن الخطاء

                                                
                                   

 
                                                 

     

     
 ): على أن التغذية الرتدة ترشد الشخص168م، 2001    و هذا ما أكدته دراسة ( ممود ممد حسن، 

 البتدأ عند الطأ و الصواب، و تدله على الركات الت تتاج إل تغيي، و لذا فهي تعد أهم عامل
يضبط أداء أو تعلم الهارات الركية.

التصحيح

 التغذية الراجعة
المقرونة بالنموذج الحركة

كشف الخطأ النموذج

24



 : أن من أهم أغراض التقييم و التقوي، هو توفي)266 م،1998      و يرى (جابر عبد الميد جابر، 
التغذية الراجعة الصححة، اللزمة للطلب، لتبي لم مدى إجادتم ف العمل.

 خطوات التغذية الراجعة ف ):225 م،2004     و يوضح (ممد سعد زغلول ، مصطفى السايح ممد، 
 إناح عملية تقوي العمليات و الت تتوقف على إستمرارية العمليات ، و بعد النتهاء من التقوي الول

 للنظام ث إجراء التعديلت الطلوبة فيتم تقوي العمليات اللحقة و ما تنتجه من مرجات أثناء سي
العمليات.  

      يرى علماء علم النفس أن التغذية الراجعة تعد وسيلة أولية للتعزيز ، حيث أن نتائج الداء الصحح
 و الذي يكافأ إيابيا سوف يؤدي إل زيادة و تسن السلوك و الافظة عليه ، بينما نتائج الستجابات
 الاطئة سوف تؤدي إل إنطفاء السلوك أو إنقاصه ، و كثيا ما ترك التغذية الراجعة اليابية وظيفة
 الدافعية حيث ثبت أن بعض أنواع التغذية الراجعة تكون ضرورية لضاعفة مستوى دافعية التعلم و
 بدون معلومات التغذية الراجعة سرعان ما يفقد التعلم الماس و الرغبة ف إستكمال عملية التعلم.

).129م، 1990غازي السيد يوسف، (

       وما سبق يرى الباحث أن التغذية الراجعة تلعب دورا هاما ف عملية التعلم فهي تعن معلومات
 عن كيفية تقدم التعلم، و كمية ما تعمله، و عدد أخطائه و نوعها، و التغذية الراجعة أكثر أهية ف

التعلم الركي حيث تساعد التعلم على تصحيح أخطائه بسرعة.
         كما أن معلومات التغذية الراجعة تعمل على مراعاة الفروق الفردية ، حيث يصل كل متعلم

 على معلومات تتعلق بأخطاء أدائه الفردي ، و بذلك يقوم كل متعلم بتعديل أخطاء أدائه على ضوء ما
يصل عليه من معلومات.

- تصنيفات التغذية الراجعة:3
     لقد تعددت أنظمة تصنيف التغذية الراجعة اعتمادا على البادئ التبعة ف التصنيف و الباحث سوف

يسترشد ببعضها:
):  إل أن تصنيف  التغذية الراجعة هو :102م، 2001     يشي (مسعد ممد زياد، 

- حسب الصدر :3-1
 - التغذية الراجعة الداخلية : وتشي إل العلومات الت يكتسبها التعلم من خباته و أفعاله على نو

مباشر ، و عادة ما يتم تزويده با ف الراحل الخية من تعلم الهارة ، و يكون مصدرها ذات التعلم.
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 - التغذية الراجعة الارجية : تشي إل العلومات الت يقدمها العلم أو أي وسيلة آخرى لتزويد التعلم
با كإعلمه بالستجابة الاطئة أو غي الضرورية الت يب تنبها أو تعديلها.

- حسب زمن تقديها:3-2
 - التغذية الراجعة الفورية: و هي تتصل بالسلوك اللحظ مباشرة، و تزود التعلم بالعلومات أو

التوجيهات اللزمة لتغذية السلوك أو تصحيحه.
  - التغذية الراجعة الرجأة "الؤجلة": هي الت تعطى للمتعلم بعد مرور فترة زمنية على إناز الهمة أو

الداء و قد تطول أو تقصر حسب الظروف.

- حسب شكل معلوماتا :3-3
- التغذية الراجعة اللفظية.
- التغذية الراجعة الكتوبة.

-   التغذية الراجعة الجابية و السلبية:3-4
 - التغذية الراجعة الجابية : و هي العلومات الت يتلقاها التعلم حول إجابته الصحيحة و هي تزيد من

عملية إسترجاعه لباته ف الواقف الخرى.
 - التغذية الراجعة السلبية : تعن تلقي التعلم لعلومات حول إستجابته الاطئة ما يؤدي إل تصيل

دراسي أفضل. 
   و ممود عبد240م،1992و أحد أمي فوزي،  190م، 1997   يتفق كل من (ممد حسن علوي، 

): على تقسيم التغذية الراجعة إل:356م، 2006الليم، 
- تغذية راجعة داخلية: و هذا النوع هو نتيجة للداء.1
 - تغذية راجعة خارجية : و تشمل على معلومات تقدم من مصدر خارجي كالعلم أو الدرب أو2

 درجات الكام أو الفيديو، فالتغذية الراجعة الارجية تشكل إضافة للمعلومات الستقبلية من التغذية
 الراجعة الداخلية ، و العلومات القدمة من العلم يكن تقديها أول و يتم التحكم ف السلوب و الوقت

الذي تقدم فيه.
 ): أن التغذية الراجعة الداخلية هي تلك الت تتم بثيات240م،1992       و يوضح (أحد أمي فوزي، 

نابعة من الفرد نفسه و هي فورية تدث خلل الداء أو عقب النتهاء منه مباشرة و تتمثل ف :
- معلومات عن النتيجة الت حققها الداء ف البينة الارجية.1
- معلومات عن طريقة الداء و طبيعته و هذه قد تكون:2
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     أ - ل إرادية : مثل التغذية الرتدة السؤلة عن التوافق الركي لعضاء السم و ردود أفعاله
العكسية.

    ب – إرادية: حيث تعمل الستقبلت السية الداخلية بسم النسان على إمداده بعلومات عن
أدائه.

): أنواع التغذية الراجعة كالتال :252م، 2002     و يدد (مروان عبد اليد إبراهيم، 
- التغذية الراجعة الداخلية ( الصلية).1
- التغذية الراجعة التزامنة.2
- التغذية الراجعة الارجية ( التعزيزية ، العلمية ، الضافية ، الفورية ، التأخرة).3

 ): أنه نظرا لهية التغذية الراجعة ف الواقف التعليمية فقد نالت241م، 1992        يذكر (أحد أمي، 
 الدراسات الادفة إل التعرف على أنواعها و مصادرها جانبا كبيا من إهتمام علماء النفس الهتمي

بالتعلم ، و قد أسفرت هذه الدراسات عن النواع التالية:

- التغذية الراجعة الارجية:1
            وهي تلك التغذية الت تتم بثيات نابعة من خارج التعلم و تشتمل على أكثر من نوع من

 العلومات و تأت للفرد من أكثر من مصدر و قد تكون فورية أو مرجأة ، و هذه التغذية تتمثل ف
النواع التالية :

 - تغذية بعلومات عن طبيعة الداء ، وهذه العلومات يستقبلها الفرد إما خلل العمل مثل تلزم إعطاء
 العلومات مع الستجابة ، أو بعد النتهاء من الداء مباشرة أو بعد فترة من الزمن . و تكون إما بطريقة

 سعية من خلل تعليق الدرب أو وصفه للداء الصادر ، أو بطريقة بصرية عن طريق عرض فيلم ت
تصويره للداء براحله الختلفة.

 - تغذية بعلومات عن نتيجة الداء ، و هي عادة ما يستقبلها الفرد ف ناية العمل أو عقب أداء ماولة
كاملة منه عن طريق الدرب أو الزملء أثناء التدريب أو عن طريق الكم أو المهور أثناء الباريات.

- التغذية الراجعة الذاتية: 2
         و هي تلك التغذية الت تتم بثيات نابعة من الفرد نفسه و تشمل على أكثر من نوع من

 العلومات ، و هي تغذية فورية تدث خلل الداء أو عقب النتهاء منه مباشرة و تتمثل ف النوعي
التيي :
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 أ- تغذية بعلومات عن النتيجة الت حققها الداء ف البيئة الارجية ويستقبلها الفرد بأعضائه السية ف
 ناية الداء أو عقب إنتهاء ماولة كاملة منه ، فيتعرف من خللا على مدى تقيقه للواجب الركي

الذي يهدف إليه.
 ب- تغذية بعلومات عن طريق الداء و طبيعته ، و هذه العلومات يستقبلها الفرد خلل الداء عن

 طريق إحساساته الداخلية مثل الحساس بقوة الدفع العضلي و الحساس بركات الفاصل و أوضاع
أعضاء السم الختلفة.        

             يكن أن تعطى التغذية الراجعة أثناء الستجابة أو بعدها، عندما يزود الفرد بالعلومات أثناء
 أداء الهارة تعرف بتغذية راجعة فورية ، و عندما يزود الفرد بعلومات بعد إنتهاء الداء تعرف بتغذية

 راجعة مرجأة . وتأخي التغذية الراجعة الرجأة يعوق إكتساب الهارة ، و تعطيل التغذية الراجعة الفورية
يعل الهارة أكثر تفككا. 

- التغذية الراجعة الفورية والرجأة:3
 ):  بأنا تكون بعد ناية العمل مباشرة (الاولة مباشرة)، و19م، 2006        يذكر (عطاء ال أحد، 

 أنا تسمح لنا بإعطاء التصحيحات خلل ناية العمل مباشرة، و التدعيم و التحفيز على العمل بعد
 النتهاء منه، حت ل نعطي وقتا يكن من خلله أن ننسى العمل ، و بالتال فإن، التغذية الراجعة الفورية

تأت مباشرة بعد النتهاء من الاولة.
     كما يضيف بأنا تتطلب من الدرس القدرة على اللحظة، و التحليل، و أخذ القرار بسرعة حت

يعطي الجابة الفورية للمتعلم حول العمل الذي يقوم به.
 ) :"التغذية الراجعة سريعة بعد الداء مباشرة ، تتم بعد183م،1996يقول (مفت إبراهيم حاد،        

إناء إحدى الهارات الركية ، كالتغذية الراجعة من جانب الدرب " 
 ): " كلما كانت التغذية الراجعة الفورية كلما كان19م، 2006      و يضيف (عطاء ال أحد، 

التصحيح صحيحا".
        و من خلل التقسيمات التعددة لنواع التغذية الراجعة يرى الباحث ضرورة الدمج لنواعها

الختلفة و يقترح التقسيم التال: 
- التقسيم من حيث الحساس:1

* - التغذية الراجعة السمعية. * - التغذية الراجعة البصرية. * - التغذية الراجعة السمعية البصرية.
- التقسيم من حيث الكم:2

* - التغذية الراجعة العامة.  * - التغذية الراجعة الددة.
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- التقسيم من حيث التوقيت:3
* - التغذية الراجعة الفورية.  * - التغذية الراجعة الرجأة. * - التغذية الراجعة التزامنة

- التقسيم من حيث التوى:4
* - التغذية الراجعة اليابية.  * - التغذية الراجعة السلبية. 

- التقسيم من حيث الصدر:5
* - التغذية الراجعة الداخلية.  * - التغذية الراجعة الارجية.

       و يشي الباحث إل أن هناك تصنيفات عدة لنواع التغذية الراجعة و هذا ما استطاع التوصل إليه
و قد أفاد ذلك البحث ف اختيار أنواع التغذية الراجعة الستخدمة فيه.

- وظائف التغذية الراجعة:4
 يتفق العديد من الباء و الباحثي حول وظائف التغذية الراجعة حيث سنتوقف عند أهم ما توصلنا     
إليه:

 ):145م، 2002) و (ممد أحد عبد الرزاق، 293م، 2004     يتفق كل من (عادل عبد البصي علي، 
على أن من وظائف التغذية الراجعة ما يلي:

 - الوظيفة التوجيهية للتغذية الراجعة : و يعرف التوجيه بأنه مموعة العلومات الت توفرها و تقدمها1
 التغذية الراجعة لصلح أخطاء الركات أو توجيه الفرد نو أدائه ، فتبي له الداء التقن فيثبته و الداء

غي التقن فيحذفه ، و هي ترفع إنتباه التعلم إل الظواهر الراد تعلمها .
  – الوظيفة التدعيمية للتغذية الراجعة : تشكل هذه الاصية مرتكزا رئيسيا ف الدور الوظيفي للتغذية2

 الراجعة ، حيث يقول " ثورنديك" أن الفراد ييلون إل تكرار الستجابات الدعمة إيابيا أو الثابة
 و تنب الستجابات العاقبة و لذلك يب أن تكون التغذية الراجعة عن طريق التدعيم الياب أو

السلب للتقليل من الداء غي الطلوب .
 - الوظيفة الدافعية للتغذية الراجعة : تشكل هذه الاصية مورا هاما حيث تسهم التغذية الراجعة ف3

 إثارة دافعية التعلم ، و الناز و الداء التقن ، ما يعل التعلم يستمتع بعملية التعلم ، و يقبل عليها ما
يؤدي إل تعديل سلوك الفرد.  

          يعتمد التوظيف المثل للتغذية الراجعة إستقبال و  إرسال على مدى قدرتا و فاعليتها كأداة
لتحقيق العلقات اليابية بي العلم و التعلم و دفعه لتنفيذ الهداف التربوية .

  و ممود عبد الليم عبد243م، 1992        و ف هذا الصدد يشي كل من (أحد أمي فوزي، 
): على أن مهام التغذية الراجعة تتحدد ف ثلث وظائف أساسية هي:356م، 2006الكري، 
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- وظيفة توجيهية : حيث تعمل على توجيه الستجابات الركية إل التاه النشود.1
 - وظيفة تدعيمية :حيث تؤدي إل تدعيم الستجابة الركية للفرد و تبه با هو صحيح و حذف2

الركات الاطئة منه .
 - وظيفة دافعية : تعمل على زيادة دافعية الفرد أثناء التعلم ، فمعرفة التعلم بصحة و خطأ أدائه3

الركي تعله أكثر حفزا لنا تعتب بثابة الباعث ف الوقف التعليمي .
 ): أن للتغذية الراجعة وظائف أساسية هي ، إحداث حركة452م، 2002      و حسب (سحر سليم، 

 أو سلوك ف إتاه معي أو ف طريق مدد و مقارنة آثار هذه الركة بالتاه الصحيح و تعيي الطأ
و إستخدام إشارة الطأ السابق لعادة توجيه التنظيم. 

 ): أن مهام التغذية الراجعة تدد ف ثلثة وظائف242م، 1992     كما يذكر (أحد أمي فوزي، 
أساسية هي:

- وظيفة توجيهية:1 
 تعمل على توجيه الستجابات الركية إل التاه النشود فبمجرد إصدار الستجابة الركية       

 الول تدد التغذية الراجعة الدى و التاه الذي وصلت إليه ، المر الذي يساعد على مقارنة آثار هذه
 الستجابة با يب تقيقه و من ث يكن إستخدام لشارات الطأ ف تعديل مسار الستجابة التالية

و إستخدام إشارات الصواب ف إعادتا إذا كانت قد حققت الدف.

- وظيفة تدعيمية:2
       تؤدي التغذية الراجعة إل تدعيم الستجابة الركية الناجحة و من ث إعادة ظهورها ف الرات
 التالية. فالعلومات الت تعود إل الفرد عن أدائه الركي و تبه با هو صحيح منه و ما هو خطأ إنا

 تشي إليه بإعادة الركات الناجحة و حذف الركات الاطئة ف ماولته التالية . و بذا تصبح التغذية
الراجعة صاحبة الدور الساسي ف تدعيم الستجابات الصحيحة.

 وظيفة دافعية:-3
      تعمل التغذية الراجعة على زيادة دافعية الفرد أثناء التعلم ، فمعرفة التعلم بصحة و خطأ أدائه

 الركي تعله أكثر حفزا لنا تعتب بثابة الباعث ف الوقف التعليمي ، ذلك لن العلومات الت تعود
 إل التعلم و تبه بصحة أدائه يدركها كحالة مشبعة ، و بسبب هذا الشباع ياول أن يكرر نفس
 الداء لزيد من الشباع ، و حينما تبه هذه العلومات بطأ أدائه فإنه يعان عدم إشباع فيحاول أن
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 يتحاشى هذا الطأ ، و قد أسفرت التجارب الت أجريت ف هذا الصدد أنه حينما حذفت التغذية
الراجعة من الوقف التعليمي فقد التعلمون حاسهم و إهتمامهم و ظهرت عليهم علمات اللل.

  حسب (أحد)Jeans williams(   وقد ت التطرق ف أدبيات التعلم الركي عند جون ويليامس 
):   إل وظائف كثية أخرى للتغذية الراجعة منها:                 243م، 1992أمي فوزي، 

أنا تدنا بالعلومات الاصة عن الركة، ويكن أن تكون حافًزا قوًيا للمتعلم.
 كذلك أنا تكننا من إحداث حركة أو سلوك ف اتاه هدف معي أو ف طريق مدد.  وان نقارن آثار
 الركة الؤدية بالتاه الصحيح للحركة وتديد الطأ ومن ث تصحيحه. كذلك أنا تدفع وتفز، وتغي

الداء الفوري، وتدعم عملية التعلم. 
     من العرض السابق يرى الباحث أن التغذية الراجعة لا أهية كبية عند تعلم الهارات الركية

 و خاصة البتدئي ، حيث يكون تصورهم غي مكتمل و لذا تكون الاجة إل إستخدام التغذية الراجعة
 لتحسي تصورهم و أدائهم لذه الهارة، كما أن هذه العلومات تساعدهم ف إكتشاف أخطاء الداء

و ف تديد كيفية تصحيحها من خلل التوجيه اللئم لذا الداء.  

- خصائص التغذية الراجعة5
 ): أن هناك ثلث مركبات آلية ف نظام الكثف234م، 2002    يرى (مروان عبد اليد إبراهيم، 

 و يقابله ف جسم النسان الجهزة السية ، و أجهزة التحكم وهي مراكز عصبية ف الهاز العصب
 الركزي ، ث أخيا جهاز الستجابة و يقابله ف النسان جهازه العضلي و تتصل هذه جيعا بسلسلة من

 العصاب الت تنقل الشارات العصبية من مركبة إل أخرى تاما مثل الدائرة الكهربائية و التغذية
الراجعة تنتج عن إشارات آتية من الركة الت أنزت و متعلقة بأغراض الركة نفسها. 

 ): إل أنه يعد ميكانيزم التغذية الراجعة العصبية34م،2003        و يشي (أحد عبد الفتاح عمران، 
 أحد أهم اليكانيزمات الت تدم متلف الوظائف الركية و الذي يلعب دورا هاما ف منضومة التحكم
 الركي للمفاصل الختلفة ، و يعرف ميكانيزم التغذية الراجعة بأنه  " تلك العلومات العائدة إل الهاز
 العصب الركزي عن الركة نفسها بينما يكون الداء مستمر و تسمى ( معرفة عن الداء ) أو عن تأثي
 الركة على البيئة و يدعى ( معرفة عن النتائج )، فالتغذية الراجعة هي الوسيلة الت تسمح للفرد بقارنة
 ماذا خطط ليفعل مع ماذا أدى بالضبط ، كما أن هذا اليكانيزم يسمح للفرد بتقدير ماذا سوف يؤدي

ف الركة التالية ". 
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- مبادئ تقدي التغذية الراجعة:6
 ): أن من أهم هذه البادئ ما يلي:317م، 2004يذكر (عادل عبد البصي علي، 

- ل تبالغ ف كمية التغذية الراجعة القدمة.1
- كن مددا.2
- ل تؤجل التغذية الراجعة.    3
- إجعل التغذية الراجعة دائما إيابية.4
- إستمر ف تقدي التغذية الراجعة بشكل متكرر خاصة مع الؤدين الدد.5
- إستخدم التلميحات و العبارات ذات الدللت.6
- إستخدم عدد من الداخل.7
- إستخدم النماذج الرئية ف التغذية الراجعة.8

- العلم و إعطاء التغذية الراجعة :7
 ): إل أن من مهام العلمي أن يقدموا التغذية الراجعة149م، 2002يشي (ممد أحد عبد الرزاق،      

 الضرورية أو الشارة إليها لطلبم ، و عليهم أن يتأكدوا من أن الطالب يستطيع أن يلحظ العلقة بي
 العمل و العلومات القدمة إليه ف التغذية الراجعة فإن كانت البيئة الثية معقدة أو جديدة ، أو كان

 العمل معقدا فأنه يتعي على العلمي أن ياولوا كلما أتيحت لم الفرصة أن يقدموا معلومات التغذية
 الراجعة بعد أداء العمل مباشرة ، و إذا تعذر ذلك كما هو الال داخل الفصل عندئذ على العلم أن

 يطط لطرق تعل الطلب يتذكرون أعمالم لكي يقدم لم التغذية الراجعة ف وقت تكون فيه العمال
مازالت حية أو حاضرة ف الذاكرة .    

 ): أن لكتشاف الخطاء و تصحيحها دورا هاما ف تعليم98م، 2004     و ترى  (إلي وديع فرج، 
الهارات و تطويرها ف الكرة الطائرة و يوجد نوعي من الخطاء :

 - أخطاء التعلم و هي تلك الخطاء الت تدث للعبي الذين ل يعرفون كيف يؤدون الهارات1
و يقصد بذلك أنم ل يطوروا بعد البنامج الركي الصحيح لا ف الخ كي يتم تأديتها صحيح.

 - أخطاء الداء و تدث أخطاء الداء ليس بسب عدم معرفة اللعبي لكيفية أداء الهارة و لكن2
 بسب أنم قد أخطئوا ف تنفيذ ما يعرفونه فعل و ترى أن خطوات الطريقة اليابية ف تصحيح الخطاء

( التغذية الراجعة ) هي :
* الثناء على الهد البذول و تصحيح الداء.

* تقدي تغذية راجعة بسيطة و دقيقة لتصحيح الخطاء.
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* التأكد من أن اللعبي يفهمون تغذيتك الراجعة.
* توفي بيئة تساعد على دافعية التلميذ على التحسن. 

- بعض الطرق حول إعطاء التغذية الراجعة:8
 ): إل أن توقيت و فاعلية التغذية الراجعة العطاة إل التعلم108م، 2001     يشي (أحد أمي ممد، 

 ليست بالشيء السهل و حت عند  وضوح أخطاء الركات و شرح التصحيح من قبل الدرب فإن
 اللعب ل يأخذ ذلك بسهولة و غالبا ما يكون  التعلم غي قادر على ترجة عملية التصحيح إل سلوك
 حركي ، و ف حالت أخرى فإن التعلم ل يصدق ما يقال له و على هذا الساس فإن فاعلية التصال

 بي الدرب و التعلم ف تشخيص الخطاء هو شيء أساسي و قدرة التحليل عند الدرب لعرفة ما
 سيقوم به اللعب و كيف سيؤثر عليه و حيث إن عملية تصحيح التعلم للداء من مصدر خبة الدرب

 ، و قبل إعطاء التعلم التغذية الراجعة فإن على الدرب أخذ فكرة واضحة و تليلية لتكنيك اللعب
و قد إقترح   ثلثة خطوات ف تليل تكنيك الهارة : 

 - مقارنة أداء التعلم مع الداء الصحيح ، و هناك يكون الفتاح ف التأكيد على أساسيات الركة1
أكثر من التأكيد على الشياء الصغية.

 - إختيار خطأ واحد ف الرة ، فمن الطبيعي أن يقوم التعلم الديد بأخطاء كثية فإذا قام الدرب2
 بإعطاء التصحيح و التغذية الراجعة على كل الخطاء فإن ذلك يعن إعطاء معلومات كثية تصحيحية

أكب من قدرة التعلم على إستعابا ما يؤدي إل تصحيح طفيف جدا للخطاء.
 - عند ظهور أخطاء غي متصلة ببعضها فإنه يستحسن إختيار أسهل الخطاء لتفاديها ث التحول إل3

الخطاء الصعب و هكذا ولذا فائدة إستراتيجية تكمن ف عاملي :
الول : تزيد إحترام التعلم لدربه و معلوماته .

الثان : تسن الداء سيساهم ف تفيز إستمرارية تعلم الهارة.
 - تديد سبب الطأ و ماذا يب على التعلم أداؤه للتصحيح ، إن سبب الطأ يقع بي الدود4

 السهلة مثل نسيان التركيز على بعض أجزاء الهاراة إل الدود الصعبة مثل تغيي جذري ف التكنيك
 و على الدرب إستخدام تغذية راجعة و معلومات إضافية مثل تصوير اللعب بأجهزة الفيديو و إعادة

الركة أمامه. 

- شروط التغذية الراجعة:9
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 ): لكي ينجح العلم ف223م، 2008      و تقول كل من (زينب علي عمر وغادة جلل عبد الكري، 
 استخدام التغذية الراجعة ف الواقف التعليمية، وتقيق التحسن و التطور النشود ف العملية التعليمية، فل

بد من توفر الشروط التالية:
* يب أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام و الستمرارية.

* يب أن تتم التغذية الراجعة ف ضوء أهداف مددة.
* يتطلب فهم نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا ، وتليل النتائج بدقة .

* يب أن تتصف عملية التغذية الراجعة بالشمولية، بيث تشمل جيع عناصر
 العملية التعليمية، وجيع العلمي على اختلف مستوياتم.   

  - معوقات التغذية الراجعة:10

 ): أن عمليات عزل أو إعاقة التغذية الراجعة ينتج257م، 2002    يرى (مروان عبد اليد إبراهيم، 
 عنها إعاقة الداء إن كانت بصرية أو سعية ، فلو أن إضاءة اللعب كانت رديئة أو مسلطة بستوى
 عيون اللعبي، فان قوة الضوء سوف تؤثر تأثيا مباشرا ف أداء اللعبي بالنسبة إل العمل العضلي
 العصب ، لن ظروف اللعب أصبحت غي طبيعية وذلك من جراء فقدان التغذية الراجعة البصرية ،

 وهي مصدر خارجي مهم ، وعلى الرغم من هذه الظروف الغي طبيعية الت يتعرض لا اللعبون والت
كانوا يلعبون فيها ، إل أنم يتقدمون ف أدائهم كما لو كانوا يتعلمون مهارة حركية جديدة .

وهذا يعن أن اللعبي يكنهم ف الغالب التكيف مع الالة الديدة الت يتعرضون لا.
 

- توزيع التغذية الراجعة:11
 ): "لدى العلمي عدد من التلميذ يب363م، 2006    يقول (ممود عبد الليم عبد الكري، 

 ملحظتهم من خلل استخدام اتاه الركة السريعة بأن يتحرك العلم فيما بينهم ويتعرف عن موطن
 الضعف لديهم وتغذيتهم بتلك الواطن ، إل أن التركيز على بعض التلميذ ف تعليم الهارات الصعبة لن
 يستفاد منه التلميذ الخرين ، وسوف يصبح معظم التلميذ متوترين إذا ما أحسوا من العلم يوجههم
 بطريقة غي مباشرة نو أداء الهارة ، وباختصار يب على العلم أن يتابع بعناية ويقدم التغذية الراجعة
الناسبة ويتحول من تلميذ إل آخر بدل من الوقوف عند تلميذ واحد ث يعود بعد ذلك للمتابعة .    

 

خلصة:
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 من خلل التعاريف السابقة ، نستشف أن التغذية الراجعة هي جيع العلومات الت يكن أن يصل      
 عليها التعلم من مصادر متلفة ( داخلي أو خارجية أو كليهما معا ) ، قبل أو أثناء أو بعد العمل لتعديل

سلوك أو حدوث استجابة مرادة .
 و التغذية الراجعة مهمة ف عملية التعلم ، و هي ل تتوقف عند حد معي ، أو عند الوصول إل الناز

 الرغوب فيه ، بل تتبع التعلم خلل جيع مراحل التعلم و تسي معه ، و هذه العلومات تتغي تبعا لدف
و كذلك لنوع الناز ( الستجابة ) ، حيث تكون العلومات ملئمة لستوى التعلم و مرحلة التعلم .
     وعلى ذلك يكن للباحث القول بان التغذية الرجعية عبارة عن تقوي الفرد لسلوكه وأدائه وماولة

 تصحيح هذا السلوك، وتعديله مستقبل ف ضوء نتائجه وكلما كانت التغذية الرجعية دقيقة تسن الداء
 وارتفع مستواه ، لن الفرد عن طريق التغذية الرجعية يستطيع أن يوجه نفسه ويعرف مت حادت

استجابته عن الستجابة العيارية الراد تقيقها.
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 لقد زاد الهتمام ف الونة الخية بالتعلم الركي حيث أنه يهتم بتعليم و  إكتساب الهارات      
 الركية و القدرات البدنية و يعمل على تقيق أهداف الال الركي بصفة أساسية ، حيث اقترح

 الباحثون ، سواء ف علم النفس ، أو علم الركة أو ف العلوم الخرى  العديد من التعريفات لفهوم
 التعلم ، إل أن العتماد على تعريف واحد ل يكننا من وصف هذه الظاهرة بصورة دقيقة و شاملة.
 و ف أحسن الحوال فإن التعريفات تعتب مؤقتة و قابلة للمناقشة ، و لكي نلم بفهوم متكامل لكلمة

التعلم، لبد أن نورد أكثر من تعريف واحد لا، و كما أوردها العلماء بختلف مذاهبهم العلمية.

- مفهوم التعلم1
         إن جوهر العملية التعليمية يثل ف إحداث تغييات مرغوبة ف الناط السلوكية الرتبطة

 بالهداف ، و يعتب التغي ف السلوك هو الؤشر القيقي على حدوث عملية التعلم كما أن التعلم هو
 الساس الول الذي يعل الفرد قادرا على التعامل مع كافة متطلبات الياة حيث أنه ل غن عن وجود

 التعلم الذي يعل الفرد قادرا على التكيف مع متطلبات العيشة ، فالتعلم ليس من السهل تعريفه
 و السبب ف ذلك أننا ل نستطيع أن نلحظ عملية التعلم ذاتا بشكل مباشر، و ل يكن أن نشي إليها

 كوحدة منفصلة أو تدرسها كوحدة منعزلة ، و إنا الشيء الذي يكن ف الواقع دراسته هو السلوك
 ): بأن التعلم عملية أساسية لكل فرد إذ12م، 2004حيث   يؤكد (يي مصطفى و مدى أبو زيد، 

يكتسب خلل تعلمه أساليب السلوك الت يعيش با. 
 ): بأن التعلم يسود كل أنواع النشاط87م، 1990     كما يشي (أحد خاطر و عصام حلمى، 

 النسان و لبد أن نعرف كيف يتعلم الفرد و كيف يتحدد إطار التوجيه من أجل تسي و تطوير
موقف المارسة.  

 ): بأن نتائج التعلم تظهر لدى الفرد من خلل ألوان14م، 2002     و يرى (مهدى ممود سال، 
النشاط الذي يقوم به.  

 ): أن التعلم يدث نتيجة وجود الفرد ف موقف تعليمي18م، 1995      و ترى (عفاف عبد الكري ، 
 معي كما أن عملية التعلم ل تضع للملحظة الباشرة و إنا يستدل عليها من خلل التغييات الطارئة

على السلوك.
 ): أن التعلم هو عملية تغيي مستمر ف سلوك الفرد، نتيجة27م، 2006     و يذكر (عطاء ال أحد، 

 إكتسابه العارف و العادات و الهارات، تت شروط المارسة و من خلل التعايش الستمر و التفاعل
مع الخرين ف الياة العامة.
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 ): أن التعلم بعناه العام ف الياة اليومية هو مصلة11م، 1995     و يؤكد (احد زكي صال، 
 تفاعلت الفرد مع بيئته ، كذلك ينظر الناس للتعلم على أساس أنه العامل الذي يدده أداء الفرد ف

 لظة من لظات الياة و ف أي موقف ، أما التعلم من الناحية العلمية فهو عملية فرضية مثلها ف ذلك
 مثل أي عملية ف العلوم الطبيعية ،كالكهرباء أو الرارة أو الغنطيسية أو القوى ، و هذه كلها عمليات

فرضية ل نلحظها مباشرة ، غنما نستدل عليها عن طريق آثارها أو النتائج الترتبة عليها.  
 ): أن التعلم عبارة عن تعديل و تغيي ف السلوك ،65م، 2009    وحسب (وليد أحد جابر و آخرون، 

 و هذا التعريف يركز على أن التعلم يتضمن التغيي ، و التعديل ف السلوك نتيجة المارسة على أن
يكون هذا التعديل و التغيي ثابتا، و ل يكون مؤقتا مرهونا بظروف أو حالت طارئة.

     و من خلل ما سبق نرى أن التعلم هو عملية تغي شبه دائم ف سلوك الفرد ينشأ نتيجة المارسة
 و يظهر ف نتائج الداء لدى الكائن الي ، أي أن التغي ف الداء لدى الكائن الي هو الساس ف

الستدلل على التعلم.

- مفهوم الركة:2
 ): الركة عند النسان بأنا " ترك جسم النسان من موضع إل27م، 2006يعرف (عطاء ال أحد، 

آخر، أو إذا ترك أحد أعضاء السم سيت حركة " 
 ) أنا "هيrobert  pierre galet ،1983،21      و يصفها كل من بيار قالت و روبرت ن(

الترجة الفورية الرئية للفعل البدن ، لكن هي كأداة لدمة الشخص الذي ينجز الفعل".
       و تعرف الركة بأنا انتقال لركز ثقل السم من موضع إل آخر تت تأثي الاذبية الرضية

 كما تعرف بجموعة التفاعلت الكيميائية و اليتابوليزمية  الت تدث داخل جسم النسان ، و هذا ما
 ): بقوله : " حركة النسان هي مموعة النقباضات العضلية    و27م، 2006يؤكده  (عطاء ال أحد، 

التفاعلت اليتابوليزمية و تنقل لركز الثقل".
 ):  بأن " كلمة الركة تطلق على كل انتقال، أو198م،1975      و يرى  (ممد يوسف الشيخ،

 دوران للجسم، أو لحد أجزائه، سواء كان بغرض أو بدونه، و لبد للحركة كانت انتقالية أو دورانية
أن تكون لا سرعة متغية " 

- مفهوم التعلم الركي3
 تتلف حركة النسان ف خصائصها و تتنوع أشكالا و تتباين ف أغراضها ، و لكنها تتحد ف         

 التعريف با فهي كحركات الجسام الخرى ل ترج عن كونا انتقال السم أو دورانه لسافة معينة
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 ف زمن معي و تطلق كلمة حركة على انتقال أو دوران السم أو أحد أجزائه ، و الياة الرياضية غنية
 بالركات الادفة الت تارس ف اللعب سواء أثناء التدريب أو النافسات ، كما  يتل التعلم الركي

 موقعا متميزا بي أشكال التعلم فهو يهتم بتعليم الركات الختلفة للنسان سواء كانت حركات
 أساسية أو حركات رياضية، و قد عرف العديد من العلماء و الباحثي التعلم الركي حيث أشار( ممد

 ): أن التعلم الركي يعتب أحد فروع العملية التعليمية العامة الت تيز حياة الكائن37م، 1992عثمان ،
الي منذ ولدته و حت وفاته حيث ل يلو النشاط البشري بختلف أنواعه من التعلم.   

 ): أن التعلم الركي هو ميدان يتص بوصف كيف13م، 1981     و يرى كذلك (ممد يوسف، 
 يتعلم الفراد الهارات الركية ، و دراسته كانت منذ زمن بعيد ، مال للبحث من جانب الهتمي

 بعملية تنمية الهارات البدنية لنا هدف عام للتربية البدنية و اكتساب تلك الهارات أمر أساسي
لتخطيط و ضبط خبات التربية البدنية.

 ): أن التعلم الركي هو ضبطا للسلوك77م، 2006    كما يذكر (عصام الدين متول عبد ال، 
 الركي كردود أفعال للبيئة اليطة بتغياتا التعددة و لعل ف هذا إشارة واضحة إل أن التعلم الركي
 ل يرتبط بانقباضات العضلت أو حركة السم إل العضاء فقط و إنا ترتبط هذه الركة ، و ذلك

  تشكل أسسا علميا التعلم بوانب عقلية معرفية و أسس ميكانيكية و فسيولوجية و نفسية و اجتماعية
للتعلم الركي.

 ):  بأن التعلم الركي هو نوع من أنواع التعلم الذي07م، 2003     كما يشي (أحد أمي فوزي، 
 يتم من خلله تغي و تعديل للداء الركي للفرد من أجل التكيف البدن و الركي مع متغيات البيئة

الادية و الجتماعية.  
 ): بأن دراسة التطور الركي هو نتاج ملحظة16م، 2001      وقد أوضح (ممد إبراهيم شحاته، 

 التطور الستمر ف مستوى الداء الهاري مع تطور العمر حيث تلعب الصائص الفسيولوجية و العصبية
و النفسية دورا هاما ف إكتساب الهارات الركية.

 : التعلم الركي بأنه عملية تسي التوافق الركي)67م، 1996     كما يوضح (ممد حسن علوى، 
و يهدف إل إكتساب الهارات الركية و القدرات البدنية و السلوك الركي الناسب للموقف.

 ): أن التعلم الركي هو عملية إكتساب و إتقان و187م، 2000     و يرى (عصام الدين عبد الالق، 
 تثبيت الهارات الرياضية خلل العداد التكنيكي و تتطلب هذه العملية مساهة الرياضي اليابية ف

تنفيذ الهداف الددة.
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 ): التعلم الركي بأنه مموعة من العمليات الت تدث خلل130م، 1996      و يعرف (مفت حاد، 
الهارات أو البات و الت تؤدي إل تغي ثابت ف مهارة الداء.

