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 تأثير استخدام العصف الذهنى على التحصيل المعرفى وعالقته بتعلم سباحة
 الزحف على الظهر للمبتدئين 

 إبراهيم عبد الحافظ شومان/ مختار *أ.م.د
 وأهميتـه: البحـث مشـكمة

الهمتػػك تىتػػمج إلػػ  ت  ػػـ حػػؼر ت ػػـ بػػمح ر تػػف طري ػػك تػػف طريػػؽ  التربيػػك حدىػػجا ت ػػمعت الت ر ػػك
التجريس ىت  يستطيع أف ي جـ ال جيج بمستترار وي رؼ الح يػر نػف تػجاكؿ حػؿ أسػ وب ىتػ  يحػوف تو ػؼ 
إي مبيًم ل تت  ـ يتحنه تف التفمنؿ أ نمر نت يك الت  ـ وذلػؾ لتسػمنجته ن ػ  تحػويف ال   يػك التبجنػك ل طػ ب 

ف الت  وتمت واستر منهم   ط,  ملتنػمج  الىجي ػك ينب ػ  أف تتحػف الطملػب تػع نػملـ اليػـو ع تف أ ؿ تكزي
ونػػملـ ال ػػج, وجػػػذا لػػف يتػػمت إع بتحػػػويف ال   يػػك التفحػػرة التػػػ  تمرسػػت  ػػف الىػػػوار والن ػػمش والتػػجريب ن ػػػ  

 (4:  1التفحير ال  ت  الس يـ. )
أح ػػر ايسػػمليب التػػ  تىفػػز ا بػػجاع وتػػف جػػذس ايسػػمليب أسػػ وب ال ىػػؼ الػػذجن  والػػذا ي ػػج تػػف 

والت مل ػػك ا بجانيػػك لىػػػؿ الت ػػح ت  ػػ  ى ػػػوؿ التربيػػك وايرجػػم تػػػف الى ػػوؿ التػػ  تمكػػػذ بمىػػجث تبتحػػػرات 
ال ىر التستنجة إل  الت ر ك ال  تيك ونتمئ  البىث ال  ت , وال ىؼ الذجن  ي ن  اي حمر الت  يتحػف أف 

 (37:  2تؤجا إل  ىؿ الت ح ك تجار البىث. )
ـ( أف الت  ـ يىتمج إل  استكجاـ ال ىؼ الذجن     2008) راشد بن حسين العبد الكريموي ير 

توا ؼ ح يرة, وسي ج الت  ـ أف جذا ايس وب تفيج لتوليج اي حمر والى وؿ ل ت ح ت حتم ي تػؿ ن ػ  زيػمجة 
واسػػػت مرة الػػػذجف  وتنتيػػػك التىىػػػيؿ الجراسػػػ  ل طػػػ ب ويطػػػرج الت ػػػؿ نػػػنهـ ويػػػج  هـ تػػػم  يهػػػم تػػػف التىػػػجا

 (29:  10ل ت مرحك بن مط. )
, وذلػػؾ لتػػم لهػػم تػػف أجتيػػك ترويىيػػك ت  تهػػم  ػػ  تػػجارس السػػبمىكالسػػبمىك أىػػج اين ػػطك التػػ  يػػتـ و
تػػف النمىيػػك البجنيػػك, والفسػػيولو يك, ىيػػث يتحػػف تتمرسػػتهم  ػػ   وحػػذلؾ ون  يػػك ونفسػػيك وتربويػػك وا تتمنيػػك

تتػػمرس تهػػمرات الت ػػوج ن ػػ  التػػمر وال ػػجرة ن ػػ  التىػػرؾ  ػػ  الوسػػط تراىػػؿ ال تػػر التكت فػػك  تحسػػب الفػػرج ال
 تػػع التػػمئ , وتظهػػر الفوائػػج اع تتمنيػػك  ػػ  السػػبمىك تػػف كػػ ؿ الت ػػموف بػػيف التت  تػػيف نتي ػػك لتتمرسػػتهم

 نضػػ ت تػػف بػػجنيًم تػػف كػػ ؿ التىػػرؾ ال ػػمتؿ ل تيػػع أ ػػزار ال سػػـ الفػػرج تنتيػػك ن ػػ  ت تػػؿ حتػػم الػػزت ر,

يتوا ر  يه التنمسؽ واعتزاف, حتػم  ؾ يظهر النتو التتحمتؿ ل  سـ الذا ر ذلىيويك ون   أوتفمىؿ وأ هزة 
:  16ت تبر السبمىك تف أجـ أنواع الريمضمت الت  تحسب الفرج  ػجرة  سػيولو يك نمليػك ي هزتػه الىيويػك. )

30( )28  :15) 
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ارس السػبمىك عىػظ أف وتف ك ؿ نتػؿ البمىػث  ػ  تػجريس وت  ػيـ تهػمرات السػبمىك ل ت تيػذ بتػج
اعسػتترار  ػ   جنمؾ ى وبك ن   الت تيذ    أجائهػـ التهػمرات بمل ػحؿ التط ػوب ونػجـ  ػجرة الت تيػذ ن ػ 

 ـبػجوف ك فيػك نظريػك نػف التهػمرة ويحػوف ترحيػػزج يت  تػوا الت تيػذ, حتػم أف أجار سػبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػر
 ةبمب تنهػم نػجـ وضػوح نتػوذج ايجار ال يػج لتهػػمر ن ػ  ايجار التهػمرا   ػط, وجػذس الىػ وبمت لهػم نػجة أسػ

ن ػ  ت ػمججة  ؽ ال ت ػ  ل تهػمرة أح ػر تػف ترحيػزسرحػز  ػ  أجار التطبيػت تيذ ي,  ملسبمىك الزىؼ ن   الظهر
 جرًا حم يًم تف الت  وتمت والت ػمرؼ  الت تيذنتوذج ايجار, حتم أنه ع يحوف جنمؾ تتسع تف الو ت إنطمر 

 .ذس التهمرةبهالنظريك الترتبطك 
 ـ ػ  طري ػك ت  تهػ ـبم حػمرج الت تيػذ  حرة البىث ىيث يرا البمىث أنػه إذا  ػمرؾ وتف جنم  مرت

 ـالػذا يسػبؽ ايجار التهػمرا وبػم تراىه سػبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػرالت ر ػ  نػف  ـوبتىىي ه ةالتهمر  يجار
سوؼ يسهؿ نت يك الت  ـ وذلؾ تف ك ؿ طري ك تجريس  ةايجوات التستكجتك الت  تسمنج ن   أجار التهمر 

 ن ػ  الزىػؼ سػبمىك ةتهػمر ت ر ػ  يسػمنج ن ػ  سػرنك ت  ػـ ب ػض سه ك و ي ك تسمنج ن   تحويف تكزوف 

 وجذس الطري ك ج  أس وب ال ىؼ الذجن . ـتنمسبك ل جراته بطري ك الظهر
يتضػ  نػجـ التطػرؽ إلػ   لسػمب كا متالنظريػك واعطػ ع ن ػ  الجراسػ ون   ىج ن ـ البمىث و رارته

بجراسػػته  سػػبمىك الزىػػؼ ن ػ  الظهػػر, ولػػذلؾ  ػمـ البمىػػث ةاسػتكجاـ أسػػ وب ال ىػػؼ الػذجن   ػػ  ت  ػػـ تهػمر 
تم ير استكجاـ ال ىؼ الػذجن  ن ػ  التىىػيؿ الت ر ػ  ون  تػه بػت  ـ سػبمىك الىمليك بهجؼ الت رؼ ن   

 .بتجارس السبمىكت تيذ  الزىؼ ن   الظهر ل
تتط ػػب توضػػي  ج يػػؽ وتػػجرج سػػهؿ  ػػ   سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػرتيػػك البىػػث  ػػ  أف تتضػػ  أجو 

ت تتػػج ن ػػ  التهػػمرات ايكػػرا, حتػػم تىتػػمج إلػػ   سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػرت  ػػـ التهػػمرة وذلػػؾ يف تهػػمرة 
لتنفيػذ الوا ػب الىرحػ  بم ػؿ  هػج و ػ  أ ىػر و ػت تتحػف وذلػؾ تػف  ت تيذتوا ر تكزوف ت ر   لتو يه ال

يػػؽ  ػػي ك وتتت ػػك, حتػػم أف اعت ػػمس الىػػجيث  ػػ  ال ت يػػك الت  يتيػػك يؤحػػج ن ػػ  ذاتيػػك التػػت  ـ  ػػ  كػػ ؿ طر 
الىىوؿ ن   الكبرة الت  يهيؤجم له التو ؼ الت  يتػ  الػذا ين ػؿ تىػور اعجتتػمـ تػف الت  ػـ إلػ  التػت  ـ, 

 ػػػ  تنتيػػػك ويػػػرا البمىػػػث أف اسػػػتكجاـ ال ىػػػؼ الػػػذجن  حمسػػػ وب ت  يتػػػ  يى ػػػؽ جػػػذا الهػػػجؼ حتػػػم يسػػػمنج 
ن ػػػ  تفهػػػـ أ ػػػزار التهػػػمرة  بػػػؿ  الت تيػػػذ, وجػػػذا التكػػػزوف الت ر ػػػ  يسػػػمنج الت تيػػػذالتىىػػػيؿ الت ر ػػػ  لػػػجا 

ؤجا التهمرة بم ضؿ  حؿ, حتم إف انتتمج ال ىػؼ الػذجن  ن ػ  اي حػمر التنب  ػك تػف ي تمجيتهم, تتم ي   ه
 .ةن   سرنك ت  ـ ت ؾ التهمر  يسمنج سبمىك الزىؼ ن   الظهرحوسي ك ل تجرج    ت  ـ  الت تيذ

 :ثــدف البحـه
 -: ت رؼ ن  تىتيـ برنمت  ت  يت  بمستكجاـ أس وب ال ىؼ الذجن  ليهجؼ البىث إل  
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 .بتجارس السبمىكت تيذ  التىىيؿ الت ر   لتستوا ن    ستم ير  -1
 - الطفػػػو واعنػػػزعؽ ن ػػػ  الظهػػػر) سػػػبمىك الزىػػػؼ ن ػػػ  الظهػػػرتػػػم يرس ن ػػػ  تسػػػتوا ايجار التهػػػمرا ل -2

 (التنفس التنتظـ - الذرانيف متىرح -ا ىرحك الذراع اليسر  - ىرحك الذراع اليتن  - ضربمت الر  يف
 .بتجارس السبمىكت تيذ  ل
 .ن  ك التىىيؿ الت ر   بسرنك ت  ـ ايجار التهمرا لسبمىك الزىؼ ن   الظهر -3
 :ثــروض البحـف
ل ت تونػػػك الت ريبيػػػك التػػػ  تتبػػػع أسػػػ وب  يػػػكوالب ج يػػػكال ب  متتو ػػػج  ػػػروؽ جالػػػك إىىػػػمئيم بػػػيف ال يمسػػػ -1

 يػػػج  ن ػػػ  الظهػػػروتسػػػتوا ايجار التهػػػمرا لسػػػبمىك الزىػػػؼ  ال ىػػػؼ الػػػذج   ػػػ  التىىػػػيؿ الت ر ػػػ 
 .يكالب ج متلىمل  ال يمسالبىث 

ل ت تونك الضمبطك الت  تتبع أس وب ايواتػر  يكوالب ج يكال ب  متتو ج  روؽ جالك إىىمئيم بيف ال يمس -2
لىػػػمل    يػػػج البىػػػث ن ػػػ  الظهػػػروتسػػػتوا ايجار التهػػػمرا لسػػػبمىك الزىػػػؼ   ر ػػػ  ػػػ  التىىػػػيؿ الت

 .يكالب ج متال يمس

 ػػػ  التىىػػػيؿ الضػػػمبطك و الت ريبيػػػك تيف ل ت تػػػون يػػػكالب ج متتو ػػػج  ػػػروؽ جالػػػك إىىػػػمئيم بػػػيف ال يمسػػػ -3
 لىمل  الت تونك الت ريبيك.  يج البىث ن   الظهروتستوا ايجار التهمرا لسبمىك الزىؼ  الت ر  

وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ تو بػػك جالػػك إىىػػمئيًم بػػيف التىىػػيؿ  تو ػػج ن  ػػك ارتبمطيػػك -4
  يج البىث. ن   الظهر

تو ػػػج نسػػػب تىسػػػف بػػػيف ال يمسػػػمت الب جيػػػك ل ت تػػػونتيف الت ريبيػػػك والضػػػمبطك  ػػػ  التىىػػػيؿ الت ر ػػػ   -5
 الت تونك الت ريبيك. لىمل   يج البىث   الظهرن وتستوا ايجار التهمرا لسبمىك الزىؼ 

 ثـات البحــمصطمح
 Brain Stormingالعصف الذهنى 

أس وب ت  يت  وتػجريب  يسػتكجـ تػف أ ػؿ توليػج أحبػر حػـ تػف اي حػمر لت مل ػك توضػوع  ػ   ػو " 
 (144:  9. )" تسوجس الىريك وايتمف    طرح اي حمر ب يجًا نف التىمجرة والت ويـ

 Knowledge Acquisition *المعرفىالتحصيل 
ت جار تم احتسبته الطملبك تف ت  وتمت ك ؿ ت  تهم تهمرات حرة التمر وي بر ننه بملجر ػك التػ  " 

  ." تىىؿ ن يهم    اكتبمر التىىيؿ الت ر  
 سباحة الزحف عمى الظهر: 

                                                 
*
 تعريف إجرائى 
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ج  ب ض ىرحمت تؤجا    الوسط التمئ  ل ت جـ نف طريؽ الذرانيف الػر  يف ويحونػم تتتػم  تيف " 
 (145:  13) ". أسرع أنواع السبمىكتف ضتف وج  ت تبر 

 ـابقـة:الدراسـات الس
أ ػػػر اسػػػتكجاـ ال ىػػػؼ الػػػذجن   جراسػػػك بهػػػجؼ الت ػػػرؼ ن ػػػ  (35ـ( )2001) Rowatt رواتأ ػػػرا  -1

الت ػػػرؼ ن ػػػ  تػػػم إذا حػػػمف الحػػػـ أـ الحيػػػؼ أ ضػػػؿ  ػػػ  توليػػػج تنتيػػػك التفحيػػػر اعبػػػجان ,  ال تػػػمن  ن ػػػ 
وتػػف أجوات  تػػع طملبػػًم,  (65)   ن ػػ  نينػػك  واتهػػمالتػػنه  الت ريبػػ ـااسػػتكج, وتػػـ اي حػػمر ا بجانيػػك

الحػػػـ أ ضػػػؿ تػػػف الحيػػػؼ  ػػػ  توليػػػج  أف وتػػػف أجػػػـ النتػػػمئ البيمنػػػمت اكتبػػػمر تػػػورانس ل تفحيػػػر اعبػػػجان , 
زز اي حػػمر ا بجانيػػك ال جيػػجة, وأف ال ىػػؼ الػػذجن  ال تػػمن  يػػؤجا إلػػ  تنتيػػك التفحيػػر اعبػػجان  وي ػػ

 .اي حمر,  هو ي تتج ن   الحـ وتف يتولج الحيؼ, وجذا تف أجـ تبمجئه نونيك

 من يػػك  جراسػك بهػػجؼ الت ػرؼ ن ػ ( 27ـ( )2002) وضـحى بنــت حبـاب بـن عبــد اب العتيبـى أ ػرت -2
تمجة ال  ـو لجا ىؼ الذجن     تنتيك  جرات التفحير اعبتحمرا والتىىيؿ الجراس     إستراتي يك ال 

ن ػػػ  نينػػػك  واتهػػػم  التػػػنه  الت ريبػػػ  ـااسػػػتكجوتػػػـ طملبػػػمت الىػػػؼ ايوؿ التتوسػػػط بتجينػػػك الريػػػمض, 
وتػػف أجوات  تػػع البيمنػػمت , طملبػػك وزنػػت بطري ػػك ن ػػوائيك إلػػ  ت تػػونتيف ضػػمبطك وت ريبيػػك( 104)

 من يػػك إسػػتراتي يك وتػػف أجػػـ النتػػمئ  , كتبػػمر تىىػػي   تػػف إنػػجاج البمى ػػكا - تػػورانس ل تفحيػػراكتبػػمر 
 من يػػك إسػػتراتي يك ال ىػػؼ الػػذجن   ػػ  تنتيػػك , ال ىػػؼ الػػذجن   ػػ  تنتيػػك  ػػجرات التفحيػػر اعبتحػػمرا

 .التىىيؿ الجراس 

الػذجن  التػ  ت ػـو اسػتكجاـ إسػتراتي يك ال ىػؼ جراسك بهجؼ  (33ـ( )2007) Nonis نونيسأ را  -3
اسػػتكجاـ التحنولو يػػم  ,ن ػػ  الت ػػمرحك الف ملػػك تػػف  بػػؿ الطػػ ب جاكػػؿ الفىػػؿ   ػػمرة اي حػػمر ا بجانيػػك

ت  تػًم تػف طملبػًم  (22)   ن   نينػك  واتهػمالتنه  الت ريب , وتـ استكجاـلتىسيف نت يك الت  يـ والت  ـ
وتف , يت  ؽ بت مرحك الط ب    جذس الجراسكاستبيمف تفتوح  وتف أجوات  تع البيمنمت,  مت ك تنيس
أسػػ وب ال ىػػؼ الػػذجن  يػػؤجا إلػػ  تنتيػػك ا بػػجاع وزيػػمجة روح الىتػػمس بػػيف الطػػ ب  أف أجػػـ النتػػمئ 

أ ضػؿ تػػف الطري ػػك الت تػػمجة, حتػػم إف ال تػػؿ ال تػمن   ػػ  أسػػ وب ال ىػػؼ الػػذجن  ي يػػر روح الت ػػموف 
 . ر ا بجانيكبملتت ك ننج توليج اي حم فبيف الط ب وي  رو 

هػػػجؼ الت ػػػرؼ ن ػػػ   من يػػػك اسػػػتكجاـ ال ىػػػؼ ( جراسػػػك ب12)ـ( 2013) زينـــب أحمـــد محمـــودأ ػػػرت  -4
واسػػتكجتت البمى ػػك , اعنػػجاجا ايوؿاعبتحػػمر لت تيػػذات الىػػؼ  الػػذجن  بػػجرس التربيػػك الريمضػػيك ن ػػ 

 إسػػػتراتي يكأف اسػػػتكجاـ وأ ػػمرت أجػػػـ النتػػػمئ  إلػػػ   ,( ت تيػػػذة50) ن ػػػ  نينػػػك  واتهػػػم التػػنه  الت ريبػػػ 
التهػمرات اله وتيػك  ػ  حػرة اليػج وىػ ىيك اسػتكجاـ البرنػمت   ت ػجـ تسػتوا إلػ ال ىؼ الذجن  يؤجا 
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ال ىػػؼ الػػذجن   ػػ  ت  ػػـ التهػػمرات اله وتيػػك لتم يرجػػم  إسػػتراتي يكتراىػػؿ  الت  يتػػ  الت تػػرح بمسػػتكجاـ
 نينك البىث. ت تيذات اعي مب  ن  

ــد أ ػػرا -5 ال ىػػؼ  أسػػ وب لت ػػرؼ ن ػػ  تػػم يرا( جراسػػك بهػػجؼ 24ـ( )2013) مصــط ى رمضــان أحم
, وتػـ الت ر يػك بػجرس التربيػك الريمضػيك  احتسػمب النػواىو ت  ـ ب ػض تهػمرات الحػرة الطػمئرة    الذجن  
 ,ى  ك ال منيك تف الت  يـ ايسمس تف ت تيذ ال ت تيذ (60)   ن   نينك  واتهمالتنه  الت ريب استكجاـ
 الت ر يػك النػواى  ن   حمف له تم ير اي مب  أ ضؿأس وب ال ىؼ الذجن    أف النتمئ  إلأجـ وأ مرت 