 ): أن التعلم الركي هو ذلك التغي الذي يطرأ على189م، 1999      و يوضح ذلك (إبراهيم خليفة، 
 سلوك التعلم خلل أي نشاط رياضي يدرس ، و هو مموعة الطوات الت تعل التعلم يقترب من

الداء الصحيح للمهارة الرياضية.
 ): إل أن اكتساب الهارات الركية هدف عام للتربية14م، 1994      و تشي (عفاف عبد الكري، 

 البدنية و التعرف على كيفية اكتساب الهارات الركية أمر أساسي لتخطيط و ضبط خبات التربية
البدنية و هو ميدان يتص بوصف كيف يتعلم الفراد الهارات الركية. 

 ): أن التعلم الركي هو "جانب من التعلم الذي تلعب14م، 1994     و تضيف (عفاف عبد الكري، 
 فيه الركية دورا رئيسيا، فهو عملية تكييف الستجابات الركية للبيئة و عادة أن عملية التكيف تتقدم

من البسيط إل الرد ".
 ):  أن التعلم الركي ف الدارس هو189م، 1999     و يرى كل من  (إبراهيم خليفة و أسامة راتب، 

 " ذلك التغيي الذي يطرأ على سلوك الطالب خلل درس التربية الرياضية أو خلل أي نشاط رياضي
 يدرس نتيجة لعمليات تفسي يقوم با الطالب و تظهر نتائجها ف شكل أداء حركي أو مهاري جديد .

     كما يشي كل من (إساعيل حامد ، و ضياء الدين العزب ،و عاطف شعلن ،و ممد غنيم ،
 ):  أن التعلم الركي هو تغيي أو تعديل ف سلوك الفرد نتيجة قيامه بنشاط شريطة أل225م، 2000

 يكون هذا التغيي أو التعديل قد ت نتيجة للنضج أو لبعض الالت الؤقتة كالتعب أو تعاطي بعض
العقاقي النشطة ، و غي ذلك من العوامل ذات التأثي الوقت على السلوك أو الداء ".  

      يتضح للباحث من التعريفات السابقة للتعلم الركي ، أنه عبارة عن تعديل ف سلوك الفرد و أدائه
 للمهارات الركية بتوافق و ثبات ، بشرط أن ل يكون هذا التعديل ناتج عن عوامل مؤقتة كالتعب أو

 تعطي بعض العقاقي النشطة و الت تؤثر على السلوك و الداء الركي بشكل مؤقت .

- مراحل التعلم الركي 4
 توضح هذه الراحل أسلوب التعلم الركي بصفة عامة و الطوات الت ير با الفرد حت يتعلم      

 الهارة الركية حيث يتفق العديد من الباحثي و الختصي ف هذا الال ف عدة مصادر على غرار
 ، و ثناء عبد الباقي ،45م، 1991 ، و ممد زغلول و مكارم أبو هرجة، 34م، 1988(زكي حسن، 
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 ،  و صلح حسي،225م، 1999، و جال علء الدين، 153م، 1997، و إساعيل حامد، 72م، 1993
 ):  إن مراحل التعلم الركي تعكس بصورة عامة طريقة التعلم الكامل علوة على أن تعلم27م، 1993

 الهارات الركية و عملية العداد الهاري تر بثلثة مراحل أساسية ترتبط فيما بينها ، و تؤثر كل منها
ف الخرى و تتأثر با و هذه الراحل هي :

-  مرحلة إكتساب التوافق الول للمهارة الركية:4-1
      هذه الرحلة هي الساس الول لتعلم الهارة الركية و إتقانا حيث تدف إل اكتساب الفرد

 متلف العان و التصورات كالتصور السمعي و البصري و الركي للمهارة ، و الذي يسهم ف إثارة
 دوافع الفرد للتعلم و التدريب و إتقان الهارة ، و تتميز هذه الرحلة بأن نشاط الخ يدث زيادة من

 الستثارة غي الطلوبة ما ينتج عن ذلك إثارة عدد كبي من العضلت غي الطلوب إشتراكها ف الداء
 الركي المر الذي يعل الداء يبدو صعبا و متوترا و يرتبط بالعديد من الركات الزائدة و بذلك

 يتاج التعلم إل الزيد من الطاقة ما يؤدي إل الفراط  ف بذل الهد و قله الودة ف الداء و سرعة
حدوث التعب و الفتقار للدقة.

     إل أنه بالستمرار ف أداء الهارة  الركية و تكرارها يستطيع الفرد النجاح ف أداء الهارة الديدة
 بالرغم من اتسام الداء بالبدنية و ارتباطه ببعض الخطاء ، كما أن هذه الرحلة تشكل حجر الساس

لرحلة التوافق اليد للمهارة الركية.

-  مرحلة إكتساب التوافق اليد للمهارة الركية:4-2
      و تعتب هذه الرحلة هامة و ذلك لتطوير الشكل العام الول للمهارة و يتحقق هذا بتكرار الداء

 و ذلك من خلل مراقبة تلف و تصحيح الخطاء حيث تتميز تأدية الهارة بالقتصاد ف الهد و
 إنسيابية الداء و هذا يعن أن الداء الشكلي و الفن يتم بصورة نوذجية لذلك فإنه يب على التعلم ف

 هذه الرحلة أن ل يركز تفكيه على تفاصيل الركة و لكن يب أن يركز على النقاط الساسية ف
 الركة كلها، و كما أن هذه الرحلة تتميز بتركيز عمليات الثارة و الكف بالركز الاص بالخ و يتم

 قبول الركة بكاملها ف الوعي بتفاصيل أكب من هذه العملية ، و ف هذه الرحلة يب زيادة عدد
 التكرارات عند التعلم ، كما يكن استخدام متلف الوسائل و الساليب العينة با يؤدي إل اكتساب
 التوافق اليد للمهارة الركية كما تتميز هذه الرحلة بالصلح و الصقل و التقدم و تسمى بالتوافق

الدقيق للحركة.
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 - مرحلة التقان و التثبيت للمهارة الركية:4-3
 ): أنه ف هذه الرحلة تكون تأدية الهارة قد وصلت36م، 1995    يذكر (ممد إبراهيم شحاته، 

 مرحلة متقدمة حيث يرجع ذلك إل ما ت تطويره ف مرحلة التوافق اليد للداء حيث تتاز تأدية الهارة
 الركية ف هذه الرحلة بأن الستقبلت السية الوجودة ف الخ تعمل على استيعاب أي تداخل غي

 مرغوب فيه و يتم ضبط سريع للحركة ف الظروف الختلفة و هذا ما يسمح بأداء جيد للحركة حيث
يتم ف هذه الرحلة التثبيت و الطابقة و التقان للشروط و تسمى تثبيت الركة.

 ): على أن الهارة ف هذه الرحلة أكثر225م، 1999    كما يؤكد (جال علء الدين و ناهد الصباغ، 
 دقة و رسوما و استقرارا و ذلك بتطوير التوافق اليد و تعطى فيها واجبات منها التقان الكامل

 للحركة با يتناسب مع ميزات التعلم الفردية ، و تطوير مقدرة التوافق و التنسيق و الربط بي الهارات
الساسية ، و زيادة استخدام قوى اللعب مع الداء الهاري حسب متطلبات النشاط المارس. 

     و على الرغم  من تلك التقسيمات إل أن هذه الراحل الثلثة تتداخل بعضها البعض ف عملية
مستمرة ليست بينها حدود واضحة.

      من خلل ما تقدم ، يرى الباحث أن التعلم هو عملية تغيي مستمر ف سلوك الفرد ، نتيجة
 اكتسابه العارف و العادات و الهارات تت شروط المارسة و من خلل التعايش الستمر و التفاعل

مع الخريي ف الياة العامة.
      كما أن التعلم الركي هو ، تعلم الركات الرياضية و الذي يكون مقترنا بقدرة الفرد و استيعابه

 و يكون  معتمدا على التجارب السابقة ، بيث إنا تعمل على السراع ف عملية التعلم الركي
و دقتها.

 الهارة -5
       يصطلح على تسمية  الهارة ف التعلم الركي ثبات الركة وآليتها و استعمالا ف وضعية متلفة

  ): "32، 2006و بشكل ناجح. و ف هذا الصوص يقول (وجيه مجوب) حسب (عطاء ال أحد، 
 نفهم  تت اصطلح الهارة الواجب  للمسار الركي لتكوين مموعة أجزائه ف التغذية الراجعة "

 و يضيف بأنا " القابلية للناز العال ف الركات الدقيقة "  ، و بالتال ، فهي تعب عن كفاية الشخص
  ):32، 2006ف الداء الركي ، يقول ( مفت إبراهيم حاد ) حسب ما أورده (عطاء ال أحد، 

 تعرف الهارة بأنا " القدرة على التوصل إل نتيجة ، من خلل القيام  بأداء واجب حركي بأقصى
درجة من التقان مع أقل بذل للطاقة  و ف أقصر زمن مكن ".
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      و من خلل هذا فإن الهارة تعتمد على التوافق الركي اليد و السليم  و تعطي للمشاهد نوعا
 من التعة ف مشاهدة الركة. يقول (وجيه مجوب ): "إن الهارة هي الركة الت تعطي الشاهد

 النطباع عن نوعية اللعبة، و على نوعية الداء، و كذلك تعطي للمشاهد على أن أداء الركة بسيط"
 و بالتال تكون الهارة نتيجة اختزال عدد كبي من العضلت حت تبقى العضلت العاملة فقط ، أي

بعن أن الهارة تعطي توقيتا عاليا للجهاز العصب الذي ينظم عمل عضلت السم.
 ( ممد حسن علوي و ممد نصر الدين رضوان،       و ف تعريفهما للمهارة ، يقول كل من

 " من الصعب تديد مفهوم مطلق للمهارة ، ذلك كونا تشي إل مستويات نسبية من :  )20م، 1987
 الداء ، أي أن الهارة خاصية تشي إل درجة من الودة منسوبة إل مستوى الفرد أو مستويات

 الماعة" و يكمن التعبي عن مصطلح الهارة بقدرة تصيل الفرد للعمل بالقارنة مع أصحابه (أقرانه ) ،
و مقارنة مستوى هذا الفرد الهارية .

       ولذا يرى الباحث بأن الهارة هي قدرة الفرد على القيام بأعمال مددة و كفاية عالية، و بدون
 النظر و النتباه الكامل لريات المور و مسارات الركية، أي أن تكون العملية الت يقوم با الرياضي

 وفق نظام ذات بت ، حيث تشارك ف العمل العضلت العاملة القصودة من الركة فقط ، دون
عضلت أخرى ، و بأكثر اقتصاد للوقت و الهد .

- الهارة الركية5-1
      الهارة هي الدقة ف الداء عندما يلتقي السار الركي مع مسار الداء، و تعد الهارة الركية ف

 اللعاب قدرة الفرد على أداء الركات الاصة بتلك اللعبة بدقة و كفاية عالية ،  " الهارة ف أي لعبة
 من اللعاب تشي إل قدرة الفرد على أداء مموعة الركات الاصة الت تتضمنها اللعبة بدقة و كفاية

 و ناح ، و تتطلب القدرة على استخدام العضلت العاملة بتوافق و انسيابية ، أما (زكي ممد حسي )
 فيقول عن الهارة الركية ف اليدان الرياضي " ما هي إل برنامج ذهن لتنفيذ حركة معينة ، يكتسبه
 الرياضي من خلل التعلم الركي ، و يتميز هذا البنامج الركي الذهن بثبات عال ، بيث يتمكن
 الرياضي من تنفيذ الركة بصورة إرادية ثابتة ف جيع الظروف و الواقف "،  و يقول ( أسامة كامل
 راتب ) : " قد تستعمل الهارة للتعبي عن الواجب الركي ، و قد تستخدم للتعبي عن نوعية الداء ،

 فهو بثابة السلوك الذي يكن ملحظته", و الهارة الركية ف الال الرياضي تعن كل الركات
 الضرورية الادفة ، الت تؤدى بغرض معي ف إطار قانون اللعبة ، سواء كانت هذه الركات بالكرة أو

بدونا ، و الهارات الركية تتلف من لعبة إل أخرى.
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- خطوات تعليم الهارات الركية:5-2
 ): إل أن العلم يقوم بتعليم الهارات الركية الت77م، 2006     يشي (عصام الدين متول عبد ال، 

يتضمنها من خلل مموعة الطوات التية:

 - التقدي الشفهي للمهارة :5-2-1
      و فيها يقوم العلم بتقدي الهارات للتلميذ عن طريق الشرح الشفهي للمطلوب منهم ، فيقدم لذه

 الهارة شرح نظري يناسب الرحلة السنية و يستخدم ألفاظا و مصطلحات فنية مرتبطة با سيقوم به
 التلميذ من أداء ، و هكذا فإن الشرح النظري يلعب دورا هاما ف إياد التصور الركي الناسب لداء

 الركة الطلوبة و من ت فإن على العلم أن يهتم ف هذه الطوة من تعليم الهارات الركية بصوته
 (درجته ، وضوحه و مناسبة ألفاظه للمرحلة السنية ) و أيضا سهولة الشرح ، سلسته و مناسبته

للموقف التعليمي . 
     كما يب أن يهتم العلم فيها بدقة العلومة دون الكثار من ذلك. و يكن للمعلم ف هذه الطوة

 من الطوات تعليم الهارات الركية أن يلجأ ف التمهيد للمهارة بعرض أحد الفلم التعليمية   ( سينما
 ، فيديو ) الت تتناول شرح هذه الهارة ، كما يكن الستعانة هنا أيضا بالصور و السمات الت توضح
 طريقة الداء و هذه كلها طرق يهد من خللا العلم لتلميذه لداء الهارة الركية الطلوبة ، تساعد ف

 إياد تصور حركي مناسب للداء ، و تستثي دافعتيهم و تزيد من عوامل التشويق لديهم  و هي
لظات مناسبة تهد للتعلم من خلل أداء النموذج . 

 - العرض العلمي للمهارة :5-2-2
      بعد أن اكتسب التلميذ تصورا و فهما لطبيعة الداء الطلوب يكون هنا ف شوق للممارسة

 و الداء فيأت دور النموذج الذي يكن أن يقوم به العلم أو أحد التلميذ الذين سيتوسم فيهم العلم
 حسن الداء و سواء كان العلم أو أحد التلميذ هو الذي يقوم بأداء النموذج فيجب أن يراعي ف

الداء      ما يلي :
- أن يكون التلميذ ف وضع تشكيل يسمح لم بالشاهدة اليدة للنموذج دون عوائق.

- أن يكون أداء النموذج بصورة جيدة .
 - أن يكون الداء بالسرعة الطبيعية للداء ث بالتوقيت البطيء الذي يسمح للتلميذ بالتعرف الدقيق

على أجزاء النموذج .
 -  أن يكون هناك شرحا مصاحبا لداء النموذج يركز على بعض الزئيات الت تتاج إل ذلك .
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  - ل يقوم العلم أو التلميذ أثناء عرض النماذج بعرض ما يكن أن تقع فيه التلميذ من أخطاء أثناء
الداء، بل يقق النتظار، و تصحيح ما يقع فيه التلميذ من أخطاء.

 - أداء التعلم للمهارة :3 - 2- 5   
       و هنا يبدأ التعلم أداء الهارة بعد استماعه للشرح النظري و مشاهدته للنموذج فيجري بنفسه

 و هنا يبدأ ف إدراك الصعوبات الت يكن أن تكون ف الداء. حيث تظهر بعض الخطاء الت تشوب
 أدائه. و نظهر التفاوت ف القدرات البدنية بي التلميذ و القدرات الهارية و القدرة على الستيعاب ،
 فيأت دور العلم الذي يتعقب هذه الصعوبات و الخطاء بالتصحيح و الرشاد و مهما قيل عن الشرح

النظري أو مشاهدة النموذج و فوائدها فإن أول الحساس القيق يكون بالمارسة للداء .
       و بالطبع فإن أداء الركة ف هذه الالة يكون بشكل بدائي غي معقول يتميز بعدم القتصاد أو

 دقة الداء ، لن الركة ل تتسم بعد بالتوقيت و اليقاع اليد أو النسيابية ، فيكون مدى الركة أكب
أو أقل من الدى الطلوب ، بطيئا أو سريعا ل يطابق الدف النشود من الهارة الركية .

       يقوم التعلم بعد ذلك بالتدريب على أداء الهارة الركية حت يصل إل الشكل الدقيق للحركة ،
 فيصبح الداء مناسبا و متكامل فتمتص منه الركات الزائدة غي الطلوبة ف الداء ، و ف هذه الرحلة

 يقوم العلم بتوجيه انتباه التعلم للنواحي الامة ف الداء ، و مساعدته ف اكتساب أسرار الهارة الركية
 ، كما يقوم بإصلح الخطاء الت تدث أثناء أداء التعلم للمهارة و من أهم النقاط الت يب مراعاتا

عند تصحيح الخطاء ف الداء الركي ما يلي :
- أن يكون لدى العلم مقدرة خاصة على معرفة الطأ و سرعة اكتشافه حت ل تثبت الخطاء .1
 - التدرج ف تصحيح الخطاء و ذلك حسب أهيتها فيتم تصحيح الخطاء الرئيسية ث الفرعية2

فأحيانا يؤدي تصحيح الخطاء الرئيسية إل تصحيح الخطاء الفرعية .
- توجيه انتباه التعلم إل مكمن الطأ و ذلك بتقدي العلم له التوجيه أثناء أدائه للمهارة الركية .3
- عدم قيام العلم بتصحيح الخطاء و التعلم ف وضع صعب .4
- عدم قيام العلم بتصحيح أخطاء ل يقع فيها التعلم بعد .5
- عدم قيام العلم بتصحيح أخطاء كثية ف آن واحد . 6
 - تكرار التدريب على جزء الهارة الركية الذي يؤديه التعلم بصورة خاطئة و ذلك بعد تصحيح7

الطأ مع ضرورة ارتباطه بعد فترة قصية بالتدريب على الهارة الركية ككل .
 - عدم تأفف العلم مع تكرار تصحيح خطأ لعدة مرات للمتعلم، و كذلك مراعاة شعور التعلم عند8

تصحيح الطأ، فعملية تصحيح الطأ عملية تربوية و فنية.

45



: - تطوير الهارة4 - 2 -5
      بعد وصول العلم إتقان الهارة ، ووصوله إل درجة من التوافق الدقيق للحركة يبدأ العلم ف تطوير

 هذا التوافق الركي الدقيق ، إل التوافق الركي الدق حت يكن النتقال من مرتبة التعلم إل مرتبة
 التدريب إل مرتبة القدرة حيث تصل الركة إل درجة أكب من الهارة تتصف بالنسيابية و السلسة

 و الدقة و سرعة الداء و القتصاد ف الهد البذول من التعلم ، حيث يبدأ العلم أيضا ف تطوير
 استخدام الهارة حيث توظف ضمن السابقات و الواقف القيقية للعب ف أشكال تنافسية أو غي

 تنافسية ، و كذا تطوير هذه الهارة و كذلك بربطها بغيها من الهارات الرتبطة با ، أو باستخدامها
من أبعاد متلفة أو زوايا و مستويات متلفة  باتاذ أوضاع متلفة للجسم... و هكذا. 

خلصة:
       إن العملية التعليمية هي تغيي ف سلوك الفرد حيث يكتسب من خللا أساليب يستطيع العيش
 با، تكنه من إكتساب معارف و عادات و مهارات تت شروط المارسة و التعايش الستمر معها،

لكن لبد من أن يكون هذا التغيي ثابت غي مؤقت أو مرهون بظروف أو حالت طارئة.
     و التعلم الركي يدخل ضمن هذا التغيي لنه ل يعتمد فقط على حركة السم من حيث العضاء
 و إنا أيضا من جوانب أخرى منها العقلية و الفيسيولوجية و النفسية و حت الجتماعية و الت تسمح

 للمتعلم القتراب الكثر للداء الصحيح للمهارات الركية الت تتطلب التوافق اليد بي عضلت
 السم و التقان الكامل للحركة حسب متطلبات النشاط المارس و ذلك ما يوصل التعلم إل التطوير

الدق للمهارة الركية.  
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تهيد:
       تعتب السباحة رياضة مائية شعبية، ذات أهية كبية، تارس من قبل النسي و على متلف العمار

 و تكن التعلم البتدأ من إكتساب مهارات حركية عالية يستطيع من خللا توليد القوى اللزمة
للحركة ف الاء، و بالتال مارسة السباحة بشكل متكامل بكل أنواعها.

     و يتسم مارس السباحة بثقة عالية ف النفس، و براعة الداء، بالضافة إل بذل جهد أكب و تركيز
 أكثر لستيعاب العملية التعليمية براحلها، كما تعد اليدان الناسب لكتساب البات و الهارات

الركية خاصة عند الطفال لا يتميزون به من خصصيات ف هذه الرحلة العمرية.
     و سوف نتطرق خلل الت للمراحل و الطوات التبعة لتعليم السباحة الرة (سباحة الزحف على

البطن).   
 

  - تعريف السباحة1

       تشي بعض الثار إل أن النسان قد مارس السباحة من أكثر من أربعة آلف عام حيث كان
 يضعها ف إعتباره الساسي من ناحية المارسة لنا كانت تساعده على الروب من اليونات الفترسة

الت كانت تيط به. 
      و مع التطور السريع و التلحق ف كل أناء العال و مع التقدم التكنولوجي الكبي ف البحث

 م،1998العلمي فقد أصبح من السهل تعلم السباحة لدى البتدئي كما يوضح (ممد صبي عمر، 
 ): بأن تعلم السباحة يهتم بالعمل على إكتساب التعلم الهارات الساسية الت تكنه من الطفو29

 بشكل جيد و توليد القوى اللزمة لركته ف الاء خلل الضربات الفنية لطرق السباحة بغرض قطع
.السافة ف أقل زمن مكن

 ): " أنا رياضة مائية شعبية ذات أهية كبية على بناء17م، 1992يعرفها (فيصل رشيد عياش،       و 
 جوانب متعددة من حياة الفرد (النسانية والجتماعية و الصحية)، وهي إحدى الفعاليات الرياضية الت
 تنفرد بالة خاصة عن بقية اللعاب الرياضية وهي إمكانية مارستها من قبل كل النسي وعلى متلف

العمار". 
 ): "أن السباحة إحدى الهارات الت لا قيمة عالية ف14م، 1985       كما يرى (فيصل رشيد عياش، 

 الياة ،كما هي جزء مهم من التربية البدنية الت تنح الفرد القدرة على التمتع بالياة بشكل جيد نتيجة
 قدرتا على بناء عضلت و أجهزة السم بشكل متكامل كونا ترك أجزاء السم كافة أثناء

مارستها". 
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 ): بأنا إحدى أنواع الرياضات الائية، و الت تستعمل22م، 1999     و يعرفها (أسامة كامل راتب، 
 الوسط الائي كوسيلة للتحرك خلله، وذلك عن طريق حركات الذراعي و الرجلي والذع ، بغرض

الرتقاء بكفاءة النسان بدنيا ومهاريا و عقليا و اجتماعيا و نفسيا.

:  - فوائد السباحة2
      إتفق كثرون على أن رياضة السباحة هي رياضة الرياضات فهي تعمل على تشغيل جيع الموعات

العضلية العاملة ف السم الت نن ف أمس الاجة إل تريكها.
 ) و (قاسم حسن19-16، 1997) و (ممود حسن، 16م، 2005     وحسب (علي زكي و آخرون، 

 ): يؤكد علماء النفس و التربية و الجتماع و التخصصي ف25-23م، 2000حسي و إفتخار أحد، 
مال السباحة ما للسباحة من فوائد تطبيقية ذات قيمة ف حياة مارسيها و من أهم فوائدها ما يلي :

- الفوائد المنية:2-1
 للسباحة أهية كبية ف تامي  حياة النسان عامة و الطفال بصفة خاصة  و يب مارستها ف       

 سن مبكر ،  و باستعراض بعض الحصائيات  الصادرة من قبل النظمات الدولية ند أن أكثر الوادث
 الميتة للطفال كان سببها الغرق ، ففي بعض البلدان تاوزت نسبة الوت غرقا نسبة الوت بسبب

 بعض المراض ، أيضا الحصائيات تبهن بأن الوت غرقا يتل الرتبة بعد الوت بسبب حوادث السي.

 الفوائد الترويية:-2-2
 تنفرد السباحة عن متلف النشطة الرياضية الخرى ف كونا نشاط رياضي يارس من كلى     

 النسي و ف  متلف الراحل السنية، جامع الصحاء و العاقي ،جامع لكل الفئات فهي تتع الميع
و تشبع رغباتم و احتياجاتم بالقدر الناسب للمكانات و القدرات الفردية التباينة.

:- الفوائد التربوية2-3

 تكسب السباحة مارسيها سات شخصية حيدة ف الوانب اللقية و العقلية الت تلزمهم طوال       
حياتم و تنعكس على سلوكهم و كذا خباتم فتظهر بصورة واضحة ف الواقف الياتية التشابة.

 :- الناحية اللقية2-4

       يتسم مارس السباحة بالثقة بالنفس، و المانة، والرادة، و الشجاعة، والتعاون، و الروءة ،
والشهامة، وحسن العاملة، والحترام التبادل مع البعد عن العجرفة و الشونة وعدم الغرور عند النصر.
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:- الناحية العقلية2-5

 يتسم المارس للسباحة بالفهم والقدرة على التخطيط و له مستوى ذكاء عال و التفوق الدراسي.       

:- الفوائد النفسية والجتماعية2-6

       تسهم السباحة ف علج كثي من الالت النفسية (كالنطواء النفسي و التوتر العصب
و الكتئاب…ال)

        و الشاكل الجتماعية حيث التحرر و النطلق ف مال يغلب عليه السرور و الرح و البعد عن
الروتي و العباء و تسهم ف حل مشكلة أوقات الفراغ و تكوين الصدقات.

- الفوائد الهارية الكتسبة :2-7
 فالسباحة تكسب النسان مهارات تعليمية، وتدريبية، مهارات إنسانية، مهارات التربية الصحية           

 السليمة والعادات الصحية الصحيحة ، مهارات استعراضية و تنافسية ، الثقة بالنفس أثناء السلوك
الركي و كذا النمو الدراكي للشكال والحجام والوزان.

: - الفوائد البدنية و الركية 2-8

       تكسب السباحة مارسيها فوائد بدنية و حركية تيزها عن متلف مارسة النشطة الرياضية
 الخرى و هذا يظهر من التطلبات الت  تقتضيها مارسة السباحة من تعرض السم بكامله لشعة

 الشمس و الواء النقي، كما تكسب مارسيها النمو التكامل الذي يتوافر فيه التناسق والرشاقة و حسن
الظهر و جال التكوين و كفاءة الجهزة اليوية المر الذي يكسب المارس لياقة بدنية كاملة.

 الفوائد الفيسيو لوجية: -2-9
     تؤثر السباحة تأثيا كبيا على أجهزة و أعضاء السم فهي تعمل على توسيع و تقوية عضلت

 الصدر، ث إتساع الرئتي لستعاب أكب كمية من الواء للقيام بعملية الزفي ما يؤدي إل زيادة مرونة
الرئتي ث إل السعة اليوية لنقباض و إنبساط العضلت الصدرية أثناء التنفس النتظم.

 الفوائد العلجية:-2-10
     تعد السباحة من الطرق العلجية الهمة لن لم عاهة ف السم أو ف جزء منه على أن يكون ذلك

تت إشراف أخصائيي ف العلج الطبيعي و أحيانا ف أحواض خاصة.

 و ما سبق يلخص الباحث فوائد السباحة فيما يلي:  
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 * السباحة رياضة ترويية ، فممارستها بعد عناء عقلي أو عضلي يدخل السعادة إل النفس ، وتثي
الرح و السرور لمارسيها . 

* السباحة تعال بعض التشوهات الت توجد ف السم .
* اكتساب المارسي العادات الصحيحة السليمة لا يلزمها من أخذ حام قبل السباحة و بعدها.

* تلعب السباحة دورا هاما ف علج الكثي من الالت النفسية.
* تقيق النمو البدن السليم و رفع القدرات البدنية لمارسيها. 

* تنمية الصفات الشخصية الميدة لدى الفرد كالثقة بالنفس و الرادة و الطموح.
* دفع خطر الغرق على النفس و على الغي.

و غيها من الفوائد العديدة و التعددة
 
- تعليم السباحة للمبتدئي: 3

 ) بأن تعلم السباحة أصبح ضرورة حتمية لكل فرد حيث أن23م، 2004       يذكر (يي مصطفى، 
 السباحة هي الرياضة الادفة الت تغطي جيع أغراض التربية الرياضية و لذا فكان لبد على جيع الدارس

 و الؤسسات التربوية و الندية أن تسخر جيع إمكاناتا و أن تتحمل مسئولياتا ف تعليم و تدريس
 السباحة للنشئ لذا فإن السئولية الول الت تقع على عاتقنا ف متمعنا هي تيئة الظروف اللئمة لتعليم
 النشئ السباحة حيث أكد كثي من الباء و التخصصي ف مال السباحة على إزدياد معدل الستعاب

 لتعلم السباحة مع بداية السن البكرة من العمر و لذا وضع صغر السن موضع العتبار عند تعليم
 السباحة و لذا ينصح بتعلم السباحة ف مرحلة الطفولة و هذا ما تؤكده العديد من الدراسات ف أن لبد

 من تعلم السباحة ف بداية السن البكر و ذلك لن الجهزة العصبية و العضلية للنشئ قد نت بدرجة
 تعل التعليم أكثر فاعلية و ل يضجر النشئ من الرور برحلة الاولة و الطأ بينما التعلم ف الراحل
 التأخرة من العمر يتاج إل وقتا أكثر منه ف الراحل البكرة للتعلم كما يتاج إل جهد أكثر أيضا

 لذلك فإن تعليم السباحة للكبار يتاج إل توفي جيع المكانات الت تساعد ف عملية تعلم السباحة
 لذه الرحلة.

        و ف هذا الصدد إتفقت معظم الراء و الباث على أن الرحلة السنية الناسبة لتعلم السباحة هي
 ) سنوات حيث يكون الهاز العصب و العقلي للطفل على درجة من الدراك06مرحلة من سن الستة (

 ) أن البتدئي يتعلمون السباحة ف18م، 1998و الستجابة لعملية التعلم، حيث يشي (ممد علي أحد، 
  سنوات و يستمرون ف ذلك حوال عامي لتحسي الداء ف طرق السباحة الختلفة ث يبدأ ف06سن 
 سنوات تعلم مهارات أكب و تدرييا مع بداية هذا العمر يعطى إهتماما أكثر ف دقة الداء 09عمر 
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 لطرق السباحة الختلفة ، و يب مراعاة تنب إحداث التعب للسباح البتدئ حت يكن أن يضر
التدريب و هو كامل النشاط و اليوية ف هذه الفترة التدريبية.

من  كل  يتفق  و       )Michel PEDROLETTI, 2004, 51(،النعم عبد  ممد  (ممد حسي  و    
ــون05/06) بأن أحسن مرحلة لتعلم هذا النوع من السباحة هي مرحلة 47م، 2009   سنوات حيث يك

ــذا  الهاز العصب و العقلي للطفل على درجة من الدراك و الستجابة لعملية التعلم، كما يتميز ف ه
السن بالوهبة الركية و الستعداد الطبيعي و الرغبة الواضحة للتعلم. 

 ) أنه يكن أن يتقدم الطفال09م، 2002) و (ممد القط، 27م، 1995      و يرى (عصام حلمي، 
 دقيقة إل ساعة 45 بشكل جيد عندما يتدربون من ثلث إل أربعة مرات أسبوعيا و تصل زمن الوحدة 

 و تتضمن الحاء ف التهيئة و الوانب الدارية ، وخلل تدريب هذه الرحلة السنية يب التركيز على
 اللعب و التمتع بالتواجد ف الوسط الائي بالضافة إل الهتمام بالوانب الجتماعية لهيتها ف بناء

شخصية السباح ف هذا السن الناسب لغرس كافة القيم و التاهات.

- العوامل الساعدة ف تعلم السباحة: 4
)فيما يلي:48- 46م، 2005يلخصها (علي زكي، 

- السن ومدى إمكانية التعلم : 4-1
        إن السؤولية الول الت تقع على عاتقنا ف متمعنا هي تيئة الظروف اللئمة لكساب التعلم
 الركي للمتعلمي، فقد أجع الكثي من الباء و أثبتت نتائج البحوث العديدة أن معدل الستيعاب

لتعلم السباحة أفضل عند البداية ف السن البكرة. 
       ويؤكد الباء على ضرورة تعليم السباحة مبكرا للطفال حيث أن الصبية عند تعلمهم السباحة

 تكون أجهزتم العصبية و العضلية ف وضع يعل عملية التعلم أكثر فاعلية و اقتصادا للجهد، وتعتب
 سنوات . 8- 5السن الناسبة للطفال من 

- الالة السمية و الصحية: 4-2
       إن الفحص الطب للطفال له أهيته ف تديد النواحي الوظيفية لكل طفل ، فيتم الكشف على

 أجزاء السم الختلفة من اللد ، القلب ، الرئتي ، الهاز العصب ...ال. ويب عدم مارسة السباحة
 إل بعد إجراء هذه الفحوص الطبية وثبوت خلو الطفل من المراض و صلحيته لمارسة نشاط

السباحة.  
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- البات السابقة : 4-3
         إن تعلم القواعد والهارات الساسية للسباحة يساعد على سرعة التعلم، فالطفل الذي اعتاد على

 الياه يد سهولة ف تعلم أوضاع الطفو ، و الذي ييد الطفو يد سهولة واضحة ف تعلم الركات
 السببة للتقدم ، وتعتب البات السابقة لدى التعلم سواء كانت خبات إيابية أو سلبية لا تأثي ف تعلم

 السباحة ، ويب على العلم قبل البدء ف تعليم الهارات التأكد من إزالة ما لدى التعلم من جيع
 البات السلبية السابقة مثل : الوف من الاء كنتيجة للتعرض للغرق أو مشاهدة أحد الفراد يتعرض

 للغرق، وعند وضع البنامج التعليمي يب على العلم مراعاة السس النفسية للمتعلم مع التدرج ف
الطوات التعليمية.

- الظروف اليطة بالوقف التعليمي: 4-4
        يب أن تتوافر جيع الدوات و المكانيات الاصة بالعملية التعليمية، وعلى العلم أن يعمل على
 تهيز كل ما يلزم الدرس، ويقع ضمن هذه النظمة الوسط الائي للحمام، ودرجة حرارة الاء، ومساحة

النطقة التعليمية، بالضافة إل مدى توفر الدوات العينة والساعدة على التعلم .

-  درجة اليول و الدوافع لدى التعلم: 4-5
         يصل التعلم إل أحسن حالته إذا ما توافر لديه الدافع. فالدافع هو الطاقة الكامنة ف الكائن

الي و الذي يدفعه لن يسلك سلوكا معينا ف العال الارجي. 
        فوجود دافع عند التعلم يدفعه نو التعلم، وف مال السباحة هناك عدة دوافع ذاتية قيمة مثل

 تفادي الغرق، الرغبة ف إنقاذ الغي، الرغبة ف تعلم بعض الهارات و إظهارها أمام الخرين، الستمتاع
بوقت الفراغ ، والدخول ف التكوين التنافسي. 

 العوامل الؤثرة على تعلم السباحة: 5-
        اتفق كثي من الباء أن هناك شروط أساسية ل يكن أن تتم عملية التعلم بدونا حيث اتفقوا

بأن أهم شروط تعلم السباحة هي كالتال:  
- الستعداد:5-1

53



 ) هو الالة الت يكون عليها التعلم من حيث القابلية171م،2001       يقول (أسامة كامل راتب،
 للتعلم والتدريب فإن وسائل وطرائق التدريب تفقد قيمتها أذا ل يكن التعلم فعل لديه الستعداد

ويتضمن الستعداد كل من النواحي البيولوجية والنفسية.  
  

- النضج: 5-2
      لكي يقوم الفرد بأداء الهارات الركية و تعلمها لبد من وصول الفرد إل مستوى معي من

 النواحي البدنية و العقلية و النفعالية و الت تساعده على أن يكون قادرا على إستيعاب درس السباحة
 ) أن النضج يعد شرطا ضروريا وليس كافيا480م، 2000و تنفيذه حيث يرى (صال ممد علي، 

 لدوث التعلم فل يكن أن يتعلم الطفل مهارة حركية أذا ل يصل على درجة من النضج تكنه من
التعلم ، ويعرف النضج على أنه تغيات مبمة سلفا تدث فطريا وتلقائيا بعزل عن الؤثرات الارجية.

-  الدافعية: 5-3
 ) أن للدافعية أهية ف أثارة التعلم لدى التعلم والدافعية212م، 1998      يشي (ممد علي علوي، 

 هي العلقة الدينامكية بي الفرد وبيئته وتشمل على العوامل والالت الختلفة الفطرية والكتسبة
 والداخلية والارجية والتعلمة وغي التعلمة والشعورية واللشعورية والت تعمل على توجيه واستمرار

السلوك لتحقيق هدف ما. 
      و من هنا نرى أنه لبد أن يكون لدى التعلم الرادة الكافية و اللزمة الت تدفعه للتعلم حيث يب

 على العلم استثارة دافع التعلم مع توفي البات الثية لدوافعه الشبعة لاجاته و رغباته عن طريق
وضوح الهداف و تقريبها من التعلم.

 
- البة والمارسة: 5-4

 ): أن البة والمارسة من العوامل267م، 1992      و يقول (مدوح عبد النعم و أحد ممد مبارك، 
 الهمة ف تغي السلوك وهي الوقف الذي يواجه التعلم من مثيات بيئته يتفاعل معها وتدث تغيا لديه
 بفعل هذا التفاعل ، لذلك تعطى أهيه كبية للظروف البيئية حيث أنا تدد إل درجة كبية درجة نو

 وتطور التعلم وزيادة حصيلته التعليمية وخباته . أما المارسة فهي مرور الفرد بجموعة من البات
النظمة نسبيا ، والبة أساس لكتساب العلومات والهارات والتاهات.       

       و يرى الباحث أن هذا البداء هام و أساسي ف عملية التعلم فأداء الركة مرة واحدة ل يتيح
الفرصة للفرد أن يتعلمها أو يتقنها بل لبد من التكرار عدة مرات و التدريب عليها حت يكن إتقانا.
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 ): أن  هناك عوامل أخرى تؤثر على خطوات تعلم23م، 1998      و يضيف (علي ألبيك وآخرون ، 
السباحة منها :  

* الدافع ومستواه. 
* القلق. 