أسػػػفؿ توا ػػػه  تػػػف بملسػػػمنجيف وا رسػػػمؿ لألتػػػمـ والتتريػػػر تػػػف أسػػػفؿ أن ػػػ  تػػػف التتريػػػر تهػػػمرات وت  ػػػـ
نسػػػػب حمنػػػػت , ل ت تونػػػػك الضػػػػمبطك "ال ػػػػرح وال ػػػػرضت مرنػػػػك بمسػػػػ وب ايواتػػػػر " ت تونػػػػك الت ريبيػػػػك ل

الحػرة الطػػمئرة أ ضػؿ تػف نسػػبك   ػ التهمريػك و  النػواى  الت ر يػػك تيػع  ػػ  ل ت تونػك الت ريبيػك  التىسػف
 .ل ت تونك الضمبطك فالتىس

 ـثإجــراءات البح
 ج البحـث:ـمنه

ت ريبيػك وال منيػك بمستكجاـ التىتيـ الت ريبػ  لت تػونتيف ايولػ  ستكجـ البمىث التنه  الت ريب  ا
 البىث.لتنمسبته لطبي ك  يكوالب ج يكال ب  سمتتتب م ال يمضمبطك 

 مجتمـع وعينـة البحـث:
 الريمضػػيكالت ػػؾ  يىػػؿ  كتجينػػبالسػػبمىك تػػجارس ن ػػ  الت تيػػذ التسػػ  يف بالبىػػث ا ػػتتؿ ت تتػػع 

ـ تػف سػف 2017/2018ل  ػمـ الجراسػ  ( ت تيػذ 60)والػذا يب ػع نػجججـ بملتت حك ال ربيك الس وجيك  ب مزاف
تػػـ اكتيػػمر نينػػك البىػػث بملطري ػػك الزىػػؼ ن ػػ  الػػبطف,  ػػـ  سػػبمىكسػػنك( ولهػػـ كبػػرة سػػمب ك  ػػ   12 -10)

تيػػػذ ن ػػػوائيًم وذلػػػؾ ( ت 12, تػػػـ سػػػىب نػػػجج ):66.67بنسػػػبك تئويػػػك  ( ت تيػػػذ40وب ػػػع نػػػجججـ ) ال  ػػػوائيك
ت تيػذ تػـ ( 28ايسمسيك نجججم )   رار الت مت ت ال  تيك "الىجؽ وال بمت", وبذلؾ أىبىت نينك البىث

( ت تيػذ, إضػم ك 14ت سيتهـ إل  ت تونتيف تتحم ئتيف إىجاجتم ت ريبيك وايكرا ضػمبطك  ػواـ حػؿ تنهتػم )
بػػنفس التجرسػػك ح ينػػك تتيػػزة تػػف أ ػػؿ الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر  التتمرسػػيف لسػػبمىكتيػػذ تػػف ( ت 12إلػػ  نػػجج )

 ل كتبمرات التستكجتك  يج البىث.إي مج ىجؽ التتميز 
 ـث:ضبـط متغيرات البح

إرتفػمع  – ال تػر) ت ػجعت النتػولبىث ايسمسيك واعسػتط نيك  ػ  إ رار الت منس ن   نينك ا تـ
الطفػػو ) وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػروب ػػض التت يػػرات البجنيػػك , (الػػوزف -ال متػػك 
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ىرحػػػػمت  – اليسػػػػراىرحػػػػك الػػػػذراع  - ىرحػػػػك الػػػػذراع اليتنػػػػ  – ضػػػػربمت الػػػػر  يف –واعنػػػػزعؽ ن ػػػػ  الظهػػػػر
 (.  1 جوؿ ) حتم يوضىه  (التنفس التنتظـ – الذرانيف

 ( 1 ) دولـج
 قيد البحثجميع المتغيرات المختارة فى  الكمية عينة البحث تجانس

 44 =ن

 المتغيـرات
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 الوسيط
 معامل
 اإللتواء

مو
الن

 

 0.784 11.50 0.689 11.68 سنك ال تر

 0.618- 150.00 2.234 149.54 سـ ارتفمع ال متك

 0.295- 49.00 3.461 48.66 ح ـ الوزف

نية
لبد

ا
 

   0.515- 5.40 0.233 5.44  منيك تتر تف البجر ال مل  25ال جو 
 0.127   150.50 3.769 150.66 سـ الو ب ال ريض تف ال بمت

  0.459- 2.50 0.196 2.47 تتر ح ـ بمليجيف 3ج ع حرة طبيك 
 0.697- 10.00 1.334 9.69 نجج ال  وس تف الر وج والرحبتيف تن نيتيف

 0.076 4.50 1.581 4.54 سـ  ن  ال ذع أتمتًم تف الو وؼ
 0.228- 23.70 1.316 23.60  منيك ـ4.5  ×3ال را بطري ك بػمرو 

 0.754 12.40 0.756 12.59  منيك الجوائر التر تك

حة
سبا

 
حف

الز
 

 عمى
هر

الظ
 

 0.198- 2.51 0.911 2.45 جر ك الطفو واعنزعؽ ن   الظهر
 0.204 2.20 0.736 2.25 جر ك ضربمت الر  يف

 0.149 1.70 0.805 1.74 جر ك ىرحك الذراع اليتن 
 0.069 1.65 0.872 1.67 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 0.146- 1.88 0.825 1.84 جر ك ىرحمت الذرانيف             
 0.106 2.60 0.849 2.63 جر ك      التنفس التنتظـ            

 0.475- 8.54 0.885 8.40 جر ك تستوا أجار سبمىك الزىؼ ن   الظهر    
ت ػػجعت النتػػو ي ػػراج نينػػك البىػػث  ػػ  ( أف  تيػػع  ػػيـ ت ػػمت ت اعلتػػوار  1 تػػف  ػػجوؿ ) يتضػػ 

وتسػتوا ايجار التهػمرا لسػبمىك الزىػؼ ن ػ  وب ػض التت يػرات البجنيػك الػوزف(  - إرتفمع ال متػك – ال تر)
( تتػم ي ػير إلػػ  3)±أا أنهػػم تنىىػر تػم بػيف  (0.784 : 0.697-)تػم بػيف  تراوىػت الظهػر  يػج البىػث

 .أف أ راج نينك البىث تت ؿ ت تت ًم إنتجاليًم    جذس التت يرات
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 وسـائل وأدوات جمـع البيـانات:
 األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحثأواًل: 

تػـ ت ػميرة جػذا و , راـحي و بملووزف ال سـ سنتيتتر بملل يمس إرتفمع ال متك  Restamer همز الريستمتير  -
 حمجاة ل  يمس. ال همز بم هزة أكرا ل تمحج تف ى ىيته

  ريط  يمس ل يمس التسم مت بملسنتيتتر.  -
 الزتف ) منيك(.لىسمب Stop watch إي مؼ  سمنك -

 .الر  يف ضربمت لوح - الحفيف لوح - طفو لوىمت -ىتمـ سبمىك  -
 (. ل  ضج) الطفو نواتمت -( الطفو ىزاـ) الطم يك ال ج نواتمت - زنمنؼ -
 .ب ستيؾ أطواؽ - بجايك تح بمت -تتر  5 بطوؿ ىبمؿ - إن مذ ونىم ىبؿ -

 (3محـق مثانيًا: االختبارات البدنيـة )
اعطػػ ع ن ػػ  الترا ػػع  تػػف كػػ ؿتىجيػػج التت يػػرات البجنيػػك واعكتبػػمرات التػػ  ت يسػػهم البمىػػث ب ػػمـ 

 تيػػع وذلػػؾ بىىػػر ( 21(, )19(, )18(, )15(, )12(, )11)ال  تيػػك التتكىىػػك والجراسػػمت السػػمب ك 
  السػمجة التت يرات البجنيك الترتبطك بسبمىك الزىؼ ن   الظهر واعكتبمرات الت  ت يسهم, وتـ نرضػهم ن ػ

 محـــقم) همت يسػػوحػػذلؾ أجػػـ اعكتبػػمرات التػػ  التت يػػرات البجنيػػك  لتىجيػػج (1 محـــقم)الكبػػرار التتكىىػػيف 
 . ذلؾ( يوض   2 و جوؿ ), (2

 ( 2 ) دولـج
 البدنية وأهم االختبارات التى تقيسها المتغيراتالنسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد 

 14ن= 
 المئوية النسبة الموافقين عدد االختبـارات البدنية البدنية المتغيرات م

السرعة  1
 االنتقالية 

 :100 10 تتر تف البجر ال مل . 25ال جو  -

 :60 6 تر تف البجر التنكفض.ت18ال جو  -

 :50 5  وان  تف البجر ال مل . 4ال جو  -

 القدرة العضمية 2
 :60 6 الو ب ال توجا لسمر نت. -

 :100 10 ال ريض تف ال بمت.الو ب  -

 :100 10 .ح ـ بمليجيف 3 طبيكج ع حرة  -

 التحمل العضمي 3
 :100 10 .الرحبتيف  ن  وضع تف الرحوج تف ال  وس -

 :40 4 .الو وؼ تف التمئؿ اعنبطمح -

 :50 5 الت  ؽ  ن  الذرانيف.  -
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 ( 2 ) دولـجتابع 
 النسبة المئوية عدد الموافقين البدنيةاالختبـارات  المتغيرات البدنية م