* الشدة و التوتر. 
* طريقة تقدي الهارة. 

* الذكاء.
*الحساس بالركة . 

 - السباحة الرة (الزحف على البطن):6
 ) أن السباحة الرة من أسرع أنواع السباحات الربعة239م، 1998     يرى (أسامة كامل راتب، 

وتعتب هذه السباحة من الرياضة الببة والرغوبة لعدد كبي من الناس .
      إن سباحة الكرول (السباحة الرة أو الزحف على البطن) هي احد طرق السباحة الربعة

  بان سباحة الكرول أو ما يطلق عليها)Didier CHOLLET, 2000, 105(و أسرعها حيث يؤكد 
 هي من أسرع طرق السباحة و ذلك من خلل طريقة أداء الذراعي و الرجلي و مدى السباحة الرة

ترك السباح ف  الاء من جانب لخر  و مدى سرعة حركة الرجلي و طول الشد بالذراعي.
 ) بأن سرعة السباح من الناحية اليكانيكية تعتمد على عاملي09، 2001      و كما يرى (صبي عمر،

 أساسي ها طول الضربة و معدل تردد الضربات و لذلك فان سباحة الزحف تتميز بطول الضربة و
معدل التردد مقارنة بالطرق الخرى للسباحة ، فلذا هي أسرع طرق السباحة الربعة. 

 بان ضربات الذراعي ف سباحة الزحف هي )Michel Pedroletti, 2009, 83(     و كما يذكر 
 النبع الساسي للقوى الركة و لدى بعض السباحي تعد الصدر الوحيد للقوى الركة بينما تقوم

الرجلي بالساعدة ف التوازن ف وضع الطفو الفقي النسياب.  

- الراحل الساسية لتعلم السباحة : 7
      لقد تناول كثي من الباء طريقة الداء الفن و الهارى لسباحة الزحف على البطن و منهم :

 )، (علي74/76م، 1999)، (وجدي مصطفى الفاتح و طارق فضلي، 127/129م،1993(ثناء عبد الباقي،
() ، 57/73م 2000)، (عصام حلمي، 35/42م، 1997، و (ممود حسن،)77م، 1992البيك  و آخرون،

55



NINA. Boulgakova, 1990,33(وسوف يتعرض الباحث لراء هؤلء الباء و غيهم من  
 التخصصي لعرض وجهات نظرهم حول طريقة الداء الفن و الهاري ف الرحلة التعليمية الول   و

الثانية للسباحة الرة (الزحف على البطن) كما يلي:

- الرحلة التعليمية الول:7-1
        لكي يستطيع التعلم أن يتعلم السباحة لبد له أن يعود جسمه على الال الائي الذي يتلف
 اختلفا كليا عن اليابس كما تعود على الاء تكون حركات التقدم للمام و السم ف و ضع أفقي

 باستخدام الذراعي و الرجلي معا مع ضرورة استغلل طبيعة الاء حت يكن الصول على دفع
 المام  ، هذا معناه أن التعلم البتدئ لبد أن يمع معلومات حركية تتلف كل الختلف عن الت

) NINA. Boulgakova, 1990,33( اكتسبها  و تعلمها على الرض.
       و تشمل الرحلة الول التعليمية للسباحة الرة (الزحف على البطن) على مهارات التعود على

الاء و هي:
        - التعود على الاء. 
        - الوثب ف الاء. 
         - الغوص ف الاء.

        - الطفو.
       - النزلق على الاء.

        - النتقال الركي ف الاء.
        - التنفس.

- التعود على الاء :7-1-1
و (علي ألبيك و آخرون،) Eric PROFIT et Patrick LOPEZ, 2008, 12(     يتفق كل من 

 )  أن مرحلة التعود على الاء هي أول الراحل للتعلم و الساس السليم ف العملية32م، 1998
 التعليمية ، وهي تدف إل إكتساب الولد الثقة بالنفس وإزالة عامل الوف الذي قد ينتج عن دخول

 الطفل لوسط غي الطبيعي وما قد ينشأ عن ذلك من عدم السيطرة على التزان أثناء الشي نتيجة دفع
 الاء لسم الطفل لعلى ، وكذا الضغط النسب للماء على صدر الطفل وما يصاحب ذلك من ظروف

تنفس غي طبيعية ، هذا إل جانب الحساس الغي الرضي نتيجة دخول الاء ف العي .
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       بناءا على ذلك فإن العلم يب أن ياول استخدام الساليب التربوية الت تعل الطفل يتاز هذه
 الرحلة بسلم ، وهذا يكن أن يتم من خلل استخدام اللعاب الماعية داخل وخارج الاء ما يعل
 الطفل يدخل إل الاء دون الحساس بتلك الظواهر السابقة الذكر ، حيث يول التركيز إل اتاهات

أخرى. 

- الوثب ف الاء:7-1-2
       هذه الهارات تشكل جانبا مهما ف عملية التعود على الاء و الحساس بالمان و بالقوى الختلفة

للماء.
تعليم الوثب ف الاء ير بعدة مراحل هي:

- الوثب ف الاء الضحل بالساعدة .
- الوثب ف الاء الضحل بدون مساعدة .

- الوثب ف الاء عمق الكتف .
- الغوص بالرأس أول .

الستويات الطلوب تقيقها من التعلم و هي:
- القدرة على الوثب ف الاء من ارتفاع حافة المام بالقدمي معا ف الزء العميق. 

- القدرة على الوثب ف الاء من ارتفاع متر واحد بالقدمي. 

- الغوص ف الاء مع فتح العيني:7-1-3
      فيها يتعلم البتدئ كيف يتحرك و يكتشف ما تت الاء و إحساسه بضغط الاء إل أعلى، فعن

 طريق التمرينات الناسبة يطيل البتدئ فترة بقائه تت الاء و العيني مفتوحتي، و على التعلم أن يقق
الستويات الطلوبة لكي يكن الكم على أدائه.

) 30 ،م1972حسب (ممد فتحي، الستوى الطلوب تقيقه: 
) متر. 10-  القدرة على الغوص بالرأس كامل أسفل الاء و التحرك لسافة (

) قطع معدنية .4-  القدرة على الحتفاظ بالعيني مفتوحتي تت الاء للتقاط( 
- الثقة بالنفس عند الغوص ف الاء

:- الطفو4- 7-1
  أن السم يطفو فوق الاء ، وف القيقة أن الاء أثقل من الواء)Denis BON, 2002, 13(      يرى 

 لذا فإنه يساند السم جيدا حيث يقل وزنه ف الاء وخاصة عندما تتلئ الرئتان بالواء، والسم
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 السترخي والمتلئ صدره بالواء يعلو قليل فوق سطح الاء  أفضل من السم الال رئتيه من الواء .
 ويلحظ أن الطفال بصفة خاصة يكنهم الطفو أكثر من الكبار حيث الكثافة النسبية لم تقل عن

الكبار بصورة واضحة هذا من جهة، كما أنه تقل أيضا عن كثافة الاء.
 ): أن الطفو له أشكال  كثية منها: «طفو37م،1982     كما يشي (مصطفى كاظم و آخرون، 

 التكور ، النجمة ، القنديل» و هي خطوة حاسة للنتقال من أمية السباحة إل تعلم السباحة حيث
 كثافة السم ف حالة الشهيق تكون أقل من كثافة الاء ما يؤدي إل طفو السم على سطح الاء بدون

أي حركة و مهود.
الستويات الطلوب تقيقها من التعلم: 

- الطفو التحرك و يبدأ بدفع حافة المام و النزلق على البطن من وضع الطفو على البطن لسافة (
) متر. 5

 ) عدات مع عدم سقوط الرجلي.10- الطفو من الثابت و القدرة على الحتفاظ بذا الوضع ف (
) 31 م،1972) و (ممد فتحي، 38م 1982(مصطفى كاظم و آخرون، 

- النزلق على الظهر والبطن : 7-1-5
 ): أن النزلق يبقى كمهارة و ترين هام لتعلم37م،1982      يرى (مصطفى كاظم و آخرون، 

 السباحة و أساس تعلم طرق السباحة الختلفة و الدوران الذي يب إعطاء إهتمام خاص بتعلم النزلق
حيث أنه ينبئ بالنجاح و الفشل ف الراحل التقدمة. 

 ) أنه الطوة الاسة ف النتقال من أمية السباحة14، م1998       و يضيف كذلك (مصطفى كاظم،
 إل تعلم السباحة. وتدث عندما يتعلم التعلم رفع جسمه من حائط السبح ، أو من الرض و النزلق

 خلل الاء ف وضع أفقي ، فعندما يتعلم ذلك يكنه استخدام أطرافه بكفاءة لتحرك جسمه ف الاء ،
 وأول شيء يب أن يتعلمه التعلم هو الوضع الفقي و اتزان جسمه ف هذا الوضع ف الاء ، فالتعلم ير

ببة الطفو الثابت والذي يتطلب منه معرفة كيف يكون الطفو على الظهر أو البطن .

الستويات الطلوب تقيقها من التعلم و هي : 
 م1982- تسي شكل النزلق، وذلك بإطالة فترة النزلق على البطن. (مصطفى كاظم و آخرون، 

38 (
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- النتقال الركي ف الاء (النسياب):  7-1-6
 ) "بأن النتقال الركي ف الاء يتأثر بالذراعي16-15م، 1998      يذكر (مصطفى كاظم، 

 والرجلي ، وحركة الذراعي ذات أهية أكب من حركة الرجلي ف أغلب السباحات (الرة ، الظهر ،
 الفراشة) ، ووفقا للحقيقة القائلة بأن الظروف الطبيعية ف الاء تتلف تاما عن الرض ، فالبتدئ يدرس
 جيدا النعكاسات الديدة العقدة ليكون قادرا على الستجابة لا خلل أشكال جديدة من توافق عمل

 الذراعي والرجلي ، وهناك أشكال للنتقال تعرف بطرق السباحة (الزحف ، الصدر ، الظهر ،
 الفراشة ) ، ويب على التعلم أن يتعلم جيع طرق السباحة ف الزء القرر لتعلم السباحة ، وذلك

 للحصول على التدريب الساسي ، والطفال ف عمر ما قبل الدرسة يب أن يتعلموا سباحة الزحف
على البطن . 

 ) يعتمد النتقال الركيRAYMOND. Catteau) (54م، 2008     كما يؤكد ذلك (ريوند كاتو، 
 ف الاء على حركة كل من الذراعي و الرجلي، و يكن أن يقال أنه متلف أنواع السباحة تعطي

) من الدفع للمام.%70الذراعي حوال(
الستويات الطلوب تقيقها من التعلم و هي:  

) متر.12- أداء ضربات الرجلي التبادلية و الذراعي من وضع الطفو على البطن لسافة (
- النزلق من وضع الطفو على البطن مع ضربات الرجلي التبادلية و استخدام لوحة الطفو لسافة (

) متر مع حساب عدد الضربات. 12
)31 ،م1972) متر لبعد مسافة مكنة. (ممد فتحي، 12- الداء الركي للذراعي و الرجلي لسافة (

- التنفس الصحيح وتفتيح العيني: 7-1-7
 ): إل أن التنفس الصحيح يعتب أمرا فعال و مؤثرا على الداء32م، 1998     يشي (ممد علي أحد، 

 ف النشطة الرياضية، و بصفة خاصة مع النشطة الت تتطلب التحمل و أكثرها أهية ف السباحة حيث
 يؤدي أخذ التنفس بطريقة سليمة و آلية للمحافظة على اليقاع و كذا التعود الركي المثل للمتعلم،

و يتم ذلك عن طريق إتباع الطوات التية:
- شهيق عميق يتبعه زفي بطيء.

- النفخ ف الاء.
- إخراج الزفي داخل الاء ببطء من الفم و النف 

- التنفس من الانب.
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 ) أنه ينبغي تعليم التنفس،26م، MICHEL PEDROLETTI، 2003    يقول (ميشال بيدرولت 
 فالتنفس ف الاء يتلف تاما عن التنفس الطبيعي ، وهنا يب أن نلقن التعلم كيفية إخراج هواء الزفي

 من النف و الفم حت ل يدخل إليها الاء ، وكذا أن يتم أخذ الشهيق بقوة إذا ما كان الفم خارج
الاء.

  * تنبيه : 
- التأكيد على إخراج الواء ف الاء من الفم .

- إدخال الواء من الفم.
- أن يكون قادرا على التنفس بشكل سليم و بطريقة صحيحة . 

- التأكيد على تفتيح العيني . 
الستويات الطلوب تقيقها من التعلم هي:

- اليقاع النتظم ف أخذ الشهيق و إخراج الزفي ف الاء .1
 - الشهيق و الزفي مع رفع و خفض الرأس و مع لف الرأس ف التاهي، و ربط ذلك بالنتقال ف2

الاء.
 - ربط الشهيق و الزفي مع حركات الطفو على البطن و كذلك التوافق الول. (ممد علي أحد،3

) 32م، 1998
       وف ناية الرحلة التعليمية الول يب أن يكون التعلم قادرا على استخدام الهارات الساسية

 الديدة، الكتسبة و دخول الزء العميق دون مساعدة مع إتباع النقاط التعليمية لكل مهارة مع تقييم
 التعلم لنفسه و مقارنة ذلك بتقييم الزميل و تقييم العلم ، و الدف من هذا التقييم هو معرفة التعلم

بالستوى الذي أنزه و حققه .
      و ما سبق يكن أن يلخص الباحث مهارات الرحلة التعليمية الول و الستويات الطلوب تقيقها

ف الدول التال:

) مهارات الرحلة التعليمية الول و الستويات الطلوب تقيقها من البتدئي1جدول رقم (

المستوى المطلوب المهارة

 ) متر.10القدرة على الغوص بارأس كامل ف الاء لسافة معينة و التحرك لسافة(
 ) قطع معدنية من قاع السبح و يكون الغوص ف الاء ف الزء الغي5التقاط عدد(

 الغوص ف الاء
مع فتح العيني
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عميق.

) متر15الطفو التحرك: دفع حائط المام و النزلق مع وضع الطفو لسافة (
 ) عدات مع معرفة عدد10الطفو الثابت و القدرة على الحتفاظ بذا الوضع (

ضربات الذراعي

 الوثب و
النزلق

 ) متر مع معرفة عدد ضربات10أداء ضربات الذراعي من وضع الطفو لسافة (
الذراعي

) متر وعد ضربات الراجلي.10النزلق مع أداء ضربات الرجلي التبادلية لسافة (

 النتقال الركي
ف الاء

 اليقاع النتظم ف أخذ الشهيق و إخراج الزفي ف الاء ، أخذ التنفس مع دفع و
خفض الرأس و لفها ف التاهي و ربط ذلك بالنتقال الركي ف الاء.

التوافق الول بربط التنفس مع حركات الطفو.

التنفس 

: (الزحف على البطن)" تليل طريقة أداء السباحة الرة- الرحلة التعليمية الثانية "7-2
       وتدف هذه الرحلة إل تعلم السباحة الرة (الزحف على البطن) من حيث إجازة التوافق الول

 لا , وقبل أن يبدأ التعلم ف تعلم السباحة الرة ف هذه الرحلة يب التأكد أول من إجادته الهارة
 الولية من الرحلة التعليمية الول , ويكون ذلك عندما يكتسب الثقة الضرورية و اللفة ف الاء .

)32م، 1998( ممد علي أحد (
 ) من خلل تليله لدورة برشلونة الولبية قد قام12- 11م، 1994     يوضح (أبو العل عبد الفتاح، 

 الركز الدول المريكى للسباحة و الباث الائية بتصوير و تليل أفلم لبيوميكانيكا السباحة باستخدام
  ماولة لسباحي من139) و بناء على نتائج تليل 4أربع آلت لتصوير السباح الذي يشغل حارة رقم (

  دولة متلفة أمكن التوصل إل الستنتاجات العامة  التالية لسباحة  الزحف انه تعتب مرحلة الشد39
 للداخل و ناية الدفع بالذراع أكثر مرحلة القوة الدافعة  للسباح خلل الشد بالذراعي و تزداد دحرجة

  وقد ت التوصل37.5م بدرجة 100 عن سباحة  44،91م بدرجة 200السم على كل الانبي ف سباق 
إل التحليل التال لكل جزء من أجزاء السم.

و تشمل الرحلة التعليمية الثانية للسباحة الرة (الزحف على البطن) على خس مهارات جزئية هي:
- و ضع السم .
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- ضربات الراجلي .
- حركة الذراعي.

- التنفس .
- التوافق الكلي.

 
- وضع السم7-2-1

 ) بأن السم يأخذ الوضع الفقي الائل قليل على البطن12م، 1994     يذكر (أبو العلء عبد الفتاح، 
 بيث تكون الكتاف أعلى قليل من القعدة الوجودة دائما تت سطح الاء مباشرة و يكون النظر

 للمام و أسفل و تكون الذقن بعيدة قليل عن الصدر دون التوتر ف عضلت الرقبة ، و الرجلي متدتان
و متقاربتان دون تصلب .

 ) بان وضع السم يتلف ف درجة اليل بي السباحي فإما263م، 2000     و تضيف (وفية مصطفي، 
 يكون وضع السم  عاليا على سطح الاء أو يكون غاطسا تت الاء و يؤثر ف ذلك وزن العظام

 وسرعة السباح و يفضل احتفاظ السباح بوضع السم الفقي النسياب على سطح الاء مع تفادى
القاومات.

 ) أن الوضع الفقي يب أنRAYMOND. Catteau) (58م، 2008    كما يرى (ريوند كاتو، 
 يكون إنسيابيا بقدر المكان بينما تعمل القدم ف العمق الكاف السموح به ف الاء من أجل حركة أكثر

 فاعلية و الطفو اليد ينتج من عاملي ها (قابلية الطفو و السرعة) فالشخص ذو الوزن الفيف و
 التكوين الواهن يطفو ف وضع أعلى من الشخص ذو الوزن الثقيل و العضلت الضخمة.

 ) أن الوضع الصحيح للكتفي يؤدي إل الشاركة ف انسيابية35، م1972    و حسب ( ممد فتحي، 
 حركة السم ف الاء و ل شك أن تقوس و تدب الكتفي قليل للمام يؤدي إل تسطيح منطقة الصدر

 و العنق و البطن با يزيد من انسيابية السم خلل حركته ف الاء ، و يقابل جسم السباح أو التعلم
 أثناء السباحة عدد من القاومات، و هي القاومة المامية الشكل و مقاومة احتكاك اللد و مقاومة

الوج .  ″الدوامات  ″

الخطاء الشائعة لوضع السم:
)74، م1999حسب (وجدي مصطفى الفاتح و طارق صلح فضلي، 

- البالغة ف زاوية التسطح للجذع .
- البالغة ف زاوية تسطح السم. 

62



- البالغة ف تدوير الرأس. 
 - البالغة ف غوص الانب القابل لخذ التنفس.

التصحيح:  
 • يب أن تكون الرأس ف عمق الاء عند مفرق الشعر. 

 . ″• يب أن تثبت الرأس لعلى الفم عند سطح الاء ″
• يب أن تكون السباحة من وضع النزلق. 

 . ″• التنفس بالتبادل التنفس مرة واحدة كل ثلث ضربات ذراعي ″

- ضربات الرجلي 7-2-2 
 )    بان ضربات الرجلي تؤدى بشكل تبادل مستمر و يعتب35م، 1998    يوضح (ممد على احد، 

 مفصل الفخذ مور ارتكاز حركة الرجلي و تعتمد حركة الرجلي على التوقيت السليم و تشارك
الرجلي ف سباحة الزحف بقدر اقل عن الذراعي و تنشا هذه القوة من خلل حركة  الرجلي لسفل.

 ) بأن ضربات الرجلي تؤدى بشكل مستمر و تبادل ، و57م 2000      و يؤكد ذلك (عصام حلمي، 
 يعتب مفصل الفخذ مور ارتكاز ضربات الرجلي حيث تعتمد هذه الخية على التوافق السليم ، كما

 تشارك الرجلي ف سباحة الزحف على البطن بقدر أقل من القوة الدافعة الركة للجسم إل المام علما
 بأنا أقوى من الذراعي ، و تنتج قوة ضربات الرجلي من مصلة قوة كل من الرجل الصاعدة و الابطة

 فكل من القوتي تتلقى ف نقطة ، و تثل مصلة القوتي الت تؤدي إل تقدم السم للمام .
 ) بان الفتاح الرئيسي لسهولة و كفاءة الرجلي هو  الافظة59م، 2000      و يوضح (عصام حلمي، 

 على وضع  مفصلي العقبي ف وضع يتصف بالركة الرنة الت تعرض مساحة كبية من الرجلي أثناء
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 الدفع، و يشعر السباح خلل هذه الضربات برور الاء بي أصابع كل القدمي، حيث تشي إل حركة
سهلة و فعالة بعن أن الداء يتخذ مسارا متموجا يزيد من فعالية عمل الرجلي أثناء الضربات.

 )    بان ضربات الرجلي تتم لسفل و لعلى لذا تنقسم147م، 2001      و يوضح (صبي عمر، 
 الركة إل الضربة لسفل و الضربة لعلى و هذه الضربات تشمل أيضا مكونات  جانبية و يؤكد بان

  سم حت يكن الستفادة بأكثر قوة دافعة مع تقليل نسبة  القاومة.80 و 50اتساع الضربة يكون مابي 
 ): أن ضربات الرجلي تعملRAYMOND. Catteau) (61م، 2008     كما يرى (ريوند كاتو، 

 كعامل مساعدة ف التزان بعن حفظ القدمي عاليا ف وضع انسياب و تعتب ضربات الرجلي مثبته
 أكثر منها مركة ، ضربة الرجل الواحدة تكون علوية رأسية و سفلية مبتدئة من مفصل الفخذ و ف
 الضربة السفلية ث ترتفع لعلى و هي مفرودة و بركة كرباجية مع فرد الشط باستمرار مع دورانه

 للداخل و تكون الضربات لعلى بباطن القدم، و يعتمد عمق الضربة السفلية على طول رجل السباح
) سم و يرج العقب فقط فوق سطح الاء.40وكذلك حسب ساق السباح و تكون ف متوسط (

)WALTER Bucher, 1998, 59(التمرينات التعليمية لضربات الرجلي: 
) ثانية.30- من وضع الطفو و مسك الفائض باليدين مع أداء ضربات الرجلي ف (

 - من وضع النزلق على الاء و اليدين متدتان أمام السم، أداء ضربات الرجلي بعرض حام
السباحة.

 - من وضع النزلق على الاء مع تشبيك الذراعي، وها منبسطتان أمام الرأس مع أداء ضربات
الرجلي.

 )15- من وضع النزلق و الذراعي بانب السم أداء ضربات الرجلي بعرض حام السباحة لسافة (
متر.
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 - من وضع النزلق على الاء و إحدى الذراعي بانب السم، و الخرى منبسطة أمام الرأس أداء
ضربات الرجلي بعرض حام السباحة.

 - من وضع النزلق على الاء مع تشبيك الذراعي خلف الظهر أداء ضربات الرجلي بعرض حام
السباحة.

الخطاء الشائعة لضربات الرجلي:
- اتساع مدى ضربات الرجلي.

- ارتفاع مدى ضربات الرجلي بالقدر الغي كاف.
- ثن مفصلي الركبة بشكل زائد .

- حركات الدفع من الرجلي .
التصحيح: 

- يب إبقاء الرأس لعلى .
- التركيز على انثناء مفصل الفخذ عند بداية ضربات الرجلي.

- السباحة على النب و ملحظة الركات.
- السباحة من وضع الرقود على الظهر( ملحظة الركبتي و هي مفرودة).

- أداء ضربات الرجلي لسفل و بقوة.
- حركات الذراعي7-2-3

 عتمد حركة الذراعي داخل الاء للخلف كما تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعي بنسبة     ت
  و تدور حركة الذراع  حول مفصل الكتف ف صورة دائرية حيث يوضح (ممد%85تصل تقريبا إل 

 ) بان حركة الذراعي تشمل على مرحلتي ها (الرحلة الساسية و الرحلة14م، 1998على احد، 
الرجوعية).
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 ) أن حركة الذراعي داخل الاء تعتمد على دفع الاء للخلف،27م، 2004    يذكر (ممد علي القط، 
 تقريبا و تدور حركة الذراع حول مفصلي )%75كما تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعي بنسبة(

 الكتف ف صورة دائرية، ضربات الذراعي تعتب القوى الساسية الركة للمام ، و تشمل حركة
الذراع الواحدة على ثلث مراحل هي (الرحلة التمهيدية، الرحلة الرئيسية و الرحلة اليتامية).

7-2-3-
 - الرحلة1

التمهيدية: 
و تشتمل على ما يلي: 

 - دخول الذراع:7-2-3-1-1
 ) يبدأ دخول الذراع الاء بأطراف الصابع و يكون الكف27م، 2004      حسب (ممد علي القط، 

 مواجها لسفل بيث تكون نقطة الدخول على خط و هي يوازي امتداد النظر أماما ، و يعقب دخول
 الاء امتداد الذراع إل أخره و ذلك استعدادا لعملية مسك الاء، و ترجع أهية مد الذراع أماما

 للستعداد الكامل لعملية الشد و الافظة على اتزان السم، و كذلك الساعدة على انزلق جسم
التعلم فوق الاء.

 ) بان الذراع تدخل بالصابع و الكف وذلك بيل ف12م، 1994      و يشي (أبو العل عبد الفتاح، 
 درجة، حيث يبدأ الذراع الدخول للماء بأصابع اليد أماما و للداخل قليل ث 45اتاه الارج بدرجة 
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 تنزلق قليل لسفل و يكون الدخول على بعد مناسب دون مبالغة بيث يكون هناك انثناء خفيف ف
مفصل الرفق و عند هذا النثناء تكون اليد الخرى على وشك النتهاء من الشد.

: - مسك الاء7-2-3-1-2

 ) سم و ذلك بانثناء الرسغ للداخل كذلك انثناء الرفق قليل بغرض التحكم15و يكون على عمق (     
)27م، 2004ف شد الاء. (ممد علي القط، 

     يؤدى السك بعد تام دخول الذراع الاء مع وجود انثناء خفيف برفق الذراع و يتم عند نقطة
أسفل سطح  الاء و تبدأ عملية السك بالحساس بقاومة الاء ث عملية الشد والدفع .

الرحلة الرئيسية:- 7-2-3-2

و تشتمل على: 

 شد الاء:-7-2-3-2-1
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        تؤدي بعد ذلك الذراع الشد ف خط يقع تت مركز ثقل جسم التعلم مباشرة، و تعتب عملية
 الشد و الدفع ها الزء الساسي لنتقال السم للمام حيث تقوم الكتف و الساعد بدفع الاء للخلف

بقوة و ذلك و فق قانون رد الفعل لنيوتن، و ف هذه الرحلة يكون هناك انثناء ف مرفق الذراع.

 ) درجة، و تنتهي حركة الشد عندما يكون90     و تكون أفضل قوة للشد عندما تكون زاوية الرفق (
 ) درجة خلف الكتف و يكون الشد45الكتف ف موضع أعلى تاما من الكف متعامدين عند الزاوية (

).S) (NINA. Boulgakova, 1990,36على شكل حرف (

 دفع الاء: -7-2-3-2-2

 هو استمرار للمرحلة الساسية و تكملة عملية الشد حت تضل إل الرحلة التامية ، و يتم الدفع      
 للخلف مع اقتراب الذراع للمحور الطول النصف للجسم ، و تقترب اليد من السم حت تصل إل

 مستوى مفصل الفخذ و هي أساس لتقدم السم ، حركات الذراعي أسفل سطح الاء تكون انسيابية
 بدون تقطع و تصل اليد حت الفخذ و يراعى بذل القوة عند أداء حركات الشد و عند الدفع يراعى

 مصطفى) (232، م1998ممد علي أحد، الرتاء ، و يب أن تتبع اليد الرفق عند مرحلة الدفع. (
).49، م1982كاظم و آخرون، 
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- الرحلة التامية:7-2-3-3

و تشتمل على:

 التخلص:-7-2-3-3-1

      و يبدأ بعد انتهاء مرحلة الدفع و ذلك بفرد الكوع و زيادة سرعة الذراع تدرييا  و دفع الاء 
 للخلف حت يصل الذراع إل الفخذ و يدار الكف نوه، و من هنا ترفع الذراع لعلى لبداية حركة

 التجهيز مرة ثانية، و يراعى أثناء عمل الذراع تت الاء أن يتفظ السباح بكفه أو راحة يده على شكل
فنجان لكي تساعده على الشد .

     كما يب أن تكون ضربات الذراعي أكثر سرعة من سرعة السم لكي يتغلب على القاومة، وهذه
 الركة هي الرحلة الساسية الت تقق الدف من السباحة و هو التقدم للمام لبد من تمع كل القوى

 ,RAYMOND 62,2008( للتغلب على مقاومة الاء والندفاع للمام بأقصى سرعة مكنة.

Catteau..(
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 الركة الرجوعية:  -7-2-3-3-2

 و هي تعتب مرحلة ختامية إعدادية حيث أنا تنتهي بدخول اليد الاء، و يب أن تتصف بالرتاء     
 و الرونة و السرعة ف سباحة النافسات، و تتم بأكثر من شكل لكن الشائع هو خروج الرفق أول ف
 مستوى أعلى من اليد، و يبقى الكف لسفل مع مراعاة ترك الذراع للخارج قليل و ارتفاع قليل ف

الكف. 

الركة الرجوعية و مرفقها عاليا و بداية ″       و يلحظ تغي اتزان السم عند انتهاء عودة الذراع  ″ 
 الشد، ويعد هذا النوع من الهية بكان أن يتحدد بناء على فاعلية و ناح ضربات الذراعي و الرجلي

 ف سباحة الزحف على البطن يب أن يرتي الذراع ف الركات الرجوعية، و يتجه الرفق إل أعلى.
)233، م1998ممد علي أحد، ) (63، م2000(عصام حلمي، 

      ربط حركات الذراعي تتم ف تبادل مستمر، فعندما تقوم اليد بعملية مسك الاء تكون اليد
 الخرى بالقرب من الرأس خلل الركة الرجوعية، و عند دخول هذه اليد الاء تكون الخرى ف ناية

)69م، 1992مرحلة الشد. (علي البيك، 

 ) بان الركة الرجوعية تدف إل وضع الذراع ف17 م،1994       و يوضح (أبو العل عبد الفتاح، 
 الوضع الذي يسمح له  بأداء شدة أخرى كما  توجد طرقتي لعودة الذراع خلل الركة الرجوعية

إحداها بالرفق العال و الخرى برجحة الذراع.
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 )WALTER Bucher, 1998, 63(:  التمرينات التعليمية لركات الذراعي  

 - من وضع الوقوف ف الاء ثن الذع أماما مع بسط إحدى الذراعي أماما و الداء باليد الخرى لدة
) ثانية.30(

- نفس التمرين السابق مع أداء ضربات الذراعي بالتبادل مع أخذ النفس من جهة اليد العاملة لدة (
) ثانية.30

 - نفس التمرين السابق و لكن مع أداء ضربات الذراعي أثناء الشي على القدمي بعرض حوض
السباحة. 

 - من وضع الوقوف على قدم و السند بالقدم الخرى على الائط و دفعها للنزلق و الطفو على
سطح الاء و إحدى الذراعي ثابتة أمام الرأس و الداء بالذراع الخرى بعرض حام السباحة.

 -نفس التمرين السابق مع السند باحدى الذراعي على لوحة الطفو أمام الرأس و الداء بالذراع
الخرى بعرض حام السباحة.
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) مترا.20- نفس التمرين السابق و لكن مع أداء حركات الذراعي لسافة (

الخطاء الشائعة لركات الذراعي:

- عدم أداء مرحلة الدفع ف خط مستقيم.

-  القصر الشديد لرحلة الدفع.

- أداء حركة الذراعي بطريقة بعيدة و مبالغ فيها عن الور الطول للجسم.

- عدم الافظة على وضع الرفق لعلى.

-  أداء الركة الرجوعية ببطء شديد.

التصحيح:

- تؤدى السباحة  من وضع النزلق ، مع النتقال التدريي ليقاع حركة الذراعي.

- السباحة مع إطباق الكف و فتحها عندما تصل إل مستوى القعدة.
- السباحة مع فتح العيني أسفل الاء بدون تنفس.

 - التنفس:                                          7-2-4

       التنفس كأحد أجزاء الركة ف سباحة الزحف الامة حيث لبد على السباح إتقان حركة الرأس
 للجانب لخذ التنفس بالشكل الصحيح و عدم بذل جهد فيها و حيث يتفق (أبو العل عبد الفتاح،

 ) بأنه يفضل تعويد السباح على التنفس من الهتي أثناء15م، 2002) و (عصام حلمي، 17م، 1994
 التدريب  لن ذلك يساعد على توازن السم على الانبي و ل يفضل  أن يقطع السباح مسافة السباق

على التنفس من جانب واحد .
  ) بان السباح يأخذ التنفس خلل النصف الول من16م، 2003     كما يوضح (ممد حسن رخا، 

الركة الرجوعية ويدير الوجه ف الاء خلل النصف الثان من الركة الرجوعية.
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 ): تدار الرأس من مور السم للجانب بدون50م، 1982     و حسب (مصطفى كاظم و آخرون، 
 سقوط الكتف القابل لسفل، وتكون مدى إدارة الرأس إل الد الذي يسمح بجرد خروج الفم إل

 الواء لخذ الشهيق بالفم مفتوحا ، و يلحظ أنه خلل حركة السم للمام تكون الوجة مرتفعة قليل
 أمام مقدمة الرأس ، و هذه الوجة تسبب انفاض نسب ف الاء أمام الفم أثناء حركة إدارة الرأس ما

 يسهل عملية الشهيق كما هو موضح ف الصورة السابقة ، بعد ذلك تدار الرأس للمام لطرد الزفي من
الفم و النف ببطء داخل الاء.

      ويعتب تعليم التعلم لدورة تنفس واحدة مع دورتي كاملتي للذراعي و الرجلي مفيدا ف مرحلة
 الولية لتجنب التأثي الضار للتنفس غي النتظم على إيقاع التنفس ، بينما ف الراحل التعليمية القبلة

 يب تعويد التعلم أداء دورة تنفس كاملة مع دورة واحدة للذراعي و للرجلي من الفصل ، و جعل
 التعلم يارس أخذ الشهيق على الانبي من بداية التعلم ، كذلك يب التدرج ف طول السافة بطريقة

منتظمة.
)WALTER Bucher, 1998, 64(التمرينات التعليمية للتنفس: 

  من وضع الوقوف ميل الذع أماما مع مسك الاسورة بإحدى اليدين و السند بالخرى ماولة أخذ-
) ثانية.30التنفس ف عدتي و إحراجه ف أربع عدات مع تكرار الداء لدة (

 - تكرار نفس التمرين السابق و لكن من و ضع الشي مع أخذ النفس من جهة اليد السفلي ف عدتي
مع دوران الرأس و إخراجه ف أربع عدات داخل الاء.

- من وضع الطفو و النزلق يكرر نفس التمرين السابق.
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 - من وضع الطفو و أداء حركات الذراعي بالتبادل مع أخذ التنفس من جهة اليد العاملة بسرعة
و إخراجه ف الاء ببطء.

 - من وضع السباحة الكاملة (ضربات رجلي و ذراعي) أحذ الشهيق من جهة اليد العاملة بسرعة
و إخراج الزفي ببطء ف الاء.

الخطاء الشائعة للتنفس

- التأخر الشديد ف إخراج الزفي نتيجة للقصر الكبي للشهيق.

- الزيادة البالغ فيها ف أخذ الشهيق تؤثر على توقيت الضربات.

التصحيح

- أداء ترينات التنفس بدون حركات الذراعي.

- الزفي القوي.

- السباحة بذراع واحد بساعدة لوحة الطفو مستخدما التوافق الصحيح للتنفس.

- التوافق الكلي للداء:7-2-5
       يتلف التوقيت الاصة بالرجلي تبعا للدورة الواحدة بالذراعي حيث يلحظ ثلثة أنواع لقاع

  للرجلي مع كل دورة كاملة2 أربع ضربات للرجلي أو ضربتي 4ضربات أو  6 الداء وهى ست
 بالذراعي و أن هذا التوافق ليس مكتسبا نتيجة التدريب بقدر ما هو طبيعة خاصة للسباح فكلما كان
 السباح ييل للسرعة زادت ضربات الرجلي و العكس كلما كان السباح متفوقا ف السافات الطويلة

 ) بان التوافق بي عمل72م، 2004) و (سامي الشربين و آخرون، 14م، 2002فيذكر (عصام حلمي، 
  يب أن تتسارع اليد كلما دخلت اليد مرحلة إنتاج القوى الركةم 2002الذراعي وفق أخر تعديلت 

 لنه ف حالة ثبات سرعة اليد من نقطة الدخول إل ناية مرحلة الشد فانه يؤدى ذلك إل تأثي سلب
لنتاج القوى .

       كما تتصف حركات الذراعي و الرجلي بصفة الستمرارية لكن تعددت الراء حول عدد
 ضربات الرجلي القابلة لدورة الذراع ، فهناك طريقة الست ضربات للرجلي لكل دورة ذراع ،

 و يؤدي البعض استخدام ثلث ضربات للرجلي لكل دورة ذراع و الهم هو التوافق بي ضربات
 الرجلي الرأسية مع حركات الذراع التبادلية با ل يعوق أحدها الخر، و با يتناسب مع سرعة حركة
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 السم ف الاء يب على التعلم أن يبدأ أول بركات الرجلي تتبعها بعد ذلك حركات الذراعي
و يب الهتمام بالافظة على استمرار عمل حركات الرجلي أثناء ربطها بركات الذراعي. 