 الرشاقة 4

 :10 1 ( ث.10الو بك الربمنيك ) -

 :100 10 ـ. 4.5×  3 را الز زا   بمرو  -

 :20 2 ال تس السف   وال منب . -

 المرونة 5
 :40 4 ترونك التنحبيف. -

 :100 10                 ن  ال ذع لألتمـ تف الو وؼ. -

 :30 3 .التسم ك اي  يك ل حوبرا -

 التوافق 6

 :50 5 نط الىبؿ. -

 :100 10 الجوائر التر تك.  -

 :60 6 رت  واست بمؿ الحرات. -

أف النسبك التئويك آلرار الكبرار    التت يرات البجنيػك الترتبطػك بملتهػمرات (  2  جوؿ )يتض  تف 
:  ػػمح ر يجػػـ التت يػػػرات 80نسػػبك  :( و ػػج ارتضػػ  البمىػػث100 -:10 يػػج البىػػث انىىػػرت تػػم بػػيف )

  (. 3التمليك حتم يوضىهم  جوؿ )  البجنيك  بوؿ اعكتبمراتالبجنيك, و   ضور ذلؾ تـ 
 ( 3 ) دولـج

 نتائج أهم االختبارات البدنية المستخدمة طبقا لرأى السادة الخبراء
 وحدة القياس البدنية المرشحة االختبارات الص ات البدنية ـ
  منيك تتر تف البجر ال مل . 30ال جو  - االنتقالية السرعة 1

 القدرة العضمية 2
 سـ الو ب ال ريض تف ال بمت. -
 تتر .ح ـ بمليجيف 3 طبيكج ع حرة  -

 نجج .الرحبتيف  ن  وضع تف الرحوج تف ال  وس - التحمل العضمي 3
  منيك .ـ4.5× 3 را الز زا   بطري ك بمور ال - الرشاقة 4
 سـ               ن  ال ذع لألتمـ تف الو وؼ. - المرونة 5
  منيك الو ب جاكؿ الجوائر التر تك. - التوافق 6

حػذلؾ و بسبمىك الزىؼ ن ػ  الظهػر الترتبطك  التت يرات البجنيكنتمئ  أجـ (  3 يتض  تف  جوؿ )
 اعكتبمرات الت  ت يسهم بنمر ن   رأا السمجة الكبرار. 
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 اختبار التحصيل المعرفى:ثالثًا: 

اسػػػت مف البمىػػػث  ػػػ   تػػػع بيمنػػػمت اعكتبػػػمر بػػػملترا ع ال  تيػػػك التتكىىػػػك  ػػػ  ت ػػػمؿ السػػػبمىك, 
والجراسمت التتكىىك والت  أ ريت    ت مؿ بنمر اعكتبمرات الت ر يك    التربيك الريمضيك بىػفك نمتػك 

ؼ لتىجيػػػج ايجػػػجا( 24(, )22(, )20(, )19(, )18(, )11(, )6(, )4)وت ػػػمؿ السػػػبمىك بىػػػفك كمىػػػك 
 ػمـ ىيػث ( ال منػب التهػمرا, ال منػب ال ػمنون , ال منػب التػمريك )التراج  يمسهم ت ر يػم  ػ  ضػور تػم ي ػ : 

(, حتػػم 1ممحـــق ) ػػ  ت ػػمؿ السػػبمىك الكبػػرار السػػمجة ن ػػ   (4)ممحـــق البمىػػث ب ػػرض تىػػمور اعكتبػػمر 
 ( 4 يوضىه  جوؿ )

 ( 4دول ) ـج
 التحصيل المعرفى  محاور اختبار النسبة المئوية آلراء الخبراء فى تحديد

 النسبة المئوية المحـــــاور رقم المحور

 :40 ال منب التمريك   1

 :100 ال منب التهمرا 2

 :100 ال منب ال منون    3
  

 ( النسػػبك التئويػػك آلرار الكبػػرار  ػػ  تىجيػػج تىػػمور اعكتبػػمر الت ر ػػ  ىيػػث 4يتضػػ  تػػف  ػػجوؿ ) 
:  ػمح ر ل بػوؿ التىػور ولػذلؾ تػـ 70: و ػج ارتضػ  البمىػث بنسػبك 100 -40تراوىت نسبك التوا  ك بػيف 

 بنمر ن   رأا الكبرار.و ال منب ال منون (  – بوؿ التىمور التمليك )ال منب التهمرا 
 لت بيػرالوضػوح  ػ  ا –ال ػتوليك مر و ج رون     أسػئ ك اعكتبػمر )تـ ىيماك الىورة التبجئيك ل كتب -1

  يمس أججاؼ تىتوا تهمرات البرنمت (.  –الج ك ال  تيك  – تنمسبتهم لتستوا نينك البىث –
  بمرات اعكتيمر تف تت جج.الاستكجـ البمىث ننج ىيماك  -2
ن ػ  ت تونػك تػف السػمجة الكبػرار  (5)ممحــق  ػ  ىػورته ايوليػك اعكتبمر نبمرات تىمور تـ نرض  -3

واسػتب مج التفػرجات ال يػر ت ئتػك, والتمحػج تػف تنمسػبك أسػئ ك  الت ئتكوذلؾ لتىجيج التفرجات  (1)ممحـق 
اعكتبمر لتستوا الت تيذ و توليته ل وانب الت  ـ الت ر يك ل تهمرات  يػج البىػث, و ػج أ ريػت الت ػجي ت 

يوضػػ   ( 5ؿ )  ػػجو و  ( تفػػرجة  ػػ 24ال زتػػك  ػػ  ضػػور لرار الكبػػرار ليىػػب  نػػجج تفػػرجات اعكتبػػمر )
 النسبك التئويك آلرار السمجة الكبرار.
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 ( 5جـدول ) 
 محاور اختبار التحصيل المعرفى والعبارات التى تنتمى تحت كل محور  

ور
مح

ال
 

 عبارات االختيار من متعدد
عدد 

 الموافقين

النسبة 
 المئوية

رى
مها

ب ال
جان

ال
 

 :100 10 يكون وضع الجسم فى سباحة الزحف عمى الظهر: -1
  

 

 

   

   البطف ن   الن تك طفو - ن   الظهر أ    طفو - طفو أ    ن   البطف -
 :100 10 تؤدى ضربات الرجمين فى سباحة الزحف عمى الظهر بطريقة: -2
 

 

 

    

   الظهر  ن   تبمجليك - تتم  يك ن   البطف  -  ظهرال ن   تتم  يك -

 

 :100 10 بطريقة: الظهرتؤدى ضربات الذراعين فى سباحة الزحف عمى  -3

 

 

 

  

   تبمجليك ن   البطف  - تبمجليك ن   الظهر  - تبمجليك ن   البطف   -
 :100 10 عمى الظهر من م صل: الزحف سباحة فى الرجمين ضربات أداء يتم -4

   

  

   ال جـ )الت ط(  - الرحبك  -  الفكذ -
 :100 10 يتم أخذ الشهيق فى سباحة الزحف عمى الظهر من: -5

   

  

   تف كمرج التمر  - ال منبيف   أىج - ايتمـ  -
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 ( 5تابع جـدول ) 

ور
مح

ال
 

 عبارات االختيار من متعدد
عدد 

 الموافقين

النسبة 
 المئوية

رى
مها

ب ال
جان

ع ال
تاب

 

 :100 10 :الرجوعية فى سباحة الزحف عمى الظهر أن تكونتعنى المرحمة  -8

   

  

- (   ) - (   ) - (   )   
 :100 10 بطريقة: البطنتؤدى ضربات الذراعين فى سباحة الزحف عمى  -7

   

  

    لألتمـ ويسفؿ - ين   ولألتمـ  - لألتمـ وين    -
 :100 10 :الزحف عمى الظهر أن تكونتعنى المرحمة الرجوعية فى سباحة  -8

   

  

   كمرج التمر الذرانيف - التمر كمرج الذرانيف أىج - التمر جاكؿ الذرانيف -
 :100 10 الظهر من: عمىيتم أخذ الشهيق فى سباحة الزحف  -9

   

  

   التمر ي ط  الرأس  -  الفـ تستوا ننج التمر - تستوا ايذنيف ننج التمر -
 :100 10 عمى الظهر بالرجمين: الزحفيجب االحت اظ فى سباحة  -14

   

  

    تن نيتيف - تفتوىتيف  - تفروجتيف  -
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 ( 5تابع جـدول ) 

ور
مح

ال
 

 عبارات االختيار من متعدد
عدد 

 الموافقين

النسبة 
 المئوية

رى
مها

ب ال
جان

ع ال
تاب

 

 :100 10 الظهر:تؤدى حركة الذراع فى سباحة الزحف عمى  -14
 :100 10 :مرحمة تميها الدخول بمرحمة ذراعينال تبدأ الظهر عمى الزحف سباحة -11

   

  

   الج ع  - التك ص  - التسؾ وال ج  -
 :100 10 تكون شكل اليد فى سباحة الزحف عمى الظهر: -12

   

  

 تفتوىك ايىمبع -

 وتتبمنجة 
ايىمبع تضتوتك  -

 اليج تن بضك  -  وتست يتك وتت مورة
  

 :100 10 يبدأ المتعمم السباحة بعد الدفع واالنزالق بضربات: -13

   

  

   ت م  والر  يف الذرانيف -ج الر  يف  -ب الذرانيف  -أ
 :100 10 تؤدى حركة الذراع فى سباحة الزحف عمى الظهر: -14

   

  

التمر  سط  كمرج -ب جاكؿ سط  التمر   ط  -أ
   ط  

جاكؿ وكمرج سط   -ج
      التمر 
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 :100 10 يتم إخراج الزفير فى سباحه الزحف عمى الظهر من: -15

   

  

    ت مً  والفـ اينؼ -ج الفـ   ط  -ب اينؼ   ط  -أ

ونى
لقان

ب ا
جان

ال
 

 أبعاد حمام السباحة االوليمبية هى: –1
 :100 10 ـ 15 ×ـ 30 -ج        ـ 20 ×ـ 50 -ب          ـ 25 ×ـ 50 -أ  

 الحد األدنى لمعمق: -2
 :100 10 تتر  7 –ج                 تتر 5 –ب                تتر  1 –أ  

 عدد الحارات: –3
 ىمرة  12 -ج           ىمرات  8 –ب            ىمرات  10 –أ  

10 100: 

 يجب أن ال تقل عرض الحارة عن: –4
 تتر 3 -ج                 تتر 2 –ب                 تتر 1 –أ  

10 100: 

 ارت اع منصات البدء تتراوح ما بين: -5
 ـ1.5ـ إل  1 –ج       ـ1ـ إل  0.75 –ب    ـ0.75ـ إل  0.50 –أ  

10 100: 

 عدد منصات البدء: -6
 تنىمت 9 –ج            تنىمت 8 -ب             تنىمت 7 -أ  

10 100: 

 مساحة سطح منصة البدء: –7
 0.75×ـ0.75 –ج         0.50×0.50 –ب       ـ0.25×ـ0.25 –أ  

10 100: 

 طول حمام السباحة فى عرضة: –8
 ـ10 ×ـ 20 -ج           ـ20×ـ 25 -ب       ـ12.5 ×ـ 25 -أ  

10 100: 

 الماء عن: يجب أال يقل درجة حرارة -9
 تئويك جر ك 26 -ج       جر ك تئويك 28 -ب     جر ك تئويك 24 -أ  

7 70: 

 المعامالت العممية الختبار التحصيل المعرفى
 ـ5/2/2018, 4ك ؿ يوت    Validity حساب الصـدق

 مـ البمىث بىسمب الىجؽ نف طريؽ ىجؽ اعتسمؽ الجاك   وذلؾ بىسمب ت متؿ اعرتبمط بيف 
 (   6  جوؿ )الح يك عكتبمر التىىيؿ الت ر  , حتم يوضىه جر ك حؿ نبمرة والجر ك 

 
 
 



- 111 - 
 

 

 الزحف على الظهر للمبتدئين تأثير استخدام العصف الذهنى على التحصيل المعرفى وعالقته بتعلن سباحة
 

 

 م1028-لألبحاث العلوية  األولللنصف  – األولالوجلد  –جاهعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –هجلة بحىث التربية الشاهلة 

 

 ( 6جـدول ) 
 صدق االتساق الداخمى الختبار التحصيل المعرفى

 12ن= 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.779* 7 0.769* 13 0.806* 19 0.771* 

2 0.713* 8 0.766* 14 0.819* 20 0.754* 

3 0.736* 9 0.737* 15 0.754* 21 0.717* 

4 0.778* 10 0.766* 16 0.766* 22 0.788* 

5 0.840* 11 0.716* 17 0.801* 23 0.745* 

6 0.821* 12 0.657* 18 0.732* 24 0.750* 

 0.05 جاؿ ننج تستوا*                          0.576= 0.05 يتك )ر( ال جوليك ننج تستوا 
ور وبػػيف حػػؿ ( أف ت ػػمت ت اعرتبػػمط بػػيف حػػؿ نبػػمرة والجر ػػك الح يػػك ل تىػػ 6 يتضػػ  تػػف  ػػجوؿ )

تتػم يػجؿ ن ػ  ىػجؽ  0.05جالػك إىىػمئيم ننػج تسػتوا  التىىػيؿ الت ر ػ  عكتبػمرتىور والجر ك الح يػك 
 اعكتبمر  يتم وضع تف أ  ه. 

    Reliabilityحسـاب الثبـات  
الجراسك اعستط نيك السمب ك بمستكجاـ  نينك نفس ن   الت ر  التىىيؿ إ رار ال بمت عكتبمر تـ 

ك ؿ الفتػرة نفس  روط التطبيؽ ايوؿ,  تىتو  Retest – Testطري ك تطبيؽ اعكتبمر  ـ إنمجة تطبي ه 
 ( 7 )  جوؿ هوضىي, حتم ـ 15/2/2018إل   4/2تف 

 

 ( 7جـدول ) 
 معامل ثبات اختبار التحصيل المعرفى

 12ن=                              

 االخـتبار
متوسط  التطبيق الثانى التطبيق األول

 ال روق

معامل 
2ع±  2س   1ع±  1س   االرتباط

 

 *0.847 0.50 2.114 13.05 2.188 12.55 اكتبمر التىىيؿ الت ر  

 0.05تستوا جاؿ ننج *                         0.576= 0.05 يتك )ر( ال جوليك ننج تستوا 
بػػيف التطبي ػػيف  0.05و ػػوج ن  ػػك ارتبمطيػػه جالػػك إىىػػمئيم ننػػج تسػػتوا (  7 يتضػػ  تػػف  ػػجوؿ )

وبػػذلؾ يحػػوف , تتػػم يػػجؿ ن ػػ   بػػمت اعكتبػػمر  ػػ   يػػمس تػػم وضػػع تػػف أ  ػػه الت ر ػػ , التىىػػيؿ عكتبػػمر
اعكتبػػمر بىػػورته النهمئيػػك  ػػمجز ل تطبيػػؽ ن ػػ  نينػػك البىػػث ايسمسػػيك ىيػػث ا ػػتت ت نبمراتػػه ن ػػ  نػػجج 

 (.6محـق منبمرة, ) (24)
 



- 111 - 
 

 

 الزحف على الظهر للمبتدئين تأثير استخدام العصف الذهنى على التحصيل المعرفى وعالقته بتعلن سباحة
 

 

 م1028-لألبحاث العلوية  األولللنصف  – األولالوجلد  –جاهعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –هجلة بحىث التربية الشاهلة 

 

 رابعًا: اختبارات سباحة الزحف عمى الظهر:
تسػتوا ايجار التهػمرا تـ إ رار تس  ل جراسمت السمب ك والترا ع ال  تيك الت  تنمولت حيفيك  يػمس 

, ورونػػ   يهػػم (7)ممحـــق  ػػـ  ػػمـ البمىػػث بوضػػ هم  ػػ  اسػػتتمرة  لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر  يػػج البىػػث
التهػػمرا  جارايا ضػم ك والىػذؼ بتػم ينمسػب رأا الكبيػػر, وتػـ نرضػهم ن ػ  الكبػرار,  ػػـ تػـ ت يػيـ تسػتوا 

نػػف طريػػؽ ل نػػك تىحػػيـ تحونػػك تػػف  ػػ ث والضػػمبطك الت ريبيػػك  لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر ل ت تػػونتيف
وىػػججت الجر ػػك  ػػػ  حػػ  تػػػف ال يمسػػمت ال ب يػػك والب جيػػػك و  ػػًم آلرار الكبػػػرار,  ػػـ  ػػػمـ  (1)ممحــــق تىحتػػيف 

 الجر مت حمآلت :البمىث بدي مج التتوسطمت لجر مت التىحتيف لحؿ ت تيذ, وتـ توزيع 
 ( جر مت.  5)       ضربمت الر  يف  -          ( جر مت. 5)    الظهرالطفو واعنزعؽ ن    -
 ( جر مت. 5)  الذراع اليسرا كىرح -          ( جر مت. 5)     الذراع اليتن      كىرح -
 ( جر مت. 5)         التنفس التنتظـ -          ( جر مت. 5)      ىرحمت الذرانيف        -
 ( جر مت.15)تستوا أجار سبمىك الزىؼ ن   الظهر  -

 الدراسـة االستطالعية:
نينػػك  ـ ن ػػ 22/2/2018إلػػ   18/2 ػمـ البمىػػث بػػد رار الجراسػػك اعسػػتط نيك كػػ ؿ الفتػػرة تػػف 

 ذلؾ ب رض الت رؼ ن  :و  تف ت تتع البىث وكمرج ال ينك ايسمسيكت تيذ ( 12تحونك تف )
 التستكجتك    البىث. وسبمىك الزىؼ ن   الظهرتجا ت ئتك اعكتبمرات البجنيك  -1

 الى وبمت الت   ج توا ه البمىث ننج تنفيذ الت ربك ايسمسيك ل بىث. -2
 التمحج تف ى ىيك ايجوات واي هزة التستكجتك    البىث. -3

 بملتت يرات  يج البىث. ن   حيفيك إ رار ال يمسمت الكمىك يفتجريب التسمنج -4

  يج البىث.التستكجتك ال بمت( ل كتبمرات  –إ رار الت مت ت ال  تيك )الىجؽ  -5
  :نتائج الدراسة االستطالعية

 تـ التمحج تف ت ئتك اعكتبمرات التستكجتك ي راج نينك البىث. -1
 .تـ تذليؿ الى وبمت الت  وا هت البمىث  بؿ تنفيذ ت ربك البىث ايسمسيك -2
 .وتجريب التسمنجيف ن   إ رار ال يمسمتتـ التمحج تف ى ىيك ايجوات واي هزة التستكجتك  -3
  يج البىث.التستكجتك ال بمت( ل كتبمرات  –الت مت ت ال  تيك )الىجؽ التمحج  -4

 المعامالت العمميـة المستخدمـة:
 :حسـاب الصـدق

ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر  يػػج وتسػػتوا  كتيػػمرات البجنيػػك تػػـ ىسػػمب الىػػجؽ ل
ىػجاجتم تت ػؿ نينػك , إتيػذ( ت 10) منتيف تتسمويتيف  واـ حؿ تنهتػو ت تالتتميز لىجؽ نف طريؽ  البىث

البىػػث اعسػػتط نيك )ت تونػػك ايػػر تتيػػزة(, والت تونػػك ايكػػرا ذات تسػػتوا ترتفػػع  ػػ  ت ػػؾ التت يػػرات 
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, 18كػػ ؿ يػػوت  وذلػػؾ , الظهػػرلتت جتػػك  ػػ  سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  )الت تونػػك التتيػػزة( وجػػـ تػػف الترى ػػك ا
 ( يوض  ذلؾ. 8 و جوؿ )ـ, 19/2/2018