       و بعد توضيح الراحل الختلفة للداء الفن للسباحة الرة (الزحف على البطن) فان هناك أخطاء
 شائعة كثية يقع فيها البتدئ كما جاء على لسان العديد من الكتاب و الختصي ف هذا الال على

 هذه ) حيث أنم يذكرون أن21م، 2002) و (عصام حلمى، 76 م، 2004 غرار (سامي الشربين،
 الخطاء الشائعة للسباحة الرة (الزحف على البطن) و الت يقع فيها بعض السباحي تؤدي إل خلل ف

 حركات الذراعي و كذا حركات الرجلي ما يؤدي إل جنوح جسم السباح و تذبذب حركاته ما
 يزيد من الطاقة الستهلكة وزيادة القاومات و ضياع غالبية القوة الركة  وف ضوء ذلك يكن إظهار

و توضيح هذه الخطاء  ف النقاط التالية:

 ارتفاع القعدة أثناء الداء و تريك الرجلي من مفصل الركبة . -1
- شد و تصلب الرجلي دون انسيابية عند حركتها لعلى و لسفل.2
- عدم تاثل سرعة الذراعي ف الركة الرجوعية .3
- رفع الرأس عاليا وسقوط الرجلي أثناء حركة الذراعي.4

 و هذه الخطاء هي أكثر الخطاء شيوعا و ظهورا على أداء السباح و البتدئي خاصة عندكبار السن
منهم.

خلصة:

      إن من العوامل الساعدة على مارسة السباحة الثقة بالنفس و إزالة الوف لدى الطفال، و لذا
 كان لزاما على العلم و الدرب الناجح إستخدام أساليب تربوية و تعليمية حديثة تساعد السباح على

  سنوات لا تتميز به06/09الستعاب و التعلم السريعي خاصة لدى الطفال ف مرحلة الطفولة التوسط 
هذه الرحلة بالذات.

ما سبق يكن أن نلخص الداء الفن للسباحة الرة ( الزحف على البطن) ف النقاط التالية:    و
- الشد1بالذراع: تت الاء 

)S( *الشد على شكل حرف 

 درجة حسب مسافة السباق90 *ثن الرفق للعلى 
 *ارتفاع الرفق
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 *امتداد الذراع لقصى مسافة ف كل دورة ذراع
 *التزايد التدريي لسرعة الذراع
 *دخول الذراع ف زاوية حادة

- الركة الرجوعية للذراعي:2
 *يكون الرفق مرتفعا"

 *السترخاء الكامل للذراع
 *دخول الذراع أمام الكتف

- ضربات الرجلي:3
 *استرخاء الكعبي

 *انثناء خفيف للركبتي أثناء ضربات الرجلي للسفل
 *امتداد الركبتي عند أداء ضربات الرجلي لعلى

 *خروج الكعبي فقط خارج الاء
 *أداء ضربات الرجلي ف مدى صغي. 

العمرية و مميزاتها ة  المرحل خصائص 

- تمهيد.
ل. 1 للطفا نمو  ال التعرف على خصائص  - أهمية 
المتوسطة و خصائصها.2 ة  - الطفول

المتوسطة 2-1 ة   سنوات.06/09- تعريف الطفول
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ة العمرية 2-2  سنوات.06/09- خصائص المرحل
الفسيولوجي.2-2-1 نمو  ال   -
نمو الحسي.2-2-2 ال  -
نمو النفعالي.2-2-3 ال  -
نمو الجتماعي.2-2-4 ال  -
نمو الحركي.2-2-5 ال  -
نفسي.2-2-6 ال نمو  ال  -
نمو المعرفي.2-2-7 ال  -

نمو3 ال ة  ي :- خصوصيات عمل
خلصة.

تهيد:      
 كانت الناهج القدية ترتكز على العلومات      و ) إل أنه29م، 2004 يشي (ممد سعيد عزمي،       

 القائق فقط ، و كان الدف منها حشو رأس التلميذ خصوصا ف الرحلة البتدائية ، و عند ظهور
 الناهج الديثة انتقل مور الهتمام من مادة الدرس إل التلميذ نفسه ، و أصبحت الفاهيم الديثة تعمل

 على تكوين شخصية التلميذ و خصائص نوه و حاجاته و ميوله ، خصوصا و أن الدارس أصبحت
 الكان الطبيعي لتربية التلميذ عن طريق اكتشاف ميولم و مواهبهم الطبيعية و توجيهها لصال التلميذ

و التمع .
           لذا كان من واجبنا كمربي دراسة برامج و طرق تدريس التربية الرياضية على أسس عملية

 سليمة تراعي السس النفسية و الجتماعية و الثقافية للتلميذ. و من البديهي أن ندرس أول مراحل
 النمو للتلميذ للوقوف على خصائص كل مرحلة سواء من الناحية السمية و العقلية و النفسية

 و الجتماعية. و وضع أنسب النشطة الرياضية الت تتناسب مع كل مرحلة، علما بان هذا التقسيم
للدراسة فقط.

 
- أهية التعرف على خصائص النمو للطفال :1
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       قبل أن نبدأ بدراسة خصائص الطفال النمائية لبد من طرح السؤال الت : ما أهية التعرف على
الصائص النمائية للطفال ؟

 ) حيث71م، 2008 نيب على السؤال كما جاء ف كتاب (ممد خيس أبونر و نايف سعاد، 
يلخصاها ف النقاط التالية:  

oإن معرفة العلم و فهمه للخصائص النمائية السمية و العقلية و النفعالية و الجتماعية 
 الت يتميز با أطفال هذه الرحلة ، مسألة أساسية لزمة له تعينه ف اتاذ قرارات سليمة فيما

يطط لم من أهداف و طرائف و نشاطات تعليمية تستند إل هذه العرفة و هذا الفهم .
 و العلم الذي يعرف ما ييل إليه تلميذه و ما ينفرون منه ، و الذي يعرف ما بوسعهم إدراكه

 و استيعابه و ما يصعب عليهم ، يستطيع أن ينظم تعلما ملئما من حيث الدف و التوى و الستوى
و الطريقة و الكم و السرعة كذلك .

oإن معرفة الشرف التربوي و مدير الدرسة للخصائص النمائية يساعدهم على توجيه 
العلمي بكيفية التعامل الفضل مع التلميذ ، و على تويد خططهم و طرق تدريسهم .

oإن معرفة واضع الناهج بالصائص النمائية يساعده على وضع مناهج أكثر ملئمة مع 
جوانب النمو العرفية و النفعالية للتلميذ .

oإن معرفة الباء و المهات بالصائص النمائية للطفال يدهم بطرق استكشاف تطور 
 "  .1998أطفالم و ما يتاجونه من رعاية . " مقتبس عن الرياوي 

 بعد أن استعرضنا أهية معرفة الصائص النمائية للطفال لكل من العلم و الشرف التربوي و الب
و الم ، علينا أن نطرح السؤال الت :

ماذا تتضمن معرفة الصائص النمائية للطفال ؟
 معرفة الصائص النفسية و العقلية و السدية للطفال ف الراحل الختلفة و التغيات-1

الت تدث لم أثناء النمو و التطور.
 تفسي التغيات السلوكية الت تطرأ على الطفال ف الالت السابقة ف العمار-2

الختلفة و ربطها بالصائص النمائية .
  بي السمات العقلية و النفسية و السدية للطفال ف الراحل الختلفة و طرائقإدراك العلقات-3

 ).1989تفكيهم و تعلمهم. (عن خطاب 

 الطفولة التوسطة و خصائصها :-2
 سنوات ) :09-06 تعريف الطفولة التوسطة (-2-1

78



     تعتب هذه الرحلة امتداد لا قبلها فيلحظ فيها تغيات ف تصرفات الطفال كما يظهر تغييا مفاجئا
 من الناحية السمانية حيث يلحظ الزيادة ف الطول و نو العضلت الكبية ، كما يقوم الطفل ف هذه

 الرحلة بالتقليد سواء ف اللعاب أو ف غيها يقلل اعتماده على الكبار و تتميز هذه الرحلة بميزات
بدنية ، عقلية ، نفسية ...

 أ- نو الركات بإيقاع سريع

ب - كثرة الركة الادفة إل الرح و السرور 
ت - القدرة على أداء الركات بصورتا البسطة 

ث - سرعة الستجابة للمهارات التعليمية 
ج - وجود فروق فردية كثية بي التلميذ 

ح - الختلف ف مستوى درجة القوة بي الذكور و الناث 

       الختلف ف النسي ل يكون واضحا ف الرحلة الدراسية و الختلف بينهم قليل و ف ناية
 ).65م، 1994هذه الرحلة يبدأ الختلف بي الذكور و الناث..."   ( ليلى يوسف، 

 سنوات06/09 خصائص الرحلة العمرية -2-2
  سنوات06/09): أن فهم خصائص الطفل للمرحلة السنية 17، م1999      يشي (مصطفى العاشق، 

 يشكل أهية كبية ف عملية توجيه السلوك الركي، حيث يتميز أطفال هذه الرحلة السنية بنشاط
 حركي كبي و إذا أحسن إستغلل هذه الرحلة و فهمها أمكن تشكيل بنية الطفل حاليا و تطور مستواه

مستقبل.
  سنوات أنه يس06/09       و وفقا لا أوردته الكثي من الراجع عن خصائص نو الرحلة العمرية 

 العديد من النواحي نذكر منها مايلي: ( النمو البدن ، النمو الفسيولوجي ، النمو السي ، النمو العقلي
، النمو النفعال ، النمو الجتماعي و النمو الركي ).

                                                      
 النمو الفيسيولوجي :-2-2-1

        و يقصد به نو الجهزة الختلفة للجسم مثل الهاز العصب و الدوري التنفسي و كذا
الليمفاوي. 
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 02 كلغ إل  01 سم و ف الوزن من 07 إل 03      يزداد نو الطفل ف هذه الرحلة با يتراوح مابي 

 كلغ كحجم سنوي ، " و ف حوال بداية الشهر السادس من العم السابع يكن ملحظة بعض التغيات
فمنها الزيادة الكبية ف نو العضلت الكبية كالذراعي و الرجلي و اتساع الصدر... ال.

      و المر الذي يكننا ملحظته بقوة هو أن العمود الفقري يزداد وضوحا ف هذه الرحلة ، و يكون
 ) م،1994حجم الرئتي صغيا نسبيا ف حي ينمو القلب بسرعة" ( ممد حسن علوي، 

       و ف هذه الرحلة ند أن " معدل النمو يأخذ ف التباطؤ بالقياس إل الرحلة السابقة و يؤدي نضج
 الهاز العصب ف الطفل إل نضج العضاء الدقيقة كالصابع و من هنا ينبغي أن تتاح الفرصة للتدرب

)83م، 1995على العمال الدقيقة كالشغال" ( عبد الرحان عيساوي، 
 %90) أن ف هذه الرحلة يصل نو الهاز العصب إل حوال   87،م1986تذكر (إنتصار يونس،        

 من إكتمال النضج كما يزداد طول و سك اللياف العصبية و عدد الوصلت بينهما المر الذي يزيد
 06من وزنه ف سن % 90من تعقيد الهاز العصب . بينما يصل وزن الخ ف هذه الرحلة حوال 

سنوات ما يدل على أن الطفل يستجيب للمثي الصاحب لعملية التعلم كاليقاع الوسيقي.
 )  عن الهاز العصب أنه عبارة عن مموعة من159، م1997      و يذكر (أبو العلء عبد الفتاح، 

 الراكز العصبية الترابطة الت تصلها التنبيهات السية من جيع أجزاء السم ، فهو السئول و الهيمن
على جيع وظائف السم و الربط بينهما و تقيق وحدة و تكامل الكائن الي.

 ) الصائص السمية       و73م، 2008      كما يلخص كل من (ممد خيس أبونر و نايف سعاد، 
 سنوات) ف النقاط التالية:9- 6الفسيولوجية ف مرحلة الطفولة التوسطة (

oتشهد هذه الرحلة تباطؤا ملحوظا ف النمو السمي للطفل مقارنة مع مرحلة الرضاعة 
و الطفولة البكرة.

oتتغي اللمح العامة الت تيز السم ف مرحلة الطفولة البكرة، و تتمثل هذه التغيات 
 ف شكل الوجه و الرأس و الطراف و تكون التغيات ف جلتها تغيات ف النسب السمية

أكثر منها مرد زيادة ف الجم .
o.يصل حجم الرأس إل حجم رأس الراشد، و يتغي الشعر الناعم إل الشن
o 1 سم سنويا و يزداد الوزن با يتراوح 7-3يزداد نو الطفل ف الطول با يتراوح ما بي-
 من طولا ف سن٪  50 كغ سنويا كما أنه ف سن الثامنة يزيد طول الطراف حوال 3

 الثانية ، و ف هذه الرحلة يكون الذكور أطول من الناث قليل بينما ينزع النسان إل
).2التساوي ف الوزن ف ناية هذه الرحلة . أنظر الدول رقم (
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 سنوات06/09) يبي متوسط الطول و الوزن لطفال الفئة العمرية 02جدول رقم (
متوسط الوزن (كغم) متوسط الطول (سم) النس السن

19.3
18.8

110 .7
109.7

ذكور
إناث  سنوات6

21.6
20.8

117.5
115.5

ذكور
إناث  سنوات7

24.1
24.7

122.8
122.6

ذكور
إناث  سنوات8

25.7
25.8

126.9
126.4

ذكور
إناث  سنوات9

o. تبدأ الفروق السمية بي النسي ف التطور
oتتساقط السنان اللبنية وتل ملها السنان الدائمة ، ما يساعد على إعطاء وجه الطفل 

شكله المال .
o. تتميز هذه الرحلة بالصحة العامة و ينخفض معدل الوفيات ابتداء من هذه الرحلة
oمع دخول الدرسة يصبح الطفال أكثر عرضة لبعض المراض العدية مثل الصبة 

و النكاف و الدري ومن هنا تبز أهية التطعيم ضد المراض .
o) ما يؤدي إل ظهور التعب7/9عنصر التحمل ف هذه الرحلة ضعيفا و خصوصا ف سن ( 

 بسرعة ، و ذلك لن حجم الرئتي صغي نسبيا ، ف حي ينمو القلب بسرعة و من السهل
 إصابته ببعض الضرار ما يتطلب وقايته من الجهاد و خاصة بالنسبة للنشطة الرياضية الت

تتطلب الزيد من التحمل و بذل الهد التواصل.
oو ف هذه الرحلة يكون الطفل عرضة لظهور بعض التشوهات القوامية نتيجة لبعض 

 العادات القوامية السيئة مثل اللوس أو الوقوف أو لمله حقيبة الدرسة بطريقة معينة لفترات
طويلة .

o من ٪80أما الواس فإن العي ف بداية هذه الرحلة ل تصل إل وضعها النهائي، و يعان  
   من قصره أما حاسة ٪3٪ - 2) سنوات " طول البصر " بينما يعان 9-8الطفال ف سن ( 

 السمع فتستمر ف النضج ، و تصل حاسة اللمس إل أقصى حد لا ف سن الثامنة أما عن
 حاست الشم و التذوق، فيستطيع طفل السابعة أن ييز شيا بدرجة تقترب من تييز الراشد ،
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 و كذلك يستطيع أن ييز النواع الختلفة للمذاق الامض ، و اللو و الر ، و تتطور حاسة
 التذوق تطورا سريعا فيزداد إقبال الطفل على الشياء اللوة ، و يزداد عزوفه عن الر

و الامض .
o) سنوات بنمو العضلت الكبية بستوى أسرع من نو العضلت الصغية،9-6تتاز فترة ( 

و يكون الطفل غي قادر على استخدام العضلت الصغية بستوى جيد.

 النمو السي:-2-2-2
        يقصد بالنمو السي  نو الواس الختلفة كالحساسات الارجية و الحساسات الداخلية و هي

 الت تنقلها إلينا الواس المس كحاسة اللمس و التذوق و الشم و السمع و البصر ، بينما تتكون
 الحساسات الداخلية من الحساسات السدية كالحساس بالل و الوجع و العطش و غيها.

 ) أن الحساس هو العملية الت تسقط فيها موضوعات130، م1981       يرى (عبد الرحان عيسوي، 
 العال الارجي على حواسنا موجات أو مثيات معينة ، أما الدراك فهو إعطاء هذه الحساسات معن

و مدلول.                                                                                              
 ) أن النسان يعتمد إعتمادا جوهريا على حواسه ، فمن08، م2003        كما يضيف (هان رزق، 

خللا تأتيه الحساسات الختلفة الت تكون عن طريق الدراك و الفكر و التصور و التخيل.
النمو النفعال: - 2-2-3

 ) أن النمو النفعال هو نو143، م1991 و ممد علوي، 60، م1992      يتفق كل من (أحد أمي 
 النفعالت الختلفة و تطور ظهورها ف الب و النان و البتهاج و تتسم إنفعالت الطفل ف هذه

 الرحلة بالستقرار و الدوء النسب عن الرحلة السابقة إل أنه ل يصل إل النضج الفنفعال ، فهو قابل
 للثارة النفعالية ، ففي بداية هذه الرحلة يكون لديه بواقي من الغية و العناد و التحدي ، حيث يعب
 عن الغية بظاهر سلوكية منها الضيق من يسبب له هذا الشعور ، كما ييل طفل هذه الرحلة للمرح
 و البتهاج و تنظم خباته النفعالية لتكامل الذات بشكل ظاهر و لذلك يب التركيز على النشطة

ذات الثر السار ف نفس الطفل.

 النمو الجتماعي :-2-2-4
 ) أن الطفل ف هذه85، م1987 و ألي وديع، 92،م1983يتفق كل من (سهام عبد الرحان،          

الرحلة يبدأ الهتمام بالعمل الماعي ف مموعات صغية مع الطفال الخرين. 
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        النمو الجتماعي كأي نو آخر يتبع نسقا معينا يكاد ير جيع الطفال مع الفروق الفردية بعي
العتبار حي يلحظ أن الذكياء يسبقون غيهم ف النمو الجتماعي.

 " فإنه ف هذه الرحلة يبدأ الطفل ف الندماج ف الموعة و اكتساب السلوك الجتماعي نظرا
 لكتسابه اللغة و إحساسه بآراء الغي فتقل أنانيته و يقل بالتال لعبه النفرادي و يسعى إل اللعب مع

 الصدقاء إذ تسمح له الفرصة للختلط بالغي لختيار على نفسه فيحاول أن يقيس قوته بالنسبة
للخرين ".

 " و نتيجة لشتراكه ف النشاطات الماعية فان القيم الجتماعية تأخذ ف الظهور عنده فيبدأ يؤمن
 باحترام القانون و النظام و العرف و العادات و التقاليد و يؤمن باحترام  حقوق الغي " (عبد الرحن

 ).96م،1995عيساوي، 

 النمو الركي :-2-2-5
 ) أن الطفل يتحول ف عملية النمو من كائن حي يعتمد30، م2004       حسب (ممد سعيد عزمي، 

 على الغي إل إنسان يعتمد على نفسه يتحكم ف حركاته عن طريق الدارة و العادة ، فهي تعن أكثر
 من مرد الزيادة ف الطول و الوزن  ، فالطفل ينمو ف متلف النواحي السمية و العقلية و النفسية و

 الجتماعية ، و ل يدث هذا التغيي فجأة بل وفقا لعمليات بعضها سريع و بعضها بطيء و تدف ف
مموعها إل هدف عام هو البناء و النضج.

         يتميز النمو الركي ف هذه الرحلة ببعض التغيات الوهرية و يلخص ( مانيل ) حيث يظهر
 تسن خاصة من ناحية الركات الكيفية كما نده سريع التحول ل يستقر على حال واحد و يكن

 توضيح ذلك من الناحية الفسيولوجية بأن الؤثرات البيئية الختلفة تدث دائما أنواعا جديدة ف قشرة
 الخ الت ترض و تلح على القيام بالستجابة الركية و يساعد ذلك العمليات العصبية الت تسهم ف
 العمل على الكف الركي أي الت تد الوامر ، و ف ناية هذه الرحلة  يكون الطفل قد قام بإتقان

الركات الكبية كالشي و الري و الوثب. 
      "ف غضون السنوات الول لرحلة الدراسة يصل النمو بالنسبة لنشاط العمليات العصبية العليا

 و الهاز العصب إل مرحلة متوسطة هامة ، و ند أن حجم الخ يأخذ ف الزدياد ، كما أن طبقات
 و خليا قشرة الخ تكاد تشبه ف تكوينها إل حد كبي التركيب مع البالغي" ( ممد حسن علوي،

).138م، 1997

- النمو النفسي :2-2-6
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          ف هذا السن تستلزم الاجات النفسية للطفل إشباع الكثي من اليول ف النافسة و النطلق
 من اللعب الر ، و أثناء ماولته لشباع هذه الالت ناول أن نقق أهداف موضوعية تستلزم الكثي

من النشاط تدفعه إل التكيف و التحمل ف اللعاب العنيفة .
         و لقد اهتم علماء النفس و تناولوا اللعب بالتحاليل لعرفة أثاره على الصحة النفسية اتفقوا
 بأسلوب أو بأخر على أن اللعب جوهره أسلوب الطفل ف تنمية الذات و اتزانا و أسلوب لتدعيم

الصحة النفسية .
 " و تقق التربية الرياضية نفس اللذة و الرتياح الذين يققها اللعب فالطفل حت يارسها يلعب و حي

 يتوفر فيها التلقائية يقق ذاته ، و حي ينطلق يقفز و يري و يتحرك مستغل الدوات الرياضية و ما
توحيه إليه من حركات إنا يعب فقط عن ذاته".

- النمو العرف:2-2-7
         يتطور النمو العقلي و الذهن بدرجة كبية يتمكن الطفل مع تعلم القراءة و الكتابة و الساب

 و تكون مقدرته على الفظ ضعيفة إل عند التكرار و التقليد و يكن تليل بعض المور و لكن ل
يستطيع الكم على الشياء كما يتم الستطلع و البتكار للتعرف على سر وجود العال و الالق .

 م ) أن بياجية كان يرى أن : " التفكي العقلي ينمو من خلل عملية1997يقول( ممد حسن علوي، 
 التغيي الكيفي الستمر بي الفرد و البيئة و يستطيع الطفل أن يفكر تفكيا منطقيا بسيطا ل يرقى إل

التفكي النطقي الرد  ".
 " تعتب هذه الرحلة من وجهة نظر النمو شبه الراحل العملية للتطبع الجتماعي ، ال أنه من وجهة

 البحث العلمي تعتب شبه مناسبة و ذلك لزيادة الهتمام بسابقاتا و لحقتها من مراحل النمو"
 ) 116م، 1997(حامد عبد السلم، 

:- خصوصيات عملية النمو3
) ما يلي:33م، 2004      إن أهم خصوصيات النمو حسب (ممد سعيد عزمي، 

 -  النمو عملية مستمرة و متابعة و ل يوجد حد فاصل بي كل مرحلة و الت تليها بل قد ند طفل ف
 السابعة يتشابه ف اليول و القدرات مع طفل آخر ف الادية عشر و بينما ند أن ميول و قدرات

 الطفال التقاربة لسن متشابة و متداخلة ند الفرق واضحا جدا كلما زاد الفرق ف السن .
 -  لكل فرد نط خاص لنموه، فعملية النمو ل تسي وفقا لعادلة حسابية، و ل تتبع نظاما دوريا منتظما،
 و ل تسي بسرعة منتظمة من سنة إل أخرى بل هي عملية تتلف من شخص لخر و يسي كل شخص
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 ف نوه ف طريق خاص به ، فتوجد عوامل متلفة تؤثر ف النمو مثل الوراثة  و البيئة الجتماعية
و التغذية ، و معن هذا أنه توجد فروق فردية ف النمو .                                         

 - أن نو الطفل ف متلف النواحي السمية و العقلية و النفسية و الجتماعية هو مظهر متكامل  ينمو
 كوحدة واحدة متماسكة، فالنمو الركي يسبقه نو ف العضلت، و هو يساعد على النمو الجتماعي،

 و السلوك النفعال يؤثر ف عمليات الطفل العقلية ، لذلك ند أن هناك علقة بي النمو السمي
 و العقلي و النفعال و هي تؤثر بعضها ف بعض كوحدة واحدة .

 - أن تأثي النمو والتعلم لما دور كبي ف سلوك الطفل فالتغيات الت تدث ف السلوك أثناء النمو ل
 تستطيع أن تدد منها ما يرجع إل النمو و ما يرجع منها إل التعليم.

خلصة:
  سنوات تشكل أهية كبية ف نوه من الناحية السمية،6/9       إن خصائص الطفل للمرحلة العمرية 

العقلية، و النفسية و حت الجتماعية.
       و هذه الصائص الت تتمثل ف النمو الفيسيولوجي، السي، و النفعال و غيها تكنه من تكوين
 شخصيته و تطوير مستواه مستقبل، و إعتماده على نفسه و تكمه ف حركاته عن طريق تقوية الرادة
لديه، و من هنا نستطيع القول بأنا الرحلة الاسة لنمو الطفل نوا متكامل كوحدة واحدة متماسكة. 

    و معرفة خصوصيات الرحلة العمرية بات من الضروري على الربي و العاملي ف الال الرياضي لنه
 يسمح للمرب بإعداد برامج و تارين تتجاوب و متطلبات الفئة العمرية الت يتعامل معها من أجل تقيق

أفضل النتائج من العملية التعليمية التعلمية. 
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الميدانية الدراسة 

     

مدخل الباب الثان:  
     إن أصل مشكلتنا مستمدة من الواقع الذي تعانيه عملية التعليم و التدريب ف رياضة السباحة، وهي
 منطلقة من اللحظة اليدانية الت حصلنا عليها، و كذلك من خلل الدراسة الستطلعية الت قمنا با،
ــد  و التمثلة ف أن مدرب السباحة ل يعتمدون على الساليب الديثة ف التدريب أو التعليم خاصة عن
ــن خلل  البتدئي ، بل يعتمدون على خبتم الشخصية ، و طرق و أساليب خاصة بم إكتسبوها م
 خبتم اليدانية الطويلة، و من خلل هذه الدراسة الت نقوم با نريد أن نبز أهية إستعمال الســاليب
 الديثة و التنوعة من التغذية الراجعة سواء ف مال التعليم و التدريب و خاصة ف رياضـة السـباحة،

و لذا يب أن نضعها للتجريب و نقارنا با يقوم به العاملون ف هذا اليدان .
    و هذا ما سنحاول إبرازه من خلل هذا الباب الذي خصص للدراسة اليدانية حيث سنتطرق فيه إل
ــوله  جيع الراحل العملية الت قمنا با وفق النهجية العلمية التبعة، حيث سنوضح ذلك من خلل فص

الثلثة.
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الدراسة الستطلعية
تمهيد.-
الدراسة الستطلعية.- مجالت 
أدوات الدراسة الستطلعية.-
الدراسة الستطلعية.- ئج  ا ت ن يل  تحل و  عرض 
الدراسة الستطلعية.- إستنتاجات 
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خلصة.-

تهيد
     لكشف جوانب الشكالية ولعرفة واقع استخدام التغذية الراجعة كان لبد علينا من إجراء دراســة
 استطلعية وهذا بغرض التعرف على ميدان البحث وكذا متلف العوامل التملة والت قد تعرقل التطبيق
 اليد للدراسة أو السي السن للبحث. فمن اجل هذا قمنا بإجراء بعض القابلت الشخصية مع بعض
 الدربي و كذا السباحي البتدئي و بعد التفاق مع الشرف توصلنا إل ضرورة توزيع الستبيان على
ــانت ــة و ك  مموعة من مدرب السباحة و السباحي قصد اللام بكامل جوانب الظاهرة قيد الدراس

كالت 
 عينة الدراسة الستطلعية- 1

ــي20م، 1993      و يعرفها (مكي ممد،   ): "بأنا مموعة من الفراد يبن عليها الباحث عمله، وه
ــوث  مأخوذة من متمع أصلي وتكون مثلة له تثيل صادقا ". فهي تعتب أساس عمل الباحث ف البح

السحية. 
  من التمع الصلي أي%50 مدرب تثل 20      و ف بثنا هذا تكونت عينة الدراسة الستطلعية من 

 مدرب.42
 سباح، وت اختيارهم بطريقة عشوائية150 من التمع الصلي أي %30 سباح أي ما يعادل 40      و
منتظمة.

 مالت الدراسة الستطلعية :- 2
 الال البشري:-2-1

  ذكور و25سنة) (15 -12) سباح ناشئ تتراوح أعمارهم من (40شلت هذه الدراسة أربعون (      
 إناث).2ذكورو 18) مدربا (20إناث)، و عشرون (15
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       وزعت عليهم الستمارات وت شرحها لم بالتفصيل عن كيفية الجابة .
  الال الزمن:-2-2

 وتضمنت مايلي:م،2009 – 05– 15 إل غاية م2008 – 09- 30أجريت هذه الدراسة مابي      
ــدربي و• ــن م  زيارات ميدانية لجراء القابلت الشخصية مع العاميلن ف القطاع م

مؤطرين      و كذلك بعض السباحي.
إعداد الستمارة الستبيانية وتقديها إل الشرف ومناقشتها. •
 وكذلك تضمنت هذه الفترة توزيع الستمارات على عينة البحث.•
جع الستمارات الستبيانية ث القيام بناقشتها وتليل نتائجها.•

 الال الكان:-2-3
 وزعت الستمارة الستبيانية على السباحي الناشئي و الدربي ف أماكن التدريب ف السبح        

الولب بالديقة العمومية ( وهران ).
أدوات الدراسة الستطلعية:- 3

الستبيان.-
الزيارة اليدانية و القابلت الشخصية.-
الوسائل الحصائية.-
- الستبيان: 3-1

      يدخل الستبيان ضمن الوسائل الستخدمة لمع كل العلومات التعلقة بالبحث، ف أسئلة متنوعة
ــ ــدما ت  ت تضيها انطلقا من أهداف و فرضيات البحث. حيث ت تقدي الستمارات إل العينة بع
ــان ، ــي عثم  تكيمها من طرف كل من الساتذة والدربي (الدكتور قوراري بن علي ، الدرب عل

 ) ، و بعد إجراء التعديلت و التصحيحات علىcrepsالكون و الدرب قدورالشيخ - الدرب أنور
ــد  غرار ما قدمه لنا الساتذة الفاضل تت الوافقة و الصادقة عليها من طرف الستاذ الشرف ، وبع

ذلك ت صياغتها الصيغة النهائية ، واعتمدت على ثلث أنواع من السئلة. 
: أسئلة مغلقة وتكون الجابة بنعم أول النوع الول-
 : أسئلة متعددة الجوبة حيث تكون الجابة عليها بوضع علمة (×) أمام الجابةالنوع الثان-

الرغوب فيها.
: السئلة النصف مفتوحة وهي أسئلة مزوجة بي النوع الول و النوع الثان.النوع الثالث-
 الزيارة اليدانية:-  3-2
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ــراء       لقد قمنا بزيارة الدربي و السباحي الناشئي ف ميدان التدريب (السبح الولب)، لغرض إج
 مقابلت شخصية مع الدربي و كذا السباحي و ذلك قصد اللام بختلف جـوانب الظـاهرة قيـد
ــ ــث ت  الدراسة وكذلك ف إطار العمل النجز و التمثل ف توزيع الستمارات الستبيانية عليهم، حي

خللا شرح السئلة الغي مفهومة بغرض الجابة عليها بكل صدق وموضوعية. 
 الوسيلة الحصائية للدراسة الستطلعية: -3-3

       من أجل تليل وتفسي وترجة النتائج الصل عليها بعد الجابة على السئلة الطروحة من طرف
العينة الختارة، اعتمدنا على مايلي: 

) / الموع الكلي. 100طريقة الحصاء بالنسبة الئوية (عدد الجابات×
عرض وتليل نتائج الدراسة الستطلعية:- 4

 عرض وتليل النتائج الاصة بالدربي:- 4-1
- الور الول: البة و المارسة 4-1-1

) من الور الول 1 يثل الجابة على السؤال ():03جدول رقم( 
 ماهي الشهادة التحصل عليها؟):1السؤال(

 ) أن نسبة الدربي التحصلي على شهادة تقن سامي قدرت ب03 يبي الدول رقم ():1تليل السؤال(
 ، أما حاملي شهادة كل من مستشار%25، ف حي ند أن التحصلي على شهادة مرب قدرت ب 35%

 ، ف حي ند نسبة التحصلي على شهادة ليسانس ف التربيــة%15ف الرياضة وسباح سابق فقدرت ب 
 .% 10البدنية و الرياضية بلغت 

 ومنه الستوى التأهيلي مقبول إل حد ما 

مستشار ف الرياضة  ليسانس ف التربية
البدنية و الرياضية

تقن سامي سباح سابق مرب الشهادات

03 02 07 03 05 عدد الدربي
15% 10% 35% 15% 25% النسبة  الئوية
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) من الور الول للمدربي 2 يثل الجابة على السؤال ():04جدول رقم(
 ماهي عدد سنوات خبتك ف ميدان تعليم وتدريب السباحة؟ ):2السؤال ( 

سنوات10أكثر منسنوات10إل05من  سنوات05أقل من عدد سنوات البة
030710عدد الدربي
%50%35%15النسبة الئوية

ــ10) أن أغلبية الدربي لديهم خبة أكثر من 04: يبي الدول رقم ()2تليل السؤال( ــنوات ف   س
ــة%35 من العينة، وتبي كذلك أن %50ميدان تعليم وتدريب السباحة حيث مثلت نسبتهم    من العين

  سنوات خبة05 سنوات ، بينما مثلت نسبة الذين لديهم أقل من 10 إل 05لديهم خبة تتراوح مابي 
 .%15ب 

         ومنه البة كافية وكذا إعطاء موضوعية للبحث من حيث الجابة على الستمارة الوزعة .

يمثل اجابة المدربين على  الشكل البياني رقم (01)  
السؤال الول للمحور الول المتعلق بالشهادة المحصل 

عليها.
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%
ية

ئو
لم
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س

الن

مستشار في الرياضة

ليسانس في الرياضة

تقني سامي

سباح سابق

مربي
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الشكل البياني رقم (02) يمثل اجابة المدربين على 
السؤال من المحور الول
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60%

عدد سنوات الخبرة

ية
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لم
ب ا

س
الن

أقل من 05 سنوات

من 05إلى10سنوات

أكثر من10سنوات

- الور الثان: أسلوب التعليم4-1-2
) من الور الثان للمدربي 1 يثل الجابة على السؤال ():05جدول رقم (

 ف نظركم ما هي الرحلة النسب لتدخل الدرب من أجل التصحيح ؟):1السؤال (

النسبة الئويةالتكراراتالجابة القترحة
%1155أثناء الداء الركي 

%0420بعد النتهاء من الداء الركي
%0105بعد انتهاء الصة 

%0315تغيي التدخلت حسب نوع الهارة
%1470التدخلت ف أّي وقت 

ــدخلت%70) نرى أن نسبة 05 من خلل الدول رقم ():1تليل السؤال(   وهي أعلى نسبة تثل ت
  مثلت التدخلت أثناء الداء الركي ،%55الدرب لتصحيح الخطاء ف أي وقت. كما ند أن نسبة 

  فكانت تغيي التدخلت%15 كانت للتدخلت بعد النتهاء من الداء الركي. أما نسبة %20ونسبة 
%.05حسب نوع الهارة، وتأت نسبة كل من التدخلت بعد انتهاء الصة بـ 

        ومنه معظم تدخلت الدربي تكون تدخلت ف أّي وقت أي غي منتظمة وعشوائية.
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الشكل البياني رقم(03) يمثل الجابة على السؤال الول من المحور 
الثاني للمدربين
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أثناء الداء الحركي 

بعد النتهاء من الداء الحركي

بعد انتهاء الحصة 

تغيير التدخلت حسب نوع
المهارة

التدخلت في أّي وقت 

شيء آخر

) من الور الثان للمدربي2 يثل الجابة على السؤال ():06جدول رقم (
 هل هناك تاوب مع من تدرب أثناء عملية التعليم و التدريب؟):2السؤال (  

دائماغالبانادراأحياناالختيارات
02001109عدد الدربي
%45%55%00%10النسب الئوية

ــرف06 من خلل الدول رقم ():2تليل السؤال ( ــن ط  ) يتضح أن غالبا ما يكون هناك تاوب م
  أما%،55السباحي للمدربي وذلك لنوع التدخلت ودرجة الستيعاب من طرف السباح حيث مثلت 

 .%00 ، وتليها نادرا بنسبة %10، ف حي مثلت أحيانا نسبة %45دائما فقدرت ب 
ــم ــة التعلي        نستنتج أن معظم الجابات كانت ف وجود تاوب بي الدرب و السباح أثناء عملي

و التدريب بسبب طريقة إعطاء العلومات. 
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الشكل البياني رقم (04) يمثل إجابة المدربين على 
السؤال الثاني من المحور الثاني
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) من الور الثان للمدربي. 4 يثل الجابة على السؤال ():07جدول رقم (
ــحيح):4السؤال (  ــل تص   هل كثرة تدخلت الدرب أثناء عملية تعليم مهارات السباحة من اج

الخطاء؟ 

شيء آخرتؤثر على السباحتساعد السباحالختيارات
061202عدد الدربي
%10%60%30النسبة الئوية

 ) أن معظم الدربي أجابوا بأن كثرة التدخلت تؤثر سلبا07 يوضح الدول رقم ():4تليل السؤال (
 .%10، أما شيء آخر فمثلت %30، وقدرت نسبة تساعد السباح ب %60على السباح بنسبة 

ومنه معظم الدربي ل يبذون كثرة التدخلت لا لا من أثر سلب على السباح .
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الشكل البياني رقم (06) يمثل اجابة السؤال الرابع من المحور الثاني
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شيء آخر

 الور الثالث: التكوين لدى الدربي4-1-3
) للمحور الثالث1 يثل الجابة على السؤال ():8جدول رقم (

 هل هناك برنامج رسي خاص بالسباحة للعاملي ف مال السباحة؟ ):1السؤال ( 

النسبة %العينةالسؤال
لنعملنعمالحتمالت

%60%081240النسب الئوية

  تثل نسبة الدربي الذين أجابوا ب ل%60) نرى أن نسبة 8 من خلل الدول رقم ():1تليل السؤال (
.%40أي ل يوجد برنامج رسي خاص بالسباحة، ونسبة الذين أجابوا ب نعم فمثلت 
 نستنتج أن معظم الدربي أقروا بعدم وجود برنامج رسي خاص بالسباحة.  
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الشكل البياني رقم (07) يمثل اجابة المدربين حول وجود برنامج رسمي خاص 
بالسباحة

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

الحتمالت

%
ية

ئو
لم

ب ا
س

الن

نعم

ل

) من الور الثالث للمدربي.2 يثل الجابة على السؤال ():9جدول رقم (
  هل تلقيتم أثناء فترة التكوين تكوينا معمقا فيما يص أساليب التغذيــة الراجعــة):2السؤال (  

و طرقها؟ 
النسبة الئويةعدد العينةالختيارات

%0630ل ل نتلقى ذلك
%1050كان بشكل سطحي

%0315نعم

 ) يتبي لنا أن أغلبية الدربي كان تكوينهم بشكل سطحي فيما9 من الدول رقم ():2تليل السؤال (
ــوا%50يص تلقي أساليب التغذية الراجعة وطرقها فقدرت النسبة ب  ــ يتلق  ، ويليها الدربي الذين ل

. %15%. ث تأت بعدها نسبة الدربي الذين تلقوا التكوين ومثلت نسبة 30تكوينا بنسبة 
ومنه تلقي التكوين فيما يص أساليب التغذية الراجعة و طرقها كان بشكل سطحي وناقص. 