 ( 8 دول )ـج
 البدنيةداللة ال روق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى المتغيرات 

 الزحف عمى الظهر  المهارى داءومستوى األ 
  12=2=ن1ن 

وحدة  راتــالمتغي
 القياس

 قيمة "ت" غير المميزة المميزةالمجموعة 
1ع±  1س   وبةالمحس

 2ع±  2س   

نية
لبد

ا
 

 *8.645 0.261 5.85 0.229 5.21  منيك ـ تف البجر ال مل 25ال جو 

148.0 3.311 152.20 سـ الو ب ال ريض تف ال بمت
5 3.756 3.888* 

 *5.845 0.187 2.36 0.176 2.68 تتر ح ـ بمليجيف 3ج ع حرة طبيك 
 *2.942 1.328 9.57 1.241 10.71 نجج تن نيتيف والرحبتيف الر وج تف ال  وس

 *4.087 1.568 4.43 1.465 6.30 سـ  ن  ال ذع أتمتًم تف الو وؼ
 *4.893 1.321 24.64 1.169 22.80  منيك ـ4.5×3 بمرو بطري ك ال را

 *3.839 0.762 12.77 0.668 11.94  منيك الجوائر التر تك

حة
سبا

 
هر

الظ
ى 

 عم
حف

الز
 

 *3.812 0.863 2.45 0.694 3.35 جر ك الظهر ن   واعنزعؽ الطفو
 *6.422 0.645 2.25 0.538 3.40 جر ك ضربمت الر  يف

 *2.611 0.876 1.70 0.373 2.23 جر ك ىرحك الذراع اليتن 
 *2.612 0.869 1.65 0.469 2.20 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 *2.928 0.838 1.85 0.437 2.44 جر ك ىرحمت الذرانيف             
 *2.499 0.917 2.60 0.805 3.25 جر ك التنفس التنتظـ            

 *7.401 0.825 8.50 1.217 10.82 جر ك الظهر     ن   الزىؼ سبمىك أجار تستوا
 0.05تستوا جاؿ ننج  *                         2.074= 0.05ننج تستوا  ال جوليك" ت"  يتك

 التتيػػزة الت تػونتيفبػيف  0.05إىىػمئيًم ننػج تسػتوا  جالػػك( و ػوج  ػروؽ  8 تػف  ػجوؿ ) يتضػ 

 الظهػػر  يػػج البىػػث ن ػػ  الزىػػؼ لسػػبمىك التهػػمرا ايجار وتسػػتوا البجنيػػك التت يػػرات ب ػػض التتيػػزة  ػػ  وايػػر
 لتم وض ت تف أ  ه. لتت يراتا ي ير إل  ىجؽ جذس تتم التتيزة, الت تونك لىمل 
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 ثانيًا: حسـاب الثبـات:
ل تت يػػرات البجنيػػك وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر تػػـ ىسػػمب ت متػػؿ ال بػػمت 

نػػػمجة التطبيػػػؽ و  تطبيػػػؽ اعكتبػػػمر نػػػف طريػػػؽ  اعسػػػتط نيكالبىػػػث نينػػػك  ت تيػػػذن ػػػ   Retest - Testا 
, ـ22/2/2018إلػػ   19/2تػػف ت تتػػع البىػػث وكػػمرج ال ينػػك ايسمسػػيك  ػػ  الفتػػرة   ت تيػػذ (10)و واتهػػم 
 يوض  ذلؾ. ( 9 ) و جوؿلتطبيؽ ايوؿ, اظروؼ نفس وتىت 

 

 ( 9 دول )ـج
 الزحف عمى الظهر  المهارى داءومستوى األالت االرتباط لممتغيرات البدنية معام

 12 ن=   

وحدة  راتــالمتغي
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
1ع±  1س   االرتباط

2ع±  2س   
 

نية
لبد

ا
 

 *0.716 0.249 5.80 0.261 5.85  منيك ـ تف البجر ال مل 25ال جو 
 *0.763 3.741 149.00 3.756 148.05 سـ الو ب ال ريض تف ال بمت

 *0.812 0.184 2.38 0.187 2.36 تتر ح ـ بمليجيف 3ج ع حرة طبيك 
 *0.719 1.296 9.64 1.328 9.57 نجج تن نيتيف والرحبتيف الر وج تف ال  وس

 *0.802 1.475 4.51 1.568 4.43 سـ  ن  ال ذع أتمتًم تف الو وؼ
24.5 1.321 24.64  منيك ـ4.5×3 بمرو بطري ك ال را

0 1.306 0.826* 
 *0.795 0.749 12.69 0.762 12.77  منيك الجوائر التر تك

عمى
ف 

لزح
ة ا

باح
س

 
هر

الظ
 

 *0.759 0.854 2.47 0.863 2.45 جر ك الظهر ن   واعنزعؽ الطفو
 *0.797 0.623 2.28 0.645 2.25 جر ك ضربمت الر  يف

 *0.822 0.846 1.74 0.876 1.70 جر ك ىرحك الذراع اليتن 
 *0.738 0.854 1.67 0.869 1.65 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 *0.834 0.853 1.86 0.838 1.85 جر ك ىرحمت الذرانيف             
 *0.788 0.864 2.63 0.917 2.60 جر ك التنفس التنتظـ            

 *0.766 0.821 8.69 0.825 8.50 جر ك الظهر عمى الزحف سباحة أداء مستوى
 0.05تستوا  جاؿ ننج *                          0.576= 0.05ننج تستوا  ال جوليك" ر"  يتك

بػػػيف نتػػػمئ   0.05إرتبمطيػػػك جالػػػك إىىػػػمئيًم ننػػػج تسػػػتوا  ن  ػػػك( و ػػػوج  9 تػػػف  ػػػجوؿ ) يتضػػػ 
التت يػرات البجنيػك وتسػتوا ايجار التهػمرا لسػبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػر ب ػض    التطبي يف ايوؿ وال من  

 ال يمس.  ننج التت يراتتتم ي ير إل   بمت جذس  , يج البىث
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 (8المقترحة باستخدام أسموب العصف الذهنى )ممحـق  التعميمية الوحدات

أسـامة كامـل ت ػؿ  التتكىىك ال  تيك الترا ع ن   بمعنتتمج الت  يتيك الوىجات تفرجات وضع تـ
ـ( 2002) عمى زكى (,16ـ( )2000) عصام حممى(، 31) ـCup (1999) كب(, 4ـ( )1999) راتب
ـــط (,13ـ( )2003) ســـمير رزق (,17) ـــى الق ـــد عم ـــو ز  (,23ـ( )2004) محم ـــاأب  Abu Zamaهم
( بم ضػػم ك إلػػ  ذلػػؾ تػػـ اعسػػت منك بػػارار السػػمجة التتكىىػػيف  ػػ  ت ػػمؿ طػػرؽ التػػجريس 29ـ( )2007)

  ػ  الت ػجيؿ تػـ ذلػؾ ن ػ  وبنػمر, السػبمىك تػمجة وتجريب تجريس ت مؿ    التيجانيك البمىث وكبرةوالسبمىك 
ات ت  يتيػػك ل ت تونػػك الت ريبيػػك وىػػج( 8) النهمئيػػك ىػػورتهم  ػػ  أىػػبىت ىتػػ  الت  يتيػػك الوىػػجات تىتػػوا

 ؽ(.90ولتجة  تمنيك أسمبيع وزتف الوىجة الواىجة )
 تحديد األهداف العامة لموحدات:

عبج أف تتسـ ايججاؼ بملوضوح والوا  يك حتم ي ب أف تحوف تىججة ىت  يسػهؿ اكتيػمر اين ػطك 
ايجػجاؼ ي ػب أف تىػمغ  ػ  ىػورة أاػراض تربويػك سػ وحيك الت  تؤ ر    الت  ـ وتى يؽ ايججاؼ, وجػذس 

يتحػػف  يمسػػهم يف جػػذس ايجػػجاؼ ت بػػر بىػػورة نمتػػك نػػف الػػت  ـ الػػذا يتو ػػع أف يى  ػػه التػػت  ـ و ػػج ىػػجج 
 البمىث ايججاؼ التمليك:

  لسبمىك الزىؼ ن   إحسمب الت تيذ الت  وتمت الت ر يك تف التفمجيـ والتىط ىمت والى مئؽ الترتبطك
 )ججؼ ت ر  (. ظهرال

  ججؼ تهمرا(. لسبمىك الزىؼ ن   الظهرإحسمب الت تيذ التراىؿ الفنيك والت  يتيك( 

  سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  إحسػػمب الت تيػػذ ات مجػػمت اي مبيػػك نىػػو اسػػتكجاـ ايسػػ وب التسػػتكجـ لػػه  ػػ  ت  ػػيـ
 )ججؼ و جان (. الظهر

 التعميمية فيما يمى: تحديد أغراض الوحدات التعميمية: حدد الباحث أغراض وحداته
 سبمىك الزىؼ ن   الظهرأف تت  ـ الت تيذ نينك البىث ايجار التهمرا ل. 

 .أف يسمنج الت تيذ ن   أجار التهمرات بملتجرج ايسهؿ بملنسبك لهـ 

   لسبمىك الزىؼ ن   الظهرأف يسمنج الت تيذ ن   تىور ايجار الىىي. 

 وىوؿ يجار التهمرة بطري ك سه ك وتجرج تنمسب.أف يت وج الت تيذ ن   أف تفحر بدبجاع ل  

 .أف ينت  ال جرة ن   ا جراؾ والفهـ واعنتبمس والتفحير 

 تصميم الوحدات التعميمية:
 جمسة العصف الذهنى:

تػػػـ اعطػػػ ع ن ػػػ  الترا ػػػع والجراسػػػمت التػػػ  اجتتػػػت بمل ىػػػؼ الػػػذجن  وذلػػػؾ لتىػػػتيـ الكطػػػوات 
 مس ن ت  ج يؽ وحمنت الكطوات حتم ي  :ا  رائيك ل  سك ال ىؼ الذجن  ن   أس
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 * تحديد ومناقشة المشكمة )الموضوع(:

ي وـ الت  ـ بهذس الكطوة ىيث ي ػرض الت ػح ك وجػ  تتت  ػك  ػ  حيفيػك اسػتي مب الت تيػذ  ال منػب 
الت ر      السبمىك وت  ـ سبمىك الزىؼ ن   الظهر ولضػتمف ن ػمح ال  سػك ي ػب إنطػمر الت تيػذ الىػج 

تػػف الت  وتػػمت نػػف التوضػػوع يف إنطػػمر التزيػػج تػػف التفمىػػيؿ  ػػج يىػػج بىػػورة حبيػػرة تػػف تسػػمىك ايجنػػ  
 تفحير الت تيذ ويىىرجـ    ت معت ضي ك.

 مراجعة مبادئ العصف الذهنى:* 

واي ضؿ    جذس الىملك أف تحتب التبمجئ ايرب ك ن   لوىك حبيرة وت  ؽ    تحمف واض  ل تيع 
 أذجمنهـ طواؿ   سك ال ىؼ الذجن . الت تيذ, ىت  تحوف   

 إعادة صياغة المشكمة )الموضوع(:* 

ي وـ الت  ـ بدنمجة ىيماك التوضوع     حؿ أسئ ك يطرىهم ن   الت تيذ ىت  يحونوا  ػ  نطػمؽ 
التوضػػوع وذلػػؾ لتنتيػػػك وا  ػػمرة تهػػػمرات التفحيػػر لػػػجيهـ, وي تبػػر التكطػػػيط لألسػػئ ك وتو يههػػػم ت يػػمر ى ي ػػػ  

التجريس بمل ىؼ الذجن , وي ب أف تتنوع ايسئ ك بيف تم ي ير ت ر ك الت تيذ وبيف تم ي ير لن مح نت يك 
  هتهـ وتجا استي مبهـ أسئ ك ن   تهمرات تكت فك تف التهمرات التجريسيك:

 تمذا ت ر وف نف ال منب الت ر      السبمىك؟ -
 ر ؟الزىؼ ن   الظهسبمىك حيؼ يتحنؾ التجرج    ت  ـ ايجار التهمرا ل -

 الزىؼ ن   الظهر ؟سبمىك ا ترح ىً   تحمنيك أجار ايجار التهمرا ل -
 العصف الذهنى:* 

تكطػػر ببػػملهـ يجار التهػػمرة حد مبػػك لألسػػئ ك  أف يتحػػف التػػ  اي حػػمر حػػؿ نػػرض الت تيػػذ تػػف يط ػػب
ن ػ   الت  نرضت  ػ  إنػمجة ىػيماك الت ػح ك, وي ػـو الحمتػب بتسػ يؿ حػؿ اي حػمر التػ  يطرىهػم الت تيػذ

 السبورة لتحوف واضىك ل  تيع وذلؾ ينه يتحف يا ت تيذ أف يبن   حرته ن   أ حمر زت ئه.
 ار:ـتقييم األفك* 

الهجؼ تف جذس الكطوة ج  ت ييـ اي حمر وتىجيج تم يتحف أكذس تنهم, حتم يتحػف أف تضػـ  حػرتيف 
لتنػػت  نػػنهـ  حػػرة  يػػجة  مب ػػك ل تطبيػػؽ, ويػػتـ الت يػػيـ  ػػ  جػػذس ال  سػػك نػػف طريػػؽ  تيػػع الت تيػػذ بتسػػمنجة 

الطفػػو الظهػػر الت  ػػـ,  ػػـ ي ػػـو الت  ػػـ  ػػ  حػػؿ جرس ب ػػرض  ػػزر تػػف ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  
 متىرحػػػػ - ىرحػػػك الػػػذراع اليسػػػر  - ىرحػػػػك الػػػذراع اليتنػػػ  - ضػػػربمت الػػػر  يف - واعنػػػزعؽ ن ػػػ  الظهػػػر

(, وب ػج اعنتهػمر تػف   سػك ال ىػؼ الػذجن  والتوىػؿ ل ػجج تػف اي حػمر تت ػه التػنفس التنػتظـ - الػذرانيف
 الت  ػـ ي ػوـ ىيػث اكػؿ ىتػمـ السػبمىكالت تيذ لإلىتمر البجن   ـ ال يمـ بتطبيؽ تم توىػ وا إليػه تػف أ حػمر ج

 الظهػػر ن ػػ  الزىػػؼ  ػػ  ت  ػػـ ايجار التهػػمرا لسػػبمىك ل تػػجرج الىػػىيىك ال  تيػػك لألسػػس و  ػػمً  اي حػػمر بترتيػػب
 لتسمنججـ    الت  ـ. الت تيذ ا ترىهم الت  ايجوات بتو ير التسمنجيف وي وـ
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  القياسات القبمية:
التىىػػػػيؿ ت تيػػػػذ الت تػػػػونتيف الت ريبيػػػػك والضػػػػمبطك  ػػػػ  ل  ػػػػمـ البمىػػػػث بػػػػد رار ال يمسػػػػمت ال ب يػػػػك

, 27يػػػػوت  وذلػػػػؾ كػػػػ ؿ  وتسػػػػتوا ايجار التهػػػػمرا لسػػػػبمىك الزىػػػػؼ ن ػػػػ  الظهػػػػر  يػػػػج البىػػػػث الت ر ػػػػ 
 الت ريبيك والضمبطك.( يوض  التحم ؤ بيف الت تونتيف 10و جوؿ )ـ, 28/2/2018

 (14جـدول )
 مستوىمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبمية لمداللة ال روق بين 

 قيد البحثالتحصيل المعرفى وسباحة الزحف عمى الظهر  
 14= 2=ن1ن

وحدة  المتغيــرات
 القياس

 قيمة "ت" الضابطة التجريبية
2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

 

 0.445 0.826 12.25 0.793 12.15 جر ك التحصيل المعرفى
 0.084 0.859 2.44 0.867 2.46 جر ك الظهر ن   واعنزعؽ الطفو

 0.141 0.862 2.26 0.657 2.23 جر ك ضربمت الر  يف
 0.130 0.833 1.73 0.828 1.71 جر ك ىرحك الذراع اليتن 
 0.162 0.916 1.65 0.865 1.69 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 0.127 0.861 1.79 0.846 1.76 جر ك ىرحمت الذرانيف             
 0.203 0.849 2.60 0.925 2.65 جر ك التنفس التنتظـ            

 0.128 0.853 8.47 0.839 8.50 جر ك الظهر ن   الزىؼ سبمىك أجار تستوا
  2.056= 0.05ال جوليك ننج تستو  ت نويك   يتك "ت"

بػػيف  0.05نػػجـ و ػػوج  ػػروؽ ذات جعلػػك إىىػػمئيك ننػػج تسػػتوا ت نويػػك  (10يتضػػ  تػػف  ػػجوؿ )
وتسػتوا ايجار التهػمرا لسػبمىك الزىػؼ التىىػيؿ الت ر ػ  الت تونػك الت ريبيػك والت تونػك الضػمبطك  ػ  

 , تتم ي ير إل  تحم ؤ ت تونت  البىث.ن   الظهر  يج البىث
  الدراسـة األساسـية:

ن ػ  الت تونػك الت ريبيػك  الت تػرح بمسػتكجاـ أسػ وب ال ىػؼ الػذجن   مـ البمىث بتطبيؽ البرنػمت 
إلػػػ   4/3وذلػػػؾ كػػػ ؿ الفتػػػرة تػػػف ؽ( 90( وىػػػجات وزتػػػف الوىػػػجة الواىػػػجة )8ولتػػػجة  تمنيػػػك أسػػػمبيع ل ػػػجج )

نطمر نتوذج  ـ, حتم  مـ بملتجريس ل ت تونك الضمبطك بملطري ك الت  يجيك وج   رح ايجار26/4/2018 وا 
 ػًم وو  ,تىػت نفػس ال ػروط والظػروؼ والتو يتػمت التػ  تػـ التػجريس بهػم ل ت تونػك الت ريبيػك والتجريب ن يػه

 .يوض  طري ك التجريس لت ؾ الترى ك لت  يتمت التنهمج التطور الذا
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 القياسـات البعديـة:
تـ إ رار ال يمسمت الب جيك ن   الت تػونتيف الت ريبيػك والضػمبطك  ػ  التىىػيؿ الت ر ػ  وتسػتوا 

وتىػػت ـ, 2018/ 30/4, 29ار التهػمرا لسػبمىك الزىػػؼ ن ػ  الظهػػر  يػج البىػػث وذلػؾ كػػ ؿ يػوت  ايج
 .يكال ب  متنفس الظروؼ وال روط الت  تـ  يهم ال يمس

 المعالجـات اإلحصائيـة:
والػػػػذا ي ػػػػتتؿ ن ػػػػ  ( SPSSاسػػػػتكجـ البمىػػػػث ىزتػػػػك البرنػػػػمت  ا ىىػػػػمئ  ل   ػػػػوـ اع تتمنيػػػػك )

 - ت متػػؿ اعلتػػوار -الوسػػيط - اعنىػػراؼ الت يػػمرا - التتوسػػط الىسػػمب التمليػػك: )ا ىىػػمئيك الت مل ػػمت 
 نسب التىسف(. –لجعلك الفروؽ  اكتبمر "ت" -النسبك التئويك – ت متؿ اعرتبمط

 جـرض ومناقشـة النتائـع
 (11جـدول )

 التحصيلمتوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية فى  نبي ال روق داللة
 الزحف عمى الظهر قيد البحث  المهارى داءومستوى األ المعرفى

 14ن= 

 راتـالمتغي
 وحدة
 القياس

 قيمة "ت"     القياس البعدى         القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

 *17.861 1.254 19.50 0.793 12.15 جر ك التحصل المعرفى
 *5.990 0.472 4.10 0.867 2.46 جر ك الطفو واعنزعؽ ن   الظهر