  

97



الشكل البياني رقم(08) يمثل الجابة على السؤال المتعلق بالتكوين لدى المدربين
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شيء آخر

عرض وتليل النتائج الاصة بالسباحي:  4-2
  المارسة لدى السباحيالور الول: 4-2-1

) من الور الول 1 يثل الجابة على السؤال ():10جدول رقم(
 ما مدة مارستك للسباحة؟ ):1السؤال (

ــنعدد سنوات المارسة ــ04م  06إل
سنوات

ــنسنوات08 إل 06من  ــ08م  10إل
سنوات

280507عدد السباحي
%17.50%12.50%70النسبة الئوية

 06-04) أن أغلبية السباحي مدة مارستهم للسباحة مــابي 10 يبي الدول رقم ():1تليل السؤال (

المارسة من %17.5 ث تأت نسبة %، 70سنوات مثلت  أما نسبة  10-08 والت تثل   %12.5سنوات، 

 سنوات. 08 -06فمثلت المارسة من 
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الشكل البياني رقم(09) يمثل اجابة السباحين على 
السؤال الول من المحور الول
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) من الور الول للسباحي. 2 يثل الجابة على السؤال ():11جدول رقم (
 هل تارس السباحة طيلة السنة  بشكل منتظم ؟ ):2السؤال (

لنعمالحتمالت
4000عدد السباحي

%00%100النسبة الئوية

  من السباحي أجابوا ب نعم فــ مارســة%100) أن 11 نلحظ من الدول رقم ():2تليل السؤال (
 السباحة طيلة السنة و بشكل منتظم. أما الجابة ب ل فكانت منعدمة. ومنه كل الســباحي يارســون

السباحة طيلة السنة وبشكل منتظم. 
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الشكل البياني رقم (10) يمثل إجابة السباحين على 
السؤال الثاني من المحور الول
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 الور الثان: طبيعة تدخلت الدربي   4-2-2
) من الور الثان للسباحي 2 يثل الجابة على السؤال():12جدول رقم (

 ماهي الرحلة الت يتدخل فيها مدربك لعطاء العلومات وتصحيح الخطاء؟):2السؤال (

النسبة الئويةالتكراراتالجابة القترحة
%1332.5أثناء الداء الركي 

%0205بعد النتهاء من الداء الركي مباشرة
%0000بعد انتهاء الصة 

%0205تغيي التدخلت حسب نوع الهارة
%2767.5كل وقت التدخلت ف 

  وهي أعلى نسبة تثل التدخلت%67.5) نرى أن نسبة 12 من خلل الدول رقم():2تليل السؤال (
  مثلت تدخلت أثناء الداء الركي، ونسبة كل من تدخلت%32.5ف أّي وقت. كما ند أن نسبة 

 ، أما نسبة التدخلت%05بعد النتهاء من الداء الركي مباشرة و تغيي التدخلت حسب نوع الهارة 
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 ومنه نستنتج أن معظم السباحي أجابوا أن أغلبية تدخلت الدربي تكون%00بعد انتهاء الصة فمثلت 
ف أّي وقت أي تدخلت غي منتظمة و عشوائية. 

 

الشكل البياني رقم(12) يمثل إجابة السباحين على 
السؤال الثاني من المحور الثاني
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 الور الثالث:  طبيعة التدخلت الفضلة4-2-3
) من الور الثالث للسباحي 1 يثل الجابة على السؤال():13جدول رقم (

 ما هي الرحلة الت تفضل تدخل الدرب فيها لعطاء العلومات و تصحيح الخطاء؟ ):1السؤال (
 

النسبة الئويةالتكراراتالجابة القترحة
%1435أثناء الداء الركي 

%0615بعد النتهاء من الداء الركي مباشرة
%0410بعد انتهاء الصة 

%0205تغيي التدخلت حسب نوع الهارة
%1640التدخلت ف أّي وقت 

  تثل التدخلت ف أّي وقت.%40) يتبي لنا أن نسبة 13 من خلل الدول رقم ():1تليل السؤال (
  مثلت تدخلت بعد النتهاء%15 مثلت تدخلت أثناء الداء الركي، ونسبة %35كما ند أن نسبة 

ــدخلت%10من الداء الركي مباشرة.لتليها التدخلت بعد انتهاء الصة بنسبة   ــ الت  ، ث تأت تغيي
. %05حسب نوع الهارة بنسبة 
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      ومنه معظم أجوبة السباحي ف التدخلت الت يفضلها ليصحح له الدرب و يعطيه العلومات هي
ف أّي وقت نظرا لعتياده على هكذا النوع من التدخلت منذ مارسته السباحة.

الشكل البياني رقم(13) يمثل الجابة على السؤال الول 
من المحور الثالث
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) من الور الثالث للسباحي2 يثل الجابة على السؤال():14جدول رقم (
 أين تد صعوبات ف تأدية الداء الركي؟ ):2السؤال (

النسبة الئويةالتكراراتالجابة القترحة
%1640ف شرح الدرب الناقص و الغي كاف 

%2255ف شرح الدرب الكثف و الضخم
%0205شيء آخر

ــت%55) يتبي لنا أن نسبة 14 من الدول رقم ():2تليل السؤال ( ــث مثل   هي النسبة الكب، حي
ــتيعاب  وجود صعوبات ف تأدية الداء الركي بسبب شرح الدرب الكثف و الضخم ومنه عدم الس

ــر%40و التطبيق، أما نسبة    فتمثلت ف شرح الدرب الناقص و الغي كاف، و تأت الجابة بشيء آخ
.%05بنسبة 

ــدرب         ومنه نستنتج أن أغلبية السباحي يدون صعوبات ف تأدية الداء الركي بسبب شرح ال
الكثف و الضخم أي تدخلت ارتالية و عشوائية. 
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الشكل البياني رقم (14) يمثل إجابة السباحين على 
السؤال الثاني من المحور الثالث
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) من الور الثالث للسباحي.3 يثل الجابة على السؤال ():15جدول رقم (
ــحيح):3السؤال ( ــل تص ــن أج   هل كثرة تدخلت الدرب أثناء عملية تعليم مهارات السباحة م
الخطاء؟

النسبة الئوية التكرارات الجوبة القترحة
20% 08 تساعد السباح
75% 30 تؤثر سلبا على السباح
05% 02 شيء آخر

  بأن  كثرة تــدخلت%75) أن معظم السباحي أجابوا بنسبة 15 يبي الدول رقم():3تليل السؤال(
. %05 تساعد السباح ، وتأت نسبة شيء آخر %20الدرب تؤثر سلبا على السباح.ث تأت نسبة 

     ومنه معظم السباحي ل يبذون كثرة التدخلت لا لا من أثر سلب عليه من فقدان التركيز و عدم
 الستيعاب و كذا تشوش عليه ما ينتج عنه خلل ف الداء الركي أو تنفيذ الداء الغي مرغوب فيها.
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الشكل البياني رقم (15) يمثل الجابة على السؤال 
الثالث من المحور الثالث
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تؤثر سلبا على السباح

تساعد السباح

 إستنتاجات الدراسة الستطلعية:-5
        من خلل أسئلة الدراسة الستطلعية و الت تناولنا فيها موضوعا حساسا ف مال تعليم السباحة
ــاليب ــف أس  أردنا أن نعرف إذا كان العاملي ف هذا اليدان من مدربي و مربي لديهم دراية بختل

التغذية الراجعة، و من خلل إجابتهم على هذه السئلة إستنتجنا ما يلي: 
ــدخلت  - معظم تدخلت الدربي لعطاء العلومات و تصحيح الخطاء كانت ف كل وقت؛ أي ت

ارتالية غي سليمة وعشوائية غي منتظمة.
- كثرة تدخلت الدرب أثناء تصحيح الخطاء وإعطاء العلومات تعيق الستيعاب اليد  للسباحي.

- افتقار الدرب إل برامج رسية خاصة بالسباحة.
- نقص الدورات التكوينية خاصة فيما يتعلق بأساليب التغذية الراجعة وطرقها.

- النقص العرف ف استخدام أساليب التغذية الراجعة وطرقها إذا ل نقل انعدامها.

خلصة:
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ــض ــتخدام بع       و بناءا على ذلك يرى الباحث أنه من الضرورة القيام بدراسة تريبية ميدانية بإس
 أساليب التغذية الراجعة من أجل الوقوف على القائق العلمية، و معرفة أحسنها و أنسبها فــ عمليــة

التعليم و التعلم.
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البحث و  منهجية 
ميدانية ال إجراءاته 

 تمهيد.-
البحث.- منهج 
عينة البحث.-
البحث.- مجالت 
متغيرات البحث.-
متغيرات.- ل ل الضبط الجرائي 
أدوات البحث.-
المستخدمة.- للختبارات  ة  مي عل ال السس 
ئية.- الدراسات الحصا
صعوبات البحث.-
خلصة.-

- تهيد:
 يعتب هذا الفصل من أهم الفصول الت يركز عليها الباحثي كونه يعتب بثابة خريطة الطريق الت من    

ــج  خللا يتمكن الباحث من بناء قواعد الدراسة اليدانية لتطبيق التجربة الرئيسية إذ يتطلب تديد النه
ــ  الراد إستخدامه ليستطيع التعامل مع الظاهرة قيد الدراسة إبتداء من تديد العينة و ضبط التغيات إل
ــكلة ، ــل الش  تطبيق الوحدات التعليمية و إياد الوسائل الحصائية الكفيلة بفتح اللغز الطروح داخ
ــم ــارئ فه  و سوف نتطرق لهم الطات الت يب الوقوف عندها من خلل هذا الفصل ليتسن للق

الراحل الختلفة للدراسة اليدانية.
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- منهج البحث:1
النهج الستخدم:- 1-1

ــ      إن النهج ف البحث العلمي يعن مموعة من القواعد و السس يتم وضعها من أجل الوصول إل
أنه الطريقة الت يتبعها الباحث ف دراســته89م، 1995القيقة يقول (عمار بوحش و ممد دنيبات،   (″ 

ــن ، و منهج البحث يتلف باختلف الواضيع ولذا توجد عدة أنواع م  ″للمشكلة لكتشاف القيقة
الناهج العلمية.

 النهج التجريب:-1-2
  من خلل الشكلة الت نطرحها فإن النهج التجريب هو أكثر ملئمة لل هذا الشكل الذي نعب عنه ف

ــ140م، 1999قول (سامي عريفج،   ″)  يعتب السلوب التجريب أكثر الساليب كفاية ف الوصول إل
، كما يعب عنه بأنه  الطريقة الفضلة لتحديد العلقة ″معرفة يوثق با عندما يستخدم ف حل الشكلت ″ 

. ويقول (  م،2002) حسب ( مروان عبد اليد إبراهيم، Wer Kmeister″السببية بي متغيات مددة
ــ ذات213 ــة ف  ″) هو تغيي عمدي مضبوط للشروط الددة لدث ما ، و ملحظة التغيات الواقع

. ″الدث و تفسيها
ــوم104م، 1999    كما يذكر (ممد حسن علوي و أسامة كمال راتب،   ): ف البحث التجريب يق

 الباحث بإجراء العالة التجريبية من خلل متغي مستقل واحد على القل، و يلحظ الثر على التغيــ
ــة ــدئذ بالموع  التابع أو أكثر من متغي تابع. و تسمى الموعة الت يستخدم معها التغي الستقل عن
ــة ــمى بالموع ــب فتس  التجريبية، أما الموعة الثانية و الت ل تتعرض لثر التغي الستقل أو التجري

الضابطة.
    كما أن الرغبة ف معرفة أكثر عمق لسار التعلم بتوظيف أساليب التغذية الراجعة يتم علينا التعامــل

بأكثر دقة مع هذه الظواهر نظرا لصعوبة الوضوع و الدراسة.
ــت تســمح      ف هذا الانب لن البحث التجريب يتميز عن غيه من البحــوث بالتصــميمات ال
ــر ــص الث  (بالضبط)، أي ضبط كل التغيات التصلة بالظاهرة قيد الدراسة بيث يصبح بإمكانه فح
ــت ــل ال  النسب للعوامل الت يدخلها ف حسابه كما بدت ف فرضيته، دونا اللط بينها و بي العوام

يضعها ف القام الول.

عينة البحث: -2
ت اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة، و هذا نظرا لعدة عوامل أهها:     
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عدد•  وجود 
ــ  كاف من التلميذ (العينة الدروسة)، حت يتم إنتقاء من تتوفر فيهم جيع الشروط ( أنظر ف

اللحق).
  وجــود•

ــن ــع م  هذه العينات بالي اليط و القريب من السبح الولب للولية، حت يتمكــن المي
اللتحاق بالصص التعليمية و تفادي الغيابات.

 ملئمـــة•
التوقيت من أجل القيام بالتجربة. 

 اندار العينة•
ــون ــت يك  من الي نفسه (البيئة الجتماعية)، وهذا يسمح لنا بضبط الانب الجتماعي ح

متقارب عند أفراد العينة.
      و لذه السباب السابقة الذكر قصدنا اختيار العينة حت نتمكن من إجراء البحث و الصول على

نتائج ذات دللة و مصداقية.
  ذكــر60      تكونت العينة الكلية للبحث با ف ذلك كل من (العينة الضابطة، و التجريبيــة) مــن 

) سباح مبتدئ:15) مموعات كل مموعة متكونة من خسة عشر (04موزعي على أربعة (
) سباح مبتدئ ذكر.15 تتكون من خسة عشر (- الموعة الضابطة:

 ذكر موزعي على النحو التال:45 - الموعات التجريبية:
) سباح مبتدئ. 15 التغذية الراجعة التزامنة خسة عشر (* الموعة الول:
) سباح مبتدئ.15 التغذية الراجعة النهائية (الفورية) خسة عشر (* الموعة الثانية:
) سباح مبتدئ.15 التغذية الراجعة الضخمة (الرجئة) خسة عشر (* الموعة الثالثة:

       إن توزيع التلميذ على الموعات التجريبية و الضابطة ت بطريقة عشوائية و هذا من أجل تثبيت
 بعض العوامل الت نرى أنا لا تأثي على التغي الستقل، و كذلك تثبيت بعض العوامل العروفة، هذا
 الختيار العشوائي جاء بعد عملية اعتمدناها و العروفة بالزاوجة و الت يعرفها ممد حسن علوي و

 ″أسامة كامل راتب  يستخدم هذا السلوب لزيادة دقة التكافؤ بي الموعة التجريبية و الضابطة ،    و
. ″هو ليس بديل عن الختيار العشوائي و لكنه مكمل له

 - مالت البحث:3
 الال الكان:-3-1
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تت هذه الدراسة بالسبح الولب لبلدية وهران بالدينة الديدة.      
- الال البشري:3-2

) طفل تتراوح أعمارهم من ستة (60تت التجربة علي عينة من البتدئي قدر عددهم ستون (       
 )15) سنوات ، موزعي على أربع مموعات ، كل مموعة متكونة من خسة عشر (09) إل تسعة (06

طفل.
 - الال الزمن:3-3

 م و كانت2010/ 04 /17م إل غاية 2009/ 10 /13أجريت هذه الدراسة ف الفترة الزمنية مابي        
حسب التوزيع التال:
م.17/10/2009م إل غاية 13/10/2009- الختبار الول يوم 

م.09/01/2010م إل غاية 20/10/2009- بداية الفترة الول من العمل اليدان يوم 
م.16/01/2010 م إل غاية12/01/2010 - الختبار الثان بعد ثلثة أشهر من العمل اليدان أي يوم

م.04/2010/ 10إل غاية  م19/01/2010 - مواصلة الفترة الثانية من العمل اليدان من يوم
م 17/04/2010م إل 13/04/2010- إجراء الختبارات النهائية من يوم 

متغيات البحث:  -4
الستقلة التغيات  التجريب)  -  (التغي   :Variables Independentsمعرفة يرجى  الت  هي    

 تأثيها وهي ف دراستنا متمثلة ف:  التغذية الراجعة التزامنة، و التغذية الراجعة النهائية، التغذية الراجعة
الضخمة.

التابعة: التغيات  العتمد) -  (التغي   Variables Dependantsمقدار معرفة  يرجى  الت  هي    
تأثرها بالتغي التجريب، وهي ف دراستنا متمثلة ف: تعلم بعض الهارات ف السباحة.

أو الرجة): (الشوشة  الدخيلة  التغيات   - Variables parasitesالتغيات العديد من    هناك 
 الرجة تكون من الصعوبة بكان التحكم فيها بدقة إل حد الن و خاصــة فــ البحــوث النفســية
 و الجتماعية و خاصة ف مال التعلم ، كدرجة الدافعية للتعلم و مستوى الطموح ، إل غي ذلك مــن

الشياء الت تبقى عائق ف هذا الال.  

 الضبط الجرائي للمتغيات:-5
ــة        إن الدراسة اليدانية تتطلب من الباحث ضبط التغيات قصد التحكم فيها من جهة، و من جه

عزل بقية التغيات الخرى الدخيلة.
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ــنيف ــل و التص      و بدون هذا الضبط تصبح النتائج الت يتوصل إليها الباحث مستعصية عن التحلي
ــأثي أي  و التفسي و مضللة لنتائجها. و يقصد بالضبط الجرائي للمتغيات الاولت البذولة لزالة ت

متغي الذي يكن أن يؤثر على التغي التابع.
 ) " يصعب على الباحث أن يتعرف243م، 1987   يقول (ممد حسن علوي و أسامة كامل راتب ،

 على السببات القيقية للنتائج ، بدون مارسة الباحث لجراءات الضبط الصحيحة " و يقول ديولولدب
ــت مــن186م، 2004فادالي حسب (عطا ال أحد،  ــابع و ال  ) " إن التغيات الت تؤثر ف التغي الت

ــ  الواجب ضبطها هي الؤثرات الارجية الت ترجع إل الجراءات التجريبية و الؤثرات الت ترجع إل
متمع العينة.

    و يعتب التعلم تغيي ف سلوك الفرد نتيجة لكتسابه البات و الهارات الت يصــل عليهــا وفــق
ــة ــة الراجع  أساليب التغذية الراجعة الددة (التغذية الراجعة الفورية ، التغذية الراجعة التزامنة ، التغذي
 الضخمة) و ذلك بعد عزل بقية العوامل الدخيلة الخرى مثل ( السن ، النس ، مســتوى إكتســاب
 الهارة ...إل ) فإن الثر التبقي يعود إل أساليب التغذية الراجعة الاصة بالدراسة و الستخدمة ف تعلم
 بعض الهارات الاصة بالسباحة الرة، و من خلل القارنة بي كل الموعات يكننا الكم على مدى
 ناعة كل أسلوب من التغذية الراجعة و أفضل هذه الساليب من التغذية الراجعة كمتغي مستقل و تعلم
ــا ضــبط  بعض الهارات الساسية ف السباحة الرة كمتغي تابع، و إنطلقا من هذه العتبارات يكنن

متغيات البحث على النحو التال :

 التغيات الرتبطة بجتمع البحث :   -5-1
 علينا أن ندد بدقة خصائص الفحوصي قدر المكان من عدة نواحي منها : 

 9-6 لقد إعتمدنا ف إختيارنا للعينة على الطور الول من التعليم البتــدائي ســن - السن :5-1-1
ــة  سنوات و قد حرصنا على أن تكون كل الفيئات العمرية مثلة ف العينة، و نقصد بذا أن كل مموع

 سنوات ، سواء التجريبية أو الضابطة .9سنوات حت  6 يكون با سباحي عمرهم من
التغذيةالنس : -5-1-2 تأثي بعض أساليب  بدراسة  قمنا  الذكور فقط و  إخترنا ف بثنا هذا    لقد 

الراجعة على تعلم بعض مهارات السباحة الرة.
  إن العينة الختارة عينة من الطفال السوياء ل توجد لديهم أي إعاقة ،  و الالة السمية :-5-1-3

إعتمدنا ف ذلك على اللف الطب ، كما راعينا أن يكون هناك تانس ف الطول و الوزن. 
 تانس العينة الدروسة:-5-1-4

و فيما يلي جداول خاصة بتجانس عينة البحث الدروسة لكل من الطول و الوزن:
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تانس العينة الدروسة ف الطول:- 5-1-4-1
 

 ) يثل نتائج العينة قبل بداية العمل لجاد التجانس ف الطول16جدول رقم (

الوسيطالنراف العياريعدد العينةالتوسطالموعات
 الطأ العياري

للوسط
126.40155.271251.36م.ت.ر.متزامنة

127.26154.391271.13م.ت.ر.فورية

128.33155.231291.35م.ت.ر.مضخمة

127.66153.151280.81م.الضابطة

127.41604.531270.58الموع

) يثل حساب التجانس ف الطول للعينة الدروسة17جدول رقم ( 
 مموع
الربعات

 متوسطدرجة الرية
الربعات

F
السوبة

نوع الدللة

29.3839.79بي الموعات

غي دال0.46 1183.205621.12داخل الموعات

//1212.5859الموع

 ) السوبةFمن خلل الدول أعله و الذي يثل التجانس ف الطول للعينة الدروسة تظهر أن قيمة (
 هي أقل من قيمتها الدولية و بالتال وجود تانس ف الطول بالنسبة للعينة الدروسة.

تانس العينة الدروسة ف الوزن: - 5-1-4-2

) يثل نتائج العينة قبل بداية العمل لياد التجانس ف الوزن18جدول رقم ( 

 الطأ العياريالوسيطالنراف العياريعدد العينةالتوسطالموعات
للوسط

26.93154.16281.07م.ت.ر.متزامنة

26.93154.09271.05م.ت.ر.فورية
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27.80153.34270.86م.ت.ر.مضخمة

26.60152.58260.66م.الضابطة

27.06603.54270.45الموع

) يثل حساب التجانس ف الوزن للعينة الدروسة19جدول رقم ( 
 مموع
الربعات

 متوسطدرجة الرية
الربعات

F
السوبة

نوع الدللة

11.8633.95بي الموعات
غي دال0.30 727.865612.99داخل الموعات

//739.7359الموع

 ) السوبةFمن خلل الدول أعله و الذي يثل التجانس ف الوزن للعينة الدروسة تظهر أن قيمة (
هي أقل من قيمتها الدولية و بالتال وجود تانس ف الوزن بالنسبة للعينة الدروسة.

 
 التغيات الرتبطة بالجراءات التجريبية: -5-2

    إن الجراءات التجريبية يب ضبطها حت ل تؤثر على نتائج التجربة و تعطي نتائج مع درجة عالية
من الصدق. 

 - تانس العينة من الناحية الهارية و السمية: قمنا بضبط العامل الهاري و السمي عن طريق5-2-1
) لعرفة تانس العينة .Fحساب قيمة فيشر (

ــع لكــل-5-1-2   كافة الموعات تعطى توقيتا واحدا ف حجم العمل ، والقدر بساعة واحدة ورب
حصة ، مرتي ف السبوع.

 تقوم كافة الموعات بالعمل ف مسبح واحد و بنفس الوسائل.-5-2-3
ــة-5-2-4 ــد لكاف ــت واح   ضبط الختبار القبلي والختبار البعدي حيث أن القياس يكون ف وق

الموعات سواء التجريبية أو الضابطة.
 الموعة الضابطة تتبع الطريقة الت يعطيها لا الدرب كما كان متعودا على ذلك.-5-2-5
 يشرف على الموعات التجريبية نفس الدرب.-5-2-6
- كافة الموعات التجريبية تطبق عليها نفس الوحدات التعليمية.5-2-7
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 التغيات الارجية:-3- 5
حرصنا  لقد 

قدر المكان على توحيد جيع الظروف الرتبطة بالتجربة من مسبح و عتاد   و توقيت.
ــل  من أج

ــدم ــال ع  التغلب على عامل تمس أو ميل مدرب لسلوب على حساب الخر و بالت
 اللتزام بأسلوب التغذية الراجعة الاص بالموعة و الواجب تطبيقه عليهــا ، تفادينــا أن

تعمل كل مموعة تريبية مع مدرب خاص با.
حرصــنا 

ــ ــرق ف  على أن يعمل نفس الدرب مع كل الموعات التجريبية حت ل يكون هناك ف
كفاءة الدرب نفسه.

ــــا  قمن
ــة ــن الص  بالستعانة بساعد للمدرب حت يتم الستعانة به ف الراحل الغي أساسية م
ــب ــت ل يتع  (الحاء ، العودة إل الدوء ، تضي العتاد و الوسائل البيداغوجية...) ح

الدرب كثيا  و بالتال ينخفض مردوده مع الموعات الوالية.  
ــة  إن عملي

 التناوب على التوقيت يسمح بالتغلب على عامل تعليم إحدى الموعات ف وقــت أقــل
ــباحية و  ملئمة من الموعة الخرى ، حيث ت تطبيق الوحدات التعليمية ف الفترة الص
ــب  السائية مع مراعاة التبادل ف التوقيت بي الموعات سواء التجريبية أو الضابطة حس

الدول التال:

) يوضح مواقيت العمل السبوعية للمجموعات.20جدول رقم (
السبتالتوقيت          اليامالثلثاءاليامالتوقيت

الموعة. الضابطة سا 10.15 سا ـ 9  الموعة.ت. الولسا14.15سا – 13
الموعة.ت. الثالثة سا11.15 سا ـ 10الموعة.ت. الثانيةسا15.35سا – 14.20
الموعة.ت. الثانية سا14.15 سا ـ 13الموعة.ت. الثالثةسا16.55–  سا15.40
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الموعة.ت. الولسا15.45 سا ـ14.30الموعة. الضابطةسا18.15 – سا17

الــتركيز 
ــل  على أن تعمل كل مموعة منفردة ف التوقيت الاص با و هذا حــت ل نع
 اختلط الموعات الذي قد يؤدي إل التبادل لكتساب البات بينهما ما يؤثر

على القياس البعدي.

 أدوات البحث-6
  تت هذه القابلت مع أساتذة و دكاترة بكل من جامعة و هران ،     و القابلت الشخصية:-6-1 

ــف  جامعة مستغان ، و جامعة السكندرية ، وجامعة حص بسوريا ، من أجل تديد الوضوع و كش
 جوانبه بالضافة إل القابلت الت قام با الباحث مع الدربي و العاملي ف الرابطات الولئية للسباحة

( وهران ، مستغان و تلمسان) قصد اللام أكثر بوانب الوضوع.
ــة ســي        كما قمنا بقابلة مع فريق العمل (الساعدين ف تطبيق الوحدات التعليمية) لتحديد كيفي

العمل و خطوات تطبيق كل أسلوب من أساليب التغذية الراجعة الاص بكل مموعة.
ــى الستمارة الستبيانية:-6-2   و الت تتم من خلل تديد مشكلة البحث و تثمينها و الوقوف عل

واقع تعليم السباحة للمبتدئي .
 :  قمنا بعاينة ميدانية لحظنا من خللا الظاهرة ث وضعنا لا الفروض بعد طرح جلة اللحظة-6-3

من السئلة ، و ف الخي قمنا بالتجريب للتحقق من صحة الفروض.
  من أجل قياس الهارات الساسية ف السباحة الرة ( النزلق المامي ، الختبارات الهارية:-6-4

النزلق المامي مع ضربات الرجلي و النزلق المامي مع حركة الذراعي) إعتمدنا على
 الختبارات الت صممت من قبل التاد المريكي للصحة و التربية و الترويح ، و يعتب هذا التاد من
 أنشط التادات ف إعداد بطاريات الختبار لقياس الهارات الساسية و القدرات الركية و البدنيــة
 لللعاب و النشطة الرياضية الختلفة، كما إعتمدنا على بعض الصادر و الراجع، ثــ قمنــا بإعــداد
ــباحة  إستمارة تكيم ت فيها عرض مموعة من الختبارات الهارية الاصة بالهارات الساسية ف الس
ــراء  الرة ( الزحف على البطن) لنقدمها بعد ذلك إل الستاذ الشرف الذي أشار علينا بدوره بعد إج
 التعديلت اللزمة عليها بعرضها على مموعة من الساتذة و الدكاتره ف الختصاص من معاهد التربية

 ، و بعد جعها ت التركيز على الختبارات الهارية3البدنية و الرياضية لكل من جامعة مستغان و وهران
 الدكتور بن دحمان نصر الدين، الدكتور صبان محمد، الدكتور قوراري بن علي ، البروفسور رفايل مساريلي، الستاذ المكون قدور 3

الشيخ
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 الت تتوفر فيها الشروط و تفي بالغرض من الدراسة ، و يكن توضيح طريقة تنفيذ الختبارات الختارة
كما يلي:

 الختبارات الهارية الطبقة:-6-4-1
الختبار الول :

- النزلق المامي الثابت فوق سطح الاء :
 ماولة معرفة السافة الت يستطيع التعلم إنازها أثناء النزلق المامي ، بدون حركة الرجلي الدف :

و الذراعي. 
  يقف على رجل واحدة ، و يستند بالخرى على الدار و ظهره مواجها جدار الوض ،الجراءات:

و الذراعي مرفوعة إل العلى .
 يأخذ التعلم شهيق عميق ، ث يبدأ بالنزلق المامي من خلل دفع جدار الوض ، يشــكل الســم
ــوف  وضعا أفقيا فوق سطح الاء ( النظر إل المام ، السفل ) و عند ناية النزلق ياول التعلم الوق

على قاع الوض 
تسب له السافة الت أنزها بالتر.

.   شريط قياس + صافرةالدوات: 

الختبار الثان :
النزلق المامي مع ضربات الرجلي باستخدام لوحة الطفو :

 التأكد من قابلية النزلق بواسطة ضربات الرجلي بسك لوحة الطفو بالذراعي. الدف:
ــةالجراءات:   الوقوف جنب الدار على رجل واحدة و الخرى يضعها على الوض ، ماسكا لوح

ــوض ــدار ال  الطفو بالذراعي ، وعند الشارة يأخذ شهيقا عميقا ، وييل بسمه إل المام دافعا ج
 لينزلق السم فوق سطح الاء ، ث يبدأ بضربات الرجلي  ماول قطع السافة حسب كفاءته فــ أقــل

وقت مكن.
يسب له الوقت الذي إستغرقه لقطع السافة الددة. 

 شريط قياس + صافرة + ميقات + لوح الطفو.الدوات: 

الختبار الثالث:
النزلق المامي مع حركة الذراعي باستخدام لوحة الطفو :
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 التأكد من قابلية النزلق بواسطة حركة الذراعي بوضع لوحة الطفو بي الفخذين. الدف:
ــمالجراءات:   الوقوف جنب الدار ، مع وضع لوح الطفو بي الفخذين ، وعند الشارة يدفع التعل

ــع ــاول قط  جسمه إل المام لينزلق السم فوق سطح الاء ، ث يبدأ بالركات التوافقية للذراعي م
السافة حسب كفاءته ف أقل وقت مكن.

يسب له الوقت الذي إستغرقه لقطع السافة الددة. 
 شريط قياس + صافرة + ميقات + لوح الطفو.الدوات: 

 الدراسة الولية للختبارات :-6-4-2
ندف من وراء هذه الدراسة إل ما يلي :

ــة1  - الوقوف على الشاكل و الصعوبات ف تنفيذ الختبارات حت نتمكن من تفاديها خلل التجرب
الساسية.

- معرفة  إمكانية إجراء الختبارات الهارية .2
- التأكد من سلمة الوسائل الختلفة الستخدمة ف التجربة و صلحيتها .3
- معرفة  الوقت الذي يستغرقه الختبار.4
- معرفة كفاءة الختبارات الستخدمة.5
- التأكد من صلحية العتاد و السبح الذي نريد إجراء التجربة فيه .6
- قدرة العينة على إناز الهارات حت نتمكن من بناء الوحدات التعليمية.7
- القيام بتعديلت على الختبار إذا أمكن .8

 تعديلت على الختبار:-6-4-3
ــب        بفضل الدراسة الولية على الختبارات الت قمنا با على مموعة من السباحي بالسبح الول
ــة أداء ــى طريق ــا عل  بالديقة العمومية لدينة وهران تكنا من ضبط العتاد اللزم لذلك ، كما وقفن
ــى ــول عل  الختبارات بالكيفية الت تساعد السباحي ما يسهل علينا العمل ف ضروف مناسبة للحص

النتائج النتظرة من تطبيق هاته الختبارات.   

: خطوات تطبيق الختبارات على عينة البحث-7
: الختبارات الول-7-1
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       ت إجراء الختبارات الول على الموعات التجريبية و الموعة الضابطة بعد حوال ثلثة أشــهر
 ) وحدة تعليمية ، مستخدمي ف ذلك الختبارات24من التعلم ، أي أداء ما يقارب أربعة و عشرون (

 الهارية الت تت الصادقة عليها من قبل الشرف و السادة الدكاترة و الساتذة ف الختصاص (النزلق
ــذراعي ) ،  المامي الثابت ، النزلق المامي مع ضربات الرجلي ، النزلق المامي مع حركات ال

و كان ذلك كالتال:
ــة-  الموع

سا.14.30م على الساعة 12/01/2010التجريبية الول (التغذية الراجعة التزامنة): يوم 
ــة-  الموع

سا.15.30م على الساعة 12/01/2010التجريبية الثانية (التغذية الراجعة الفورية): يوم 
ــة-  الموع

سا.14.30م على الساعة 16/01/2010التجريبية الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة): يوم 
ــة-  الموع

سا.15.30م على الساعة 16/01/2010الضابطة: يوم 

  الختبارات الثانية (النهائية):-7-2
      ت إجراء الختبارات النهائية على الموعات التجريبية و الموعة الضابطة بعد حوال ثلثة أشــهر
ــارب  من إجراء الختبارات الول و بعد ستة أشهر من بداية تطبيق الوحدات التعليمية  أي أداء ما يق

ــائل48ثانية و أربعون (  ) وحدة تعليمية ، مستخدمي ف ذلك نفس الختبارات الهارية و نفس الوس
و العتاد ، و كانت كالتال:

ــة-  الموع
سا.14.30م على الساعة 13/04/2010التجريبية الول (التغذية الراجعة التزامنة): يوم 

ــة-  الموع
سا.15.30م على الساعة 13/04/2010التجريبية الثانية (التغذية الراجعة الفورية): يوم 

ــة-  الموع
سا.14.30م على الساعة 17/04/2010التجريبية الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة): يوم 

ــة-  الموع
سا.15.30م على الساعة 17/04/2010الضابطة: يوم 
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 السس العلمية للختبارات الستخدمة :-8
ــي ــه ينبغ      حت تكون الختبارات الت وضعت ذات مصداقية و دللة و تقيس ما وضعت من اجل

مراعاة الشروط و السس العلمية التالية:
 ثبات الختبار:-1- 8

          يعتب الثبات بثابة العامل الثان بعد الصدق ف عملية تقني الختبارات ، و هو يعن أن تكــون
ــني،  الختبارات على درجة عالية من الدقة و التقان فيما وضعت لقياسه ، يشي (ممد صبحي حس

 م،1999) أن ثبات الختبار يعن ثبات ما يقيسه ، و يقول (مروان عبد اليد إبراهيــم، 107م، 1987
) " الثبات هو مافظة الختبار على نتائجه إذا ما أعيد على نفس العينة".75

 ) كذلك على أن الثبات " هو أن يعطـي الختبـار107م، 1987    و يؤكد (ممد صبحي حساني، 
نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس الفراد و ف نفس الظروف" .

ــارات ــات الختب      و من هذا النطلق قمنا بإجراء اختبارات أولية وهذا من أجل حساب معامل ثب
 ) سباحي08الطبقة بطريقة (الختبار ، وإعادة الختبار) ، وأجري الختبار على عينة مكونة من ثانية (

ــ4مبتدئي  ، منخرطي ضمن الرابطة الولئية للسباحة بوهران ، و يتدربون بالسبح الولب للمدينة ، ت
 سنوات).06/09إختيارهم بطريقة عشوائية من مموع السباحي الوجودين بالسبح سن (

 م ، و أعيد تطبيق نفس الختبارات02/06/2009      أجرينا الختبارات الول على العينة يوم الثلثاء 
 على نفس العينة بعد أربعة أيام أي خلل الصة التعليمية السبوعية الثانية لنفس الفريق    و كان ذلك

م.06/06/2009يوم السبت 
ــون ،        ولعالة النتائج إحصائيا استخدمنا معامل الرتباط البسيط الذي يعرف باسم ارتباط بيس

  ودرجة الرية0.05و 0.01وهذا بعد إياد القيمة الدولية لعامل الرتباط البسيط عند مستوى الدللة 
     ).2-16) أي (2(ن-

 ): يب ثبات الختبارات ف الهارات القترحة.21الدول رقم (
 )Tقيمة (النراف العياريالتوسط الساب

السوبة
 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  إختبار

أول
 إختبار
ثان

 إختبار
أول

 إختبار
ثان

دال43.950.800.850.980.01النزلق المامي الثابت

.مر على السباحين المبتدئين فترة تسعة أشهر من التعلم .45
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 النزلق المامي مع
ضربات الرجلين

دال25.2225.224.093.680.99
 النزلق المامي مع حركة

دال30.5430.333.243.070.96الذراعين

  السوبة لعامل الثبات للختبارات الثلثــة هــي)T) يتضح لنا أن القيمة (21من خلل الدول رقم (
 ، هذا ما يؤكد لنا 6 و درجة الرية 0.01أكب من معامل إرتباط البسيط لبيسون عند مستوى الدللة 

أن جيع  الختبارات الذكورة  تتميز بدرجة ثبات عالية.

 صدق الختبار:-8-2
صدق التمييز:

الندية، وعددهم       بتطبيق اختبار على مموعتي إحداها مارسة على مستوى   سباحا من12قمنا 
ــن12الذكور ، وأخرى من غي المارسي وعددهم    ذكور ومن نفس السن ، وهذا من أجل التأكد م

قدرة الختبار على التمييز بي الستويات الختلفة و فيما يلي الدول الذي يوضح ذلك:

): التوسط الساب والنراف العياري وقيمة ت السوبة لصدق تايز  الختبارات22الدول رقم(
الحصاء   

الختبارات 

قيمة (الموعة المارسةالموعةالغي مارسة
T( 

السوبة

قيمة (
T( 

الدولية

 درجة
الرية

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 النزلق
 المامي
الثابت

2.450.675.710.5710.40
1.7214

دال

 النزلق
 المامي مع

 ضربات
الرجلين

دال34.603.5615.020.7115.24

 النزلق
 المامي مع

 حركة
الذراعين

دال33.231.9413.290.8126.76
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   و0.05 و 0.01) إل وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 22    يشي الدول رقم (

  ف جيع الختبارات الهارية الطبقة و هذا يعن أن الختبارات إستطاعت التفرقة بيــ14درجة الرية 
 مموعتي متلفتي ، أي إستطاع التمييز بينهما ما يؤكد على صلحيتها للتطبيق نظرا لوضوح التمــايز

بي الموعتي التضادتي ف الستوى ما يدل على صدق الختبار

 موضوعية الختبار:-8-3
      إن الختبار الطبق ل تتدخل فيه الذاتية ، حيث أن الباحث ل يتدخل ف عملية التقييم لكن النتيجة
ــار  الققة هي الت تعطى للمختب ، و الوضوعية تعن عدم تأثر النتيجة بتغيي الكميــ ، و أن الختب

 )87م، 1987يعطي نفس النتيجة مهما تغي الشرف على التحكيم، حيث يرى (ممد صبحي حسني، 
 بأن الوضوعية هي درجة اتساق بي درجات أفراد متلفي لنفس الختبار ، و يعب عنه معامل الرتباط.

ــرد194م، 1995     ويذكر كذلك (ممد صبحي حساني،  ــوعية أي أن الف  ) أن الثبات يعن الوض
يصل على نفس الدرجة على الختبار لو اختلف الكمي.

     إن مموعة الختيارات الستخدمة ف بثنا مفهومة وسهلة ، وواضحة خاصة أن الختـبين (عينـة
ــل ــى ك ــا عل  البحث) تلقوا شرحا شامل لهداف الختبارات ومواصفاتا و شروطها ، كما أجبن
ــ ــحة غي  التساؤلت الت أثارها الختبون قبل تطبيق الختبارات ، بالضافة إل أن الختبارات واض
ــى  غامضة بالنسبة للمقيم و الختب ، هذا ما يعلها غي قابلة للتأويل ، كما أن الباحث قد أشرف عل

الختبارات بساعدة فريق العمل ، و لذا فإن الختبارات الت طبقنها تتميز بالوضوعية.
       ما تقدم يكن أن نستخلص أن الختبارات الت طبقناها تتميز بثبات وصدق وموضوعية ما يعلها

جيدة و مناسبة وصالة لقياس ما وضعت لجله.

 خطوات تطبيق الوحدات التعليمية:-9
إن البنامج التبع ت تطبيقه براعاة الشروط التالية:

أن يكون نفس الشرف لجراء الوحدات التعليمية بالنسبة 
 قيد الدراسة ، على أن يستعمل مع كل مموعة تريبية للمجموعات

السلوب البمج من التغذية الراجعة الخصص لا .
.العتماد على تطبيق الوحدات
.وحدتي ف السبوع
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دقيقة).75 دقيقة (15كل وحدة تعليمية تدوم ساعة واحدة و 
ونن نسعى من خلل هذا للوصول إل:

إيصال العلومات الساسية إل التعلم حول أصول السباحة.

.ماولة تثبيت بعض الهارات الساسية ف السباحة
.ماولة الوصول إل الداء اليد للمهارة
:إن الوحدات التعليمية ت تقسيمها حسب الشروط السابقة إل

 يتم فيها تعليم الهارات الساسية للوصول إل الداء اليد تت ظروف ســهلة والــت الرحلة الول:
يتجنب فيها مبدأ القوة والسرعة.

يتم فيها تطوير الهارة وتثبيتها عن طريق: الرحلة الثانية:
.الرتقاء التدريي بسرعة الداء
. زيادة مناسبة لستخدام القوة والسرعة أثناء الداء

تغيي الظروف الارجية وهذا تبعا لنوع الهارة وشروطها.
وقد ت تقسيم الوحدة إل القسام التالية:

: يتكون هذا القسم من جزأين: القسم العدادي
 جزء إداري يتم فيه التنظيم و الضبط.أوًل:
ــةثانيا: ــم الختلف   جزء يمل تارين عامة وخاصة يكون الحاء شامل ، عن طريق تيئة أجهزة الس

للعمل والتدرج ف المل للوقاية من حدوث إصابات متلفة. 
 بينما الطوة الخية فهي إثارة وإيقاظ قابليات السباحي البتدئي على العمل والداء اليد مع ضرورة

التدرج ف المل .
  وف هذا القسم يتم تقدي تارين عامة وخاصة خارج السبح، أما الرحلة الثانية من التعلم فقد ت إدخال

تارين وتكون خاصة لدمة أداء الهارات الساسية القترحة ف بثنا.
القسم الرئيسي:

وت تقسيمه أيضا إل جزئيي ها:
 : الناحية التعليمية:  فيها يتم التأكيد على تعليم الهارات بالسلوب والطريقة الصــحيحتي لكــيأوًل

تقق الدف الساسي. 
 الناحية التطبيقية: وفيها يتم تطبيق ما تعلمه السباح البتدئ من أنشطة ، والعمل على زيادة الهد ثانيا:

 با ينسجم والستوى البدن والهاري ، كما تعتب هذه الرحلة من أهم الصوصــيات الــت يعالهــا
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 البحث، ولذا يب أن نكون حريصي كل الرص على التعامل مع هذا الزء من القسم الرئيســي ،
 وهنا يتم إتباع التصحيحات الناسبة حسب كل نوع أي إعطاء التغذية الراجعة الناسبة حســب كــل

مموعة من مموعات البحث.
ــه الــانب ــذات لن     وهنا ركزنا عملنا ف الموعات على إعطاء التغذية الراجعة ف هذا الزء بال
 التطبيقي وهذا على حسب كل مموعة ، حيث أن الموعة الضابطة تركناها تعمل مــع الشــرف أو
 العلم كما كانت متعودة عليه، أما الموعة الثانية فقمنا بإعطائها التغذية الراجعة التزامنة ، الموعــة
ــة  الثالثة والت تتلقي التغذية الراجعة النهائية فقد ركزنا على إعطاء البتدئ التغذية الراجعة فورا بعد ناي

الركة. أما الموعة الرابعة فقد تلقت التغذية الراجعة الضخمة.
 القسم النهائي: 

كان علينا هنا أن نتأقلم حسب الالة الت يكون عليها البتدئ.
وفيمايلي التوزيع الزمن للبنامج التعليمي للحصص التطبيقية :

 ) يب التوزيع الزمن للبنامج التعليمي باستخدام بعض أساليب التغذية الراجعة ف23جدول رقم (
تعلم بعض مهارات السباحة الرة ( الزحف على البطن ).

) أسبوع24أربعة و عشرون (عدد السابيع
)02وحدتان (عدد الوحدات التعليمية ف السبوع

) دقيقة75خسة و سبعون (زمن الوحدة التعليمية

 دقيقة.3600=  75 × 2 × 24الزمن الكلي للبنامج: 

) يب النسبة الئوية للتعلم24جدول رقم (
1440 = 100 ) ÷ 40 × 3600( %40إعداد بدني

2160 = 100 ) ÷ 60 × 3600( %60إعداد مهاري

) يب نسب الهارات الساسية ف البنامج التعليمي25جدول رقم (
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النسبة الئويةالهارة
%10التعود على الاء

%20الطفو
%20النزلق

%20ضربات الرجلي
%20حركة الذراعي

%10التنفس
%100الموع

 الدراسات الحصائية:-10
 بعد أن قمنا بمع النتائج الام و التعلقة بنتائج جيع الختبارات الت أجرية خلل الدراسة الت قمنا با
 سواء تعلق المر بصدق و ثبات الختبارات أو نتائج التجربة الرئيسية قمنا بالستعانة بإستخدام النظام

ــذلك2006 بالعتماد على كتاب (ممد بلل الزيغي و عباس الطلفحة، )SPSS(الحصائي   م) و ك
 الستفادة من خبة الدكتور الشرف على هذه الطروحة للتحكم ف البمة الاصة بذا النضام حبث ت

التركيز على النقاط التالية:
 التوسط الساب: -10-1

ــاس50م، 2010     يذكر (أحد مصطفى الشقر،   ) أن الوسط الساب يعتب الؤشر الكثر أهية لقي
ــد  الواضع الركزية ، و يستخدم بكثرة و على نطاق كبي ف متلف الدراسات و السابات ، و يعتم
 عليه ف حساب العديد من القاييس و الؤشرات الحصائية الخرى. و ف كثي من الحيــان يســمى

الوسط الساب لموعة أعداد بوسط تلك الموعة أو متوسطها.
 ) يسب التوسط الساب وفق العادلة92و حسب (قيس ناجي عبد البار و شامل كامل ممد،    

    :التالية
س                                   

                  = س                   
ن                                

                
                   

حيث أن:
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س  : التوسط الساب للدرجات.     

  س : مموع الدرجات.     
      ن : عدد أفراد العينة.

      و الدف منه الصول على متوسط الفحوصي ف اختبار (النزلق المامي الثابت ، النزلق
 المامي مع ضربات الرجلي و النزلق المامي مع حركات الذراعي) ، بالضافة إل ذلك فإنه

ضروري لستخراج النراف العياري.
 النراف العياري:-10-2

 ) أن النراف العياري هو الذر التربيعي للتبــاين، و هــو175م، 2010   يذكر زياد سليم رمضان، 
بذلك أدق من التبياين و يرمز له عادة بالرمز (ع) و عليه فإن:

 30<ف حالة ن

2 -      (  س )2ن      س                               
     ع =   

)1                                         ن ( ن-

حيث أن:  
ع: النراف العياري.

: مموع مربع الدرجات.2س      
: مموع الدرجات مربعة.2(س)

ن: عدد الفراد.
      يعتب النراف العياري من أهم مقاييس التشتت إذ يبي لنا مدى ابتعاد درجة الفحوصي عن

النقطة الركزية باستخدام النرافات عن متوسطها.

 ) أن88م، 1999حسب (مروان عبد اليد إبراهيم، - معامل الرتباط (ارتباط بيسون): 10-3
معامل الرتباط بيسون يسب وفق العادلة التالية:

       ص    .ص  -        س.                   س
                                         ن

ر = 

) 2)ص(  -       2       ص( x)   2)س( -       2س       (           
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                                  ن                                    ن

حيث أن:
ر: معامل الرتباط

س: التغي الول ( و الذي يعب عن القياس الول)
 ص: التغي الثان (والذي تعب عن عدد أفراد العينة)

    : يعب عن الموع  
      و الدف منه معرفة مدى العلقة الرتباطية بي الختبارين و ذلك من أجل معرفة معامل ثبات

 الختبار ، إذا كانت النتيجة سالبة فهي علقة عكسية وإذا كانت موجبة فهي علقة طردية. ث معرفة
 دللة العلقتي ف حالة السلب و الياب وذلك بالرجوع إل جدول الدللة الحصائية الاص بعامل

الرتباط.

 صدق الختبار:-10-4
 ) أنه يكن حساب هذا النوع من الصدق بواسطة حساب190م، 1991       يذكر ( طاهر سعد ال، 

قيمة ت من أجل القارنة بي مموعتي، و هذا لساب صدق التمايز.
2–   س 1                                س

ت =                 
2– ع 1                                   ع

1                                       ن-

بيث أن:
  ت: تعب عن اختبار ستيودنت.

: متوسط القيم للعينة الول.1س  
: متوسط القيم للعينة الثانية.2س  

: النراف العياري لقيم العينة الول.1  ع
: النراف العياري لقيم العينة الثانية.2  ع

  ن : عدد الفراد.
      و الدف من هذا هو معرفة قدرة الختبار على التمييز بي مموعتي متضادتي الول مارسة

 و الثانية غي مارسة ، فإذا كان الفرق معنوي بي الموعتي فإن الختبار صادق لا وضع له ، و إذا
.كان الفرق غي معنوي فإن الختبار غي صادق لا وضع له ، ولذا سي صدق التمايز
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 اختبار الدللة الحصائية:-5- 10
        اخترنا هذا الختبار لنه يتفق مع صياغة فرضيات البحث ، للكشف عن دللة الفرق بي

اختبارين القبلي و البعدي لموعة واحدة لعرفة دللة الفروق ف التوسطات السابية.

:  اختبارات ستودنت-10-6
        يستعمل هذا الختيار للمقارنة بي متغيين اثني ، لعرفة دللة الفروق بي متوسطاتا السابية ،

و با أن الختيار يتطلب جلة من الشروط فإننا حرصنا على توفيها كما يلي:
أ- حجم العينة:

         يستخدم اختبارات لقياس دللة الفروق العينات الصغية و الت يقل عدد أفرادها عن ثلثي
  فردا ، و عينة البحث الذي نقوم بدراسته من30) و هذا ليعن أنه يستخدم للعينات الكثر من 30<(ن

الجم الناسب لختبارات.

 ب- الفرق بي أحجام العينات:

       ينبغي أن يكون حجم العينتي متقاربا و ل يكون متطرفا لن حجم العينتي يؤثر على الدللة
 باعتبار أنا تعتمد ف حسابا على التوسط الساب ، و با أن العينة الت نقوم بالبحث عليها متساوية

.العدد فإن هذا الشرط يعتب مبرا ف استخدامه

ت- تانس العينات:
 F         لعرفة مدى تانس كل عينتي أو أكثر اتبعنا أسلوب تليل التباين و ذلك عن طريق حساب 

 تتلخص هذه النسبة ف التباين بي الموعات على التباين داخل الموعات ث الكشف عن دللة نسبة
F.ف الداول الحصائية الاصة بذلك 

 حساب قيم اختبار (ت):-10-6-1

                                            م ف
                           ت =   

2                                              ح ف 
)1ن (ن-                                               

بيث أن:
ت: اختبار ستودنت.

م ف : متوسط الفروق.
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: مموع مربع النرافات للفروق عن متوسط تلك الفروق.2 ح ف
ن: عدد أفراد العينة.

: درجة الرية.1ن-
        إن الدف من استخدام هذه العادلة لعرفة دللة الفروق بي الختبار القبلي و البعدي لعينة

واحدة و قد استخدمنا هذه العادلة من أجل التحقق من فرضية البحث الول.

):F تليل التباين(-10-6-2
        تستخدم لعرفة مدى الفروق القائمة بي الموعات و داخلها أو مدى التباين بينها و درجة

تانسها، وهي طريقة تعتمد على معرفة توزيعات شنيدينكور و تستعمل ف الجابة عن:
هل التمعان اللذان أخذت منهما العينتان متجانسان ؟

وكذلك تستعمل ف الجابة عن هل عدة متمعات أخذت منهم عينات متجانسة أو ل ؟

                التباين بي العينات               متوسط مربع النرافات بي الموعات
     F= =                               

               التباين داخل العينات             متوسط مربع النرافات داخل الموعات

إن الدف من استعمال هذا الختبار هو معرفة تانس العينات قبل بداية التجربة و كذلك عند نايتها.

 أ- ف بداية التجربة:
       استعملنا اختبار التباين حت نرى إذا كانت الفروق بي الموعات و داخلها فروقا حقيقة و ذات

 دللة  إحصائية و بالتال الموعات غي متجانسة، أو أنا فروقا غي دالة إحصائيا و بالتال فإن
الموعات متجانسة و أن هذه الفروق ف التوسطات هي فروق غي حقيقة. 

 ب- ف ناية التجربة:
       استعملنا اختبار التباين حت نرى أثر التغي التجريب و ما هي نسبة تأثيه ف التغي الثابت و بالتال

الكم على دللة الفروق و مستوى التقدم.
و هذا من أجل التحقق من فرضيات البحث.

 إختبار توكي للفرق الدال الوثوق به:-10-7
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 ) يستخدم هذا الختبار لجراء القارنات الثنائية141م، 2003     حسب (ممد نصر الدين رضوان، 
بي متوسطات العينات للتعرف على الفروق الت تعزى للمتغي التجريب.

      كما يضيف أنه يستخدم لساب قيمة واحدة ثابتة تعرف بإسم القيمة الرجة لتوكي ، حيث
تستخدم ف كل القارنات بي الموعات ، ويتم بإستخدام العادلة التالية: 

      
                                                            Msr

                           W2 = ى (ب . ن(
                                                               ن

حيث أن:
W.القيمة الرجة للفرق = 

ى  = الد العلى للقيم الدولية للعدد الكلي للمعالات عند مستوى دللة مدد.
.2ب  = درجات حرية الطأ لـ ن

  = عدد الموعات.2ن
Msr.متوسط مموع الربعات داحل الموعات = 

 صعوبة البحث:-11
        إن التجربة عملية صعبة تتطلب التحكم ف جيع الظروف اليطة أكثر علمية  و العراقيل

 و الصعوبات كثية ف طريق كل تربة وذكرها ل يعن بالضرورة التحكم فيها ، و لكن الصعوبة
 الكبية الت اعترضتنا تتمثل ف اختيار عينة البحث و تقسيمها إل مموعات و هذا تطلب منا عمل

كبيا و تضي معطيات عديدة لتكوينها.
        إن البحث ف موضوع التعليم بإستخدام أساليب التغذية الراجعة الديثة ف حد ذاته أمر ف غاية

 الصعوبة وهذا نظرا لن هذه الساليب غي معروفة على الساحة الوطنية و ل توجد مراجع عملية كثية
 تساعد على تفهم تطبيقها و هذا ف حد ذاته صعوبة كبية جدا عندما تكون غي معروفة بالضافة إل
 خصوصيات كل أسلوب و شروط تطبيقه يعل هناك ضوابط ل يب أن يغفلها الباحث و يب أن

 ينتبه الطبق ف كل لظة من اللحظات و ف كل مرحلة من الراحل ( مرحلة قبل الصة ، مرحلة
التطبيق و مرحلة ما بعد الصة). 

 كما أن الدراسات السابقة ف هذا الانب قليلة و خاصة تلك الدراسات الت تدور حول التعليم
.بأساليب التغذية الراجعة الختلفة
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اللصة
      تضمن هذا الفصل منهجه و إجراءاته اليدانية و طرحنا من خلله الدراسة الستطلعية الت ثنت
 مشكلة البحث بشكل مباشر مرتكزين ف ذلك على العاينة اليدانية للمشكلة حت نعرف أن الشكلة

موجودة فعل.
     و لجل التحقق من الشكلة و ضعنا طرائق متلفة و وسائل مساعدة بدف كشف القيقة ،

 فاعتمدنا على خطة بنيناها بإظهار النهج الستخدم و الدوات الساعدة لكشف هذه القيقة الطروحة
 ف البحث، و الوقوف عند مالت البحث و التحكم ف متغيات البحث و مراحل تطبيق الوحدات

التعليمية و النتهاء إل طريقة الدراسة الحصائية التبعة للتحقق من فروض البحث.

ئج و ا ت ن ل ا يل  تحل  عرض و 
اقشتها من

- تمهيد. 
ئج.1 ا ت ن ل ا - عرض 

رة النزلق1-1 لمها بعدية  ال ية و  ل قب ل ا ئج الختبارات  ا ت ن  - عرض 
ثابت.  ل ا المامي 

رة النزلق1-2 لمها بعدية  ال ية و  ل قب ل ا ئج الختبارات  ا ت ن  - عرض 
الرجلين. المامي مع ضربات 
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رة النزلق1-3 لمها بعدية  ال ية و  ل قب ل ا ئج الختبارات  ا ت ن  - عرض 
المامي مع حركة الذراعين.

ار البعدي.1-4 ب ئج الخت ا ت ن - عرض 
لمهارة النزلق المامي1-4-1 البعدي  ر  ا ب ئج الخت ا ت ن  -  عرض 

الراجعة. تغذية  ال لمختلف أنواع  ثابت  ل ا
لمهارة النزلق المامي مع2- 1-4 البعدي  ار  ب ئج الخت ا ت ن  - عرض 

تغذية الراجعة. ال أنواع  لمختلف  الرجلين  ضربات 
لمهارة النزلق المامي مع1-4-3 البعدي  ار  ب ئج الخت ا ت ن  - عرض 

تغذية الراجعة. ال لمختلف أنواع  الذراعين  حركة 
- الستنتاجات.2
- مناقشة الفرضيات.3
 - إقتراحات و توصيات.4

مة. عا ال - الخلصة 
تهيد:

       إن معطيات الطار النهجي تقتضي عرض و مناقشة النتائج الت كشفت عنها الدراسة اليدانية
 و على أساس العلقة الوظيفية بينها و بي الطار النظري. و انطلقا من هذه العتبارات النهجية يكننا

تفسي النتائج الت كشفت عنها الدراسة اليدانية ف البحث على النحو التال: 

- عرض النتائج:1
- الفرضية الفرعية الول:1-1

 يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية-      من خلل الفرضية الفرعية الول والت تشي إل : 
 09-06 الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي الثابت فوق سطح الاء عند البتدئي سن

سنوات . 
 و للتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنة الختبار القبلي و الختبار ألبعدي لهارة النزلق     

 المامي الثابت ف كل نوع من أنواع التغذية الراجعة الأخوذة ف البحث ، و هذا باستخدام اختبار
ستودنت (ت) كأداة إحصائية ، و كانت النتائج على النحو التال:

- الموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).1-1-1
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) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث للمجموعة الول26جدول رقم ( 
(التغذية الراجعة التزامنة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي
الثابت

دال4.090.90.235.460.500.135.130.05

 ) الدولية عندT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (26من خلل الدول رقم (
 ، و منه نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة التزامنة أثر إيابيا على تعلم مهارة 0.05مستوى الدللة 

النزلق المامي الثابت.

- الموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).1-1-2

) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث للمجموعة الثانية27جدول رقم ( 
(التغذية الراجعة الفورية).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي
الثابت

دال4.930.470.126.020.440.116.460.05

 ) الدولية عند مستوى الدللةT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (27من خلل الدول رقم (
  ، و منه نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق0.05

المامي الثابت.

- الموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة أو الرجأة).1-1-3

) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث للمجموعة الثالثة28جدول رقم (
(التغذية الراجعة الضخمة).
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  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي
الثابت

دال3.280.890.234.612.750.144.930.05

 ) الدولية عند مستوى الدللةT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (28من خلل الدول رقم (
  ، و منه نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق0.05

المامي الثابت.

- الموعة الرابعة (الضابطة).1-1-4

) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي الثابث للمجموعة الرابعة29جدول رقم (
(الضابطة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي
الثابت

دال3.621.030.264.970.640.164.290.05

 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (29    من خلل الدول رقم (
  ، و منه نستنتج أن إستخدام الطريقة التقليدية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي0.05الدللة 
الثابت.
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0
1
2
3
4
5
6
7

المتر

التغذية
الراجعة
المتزامنة

التغذية
الراجعة
الفورية

التغذية
الراجعة

المضخمة

الضابطة

شكل بيان رقم (16 (يبي مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار القبلي و البعدي لهارة 
النزلق المامي الثابت بي كافة الموعات

المتوسطات الحسابية للختبار
القبلي

المتوسطات الحسابية للختبار
البعدي

 ) نلحظ وجود فروق ف التوسطات السابية للختبارات16     من خلل هذا الشكل البيان رقم (
 القبلية و البعدية لصال الختبارات البعدية عند الموعات التجريبية و الضابطة ، كما نلحظ أن نتائج

الموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية) كانت الفضل.

- الفرضية الفرعية الثانية:1-2
 يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية-      من خلل الفرضية الفرعية الثانية والت تشي إل : 

 الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي باستخدام اللوح عند البتدئي
سنوات. 09-06 سن

 و للتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنة الختبار القبلي و الختبار ألبعدي لهارة النزلق     
 المامي مع ضربات الرجلي ف كل نوع من أنواع التغذية الراجعة الأخوذة ف البحث ، و هذا

باستخدام اختبار ستودنت (ت) كأداة إحصائية ، و كانت النتائج على النحو التال:

- الموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).1-2-1

 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي30جدول رقم (
للمجموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط
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 النزلق
 المامي

 مع
 ضربات
الرجلين

25.253.650.9523.872.760.711.160.05
 غي
دال

 )T() السوبة أقل من قيمة T) ند أن الفرق غي دال لن قيمة (30    من خلل الدول رقم (
  ، ما يعن أن التقدم ف هذه الهارة بإستخدام هذا النوع من التغذية0.05الدولية عند مستوى الدللة 

الراجعة ل يكن كاف ، لكن إذا ما قورن بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك دللة.
- هناك فرق دال إحصائيا بي الستوى الول و النهائي.

- الموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).1-2-2

 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي31جدول رقم ( 
للمجموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي

 مع
 ضربات
الرجلين

دال19.402.030.5217.961.490.382.240.05

 )T() السوبة أكب من قيمة T) ند أن الفرق دال إحصائيا لن قيمة (31من خلل الدول رقم (
  ، و منه نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية أثر إيابيا على0.05الدولية عند مستوى الدللة 

تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي.

- الموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة).1-2-3
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 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي32جدول رقم (
للمجموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي

 مع
 ضربات
الرجلين

29.905.471.4127.733.810.981.260.05
 غي
دال

 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أقل من قيمة T) ند أن قيمة (32    من خلل الدول رقم (
  يعن ل يكن هناك تقدم بشكل كاف ف هذهالفرق غي دال إحصائيا و هذا ، أي أن 0.05الدللة 
 النزلق المامي مع ضربات الرجلي) بإستخدام التغذية الراجعة الضخمة ، لكن إذا ما قورن (الهارة

هو الخر بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك دللة.

- الموعة الرابعة (الضابطة).1-2-4
 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي33جدول رقم (

للمجموعة الرابعة (الضابطة).
  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي

 مع
 ضربات
الرجلين

31.835.051.3028.893.310.851.880.05
 غي
دال

   
 ) الدوليةT() السوبة أقل من قيمة T) ند أن الفرق غي دال لن قيمة (33 من خلل الدول رقم (

  ، ما يعن أن التقدم ف هذه الهارة بإستخدام الطريقة التقليدية ل يكن كافيا،0.05عند مستوى الدللة 
لكن إذا ما قورن بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك دللة.

      من خلل الداول السابقة و الاصة بالقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي
 مع ضربات الرجلي وجدنا أن كل النواع الستخدمة من التغذية الراجعة ل يقق تقدم ف هذه الهارة،
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 ويعزي الباحث ذلك إل أن الوحدات التعليمية القترحة و البمة ف الفترة الثانية (ف الثلثة أشهر
 الخية)ل يكن فيها التركيز منصب على هذه الهارة بل كان مركزا على مهارة النزلق المامي مع

حركة الذراعي بإستخدام لوح الطفو.
      و المر الثان كذلك كون ضربات الرجلي ل تقق تقدما على مستوى سرعة التنقل للسباح وهذا

.)61م، RAYMOND. Catteau ، 2008( و )35م، 1998(ممد على احد، ما يؤكده كل من 
  بإستثناء التغذية الراجعة الفورية الت حققت تقدما ف هذه الهارة و هذا ما يؤكد على أنا أحسن

أسلوب عن باقي الساليب الدروسة.

0
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25
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35

الثانية

التغذية
الراجعة

المتزامنة

التغذية
الراجعة
الفورية

التغذية
الراجعة

المضخمة

الضابطة

شكل بيان رقم (17 (يوضح مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار القبلي و 
البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي بي كافة الموعات

المتوسطات الحسابية للختبار القبلي

المتوسطات الحسابية للختبار البعدي

 ) أن الموعات أن هناك فرق بي نتائج التوسطات السابية17من خلل الشكل البيان رقم (
 للختبارات القبلية و البعدية لصال البعدية، إل أن هذا الفرق ل يكن دال عند كل الموعات ، ماعدا

الموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية) كما هو موضح ف الداول السابقة.

- الفرضية الفرعية الثالثة:1-3
 تؤثر استخدام بعض النواع من التغذية-      من خلل الفرضية الفرعية الثالثة والت تشي إل : 

 باستخدام اللوح عند البتدئيحركة الذراعي الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي مع 
سنوات . 09-06 سن
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 و للتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنة الختبار القبلي و الختبار ألبعدي لهارة النزلق     
 المامي مع حركة الذراعي ف كل نوع من أنواع التغذية الراجعة الأخوذة ف البحث ، و هذا

باستخدام اختبار ستودنت (ت) كأداة إحصائية، و كانت النتائج على النحو التال:

- الموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).1-3-1

 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركات الذراعي34جدول رقم ( 
للمجموعة الول (التغذية الراجعة التزامنة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي

 مع
 حركة

الذراعين

دال31.631.920.4922.032.750.7111.080.05

 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (34    من خلل الدول رقم (
 النزلق المامي ( يعن أنه يوجد تقدم ف هذه الهارةالفرق دال إحصائيا و هذا ، أي أن 0.05الدللة 

مع حركة الذراعي) بإستخدام التغذية الراجعة التزامنة. 

- الموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).1-3-2

 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركات الذراعي35جدول رقم (
للمجموعة الثانية (التغذية الراجعة الفورية).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط
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 النزلق
 المامي

 مع
 حركة

الذراعين

دال29.451.870.4821.512.710.709.330.05

 
 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (35   من خلل الدول رقم (

 الفرق دال إحصائيا بي النتائج الت سجلها الختبارين (القبلي و البعدي) ، أي أن 0.05الدللة 
 النزلق المامي مع حركة الذراعي) بإستخدام هذا النوع ( يعن أنه يوجد تقدم ف هذه الهارةو هذا

من التغذية الراجعة. 

- الموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة).1-3-3
 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركات الذراعي36جدول رقم (

للمجموعة الثالثة (التغذية الراجعة الضخمة).
  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  التوسط

الساب
 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

 النزلق
 المامي

 مع
 حركة

الذراعين

دال6.870.05//26.463.76//34.212.20

 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (36    من خلل الدول رقم (
  يعن أن إستخدام التغذية الراجعة الضخمة حقق تقدماالفرق دال إحصائيا و هذا ، أي أن 0.05الدللة 

النزلق المامي مع حركة الذراعي).  (ف هذه الهارة

- الموعة الرابعة (الضابطة).1-3-4

 ) يثل مقارنة بي الختبار القبلي و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركات الذراعي37جدول رقم (
للمجموعة الرابعة (الضابطة).

  الحصاء

الختبار

قيمة (الختبار البعديالختبار القبلي
T( 

السوبة

 مستوى
الدللة

 نوع
الفرق  خطأ النراف التوسط خطأ النراف التوسط
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التوسطالعياريالسابالتوسطالعياريالساب
 النزلق
 المامي

 مع
 حركة

الذراعين

دال35.551.740.4528.554.401.135.710.05

 ) الدولية عند مستوىT() السوبة أكب من قيمة T) ند أن قيمة (37    من خلل الدول رقم (
 الفرق دال إحصائيا بي النتائج السجلة للختبارين (القبلي و البعدي)   و هذا ، أي أن 0.05الدللة 

بإستخدام الطريقة التقليدية مع العينة الضابطة. يعن أنه يوجد تقدم ف هذه الهارة
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شكل بيان رقم (18 (يوضح مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار القبلي و 
البعدي لهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي بي كافة الموعات

المتوسطات الحسابية للختبار القبلي

المتوسطات الحسابية للختبار البعدي

 ) الاصة بالقارنة بي الختبار القبلي18     من خلل الداول السابقة و الشكل البيان رقم (
 و البعدي لهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي وجدنا أن كل الساليب الستخدمة من التغذية

 الراجعة حققت تقدما ف هذه الهارة، با ف ذلك الموعة الضابطة ويعزي الباحث ذلك إل أن
 الوحدات التعليمية القترحة والبمة ف الفترة الثانية (ف الثلثة أشهر الخية) كان الزء الكب منها

منصبا على هذه الهارة (النزلق المامي مع حركة الذراعي بإستخدام لوح الطفو).

عرض نتائج الختبار البعدي (الفرضية الفرعية الرابعة): -1-4
 أحسن أنواع التغذية الراجعة الدروسة هو-      من خلل الفرضية الفرعية الرابعة والت تشي إل : 

سنوات. 09-06 التغذية الراجعة النهائية  ف تعلم مهارات السباحة قيد الدراسة عند البتدئي سن
 و للتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنة الختبار ألبعدي للمهارات الدروسة ف كل نوع من     

أنواع التغذية الراجعة الأخوذة ف البحث، و كانت النتائج على النحو التال:
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  مقارنة بي نتائج الختبار البعدي لهارة النزلق المامي الثابت لختلف أنواع التغذية-1-4-1
الراجعة:

 ) يثل نتائج الختبار البعدي لختلف أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف مهارة النزلق المامي38جدول رقم (
الثابت.

      الحصاء
الموعات

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

الترتيبالوسيطالموع

 الج الول
ت.ر.متزامنة

5.460.500.1382.005.402

 الج الثانية
ت.ر.فورية

6.020.440.1190.405.801

 الج الثالثة
ت.ر.مضخمة

4.610.540.1469.204.603

 الج الرابعة
الضابطة

4.970.640.1674.604.804

//5.270.750.09316.205.35الموع
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شكل بيان رقم (19) يوضح مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار البعدي 
لهارة النزلق المامي الثابت بي كافة الموعات
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 المتر

المتوسطات الحسابية
للختبار البعدي

 ) يتضح لنا أنه يوجد فرق بي التوسطات19) و الشكل البيان رقم (38من خلل الدول رقم (    
السابية للمجموعات الربعة للختبار البعدي لهارة النزلق المامي الثابت. 

) ف مهارة النزلق المامي الثابت.ANOVA) يثل مقارنة بي الموعات بإستخدام معامل (39جدول رقم (

 مموعنوع الفرق
الربعات

 درجة
الرية

 متوسط
الربعات

 )Fقيمة (
السوبة

 متوسط
الدللة

نوع الفرق

16.9535.56بي الموعات

19.310.05
 دال

إحصائيا
 داخل

16.38560.93الموعات

/33.4459الموع

 ) السوبة أكب من الدولية عند مستوى الدللةF) نلحظ أن قيمة (39من خلل الدول رقم (     
  و منه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها، ما يعن أن هناك فرق ف0.05

إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي الثابت.
     لكن لعرفة أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف البحث ف تعلم هذه الهارة

(النزلق المامي الثابت) نستخدم إختبار أقل فرق دال و هو كالتال:
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) يثل مقارنة بي التوسطات القل فرق دال إحصائيا (توكي) لهارة النزلق المامي الثابت.40جدول رقم (
 الج الول

ت.ر.متزامنة
 الج الثانية
ت.ر.فورية

 الج الثالثة
ت.ر.مضخمة

الج الرابعة الضابطة

 الج الول
0.49*0.85*-0.56ت.ر.متزامنة

 الج الثانية
*1.05*1.41//ت.ر.فورية

 الج الثالثة
-0.36////ت.ر.مضخمة

//////الج الرابعة الضابطة

.0.05 تعن أن الفرق بي التوسطات دال إحصائيا عند مستوى الدللة *
 ) يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة40    من خلل الدول رقم (

و التغذية الراجعة الفورية و لصال التغذية الراجعة الفورية.
 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة

التزامنة.
- ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة و الموعة الضابطة.

 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة
الفورية.

- هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و الموعة الضابطة و لصال التغذية الراجعة الفورية.
- ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة الضخمة و الموعة الضابطة.

      من خلل كل ما تقدم نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن النواع ف تعلم
 سنوات.6/9مهارة النزلق المامي عند البتدئي ف السباحة سن 

  مقارنة بي نتائج الختبار البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي لختلف-1-4-2
أنواع التغذية الراجعة:

 ) يثل نتائج الختبار البعدي لختلف أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف مهارة النزلق المامي41جدول رقم (
مع ضربات الرجلي.
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     الحصاء

الموعات

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

الترتيبالوسيطالموع

 الج الول
ت.ر.متزامنة

23.872.760.71358.1623.672

 الج الثانية
ت.ر.فورية

17.961.430.36269.4718.061

 الج الثالثة
ت.ر.مضخمة

27.733.810.9841627.953

 الج الرابعة
الضابطة

28.893.310.85433.4728.654

//24.615.180.661477.1025.10الموع

يوضح مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار  البعدي لهارة النزلق المامي مع  شكل بيان رقم (20) 
ضربات الرجلي بي كافة الموعات
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 ) يتضح لنا أنه يوجد فرق بي التوسطات20) و الشكل البيان رقم (41من خلل الدول رقم (    
السابية للمجموعات الربعة للختبار البعدي لهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي. 

 ) ف مهارة النزلق المامي معANOVA) يثل مقارنة بي الموعات بإستخدام معامل (42جدول رقم (
ضربات الرجلي.

نوع الفرق
 مموع
الربعات

 درجة
الرية

 متوسط
الربعات

 )Fقيمة (
السوبة

 متوسط
الدللة

نوع الفرق
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1092.583364.19بي الموعات

41.390.05
 دال

إحصائيا
 داخل

492.73568.79الموعات

/1585.3159الموع

 ) السوبة أكب من الدولية عند مستوى الدللةF) نلحظ أن قيمة (42من خلل الدول رقم (     
  و منه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها ، ما يعن أن هناك فرق ف0.05

إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي.
     لكن لعرفة أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف البحث ف تعلم هذه الهارة

(النزلق المامي مع ضربات الرجلي) نستخدم إختبار أقل فرق دال و هو كالتال:
 ) يثل مقارنة بي التوسطات القل فرق دال إحصائيا (توكي) لهارة النزلق43جدول رقم (

المامي مع ضربات الرجلي.
 الج الول

ت.ر.متزامنة
 الج الثانية
ت.ر.فورية

 الج الثالثة
ت.ر.مضخمة

الج الرابعة الضابطة

 الج الول
*-5.02*-3.85*5.91ت.ر.متزامنة

 الج الثانية
*-10.93*-9.76//ت.ر.فورية

 الج الثالثة
-1.16////ت.ر.مضخمة

//////الج الرابعة الضابطة

.0.05 تعن أن الفرق بي التوسطات دال إحصائيا عند مستوى الدللة *

 ) يظهر أن هناك فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة43    من خلل الدول رقم (
و التغذية الراجعة الفورية و لصال التغذية الراجعة الفورية.

 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة
التزامنة.

- هناك فرق دال بي التغذية الراجعة التزامنة و الموعة الضابطة و لصال التغذية الراجعة التزامنة.
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 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة
الفورية.

- هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و الموعة الضابطة و لصال التغذية الراجعة الفورية.
- هناك فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة الضخمة و الموعة الضابطة و لصال الول.

      من خلل كل ما تقدم نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية يؤثر إيابيا ف تعلم مهارة
النزلق المامي مع ضربات الرجلي أحسن من النواع الخرى.

  مقارنة بي نتائج الختبار البعدي لهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي لختلف-1-4-3
أنواع التغذية الراجعة:

 ) يثل نتائج الختبار البعدي لختلف أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف مهارة النزلق المامي44جدول رقم (
مع حركة الذراعي.

     الحصاء

الموعات

 التوسط
الساب

 النراف
العياري

 خطأ
التوسط

الترتيبالوسيطالموع

 الج الول
ت.ر.متزامنة

22.032.750.71330.4621.8502

 الج الثانية
ت.ر.فورية

21.512.710.70322.6720.4001

 الج الثالثة
ت.ر.مضخمة

26.463.760.97396.6726.9003

 الج الرابعة
الضابطة

28.894.361.16404.5828.5204

//24.654.560.591454.6223.60الموع
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يوضح مقارنة نتائج التوسطات السابية للختبار  و البعدي لهارة النزلق المامي  شكل بيان رقم (21) 
مع حركة الذراعي بي كافة الموعات
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التوسطات السابية للختبار البعدي

 ) يتضح لنا أنه يوجد فرق بي التوسطات21) و الشكل البيان رقم (44من خلل الدول رقم (
السابية للمجموعات الربعة للختبار البعدي لهارة النزلق المامي حركة الذراعي. 

 ) ف مهارة النزلق المامي معANOVA) يثل مقارنة بي الموعات بإستخدام معامل (45جدول رقم ( 
حركة الذراعي.

نوع الفرق
 مموع
الربعات

 درجة
الرية

 متوسط
الربعات

 )Fقيمة (
السوبة

 متوسط
الدللة

نوع الفرق

52.563184.18بي الموعات

15.430.05
 دال

إحصائيا
 داخل

656.245611.71الموعات

/1208.8159الموع

 ) السوبة أكب من الدولية عند مستوى الدللةF) نلحظ أن قيمة (45     من خلل الدول رقم (
  و منه نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها، ما يعن أن هناك فرق ف0.05

إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع حركات الذراعي.
     لكن لعرفة أحسن نوع من أنواع التغذية الراجعة الستخدمة ف البحث ف تعلم هذه الهارة

(النزلق المامي مع حركة الذراعي) نستخدم إختبار أقل فرق دال و هو كالتال:
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 ) يثل مقارنة بي التوسطات القل فرق دال إحصائيا (توكي) لهارة النزلق المامي مع46جدول رقم (
حركات الذراعي.

 الج الول
ت.ر.متزامنة

 الج الثانية
ت.ر.فورية

 الج الثالثة
الج الرابعة الضابطةت.ر.مضخمة

 الج الول
ت.ر.متزامنة

0.514.43-*6.86-*

 الج الثانية
*-7.38*-9.76//ت.ر.فورية

 الج الثالثة
-2.43////ت.ر.مضخمة

//////الج الرابعة الضابطة
.0.05 تعن أن الفرق بي التوسطات دال إحصائيا عند مستوى الدللة *

 ) الذي يوضح لنا مستوى الدللة بي أنواع التغذية الراجعة الستخدمة46    من خلل الدول رقم (
ف تعليم مهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي يظهر لنا ما يلي:

- ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الفورية. 
 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة

التزامنة.
- يوجد فرق دال بي التغذية الراجعة التزامنة و الموعة الضابطة و لصال التغذية الراجعة التزامنة.

 - هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و التغذية الراجعة الضخمة و لصال التغذية الراجعة
الفورية.

- هناك فرق دال بي التغذية الراجعة الفورية و الموعة الضابطة و لصال الول.
- ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة الضخمة و الموعة الضابطة.

      من خلل كل ما تقدم نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية و التزامنة يؤثران أكثر من
 إستخدام التغذية الراجعة الضخمة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي، لكن إذا رجعنا

إل التوسطات السابية نلحظ أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية أحسن من النواع الخرى.
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- الستنتاجات2
بناء على التجربة الت قمنا با و بعد العالة الحصائية الت تصلنا عليها ت التوصل إل مايلي :

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة التزامنة أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
.المامي الثابت

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
المامي الثابت.

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
.المامي الثابت

.نستنتج أن إستخدام الطريقة التقليدية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي الثابت

أن التقدم السجل ف مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي بإستخدام أسلوب التغذية 
الراجعة التزامنةل يكن كاف، لكن إذا ما قورن بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك دللة.

نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع 
 الرجلي.ضربات

النزلق المامي مع ضربات الرجلي بإستخدام التغذية ل يكن هناك تقدما كافيا ف مهارة 
الراجعة الضخمة ، لكن إذا ما قورن هو الخر بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك دللة.
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أن التقدم السجل ف مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي بإستخدام الطريقة التقليديةل 
 دللة.يكن كاف لستوى الدللة ، لكن إذا ما قورن بالستوى الول الذي بدأت منه العينة هناك

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة التزامنة أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
.المامي مع حركة الذراعي

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
 الذراعي.المامي مع حركة

نستنتج أن إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق 
 الذراعي.المامي مع حركة

نستنتج أن إستخدام الطريقة التقليدية أثر إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة 
الذراعي.

نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها ، ما يعن أن هناك فرق ف 
إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي الثابت.

نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية هو أحسن النواع ف تعلم مهارة النزلق المامي 
 سنوات.6/9عند البتدئي ف السباحة سن 

نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها ، ما يعن أن هناك فرق ف 
إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي.

نستنتج أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية يؤثر إيابيا ف تعلم مهارة النزلق المامي مع 
ضربات الرجلي أحسن من النواع الخرى.

نستنتج أن هناك فروق دالة إحصائيا بي الموعات و داخلها ، ما يعن أن هناك فرق ف 
 الذراعي.إستخدام التغذية الراجعة ف تعلم مهارة النزلق المامي مع حركات

نستنتج أنه ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الفورية ف 
 تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي وها يؤثران أكثر من إستخدام التغذية الراجعة
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 الضخمة، لكن إذا رجعنا إل التوسطات السابية نلحظ أن إستخدام التغذية الراجعة الفورية
 الخرى.أحسن من النواع

- مناقشة الفرضيات:3
-  الفروض الفرعية3-1

يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق 
سنوات. 09-06 المامي الثابت فوق سطح الاء عند البتدئي سن

تبي لنا من خلل نتائج الدراسة أنه:

      يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة التزامنة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي من الثبات
فوق سطح الاء.

      و يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي من
الثبات فوق سطح الاء.

      كما يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي من
الثبات فوق سطح الاء.
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      إن نتيجة الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرضية حيث أن مهارة النزلق المامي الثابت حققت
 نتائج ف التوسطات السابية كانت دالة إحصائيا لصال الختبار البعدي عند كافة الموعات التجريبية

 )28) ، (27) ، (26و بختلف أساليب التغذية الراجعة و هذا وفقا للنتائج الوجودة ف الداول رقم (
).16و كما هو موضح ف الشكل رقم (

      و إذا رجعنا إل الدراسات الشابة لوجدناها متفقتا من حيث البدأ إعتمادا على النتائج الت
 توصلت إليها ، أن أساليب و أنواع التغذية الراجعة تؤثر إيابيا على تعلم متلف الهارات الدروسة على

 م) حول التغذية الراجعة الفورية و الرجأة و كل من (ممود1999غرار دراسة (ليلى عباس سليمان، 
 م) عن التغذية الراجعة الدعمة ، إل أننا2001م) و (ممود ممد ممد حسن، 2002أحد عبد الرزاق،

ل ند دراسة تتكلم عن التغذية الراجعة التزامنة.

 ) إل أن التغذية الراجعة التزامنة هي تزويد التعلم20م، 2006      و هنا يشي (عطاء ال أحد، 
 بالعلومات بشكل متزامن مع الركة حول إجابته ، و تستخدم غالبا لتصحيح الداء الهاري الذي

يتسم بالتكرار ، كالري ، السباحة ، الدرجات و غيها.

       و ف دراستنا قمنا بعد تعود أفراد العينة على الوسط الديد (الاء) و تعلم مهارة الطفو بالتركيز
 على مهارة النزلق على البطن ، لطالة مسافة و فترة النزلق كونا تتحكم بشكل مباشر ف تعلم

 ) بأن النزلق هو الطوة الاسة ف14م، 1998الهارات الخرى ، وهذا ما يؤكده (مصطفى كاظم، 
 النتقال من أمية السباحة إل تعلمها ، و يضيف كذلك ف كتابه (رياضة السباحة تعلم و تدريب،

) أن النزلق يبقى كمهارة و ترين هام لتعلم السباحة.37م، 1982

يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق 
سنوات . 09-06 المامي مع ضربات الرجلي باستخدام اللوح عند البتدئي سن

    يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة التزامنة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات
الرجلي.

    و يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات
الرجلي.

    كما يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع
ضربات الرجلي.
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    إن نتائج الدراسة قد أثبتت صحة هذه الفرضية حيث حققت مهارة النزلق  المامي مع ضربات
 الرجلي نتائج ف التوسطات السابية كان الفرق فيها دال إحصائيا لصال الختبار البعدي عند
 الموعة الت إستخدمت أسلوب التغذية الراجعة الفورية فقط ، أما الموعتان التجريبيتان اللتان

 إستخدمتا التغذية الراجعة التزامنة و الضخمة فالفرق بي الختبارين ل يكن دال إحصائيا ، إل أننا
نستطيع القول أنما حققا تقدما ف مستوى هذه الهارة مقارنة مع مستواها ف بداية العمل.

    و من هنا نقول أن أسلوب التغذية الراجعة الفورية نتيجته ف هذه الهارة جاءت أحسن من الساليب
) و كما هو موضح ف الشكل رقم (32) ، (31) ، (30الخرى، كما هو موضح ف الداول رقم  (

17.(

    و هنا نشي إل أن الختبار الول كان بعد الفترة التعليمية الول الت دامت ثلثة أشهر و كان
 التركيز فيها على تعلم مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي أكثر من الفترة الثانية من التعلم ،
 و بالضافة إل ذلك نعلم أن ضربات الرجلي لوحدها ل تقق سرعة كبية ف تنقل السباح و تقدمه

 ) حيث57م، 2000ف الاء ، وهذا ما يؤكده لنا العديد من الختصي ف هذا الال مثل (عصام حلمي، 
 يذكر بأن ضربات الرجلي تؤدى بشكل مستمر و تبادل ، و أنا تشارك ف سباحة الزحف على البطن

بقدر أقل من القوة الدافعة الركة للجسم إل المام.

 ) أن ضربات الرجلي تعملن كعامل مساعد ف التزان ، كما61م، 2008   كما يرى (ريوند كاتو، 
تعتب مثبتة أكثر منها مركة.

يؤثر استخدام بعض النواع من التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم مهارة النزلق 
سنوات . 09-06 باستخدام اللوح عند البتدئي سنحركة الذراعي المامي مع 

 يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة التزامنة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة
الذراعي.

 كما يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الفورية إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة
الذراعي.
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 و يؤثر إستخدام أسلوب التغذية الراجعة الضخمة إيابيا على تعلم مهارة النزلق المامي مع حركة
الذراعي.

     أثبتت نتائج الدراسة صحة هذه الفرضية بتحقيق هذه الهارة نتائج ف التوسطات السابية جاء
 الفرق فيها دال إحصائيا لصال الختبار البعدي و بالنسبة لكافة الموعات التجريبية كما هو موضح ف

 ) بالنسبة للتغذية الراجعة الفورية35) بالنسبة للتغذية الراجعة التزامنة ، و الدول رقم (34الدول رقم (
).18) بالنسبة للتغذية الراجعة الضخمة و كما هو موضح ف الشكل رقم (36، و الدول رقم (

    كما أننا نلحظ أنه يوجد تفاوت ف نتائج التوسطات السابية من مموعة لخرى ، و هذا ما
م).2002م) و دراسة (إسلم ممد ممود سال، 1990تؤكده دراسة (غازي السيد يوسف 

أحسن أنواع التغذية الراجعة الدروسة هو التغذية الراجعة النهائية  ف تعلم 
سنوات . 09-06 مهارات السباحة قيد الدراسة عند البتدئي سن

    إن النتائج الت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية ، إذ ند أن نتائج التوسطات السابية
 حققت فروق ذات دللة إحصائية ف الختبار البعدي لدى كافة الموعات التجريبية و ف كل

 الهارات الدروسة ، إل أن دراسة الفرق القل معنوي بي الموعات كانت لصال تلك الت تلقت
التعلم بالتغذية الراجعة الفورية إذ جاءت كما يلي:

 ) الاص بالقارنة بي نتائج38- فيما يص مهارة النزلق المامي الثابت تبي من الدول رقم (
 الختبار البعدي لختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط الساب تلك الاصة
 م)  و6.02بالموعة الثانية الت تلقت التعلم بأسلوب التغذية الراجعة الفورية (النهائية)  ، حيث كانت (

 ) و الذي يثل مقارنة بي التوسطات القل فرق دال إحصائيا (توكي)  أن40يتضح من الدول رقم (
 أحسن أسلوب للتغذية الراجعة هو التغذية الراجعة الفورية إذ جاءت مقارنة كل الفروق بي الموعات

لصالها.

 ) الاص41- أما فيما يص مهارة النزلق المامي مع ضربات الرجلي تبي من الدول رقم (
 بالقارنة بي نتائج الختبار البعدي لختلف أنواع التغذية الراجعة أن أحسن نتيجة للمتوسط الساب

 ثا) ، أما17.96تلك الاصة بالموعة الثانية الت تلقت التعلم بالتغذية الراجعة الفورية ، حيث سجلت (
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 عن دللة هذه الفروق فجاءت لصلح الموعة الثابية الت تلقت أسلوب التغذية الراجعة الفورية ، كما
).43يوضحه الدول رقم (

 ) أن أحسن نتيجة44    و فيما يص مهارة النزلق المامي مع حركة الذراعي يوضح الدول رقم (
  يتضح أنه)46ف التوسطات السابية تلك الت حققتها كذلك الموعة الثانية، إل أنه من الدول رقم (

ل يوجد فرق دال إحصائيا بي التغذية الراجعة التزامنة و التغذية الراجعة الفورية.

- الفرضية الرئيسية:3-2

     من خلل مناقشتنا للفرضيات الفرعية يكننا أن نناقش الفرض الرئيسي الذي يشي إل:

التغذية الراجعة ايابيا ف تعلم بعض مهارات النواع منيؤثر استخدام بعض  
 سنوات، وأحسن نوع من التغذية 09-06 السباحة قيد الدراسة عند البتدئي سن

الراجعة هو الفورية (النهائية).

     نستنتج من خلل كل ما تقدم أن الفرض الرئيسي قد تقق، و بالرجوع إل الدراسات الشابة الت
 تناولت موضوع إستخدام أنواع و أساليب التغذية الراجعة ، كلها تؤكد التأثي الياب لستخدام هاته
 الخية ف عملية التعلم و ف متلف الرياضات ، و أفضليتها على الموعات الضابطة ، كما أنا تؤكد

 على التفاوت ف نسبة التأثي من نوع لخر ، بدف التوصل إل أحسنها و أفضلها لتحقيق الغاية من
 ) و (ممد أحد293م، 2004العملية التعليمية ، و هذا ما يؤكده لنا كل من (عادل عبد البصي علي، 

 ) عن أهيمة الوظيفة التوجيهية للتغذية الراجعة لصلح أخطاء الركات أو145م، 2002عبد الرزاق، 
 توجيه الفرد نو أدائه حيث ترفع إنتباه التعلم إل الظواهر الراد تعلمها ، لكن بإختيار التوقيت الصحيح

و الطريقة المثل لذلك.

 ) أنه يب مراعاة مبادئ تقدي التغذية الراجعة و317م، 2004    كما يذكر  (عادل عبد البصي علي، 
 يذكر أهها ف عدم البالغة ف كمية التغذية الراجعة القدمة و أن ل يؤجلها ، وهذا ما يتفق مع دراسة

 ثانية بعد إتام أداء ماولة 25م) حيث توصلت هذه الدراسة إل أن فترة 1991(فايز ممد بسيون، 
.الوثب الطويل تعد الفترة الثلى الت يب أن تنقضي لتقدي العلومات
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    و من هذا الثبات للدور الياب لنواع و أساليب التغذية الراجعة يعلنا نفكر ف خلق جو جديد
 يعتمد عليه الربي و القائمي على عمليات التعليم و التعلم خاصة ف مال التربية البدنية و الرياضية

 و تعليم الناشئي البتدئي حيث يوفر هذا الو الديد للمرب كيفية إستخدام الساليب و النواع
 الختلفة للتغذية الراجعة لا لا من أهية ف العملية التعليمية التعلمية كما يؤكد ذلك كل من (عصام عبد

 ) بأن التغذية الراجعة تساعد على رفع168م، 2001) و (ممود ممد حسن، 142م، 2000الالق، 
كفاءة العملية التعليمية.

    و هذا ما يفسر تفوق العينات التجريبية عن الضابطة ف أغلب الدراسات حيث يؤكد لنا  (مروان
 ) أن أهم أسباب ضعف العملية التعليمية ، هو غياب التغذية الراجعة أو247، 2002عبد اليد إبراهيم، 

  سنوات حيث تتميز هذه الرحلة بصائص تيزها عن6/9قلتها ، خاصة عند البتدئي ف سن الطفولة 
 باقي الراحل الخرى و لذا يب التعامل معها وفق مبادئ و أساليب علمية حديثة و هذا ما يؤكده

 ) إذ يؤكدان على أن83م، 1990) و (غازي السيد يوسف، 183م، 1998كل من (مفت إبراهيم حاد، 
 التغذية الراجعة لا أهية كبية عند تعليم البتدئي الهارات الركية ، حيث يكون تصورهم للمهارات

غي مكتمل و لذا تكون الاجة لستخدامها لتحسي أدائهم الهاري.

    و بدورنا يكن أن نؤكد على أن إستخدام أساليب و أنواع التغذية الراجعة ف العملية التعليمية
 التعلمية ضروري و مهم لتحقيق الهداف على أن تراعى خصوصيات الرحلة العمرية للفئة التعلمة

و كذا خصوصيات النشاط المارس و الهارة الراد تعليمها.  
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التوصيات
       بغية الفادة و التغيي الضروري من الواقع العاش ف الال الرياضي بصفة عامة و السباحة بصفة

خاصة نريد تقدي هاته التوصيات:
ضرورة العمل بالطرق و الساليب العلمية ف الال الرياضي سواء كان ذلك ف التعليم أو 

التدريب.

.ضرورة اللام العرف بأساليب التغذية الراجعة

ضرورة التنويع ف استخدام أساليب التغذية الراجعة خاصة أسلوب التغذية الراجعة الفورية 
و التزامنة  ف تعليم مهارات السباحة الرة.

ضرورة إدراج متلف أساليب التغذية الراجعة ف منهاج طلب العاهد الاصة بتكوين إطارات 
 التربية البدنية و الرياضية ، خاصة تلك الت تتص ف التدريب الرياضي ، و ذلك للبتعاد عن
 العشوائية ف العمل ، لن الدف الساسي من التكوين ل يعد يقتصر على اكتساب العلومات

و العارف ، و إنا تعدى ذلك ليصبح تضيا للحياة الهنية .

ضرورة اعتماد الكوني و الدربي و الربيي على أساليب التغذية الراجعة ، و التركيز على 
أحسنها ف تعليم مهارات السباحة.

ضرورة إدراج أساليب التغذية الراجعة ف البنامج الرسي لتعليم السباحة ، خاصة لدى 
البتدئي.

.إجراء دورات تكوينية للقائمي على تعليم السباحة باشراف أصحاب الختصاص

الشاركة ف ندوات و مؤترات علمية يشرف عليها متصي و باحثي ف مال التعليم 
بالساليب   و الطرق العلمية الديثة تاشيا مع التطورات الديدة.

إجراء بوث تريبية مشابة بإستخدام نفس أساليب التغذية الراجعة مع عينة من السباحي 
ذوي مستوى أعلى.

. إجراء بوث تريبية مشابة بإستعمال أساليب أخرى للتغذية الراجعة
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.إجراء دراسة مشابة مع إضافة الوسائل السمعية البصرية ف أسلوب التغذية الراجعة الضخمة

إجراء بوث مشابة بإستخدام أنواع أخرى للتغذية الراجعة و ف فعاليات و إختصاصات 
أخرى. 

توفي الصادر و الراجع ف مال الساليب الديثة ف التعليم و التدريب ف مكتبات العاهد 
الختصة ف تكوين أساتذة و مدرب التربية البدينة و الرياضية.

اللصة العامة:
ــري ،          لقد أصبحت التربية البدنية و الرياضية ف عصرنا الال مؤشرا من مؤشرات التقدم الض
 لا قيم ومثل عليا تسعى إل تقيقها ، والسباحة إحدى هاته الرياضات الت ترمي إل تربية اليل الصاعد
 تربية متزنة من جيع الوانب، ولذا أصبح التنافس الال بي الباحثي والعاملي (التنافس الشريف) فــ
 هذا القطاع تنافسا من أجل إياد أفضل الطرق و السبل من الساليب التعليمية العلمية الت تسهل عملية

ــاليب ، أصبح ولذا ، التعلم لنا أحد الركان الساسية ــاته الس  من الضروري الهتمام بتوظيف ه
 باعتبارها توفر ظروف جديدة ومتلفة حسب نوع السلوب الستخدم ، وتساهم بشكل كبي ف خلق
 وإياد الطريق الذي يقود للتوصل إل مموعة من النتائج الت لا علقة بالداء الهاري بختلف الهارات

الرياضية.
        إن الدف الساسي من عملية التعليم هو العداد والتحضي لياة أفضل ومستقبل زاهر باكتساب
 اللياقة البدنية اليدة ، و الهارات العالية ، خاصة إذا تعلق المر بيل الستقبل ، والهام اللقاة على عاتقه
 ف تقيق الهداف من العملية التعليمية، ونقل العرفة من جيل لخر ، فإنه من الواجب التقدم ومواكبة
ــة ــ عملي  العصر ف مال التربية والتعليم وذلك بالستفادة من مستجدات العلوم والساليب الديثة ف
 التعليم ، وضرورة تاوز الساليب والطرق التقليدية الطبقة حاليا ف الزائر والت تفتقر إل تكوين البة

العلمية ف عملية التعليم والتدريب.
       إن عملية التعليم الناجحة تدث نتيجة النسجام بي الدف الطلوب و بي ما يدث خلل الصة
 أو الوحدة التعليمية ، ذلك لن مستوى و خبة التعلمي تعكس إل حد كبي و بشكل مباشر ما يقوم

به العلم أو الرب خلل عملية التفاعل بينه و بي من يعلم و الت تعكس بدورها سلوكا تعليميا معينا.
       إن استخدام الساليب العلمية ف عملية التعليم يعن البتعاد عن العشوائية ف العمل، وهذا يساعد
 على فهم عملية التعليم وتأثيها ف التعلم ، و التغذية الراجعة هي إحدى الوسائل التعليمية الهمة والــت
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 لا تأثي مباشر وهام ف عملية التعلم ، فهي العملية الت يتم فيها تزويد التعلم بعلومات عن طبيعة أدائه
خلل ماولته التكررة الت يقوم با لتعلم الهارة الطلوبة.

        وبغرض اختيار أفضل أسلوب من أساليب التغذية الراجعة ف تقيق الهداف لبد من وقفة علمية
ــذا ــون ه  تاشيا مع روح التطور والتقدم وتقيق مستوى أفضل وتنفيذ كل جديد ، كما يب أن يك
ــل ــود أق  التطبيق بالدراسة و العرفة و الفهم والتحليل حت نصل إل نتائج أحسن ف زمن أقصر ومه
 وعلى هذا الساس جاءت هذه الدراسة وقد قسمت إل بابي الول خصص للدراسة النظرية حيث جاء
 فيه قسم خصص للتعريف بالبحث حت يتسن للقارئ التعرف على أهم الفاتيح الساسية لذه الدراسة

 الول خصص للتغذية الراجعة و أساليبها و طرق تقديها حيث خصصنا لاليتبع بعدها بأربعة فصول ، 
 الزء الكب ف هذا الباب  لا لا من أهية بالغة ف عملية التعليم و التعلم ، و كذا كونا جوهر الظاهرة
ــارة ــارة و اله  قيد الدراسة ، أما الفصل الثان فجاء ليبي مفهوم التعلم و التعلم الركي ، و كذا اله
 الركية، ليأت بعده الفصل الثالث فجعلناه للتعريف بالسباحة ، من خلل التطرق إل فوائد مارستها ،
ــرة  وكذا العوامل الؤثرة و الساعدة ف عملية تعلمها ، كما ركزنا بوجه خاص على نوع السباحة ال
ــى  ( الزحف على البطن ) كونا ميدان تريب أساليب التغذية الراجعة قيد الدراسة ، إذ ت التأكيد عل
النواحي الفنية و الراحل الساسية ف تعلمها ، أما الفصل الرابع و الخي فخصصناه للمرحلة العمرية (

 ) سنوات حت يتبي للقارئ و العاملي ف هذا الال العلقة بي السمات العقلية و النفسية    و09 / 06
 السدية و الجتماعية للطفال (السباحي) ف هذه الرحلة ، كونا مســألة أساســية لزمــة لــم ،
 تساعدهم على تطيط الهداف و إختيار أحسن الوسائل و الطرق الت تتماشى و الفئة العمرية الت هم

بصدد التعامل معها. 
ــص      والباب الثان خصص للدراسة اليدانية   (التطبيقية) ، و إحتوى على ثلثة فصول، الول خص

 للدراسة الستطلعية ، و الثان للمنهجية التبعة لناز هذه الدراسة ، حيث ند فيه كل ما يتعلق بعينة
 البحث و مالته و الدوات الستخدمة لنازه و السبل التبعة للتحكم ف متغيات البحث و الدراسات
ــرج ــا لنخ  الحصائية التبعة و ختمنا هذا الباب بالفصل الثالث الذي قمنا فيه بعرض النتائج ث تليله

بالستنتاجات و القتراحات الستقبلية لواصلة البحث و الدراسة ف هذا الال.      
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ملحق الدراسة الستطلعية.-

ملحق الدراسة الرئيسية.-

الوحدات التعليمية.-

وثائق رسمية.-
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الدراسة  ملحق 

الستطلعية

الــمهورية الــزائرية الديــقراطية الشــعبية
وزارة الــتعليم الــعال و البــحث الــعلمي

جامــعة عبد الــميد بن بأديس مستـغان
مــعهد التـربية البـدنية و الــرياضية
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قسـم التـربية البـدنية و الرياضـية

استمارة استبيانيه
     

استمارة موجهة لدرب السباحة

السلم عليكم..........وبعد : 
    

 تدف هذه الستمارة إل معرفة استخدام التغذية الراجعة ف رياضة السباحة، لذا نطلب من سيادتكم
 الوقرة بالجابة على التساؤلت الطروحة بكل أمانة وصدق لتام هذا البحث. ونيطكم علما بأن

 أجوبتكم على السئلة ستستعمل لغرض البحث فقط وأن كل ما يهمنا هو رأيكم بكل صراحة
وموضوعية من أجل التوصل إل نتائج دقيقة تفيد الدراسة والبحث و الستطلع.

وأتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم ف الجابة .

                 
      عند الجابة الناسبة )x ضع علمة (ملحظة:

    الستاذ الشرف :إعداد الطالـب الباحث:
  الدكتور عطأ ال أحد  قاسي البشي

المتعلق بالمدربين:

- الشهادة المتحصل عليها:  1  
مربي                                           تقني سامي                        

 
سباح سابق                                   ليسانس في الرياضة
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 شهادة أخرى.................

- ما هي عدد سنوات خبرتك في ميدان تعليم و تدريب السباحة ؟ 2  

 سنوات  10 إلى 05 سنوات                    من 05 أقل من 
 

 سنوات    10أكثر من 

- في نظركم ما هي المرحلة النسب لتدخل المدرب من أجل التصحيح؟  3 

أثناء الداء الحركي                  بعد النتهاء من الداء الحركي مباشرة 

بعد انتهاء الحصة                    التدخلت  في أي وقت  

  شيء آخر..................

- هل هناك تجاوب مع من تدرب أثناء عملية التعليم؟4

أحيانا                                     نادرا

غالبا                                     دائما 

 - هل ترى تقدما جيدا في الداء الحركي ؟5

نعم                                ل

- ما هي المدة التي استغرقوها للوصول إلى هذا المستوى؟ 6  
.........................................................

 – هل كثرة تدخلت المدرب أثناء عملية تعليم مهارات السباحة من أجل7
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 تصحيح الخطاء ؟

تساعد السباح                                  تؤثر سلبا على السباح

شيء آخر...........................    

- هل هناك برنامج رسمي خاص بالسباحة للعاملين في مجال السباحة ؟8

نعم                                ل

 – هل تلقيتم أثناء فترة التكوين تكوينا معمقا فيما يخص أساليب التغذية 9

 الراجعة وطرقها ؟

ل لم نتلقى ذلك                             كان بشكل سطحي   

نعم                          شيء آخر..................................

الــمهورية الــزائرية الديــقراطية الشــعبية
وزارة الــتعليم الــعال و البــحث الــعلمي

جامــعة عبد الــميد بن بأديس مستـغان
مــعهد التـربية البـدنية و الــرياضية

قسـم التـربية البـدنية و الرياضـية
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استمارة استبيانيه
     

استمارة موجهة للسباحي

السلم عليكم..........وبعد : 
    

     تدف هذه الستمارة إل معرفة استخدام التغذية الراجعة ف رياضة السباحة، لذا نطلب من
سيادتكم الوقرة بالجابة على التساؤلت الطروحة بكل أمانة وصدق لتام هذا البحث.

     ونيطكم علما بأن أجوبتكم على السئلة ستستعمل لغرض البحث فقط وأن كل ما يهمنا هو
رأيكم بكل صراحة وموضوعية من أجل التوصل إل نتائج دقيقة تفيد الدراسة والبحث و الستطلع.

وأتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم ف الجابة .

                 
      عند الجابة الناسبة )x ضع علمة (ملحظة:

    الستاذ الشرف :إعداد الطالـب الباحث:
  الدكتور عطأ ال أحد  قاسي البشي

المتعلق بالسباحين:

- ما مدة ممارستك للسباحة؟1

...............................................................

  
- هل تمارس السباحة طيلة السنة وبشكل منتظم ؟2

نعم                            ل

- ماهي أنواع السباحة التي تجيدها  مع المستوى؟3
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ضعيف دون المتوسط متوسط جيد نوع السباحة
السباحة الحرة
 سباحة الظهر 
سباحة الصدر

سباحة الفراشة

 - هل توجد صعوبة في تعلم السباحة لما تحتاجه من توافق عضلي4
عصبي؟

نعم                                ل

- تدخلت المدرب في كل وقت لعطاء المعلومات و تصحيح الخطاء 5
تعيق تعلمك و تقدمك ؟

نعم                                 ل

 - ما هي المرحلة التي تفضل تدخل المدرب فيها لعطاء المعلومات6
وتصحيح الخطاء؟ 

 أثناء الداء الحركي                    بعد النتهاء من الداء الحركي مباشرة

بعد انتهاء الحصة                      تدخلت في كل وقت

 تغيير التدخلت حسب نوع المهارة

شيء آخر.......................
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- أين تجد صعوبات في تأدية الداء الحركي ؟7

في شرح المدرب الناقص و الغير الكافي                     

في شرح المدرب المكثف و المضخم 

شيء آخر................................................

إستمارة ترشيح الختبارات المهارية
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الــمهورية الــزائرية الديــقراطية الشــعبية
وزارة الــتعليم الــعال و البــحث الــعلمي

جامــعة عبد الــميد بن بأديس مستـغان
مــعهد التـربية البـدنية و الــرياضية

قسـم التـربية البـدنية و الرياضـية

استمارة موجهة للساتذة و الدكاترة المختصين في السباحة

  طلب ترشيح بعض الختبارات لقياس الداء المهاري في السباحة الحرة للفئة العمريةالموضوع :
 سنوات )  ذكور.6-9( 
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       نظرا لهمية خبرتكم في مجال التدريس للتربية البدنية  و الرياضية يشرفني أن أضع بين
 أيديكم ، أساتذتنا الكرام هذه الستمارة راجين منكم ملها بكل موضوعية ووعي خدمة للبحث

 العلمي و الرياضي عامة و هذا في إطار إنجاز بحث علمي يتمحور موضوعه حول تأثير بعض
 سنوات" ذكور. 9-6أنواع التغذية الراجعة في تطوير بعض مهارات السباحة لدى الفئة العمرية  " 

     تتضمن هذه الستمارة مجموعة من الختبارات المهاررية للسباحة الحرة (الزحف على البطن)
 أمام الختيار الذي ترونه مناسبا .Xنرجو وضع علمة  

     و لكم مني فائق التقدير و الحترام و جزيل الشكر ، دمتم في خدمة الطالب و الجامعة
الجزائرية.

     

إعداد الطالب:                                                           الستاذ المشرف:
د/ عطاء ا أحمد قاسمي بشير

الختبارات الممكن إجراؤها في السباحة الحرة

)- الختبار الول:1

- الطفو: 

 معرفة مهارة الطفو فوق سطح الماء و قدرة المتعلم على الماء .:الهدف

   وضع الوقوف ، يأخذ المتعلم شهيقا عميقا و يحاول كتمه ، عندما يبدأ بالغطس للسفل يساعد  :   الجراءات  -

 كتم الهواء في الرئتين على الطفو فوق سطح الماء و بشكل متكرر مع ملحظة فتح العينين و شد عضلت

الجسم بشكل بسيط .

 يحسب الوقت للمتعلم شرط أن يكون الجسم فوق سطح الماء من البدء و حتى النتهاء من أداء الفعالية

( عند بداية انغمار الرجلين في الماء ).

  ساعة توقيت + صفارة الدوات:

) الختبار الثاني:2

النزلق المامي الثابت فوق سطح الماء:-
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  محاولة معرفة المسافة التي يستطيع المتعلم انجازها أثناء النزلق المامي ، بدون حركة الرجلين  :  الهدف

و الذراعين .

 يقف على رجل واحدة ، و يستند بالخرى على الجدار و ظهره مواجه لجدار الحوض ، و  - الجراءات:

الذراعين مرفوعة إلى العلى .

 يأخذ المتعلم شهيق عميق ، ثم يبدأ بالنزلق المامي من خلل دفع دار الحوض ، يشكل الجسم وضعا أفقيا

 سطح الماء ( النظر إلى المام ، السفل ) وعند نهاية النزلق يحاول المتعلم الوقوف قاع الحوض ،

تحسب له المسافة التي أنجزها بالمتر.

 شريط قياس + صفارة  الدوات:

   :  ) الختبار الثالث3

- النزلق المامي مع حركة الرجلين باستخدام لوحة الطفو :

 :التأكد من قابلية النزلق بواسطة حركة الرجلين بمسك لوحة الطفو بالذراعين.الهدف

 بجانب الجدار على الرجل واحدة الخرى يضعها على الحوض ، ماسكا بلوحة لوقوف ا-الجراءات :

 الطفو بالذراعين ، و عند الشارة يأخذ شهيقا عميقا ، و يميل بجسمه إلى المام دافعا جدار الحوض لينزلق

الجسم فوق الماء ، محاول قطع مسافة حسب كفاءته ، و تحسب المسافة التي أنجزها .

  شريط القياس + صفارة + لوحة الطفوالدوات:

 

  )الختبار الرابع :  4

- النزلق المامي مع حركة الرجلين دون استخدام لوحة التعلم:

 :التأكد من قابلية النزلق بواسطة حركة الرجلين ، دون استخدام اللوح لمعرفة مستوى توافق حركةالهدف

الرجلين مع التنفس .

) ، و لكن بدون استخدام لوح التعلم .3إعادة نفس الجراءات الواردة في الختبار السابق ( -الجراءات :

 شريط قياس + صفارة الدوات:

 

  )الختبار الخامس :  5

- النزلق المامي مع حركة الذراعين باستخدام لوحة التعلم:
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 : التأكد من قابلية النزلق بواسطة حركة الذراعين مع استخدام اللوح لمعرفة مستوى توافق حركةالهدف

الذراعين.

 يقف المتعلم بجانب الجدار الطولي للمسبح واضعا لوح التعلم بين الفخذين ، عند إعطاء -الجراءات :

 إشارة البدء من ا لمعلم يدفع المتعلم جسمه لينزلق فوق سطح الماء و يحاول إجراء حركات توافقية

للذراعين لبعد مسافة ممكنة و يرتبط ذلك بمقدرته ، بعد ذلك تحتسب المسافة التي أنجزها. 

  شريط القياس + صفارة + لوح التعلم  الدوات:   

 

  )الختبار السادس :  6

- النزلق المامي مع حركة الرجلين دون استخدام لوحة التعلم:

 نفس الهداف السابقة لكن دون استخدام لوح التعلم.الهدف:

) دون استخدام التعلم .5نفس الجراءات الواردة في الختبار السابق (: -الجراءات

 شريط قياس + صفارة الدوات:

 

  ) اختبار السباحة الحرة :  7

يطلب من كل متعلم أداء السباحة الحرة كاملة بشكل جيد محاول قطع أكبر مسافة ممكنة.

 معرفة مستوى أداء المتعلم للسباحة الحرة و المسافة التي يستطيع إنجازها .الهدف :

  يقف المتعلم بجانب الجدار ، و عند إعطاء البدء من المعلم ، يبدأ المتعلم بدفع جسمه فوقالجراءات :

سطح الماء محاول أداء السباحة الحرة لبعد مسافة ممكنة .

 استمارة تقويم +شريط قياس + صفارة  الدوات:

  )الختبار الثامن :  8

 ثواني 10اختبار الغوص تحت الماء مدة 

 درجات ، بينما إذا فشل في أدائه يكون تقويمه صفرا . 08يمنع هذا الشخص الذي يؤدي الختبار 

  )الختبار التاسع :  9

 مترا:15اختبار السباحة لمسافة 

  درجة ، و لهذا لم يستطع يمنح درجة15و يمنح الشخص الذي يكمل سباحة هذه المسافة في الحصول على 

واحدة عن كل متر استطاع سباحته .
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ملحظة

إذا كانت لديكم بعض الفعاليات و الختبارات التي ترونها مناسبة و لم تذكر نرجو كتابتها مع فائق تقديرنا .

سجل تقدير المدرس لمستوى أداء التلميذ

السم :                                                                               المستوى المهاري : مبتدئ
اللقب:                                                                                                       متوسط

التاريخ:                                                                                                     متقدم

  يتضمن هذا السجل تقسيما يسمح للمدرس بتقدير كيفي لداء المتعلم من حيث وضع :التعليمات
 الجسم  التوافق الحركي للسباحة ككل ، التنفس ،حركات الذراعين ، حركات الرجلين بحيث تجمع

درجات التقدير للخمسة السابقة و توضع في العمود رقم واحد .

و مقاييس التقدير للداء تتم علة النحو التالي :
  درجات جيد: و تمنح للسباح عندما يكون أداؤه صحيحا من حيت وضع الجسم النسيابي3

و ضربات الرجلين و الذراعين الفعالة، مع قلة المقاومة و السترخاء.
 درجتان ناجح: و تمنح للسباح عندما يكون وضع الجسم مقبول و التوافق صحيحا و لكن تفتقد

السباحة للقوة و السترخاء.
صفر راسب: عدم القدرة على الحتفاظ بالجسم في الوضع الصحيح و السباحة بغير توافق.
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 التقدير
السباحة  

 الدرجة
الكلية

 وضع
الجسم

 حركةالتنفسالتوافق
الذراعين

 حركة
الرجلين

 السباحة
 الحرة

 (الزحف
على البطن)
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الدراسة  ملحق 

الرئيسية
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مقترحة ال يمية  تعل ال الوحدات 

 الولىالحصة

الهدف   :  التأقلم مع الوسط الجديد ( الماء )

 دقيقة15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  ثلثة مرات.

   د  30  المرحلة التحضيرية :  -1
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                            الجزء الداري : - جمع السباحين
                                               - شرح هدف الحصة

                                  الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء
عام                           لجميع العضلت و المفاصل )

                                             

   د  35  - المرحلة الرئيسية : 2

                      - الجلوس على جانب المسبح و اللعب بالقدمين داخل الماء.
                      - النزول داخل المسبح مع إمساك الحافة .

                      - المشي للمام ، الخلف و الجانب.
                      - القفز في المكان .

                      - تحريك الذراعين داخل الماء و الرشق بالماء مع الزميل.
                      - محاولة إلتقاط بعض الشياء من عمق المسبح.

                       - القيام بلعبة مع الزميل ( النفق) الول يفتح رجليه و الثاني يحاول المرور
بينهما.

   د  10  - المرحلة الختامية : 3

          المشي بعرض المسبح مع تحريك الذراعين للمام و الخلف ببطء و إسترخاء.
       - الوقوف في صف واحد و إلقاء التحية

  الرابعة  الحصة 

الهدف   : :  التأقلم مع الوسط الجديد ( الماء )

 د15 سا و 1المدة     : 

ملحظة : :  ثلثة مرات.

   د  30  - المرحلة التحضيرية :   1
الجزء الداري: - جمع السباحين
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- شرح هدف الحصة
    الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام

لجميع العضلت و المفاصل )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :   2

- غسل الوجه بالماء.
- محاولة إلتقاط بعض الشياء من عمق المسبح.

- كل إثنين معا الول يدخل وجهه في الماء ليعد أصابع زميله ( تغيير الرقام في كل مرة ).
- من حافة المسبح الدخول في الماء و محاولة حساب عدد البلط الموجود في العمق.

 - من حافة المسبح يقوم المتعلمين بالقفز داخل الماء عند الشارة ( من وضعيات مختلفة ،
إنكماش الجسم ، مع خطوات في الهواء).

- نفس التمرين السابق ( من الجانبين ، من الخلف ).
- مسك لوحة الطفو و المشي بها داخل المسبح.

- مسك حافة المسبح و محاولة السترخاء و ترك الجسم يطفو.
 

   د  10  - المرحلة الختامية :   3

 - المشي على حافة المسبح.
.  - الوقوف في صف واحد و إلقاء التحية

  سابعة  الحصة ال

الهدف   :  تعلم مهارة الطفو

 د15سا و 1المدة     : 

ملحظة : تؤدى مرتان

   د  30  - المرحلة التحضيرية :   1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
- شرح هدف الحصة

 الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام
لجميع العضلت و المفاصل )

 إحماء داخل المسبح ( القيام ببعض اللعاب : الثني و المد من الثبات و الذراعين ممدودتين ،
اللعب مع الزميل ، من الوقوف ضرب الماء باليدي مثل الطبلة ... ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :   2

- مسك حافة المسبح باليدين ، غمر الوجه في الماء و ترك الجسم يطفو.
- الوقوف في وضع القرفصاء على حافة المسبح ، ثم السقوط داخل الماء.

- نفس التمرين السابق مع البقاء أطول مدة ممكنة في الماء لترك الجسم يطفو.
-  نفس التمرين السابق لكن السقوط من الخلف في الماء .

 - نفس التمرين السابق مع ترك اليدين للركبتين فور الدخول في الماء و محاولة الطفو على
البطن.

- مسك الزميل باليدين و محاولة الطفو على البطن لطول مدة ( تغيير الدوار ).
- نفس التمرين السابق مع محاولة سحب الزميل نحو المام ( تغيير الدوار ) .

   د  10  - المرحلة الختامية :   3

- المشي على حافة المسبح ، استرخاء عضلت الجسم من الثبات.
  و إلقاء التحية. - الوقوف في صف واحد

  تاسعة  الحصة ال

الهدف   :  تعلم مهارة الطفو

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  - المرحلة التحضيرية :   1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
- شرح هدف الحصة

 الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام
لجميع العضلت و المفاصل )

 إحماء داخل المسبح ( القيام ببعض اللعاب : الثني و المد من الثبات و الذراعين ممدودتين ،
اللعب مع الزميل ، من الوقوف ضرب الماء باليدي مثل الطبلة ... ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :   2

- مراجعة بعض التمرينات السابقة.
- الوقوف بجانب ماسورة المسبح ثم دفعها للعلى ليدخل الجسم للسفل لداء الطفو العمودي.

- كل إثنين معا ، الول في وضع الطفو على الظهر و الثاني يمسكه من اليدين .
- نفس التمرين السابق مع محاولة المشي بالزميل داخل المسبح.

- مسك لوحة الطفو باليدين و محاولة الطفو على البطن .
 - القيام بشهيق عميق مع كتم الهواء ثم غمر الوجه في الماء و محاولة البقاء لطول مدة زمنية

ممكنة . 

   د  10  - المرحلة الختامية :   3

  مرات و إخراج الزفير4المشي في الماء ببطء للمام و الخلف و الجانب مع أخذ نفس عميق - 
ببطيء. 

 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- 

  ثانية عشر  الحصة ال

الهدف   : تعلم مهارة النزلق على البطن

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى مرتين

   د  30  - المرحلة التحضيرية :    1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
- شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

 إحماء داخل المسبح ( القيام ببعض اللعاب : على شكل دائرة المشي جانبا ، أماما ، خلفا حسب
العاز، اللعب مع الزميل... ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض تمارين الطفو سابقة التعلم .
- من وضع الطفو القيام بفتح الرجلين و ضمهما .

- نفس الوضعية السابقة مع فتح الذراعين و ضمهما .
- مسك لوحة الطفو باليدين و الدفع على الحائط بالقدمين للنزلق على البطن للمام .

- مسك ماسورة المسبح باليدين ثم الدفع  بالقدمين للنزلق على البطن للمام .
- الوقوف على حافة المسبح بقدم واحدة ثم الدفع بالخرى للنزلق على سطح الماء . 

 - نفس التمرين السابق لكن بعد الدخول بكامل الجسم تحت سطح الماء و القيام بعملية النزلق
تحت سطح الماء .

- القيام بلعبة  النزلق على البطن بين المتعلمين .
 

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- المشي على حافة المسبح 
- استرخاء عضلت الجسم من الثبات.

  و إلقاء التحية- الوقوف في صف واحد

  رابعة عشر  الحصة ال

الهدف   : تعلم مهارة النزلق على البطن

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلث مرات.

   د  30  - المرحلة التحضيرية :    1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
 - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

 إحماء داخل المسبح ( المشي في الماء بعرض الحمام للمام و الخلف و الجانبين و القفز ،
 وقوف و القفز عاليا مع لف الجسم لليمين ثم لليسار ، الوقوف ثم تكور الجسم ، مسك الركبتين

و الرأس داخل الماء لطول فترة ممكنة ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض تمارين من الحصة السابقة  .
- مسك لوحة الطفو باليدين و الدفع على الحائط بالقدمين للنزلق على البطن للمام .

- مسك ماسورة المسبح باليدين ثم الدفع  بالقدمين للنزلق على البطن للمام .
- الوقوف على حافة المسبح بقدم واحدة ثم الدفع بالخرى للنزلق على سطح الماء . 

 - نفس التمرين السابق لكن بعد الدخول بكامل الجسم تحت سطح الماء و القيام بعملية النزلق
تحت سطح الماء .

 - القيام بتمرين النزلق للمام بعد القفز من على حافة المسبح مع التركيز على مد الذراعين
جيدا للمام .

- نفس التمرين السابق مع محاولة البدء بضربات الرجلين بعد النتهاء من النزلق مباشرة .
 

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- المشي على حافة المسبح ، مع تحريك الذراعين ببطئ  
- القيام بتمرين  السترخاء.

 .  و إلقاء التحية- الوقوف في صف واحد

   عشر  الحصة السابعة

الهدف   :  تعلم ضربات الرجلين في السباحة الحرة

 د15سا 1المدة     :  

ملحظة : تؤدى الحصة ثلث مرات . 

   د  10  - المرحلة التحضيرية :   1
الجزء الداري : - جمع السباحين
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                   - شرح هدف الحصة
     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و

المفاصل )
     إحماء داخل المسبح ( القيام ببعض اللعاب : فريقين متقابلين و عند الشارة يحاول عناصر

كل فريق تحويل الشياء الموجودة في الجهة المقابلة إلى جهتهم ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- القيام بمراجعة بعض التمرينات للحصة السابقة .
- الطفو على البطن و الزميل يسحب من الذراعين للمام .

- نفس الوضعية السابقة و الزميل يدفع من القدمين .
- مسك حافة المسبح باليدين و القيام بضربات الرجلين المتتالية .

- نفس التمرين السابق مع مسك لوحة الطفو باليدين .
-  نفس التمرين السابق مع مسك الزميل من اليدين .

 - مسك لوحة الطفو باليدين ومن حافة المسبح القيام بالدفع على الحائط بالقدم للنزلق للمام
ثم البدء بضربات الرجلين .  

- نفس التمرين مع التركيز على فاعلية ضربات الرجلين .

   د  10  - المرحلة الختامية :   3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
- المشي على حافة المسبح مع مد الذراعين للعلى .

- القيام بتمارين التمطية خارج المسبح .
 .  و إلقاء التحية- الوقوف في صف واحد

 

  عشرون  الحصة ال

الهدف   :  تطوير ضربات الرجلين في السباحة الحرة

 د15سا 1المدة     :  

ملحظة : تؤدى ثلث مرات . 

   د  10  - المرحلة التحضيرية :   1
الجزء الداري : - جمع السباحين
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                   - شرح هدف الحصة
     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و

المفاصل )
     إحماء داخل المسبح ( تشكيل دائرة و عند الشارة يبدأ الول بالدوران على زملئه حتى

يعود لمكانه لينطلق الثاني و هكذا  ) 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- القيام بمراجعة بعض التمرينات للحصة السابقة .
- الطفو على البطن و الزميل يسحب من الذراعين للمام .

- نفس الوضعية السابقة و الزميل يدفع من القدمين .
- مسك حافة المسبح باليدين و القيام بضربات الرجلين المتتالية .

- نفس التمرين السابق مع مسك لوحة الطفو باليدين .
-  نفس التمرين السابق مع مسك الزميل من اليدين .

 - مسك لوحة الطفو باليدين ومن حافة المسبح القيام بالدفع على الحائط بالقدم للنزلق للمام
ثم البدء بضربات الرجلين .  

- نفس التمرين مع التركيز على فاعلية ضربات الرجلين .

   د  10  - المرحلة الختامية :   3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- المشي ببطئ على حافة المسبح ثم  

  ثلثة و عشرون  الحصة ال

الهدف   :  تعلم مهارة التنفس في السباحة الحرة

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :   تؤدى مرتين.

   د  30  المرحلة التحضيرية : -1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

     إحماء داخل المسبح ( الوقوف على حافة المسبح و القفز داخل المسبح من مختلف
الوضعيات ولعدة مرات )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

 - مسك حافة المسبح باليدين مع وضع الطفو على البطن ثم دفع الوجه للعلى للقيام بشهيق
عميق ثم غمر الوجه في الماء مع عملية الزفير ببطء.

 - الوقوف مقابل الزميل و عند الشارة ثني الركبتين لغمر الوجه داخل الماء و القيام بالزفير
تحت الماء.

  من الوقوف و عند الشارة نأخذ شهيق عميق ثم نثني الجذع للمام و نغمر الوجه في الماء و
القيام بالزفير .

- نفس التمرين مع التأكيد على التنويع في عملية الزفير ( تارة من الفم و أخرى من النف ) .
 - مسك حافة المسبح باليدين و من وضع الطفو على البطن، تدوير الرأس للجنب لخذ الشهيق

ثم غمر الوجه في الماء من أجل الزفير (تدوير الرأس مرة على اليمين ومرة شمال ).
 - مسك لوحة الطفو باليدين و النزلق للمام مع أدا عملية الشهيق و الزفير كما في التميرن

السابق .

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

 داخل الماء من وضع الطفو  .- السترخاء
- جري بطيء حول المسبح . 

 .  و إلقاء التحية- الوقوف في صف واحد

  خامسة و العشرون  الحصة ال

الهدف:  التنسيق بين ضربات الرجلين و التنفس

 د15سا و 1المـدة :  

ملحظة :  تؤدى مرتين.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

     إحماء داخل المسبح ( الوقوف الظهر مواجه للحائط و أداء الطفو على البطن ، نفس
التمرين مع الدفع على الحائط و النزلق للمام )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
- ضربات الرجلين مع الشهيق و الزفير مع مسك حافة المسبح. 

- نفس التمرين السابق مع مسك الزميل الذي يسحب بدوره للمام .
- نفس التمرين مع مسك لوحة الطفو .

 - الوقوف على حافة المسبح مع مسك لوحة الطفو و عند الشارة يدفع الحائط بقدم واحدة
للنزلق للمام ثم البدء بضربات الرجلين مع عملية التنفس .

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

  مرات و إخراج الزفير4المشي في الماء ببطء للمام و الخلف و الجانب مع أخذ نفس عميق - 
ببطيء. 

 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- 

الحصة السابعة و العشرون

الهدف:  تعلم الداء الفني لحركات الذراعين.

 د15سا و 1 :  المدة 

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  - المرحلة التحضيرية :   1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

     إحماء داخل المسبح ( الوقوف الظهر مواجه للحائط و أداء الطفو على البطن ، نفس
 Xالتمرين مع الدفع على الحائط و النزلق للمام، السباحة بطول المسبح لمسافة عشرين متر 

2( 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
- الشرح اللفضي لحركات الذراعين في السباحة الحرة. 

- الداء خارج الماء.
- أداء نموذج جيد لجميع المتعلمين في الماء.
. الغير عميق - أداء حركات الذراعين من الثبات في الجزء
.الغير عميق - أداء حركات الذراعين من المشي في الجزء

- نفس التمرين مع وضع لوحة الطفو بين الفخذين .
 - الوقوف على حافة المسبح مع مسك لوحة الطفو و عند الشارة يدفع الحائط بقدم واحدة

للنزلق للمام ثم البدء بحركات الذراعين بالتناوب .

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
 . الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- المشي حول المسبح ثم

الحصة الثلثون

الهدف   :  تحسين حركات الذراعين للسباحة الحرة للمتعلمين.

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري في المكان ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

    إحماء داخل المسبح ( السباحة الحرة بطول المسبح لمدة ثلثة دقائق )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
- ضربات الرجلين مع الشهيق و الزفير مع مسك حافة المسبح. 

- أداء حركات الذراعين التبادلية مع ثبات الرجلين.
 - دفع الحائط و أداء النزلق على الماء لكبر مسافة ثم أداء ضربات الرجلين التبادلية لنصف

م).X 25 4المسبح ثم أداء حركات الذراعين التبادلية في العودة (
- أداء حركات الذراعين التبادلية مع وضع لوح الطفو بين الرجلين.
م).X 25 4- نفس التمرين السابق مع التركيز على مرحلة الشد أثناء الداء (

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

  مرات و إخراج الزفير4المشي في الماء ببطء للمام و الخلف و الجانب مع أخذ نفس عميق - 
ببطيء. 

 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- 

الحصة الرابعة و الثلثون

الهدف   :  التنسيق بين ضربات الرجلين و حركة الذراعين

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

   - إحماء داخل المسبح ( - السباحة الحرة لمدة دقيقتين، - الوقوف في الماء لمدة دقيقتين )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
- ضربات الرجلين مع الشهيق و الزفير بعرض المسبح. 

- نفس التمرين السابق مع مسك لوحة الطفو.
- حركة الذراعين مع الشهيق و الزفير بعرض المسبح. 

- نفس التمرين السابق مع مسك لوحة الطفو.
-  ضربات الرجلين و حركة الذراعين مع الشهيق و الزفير بعرض المسبح.

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
 . الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- المشي حول المسبح ثم

الحصة السابعة و الثلثون

الهدف   :  تطوير طريقة التنفس الصحيح

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى مرتين.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

     - إحماء داخل المسبح ( المشي في الماء للمام و الخلف و الجانب ثم القفز لعلى و للمام
 و الخلف مع تحريك الذراعين للمام و الخلف، حمل الزميل على الظهر و المشي بعرض المسبح

(

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
 - أداء حركات الذراعين التبادلية من الثبات على سطح الماء و كل ضربة باليد اليمنى محاولة

لف الرأس لخذ نفس بالفم. 
  متر و أخذ النفس من الجانب15- نفس التمرين مع وضع لوحة الطفو بين الفخذين لمسافة 

بالفم .
- أداء ضربات الرجلين من الثبات على سطح الماء و أخذ النفس من الجانب بالفم.

  متر و أخذ النفس من الجانب15- نفس التمرين مع مسك لوحة الطفو بالذراعين لمسافة 
بالفم .

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
 . الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- المشي حول المسبح ثم

الحصة التاسعة و الثلثون

الهدف   :  الربط بين التنفس و حركات الذراعين.

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

   - إحماء داخل المسبح ( - السباحة الحرة لمدة دقيقتين، - الوقوف في الماء لمدة دقيقتين )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
  متر مع أداء حركات ذراع واحدة و الخرى ماسكة لوح الطفو  و أخذ25- السباحة لمسافة 

النفس من الجانب الذراع التي تؤدي الحركة و إخراج الزفير في الماء. 
- نفس التمرين السابق مع تبديل الذراع .

- من وضع الطفو أخذ شهيق عميق جدا و إخراجه ببطء .
 م) متر سباحة حرة مع التركيز على أخذ النفس (مع بدايةX 25 4- الرتقاء بمستوى الشد (

 النصف الول من الشد يتم إدارة الرأس و يتم أخذ الشهيق مع النصف الخير من مرحلة
الشد)  .

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

السباحة الكاملة ببطء بعرض الحمام ثم المشي البطيء و السترخاء .- 
 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- 

الحصة الثانية و الربعون

الهدف   :  التوافق بين حركة الذراعين و ضربات الرجلين و التنفس.

 د15سا و 1المدة     :  

ملحظة :  تؤدى ثلثة مرات.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1
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الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

 الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

     - إحماء داخل المسبح ( المشي في الماء للمام و الخلف و الجانب ثم القفز لعلى و للمام
 و الخلف مع تحريك الذراعين للمام و الخلف، حمل الزميل على الظهر و المشي بعرض

 أمتار  )10المسبح، الغوص لمسافة 

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
 X 4-  أداء ضربات الرجلين التبادلية لمنتصف المسبح مع أخذ النفس من على الجانب (

م) .25
م) .X 25 4- أداء حركات الذراعين التبادلية لمنتصف المسبح مع أخذ النفس من على الجانب (

 - أداء ضربات الرجلين التبادلية لمنتصف المسبح ثم أداء حركات الذراعين التبادلية حتى آخر
م) .X 25 4المسبح مع أخذ النفس من على الجانب (

- السباحة كاملة مع التركيز على التوافق بين حركات الذراعين و التنفس.

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

- أداء الطفو على الماء مع السترخاء .
- المشي حول المسبح مع التهدئة.

 .- الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية

الحصة الخامسة و الربعون

الهدف:  التوافق الكلي للداء

 د15سا و 1المدة  :  

ملحظة :  تؤدى مرتين.

   د  30  المرحلة التحضيرية :   - 1

203



الجزء الداري : - جمع السباحين
                   - شرح هدف الحصة

     الحماء : - إحماء خارج المسبح ( جري خفيف ، تمارين إحماء عام لجميع العضلت و
المفاصل )

    إحماء داخل المسبح ( السباحة الحرة في الجزء العميق من المسبح لمدة خمس دقائق )

   د  35  - المرحلة الرئيسية :    2

- مراجعة بعض التمارين الخاصة بالحصة السابقة .
 - أداء ضربات الرجلين التبادلية لمنتصف المسبح ثم أداء حركات الذراعين التبادلية حتى آخر

م) .X 25 4المسبح مع أخذ النفس من على الجانب (
- السباحة كاملة مع التركيز على التوافق بين حركات الذراعين و التنفس.

- الداء الفردي بطول المسبح و التأكيد على التوافق الكلى لداء السباحة الحرة.

   د  10  - المرحلة الختامية :    3

  مرات و إخراج الزفير4المشي في الماء ببطء للمام و الخلف و الجانب مع أخذ نفس عميق - 
. ئببط
 .الوقوف في صف واحد  و إلقاء التحية- 
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 نتائج الختبارات المهارية
الخام

قائمة الموعة الول ( التغذية الراجعة التزامنة)

 (كغ)الوزن(سم)الطول تاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم

01//12/03/200312221
02//17/08/200312222
03//27/05/200112425
04//04/04/200012529
05//13/04/200013633
06//15/02/200113229
07//02/04/200311824
08//28/03/200013228
09//10/05/200312222
10//16/06/200013432
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11//21/10/200212829
12//11/07/200112525
13//12/11/200312123
14//30/09/200212628
15//14/08/200112934

05م=2003 ، 03=2002 ، 03م=2001 ، 04م= 2000

قائمة الموعة الثانية ( التغذية الراجعة الفورية)

 (كغ)الوزن(سم)الطول تاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم

01//21/02/200112324
02//17/05/200012527
03//15/08/200113032
04//26/12/200312728
05//30/04/200212927
06//08/09/200212725
07//29/06/200312423
08//28/09/200312122
09//15/07/200013633
10//15/10/200312221
11//21/08/200212624
12//16/09/200013232
13//25/05/200112930
14//07/01/200312425
15//08/08/200013432

05م=2003 ، 03=2002 ، 03م=2001 ، 04م= 2000

قائمة الموعة الثالثة ( التغذية الراجعة الرجئة)

 (كغ)الوزن(سم)الطول تاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم

01//14/04/200012227
02//17/11/200312426
03//12/01/200213333
04//10/01/200313534
05//24/03/200113031
06//28/01/200113827
07//24/05/200112126
08//17/10/200312524
09//03/09/200012929
10//26///1/200312523
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11//08/05/200212928
12//08/10/200013531
13//13/11/200212827
14//07/12/200312223
15//06/05/200212928

05م=2003 ، 04=2002 ، 03م=2001 ، 03م= 2000

قائمة الموعة الضابطة 

 (كغ)الوزن(سم)الطول تاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم

01//16/09/200013428
02//02/02/200112826
03//31/01/200312422
04//13/03/200212627
05//04/09/200312524
06//27/04/200113031
07//11/06/200212826
08//08/05/200013130
09//19/04/200112928
10//27/11/200312425
11//12/01/200212728
12//07/01/200312624
13//22/05/200113230
14//12/06/200212324
15//24/08/200012826

04م=2003 ، 04=2002 ، 04م=2001 ، 03م= 2000
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النتائج الام الاصة بثبات الختبارات (أجري الختبارين ف ضرف أسبوع)

(سم)الطول تاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم
 الوزن
(كغ)

مع حركة الذراعيمع ضربات الرجليالنزلق المامي
إختبار ثانإختبار أولإختبار ثانإختبار أولإختبار ثانإختبار أول

01//23/09/2001124233.53.624,3824.0929,1229.23

02//11/12/2000129303,83.726.6626.3225,6526.14

03//25/06/2003122232,8333,5732.8526,5825.84

04//08/02/2000130313,83.625.3825.0630,0530.65

05//15/04/2001125275.2520,2821.1831,8532.01

06//15/01/2001127284,64.525.4326.0533,6331.54

07//22/09/2002124235,15.220,6821.1034,2134.35

08//06/07/2002126273,23.25.4424.6633,2432.89
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نتائج صدق الختبار
الموعة المارسة ( لدة سنتي)

 تاريخالسم و اللقبالرقم
الزدياد

 إختبار النزلق
المامي

 إختبار ضربات
الرجلي

 إختبار ضربات
الذراعي

01//26/03/20026.514.3512.28

02//02/02/20026.416.2513.96

03//14/04/20015.515.7514.06

04//17/09/20025.215.2814.22

05//26/03/20015.814.8612.07

06//19/05/20005.014.3312.88

07//12/10/20016.115.0513.57

08//03/11/20005.214.3313.29

الموعة الغي مارسة ( مارست لدة شهرين)
 إختبار النزلقتاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم

المامي
 إختبار ضربات

الرجلي
 إختبار ضربات

الذراعي
01//04/09/20033.535,4836.87

02//17/04/20003.032,0634.23

03//21/11/20012.541,52//

04//07/05/20022.833,7831.52

05//14/02/20002.131,5433.28

06//24/01/20012.530,2830.60

07//18/07/20031.835,5233.22

08//15/06/20021.436.6634.14
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نتائج الختبار القبلي، البعدي و النهائي للمجموعة الول ( التغذية الراجعة التزامنة)

الوزنالطولتاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم
م)15إختبار حركة الذراعين (ثا/م)15إختبار حركة الرجلين (ثا/إختبار النزلق المامي (متر)

النهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبلي
01//12/03/2003122210056.2//20,6319.75//29,3818.5
02//17/08/200312222002,65.8//26,2526.06//34,524.75
03//27/05/200112425004,35.4//24,1723.67//33,5421.3
04//04/04/2000125290045.3//24,323.34//33,4821.85
05//13/04/200013633004,15.6//24,8522.05//30,1519.8
06//15/02/200113229003,14.4//33,4626.44//31,0826.5
07//02/04/2003118240055.5//23,3823.05//30,1422.15
08//28/03/2000132280045.1//20,5720.33//29,8520.65
09//10/05/200312222004,45.2//23,3821.48//31,8519.5
10//16/06/200013432005,26.1//20,5620.05//33,6319.85
11//21/10/200212829003,86.3//25,7424.43//34,2123.2
12//11/07/200112525002,24.8//29,6528.38//33,2427.1
13//12/11/200312123004,35.3//28,4926.33//30,1524.6
14//30/09/200212628004,15.6//29,2527.36//29,1422.45
15//14/08/200112934005,35.4//24,1825.44//30,2218.26
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نتائج الختبار القبلي، البعدي و النهائي للمجموعة الثانية ( التغذية الراجعة الفورية)

الرق
م

الوزنالطولتاريخ الزديادالسم و اللقب
م)15إختبار حركة الذراعين (ثا/م)15إختبار حركة الرجلين (ثا/إختبار النزلق المامي (متر)

النهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبلي
01//21/02/200112324005,25.6//17,5616.06//31,6719.75
02//17/05/200012527004,35.7//17,8916.2//28,8818.67
03//15/08/200113032005,36.2//22,4519.05//29,1820.3
04//26/12/200312728005,56.1//21,5919.07//31,6827.3
05//30/04/200212927004,45.7//20,1219.2//30,8720.4
06//08/09/200212725005,15.9//17,1116.25//30,6424.3
07//29/06/200312423004,55.8//18,3518.05//32,5426.1
08//28/09/2003121220056.6//18,7918.2//28,4122.64
09//15/07/200013633004,85.5//17,8917.07//28,6519.85
10//15/10/200312221004,75.7//21,6819.12//29,3121.28
11//21/08/200212624004,15.7//19,2218.06//29,1221.15
12//16/09/200013232005,16.8//17,3517.05//25,6518.4
13//25/05/200112930005,46.8//22,5520.08//26,5819.25
14//07/01/200312425004,86.5//21,4520.09//30,0523.6
15//08/08/200013432005,85.8//17,0916.1//28,5419.68
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نتائج الختبار القبلي، البعدي و النهائي للمجموعة الثالثة ( التغذية الراجعة الضخمة)

الرق
م

الوزنالطولتاريخ الزديادالسم و اللقب
م)15إختبار حركة الذراعين (ثا/م)15إختبار حركة الرجلين (ثا/إختبار النزلق المامي (متر)

النهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبلي
01//14/04/2000122270034.8//33,7830.17//36,4828.3
02//17/11/200312426002,64.1//33,4527.95//33,6525.4
03//12/01/200213333002,44.5//33,9430.53//35,2830.15
04//10/01/200313534003,24.5//35,233.64//36,2731.65
05//24/03/200113031002,54.3//33,3133.65//35,9832.2
06//28/01/200113827003,14.6//24,2723.48//31,1822.85
07//24/05/200112126002,13.8//40,1725.16//35,228.3
08//17/10/2003125240035.1//2221.33//35,826.9
09//03/09/200012929002,83.6//3329.18//35,7427.16
10//26///1/200312523003,34.5//30,2327.68//30,222.55
11//08/05/200212928003,24.6//30,2329.95//34,6526.4
12//08/10/200013531004,55.3//2322.68//30,1821.4
13//13/11/200212827004,85.2//2625.85//35,1623.15
14//07/12/200312223005,15.6//33,5930.36//35,2830.2
15//06/05/200212928003,54.7//26,4524.39//32,1420.3
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نتائج الختبار القبلي، البعدي و النهائي للمجموعة الضابطة 

الوزنالطولتاريخ الزديادالسم و اللقبالرقم
م)15إختبار حركة الذراعين (ثا/م)15إختبار حركة الرجلين (ثا/إختبار النزلق المامي (متر)

النهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبليالنهائيألبعديالقبلي
01//16/09/200013428002,24.7//23,8222.75//34,0233.2
02//02/02/200112826002,14.9//28,4227.16//33,0934.34
03//31/01/200312422002,84.8//26,6225.57//37,0436.38
04//13/03/200212627003,54.1//33,331.34//37,2528.2
05//04/09/200312524002,63.9//31,7830.55//36,5430.07
06//27/04/200113031002,84.2//32,3530.49//36,8528.4
07//11/06/200212826003,34.7//43,5735.45//37,0128.64
08//08/05/200013130003,24.6//32,2831.33//36,2430.2
09//19/04/2001129280045.3//29,1428.48//35,2332.25
10//27/11/200312425003,64.8//30,628.65//36,2227.15
11//12/01/2002127280055.8//35,0632.43//36,7526.6
12//07/01/200312624004,75.6//29,3328.38//36,5426.3
13//22/05/200113230005,15.8//39,9325.05//31,1820.45
14//12/06/200212324004,35.6//33,8930.36//34,222.4
15//24/08/200012826005,15.8//27,4225.48//35,1823.8
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Résumée en français

L'influence de quelques styles de feed-back sur l'enseignement de 
quelques habilites en natation chez les débutants (6-9) ans.  

Le but de cette étude est de connaître l'influence de quelques styles de feed-
back sur l'enseignement de quelques habilites en natation chez les 
débutants, on choisi parmi le feed-back:

 -feed-back en parallèle 
       Immédiat  Feed-back -

Feed-back retarder- 

Pour savoir laquelle qui a une influence chez les débutants (6-9) ans dans la 
willaya d'ORAN.

Notre échantillon se compose de soixante garçons débutants en natation, 
repartis en quatre groupes, trois groupes expérimentaux et un groupe 
témoin .

15 nageurs de 1èr groupe su busent  le style de feed-back retarder -
 15 nageurs de 2eme  groupe su busent  le style de feed-back immédiat - 
15 nageurs de 3eme  groupe su busent  le style de feed-back en parallèle - 

On a utilise le teste standard d'habilité en natation de l'union américaine de 
sport et de  la santé se composent de teste de flottement, teste de glissement 
avant sur l'eau, le teste de glissement  en avant avec mouvement des 
jambes .

Notre expérimentation à durée six mois à raison de deux séances par 
semaine, la durée de la séance 1h 15mn.

Apres l'étude statistique en se basent sur le (T) student, l'analyse de 
variance et le teste de touky, on a obtenus les résultats:

 -les résultats de poste teste s'améliorent chez les quatre groupes    
-l'utilisation de quelques styles de feed-back  influence positivement sur 

l'enseignement en natation.
 -l'utilisation de feed-back immédiat est le plus préfère dans l'enseignement 

Mots clés :
- feed-back en parallèle, - Feed-back retarde, - Feed-back 
Immédiat
-  vidéo, l'apprentissage, natation
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قاسي بشي 
خريج الدرسة العليا لساتذة التربية البدنية و الرياضية

جامعة عبد الميد بن باديس
أستاذ ماضر بعهد التربية البدنية و الرياضية بامعة العلوم و التكنولوجيا وهران

اللخص

 تعتب التغذية الراجعة من البادئ الت تعتمد عليها العملية التعليمية التعلمية حيث تستخدم خلل مراحل التعلم سواء
 بالطرق الباشرة أو الغي الباشرة، و الدراسة الت نن بصددها تعتمد على أثر إستخدام بعض النواع من التغذية

 سنوات.06/09الراجعةف تعلم بعض الهارات ف السباحة الرة عند البتدئي 
 ) فردا (سباحا مبتدءا)، وزعوا على أربعة مموعات60   و لذا الغرض إعتمدنا على عينة مقصودة، قوامها ستون (

ثلثة تريبية و واحدة ضابطة.
    الدف من هذه الدراسة التعرف على أثر كل من التغذية الراجعة التزامنة، التغذية الراجعة الفورية و  التغذية الراجعة

الضخمة، و كذا أحسنها ف تعلم بعض مهارات السباحة الرة و التمثلة ف ما يلي:
- النزلق المامي الثابت فوق سطح الاء.

- النزلق المامي مع ضربات الرجلي بإستخدام لوح الطفو.
- النزلق المامي مع حركة الذراعي بإستخدام لوح الطفو.

    و بعد إجراء التجربة الرئيسية بالعتماد على النهج التجريب و إجراء إختبار قبلي و بعدي توصلنا إل أن إستخدام
 متلف النواع من التغذية الراجعة أثر إيابيا ف تعلم الهارات الدروسة و أحسن هذه النواع هي التغذية الراجعة

 الفورية ف كافة الهارات، و بناء على ذلك نرى أنه من الضروري العمل بالطرق و الساليب العلمية ف الال
 الرياضي سواء كان ذلك ف التعليم أو التدريب، كما يب التنويع ف استخدام أساليب التغذية الراجعة خاصة أسلوب

التغذية الراجعة الفورية و التزامنة  ف تعليم مهارات السباحة الرة.

الكلمات الفتاحية:
 ،- التغذية الراجعة، - التغذية الراجعة التزامنة، - التغذية الراجعة الفورية، - التغذية الراجعة الضخمة، - السباحة

البتدئ ف السباحة.
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