 *7.807 0.358 3.85 0.657 2.23 جر ك ضربمت الر  يف

 *3.565 0.353 2.60 0.828 1.71 جر ك ىرحك الذراع اليتن 

 *3.158 0.414 2.53 0.865 1.69 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 *3.744 0.322 2.70 0.846 1.76 جر ك ىرحمت الذرانيف             

 *3.751 0.512 3.75 0.925 2.65 جر ك التنفس التنتظـ            

 *12.103 0.619 12.00 0.839 8.50 جر ك تستوا أجار سبمىك الزىؼ ن   الظهر    
 0.05جاؿ ننج تستوا  *                          2.160= 0.05ننج تستوا  ال جوليك" ت"  يتك

بيف ال يمسمت ال ب يػك  0.05ننج تستوا  إىىمئيك الكج  روؽ جو و  (11)  جوؿنتمئ   تف يتض 
وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لسػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر التىىػػيؿ الت ر ػػ    ػػ  والب جيػػك ل ت تونػػك الت ريبيػػك

 متىرحػ - ىرحك الذراع اليسػر  - ىرحك الذراع اليتن  - ضربمت الر  يف - الطفو واعنزعؽ ن   الظهر)
  برنػػمتال أف اسػػتكجاـإلػػ  ال يمسػػمت الب جيػػك, وير ػػع البمىػػث ذلػػؾ  لىػػمل و ( التنػػتظـالتػػنفس  - الػػذرانيف

لػػه تػػم ير  الت ريبيػػك  طبػػؽ ن ػػ  أ ػػراج الت تونػػك ذوالػػ الت  يتػػ  الت تػػرح بمسػػتكجاـ أسػػ وب ال ىػػؼ الػػذجن 
نت يػػك  تػػف كػػ ؿذلػػؾ و  سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػػر ت  ػػـتسػػتوا التىىػػيؿ الت ر ػػ  وسػػرنك ن ػػ   إي ػػمب 
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البرنػػمت   والت ترىػػمت والن ػػمط الف  ػػ  لتوليػػج اي حػػمر وال ىػػؼ الػػذجن  ال تػػمن   ػػ  أ ػػزار تبػػمجؿ اي حػػمر
نتػػمج اي حػػمر ال يػػجة التػػ  سػػمنجتهوالػػذا سػػمنج ن ػػ  إتػػجاج الت تيػػذ ب ػػجرتهـ الت تػػرح   ػػ   ـن ػػ  التفحيػػر وا 
  الت ريبيك بىورة  يجة. ل ت تونك تستوا أجار سبمىك الزىؼ ن   الظهرتىسيف 

ـ( أف ال ىػؼ الػذجن  طري ػك تػؤ رة 1999) ناصر عبد الرازق محمدوجذا يتفؽ تع تم أ مر إليه 
 نتػػمج أ حػػمر ح يػػرة وتتيػػزة ولتىجيػػج أا تػػف جػػذس اي حػػمر  ػػج تحػػوف ىػػؿ ل ت ػػح ك, وال ىػػؼ الػػذجن  يحػػوف 

تسػك ن ػر  ػرجًا حتػم ي ػب أف يحػوف  ػ  أح ر تم يرًا ننجتم يتـ    ت تونك تحونك تػف نػجج ع يزيػج نػف ك
بيئك تهيمة وتريىك,  دذا   ر الت مرحوف بملىريك والراىك  سوؼ ي ىفوف ب  ولهـ وينت وف أ حمر إبجانيػك 

تحمنيك بنمر أ حمرجـ ن   أ حمر اآلكريف. )  (16:  26وا 
 ـ( أف ال ىػػؼ الػػذجن  جػػو2003) Beebe & Masterson بيــب وماسترســون ي ػػيرحتػػم 

 30تت ججة. ) ىؿ أا  ت ح ك و ج تـ تىتيته لتسمنجة أ راج الت تونك ن   إنتمج ى وؿ ابتحمريهالتجكؿ ل
ىيث ذحر أف ال ىػؼ الػذجن  أسػ وب ـ( 2004) مختار محمود قعبد الراز, وجذا تم أ مر إليه (184: 

وايتػمف بتػم يسػت  ي  ع ن   التفحير ا بجان  ويط ؽ الطم مت الحمتنك ننج الت تيػذ  ػ   ػو تػف الىريػك 
حبر حـ تف اي حمر لت مل ك  تتج ن   ىريك التفحير ويستكجـ    توليج أبظهور حؿ اآلرار واي حمر ىيث ي
 (18:  14. )توضوع تف التوضونمت الت ترىك

  ػ  الػذجن  ال ىػؼ اسػتكجاـ إلػ  يىتػمج الت  ػـأف  (ـ2008) الكـريم العبـد حسين بن راشدويؤحج 
الت  ـ أف جذا ايس وب تفيج لتوليج اي حمر والى وؿ ل ت ح ت حتم ي تػؿ ن ػ  زيػمجة توا ؼ ح يرة, وسي ج 

وتنتيػػػك التىىػػػيؿ الجراسػػػ  ل طػػػ ب ويطػػػرج الت ػػػؿ نػػػنهـ ويػػػج  هـ تػػػم  يهػػػم تػػػف التىػػػجا واسػػػت مرة الػػػذجف 
 (29:  10ل ت مرحك بن مط. )

الت ر ػػ  إلػػ  التػػم ير حتػػم ير ػػع البمىػػث ت ػػجـ ت تيػػذ الت تونػػك الت ريبيػػك  ػػ  تسػػتوا التىىػػيؿ 
ايجار  ا ي مب  عستكجاـ البرنمت  الت  يت  التت رح وتم يو رس تػف ت  وتػمت وت ػمرؼ  جيػجة وتتنونػك نػف

الفنػػ  لسػػػبمىك الزىػػػؼ ن ػػػ  الظهػػػر, حتػػػم أف البرنػػػمت  الت  يتػػػ  يػػػو ر الت ذيػػػك الر  يػػػك التػػػ  تسػػػمنج ن ػػػ  
محمـد لط ـى مصـط ى عبـد السـميع و حػً  تػف ىيػث ي ػير  تىىي  ايكطمر وت مل تهم تف ك ؿ الت ػويـ

ـ( إلػ  أف اسػتكجاـ الوسػػمئؿ الت  يتيػك  ػ  نت يػك الت  ػيـ تتػج التػت  ـ بملت ذيػػك 2001) وصـابر عبـد المـنعم
 (33:  25الرا  ك ينت  ننهم زيمجة    الت  ـ. )
(, 7) ـ(2013)جمال حـافظ  يمان, إ(33ـ( )2007) Nonis نونيسويتفؽ ذلؾ تع جراسك حػً  

عبــد اب عبــد الحســين (, 19) ـ(2013) حمــزة أبــو بكــر ىمجــد(, 12)ـ( 2013) زينــب أحمــد محمــود
 . (20ـ( )2015) محمد إبراهيم سممان (,15ـ( )2014) حاجيه
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 اتتوجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســ ايوؿ الػػذا يػػنص ن ػػ  " الفػػرض ىػػىك يتى ػػؽ وبهػػذا
ومســتوى  المعرفــى التحصــيل فــى الــذهى العصــف أســموب تتبــع التــى التجريبيــة لممجموعــة يــةوالبعد يــةالقبم

 ". يةالبعد اتقيد البحث لصالح القياس عمى الظهراألداء المهارى لسباحة الزحف 
 (12جـدول )

 متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة فى نبي ال روق داللة
 المهارى الزحف عمى الظهر  داءالتحصيل المعرفى ومستوى األ 

 14ن= 

 راتـالمتغي
 وحدة
 القياس

 قيمة "ت"     القياس البعدى         القياس القبمى
1ع±  1س   المحسوبة

2ع±  2س   
 

 *3.413 2.341 14.60 0.826 12.25 جر ك التحصل المعرفى
 *2.221 0.493 3.05 0.859 2.44 جر ك الطفو واعنزعؽ ن   الظهر

 *2.211 0.437 2.85 0.862 2.26 جر ك الر  يفضربمت 

 *2.245 0.241 2.27 0.833 1.73 جر ك ىرحك الذراع اليتن 

 *2.209 0.347 2.25 0.916 1.65 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 *2.243 0.263 2.35 0.861 1.79 جر ك ىرحمت الذرانيف

 *2.167 0.459 3.18 0.849 2.60 جر ك التنفس التنتظـ

 *2.222 0.913 9.24 0.853 8.47 جر ك سبمىك الزىؼ ن   الظهر     أجار تستوا
 0.05جاؿ ننج تستوا  *                          2.160= 0.05ننج تستوا  ال جوليك" ت"  يتك

بيف ال يمسمت ال ب يػك  0.05جالك إىىمئيك ننج تستوا   روؽ جو و ( 12) جوؿ نتمئ  يتض  تف 
الضػمبطك  ػ  التىىػيؿ الت ر ػ  وتسػتوا ايجار التهػمرا لسػبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػر والب جيك ل ت تونػك 

 -ىرحػػػك الػػػذراع اليسػػػرا  - ىرحػػػك الػػػذراع اليتنػػػ  - ضػػػربمت الػػػر  يف -الطفػػػو واعنػػػزعؽ ن ػػػ  الظهػػػر )
 ر ع ذلؾ إل  استكجاـ ايس وب الت  يج يو  مت الب جيك,ولىمل  ال يمس (التنفس التنتظـ - الذرانيف متىرح

ال فظػػ  ل تهػػمرات  يػػج البىػػث  ال ػػرح ن ػػ   تتػػجي  ذ  طبػػؽ ن ػػ  أ ػػراج الت تونػػك الضػػمبطك والػػذالتتبػػع والػػ
 الكطػػوات الت  يتيػػكوالتزاتػػه بت ػػجيـ ت تونػػك تػػف  الت  ػػـ ػػوـ بػػه يوالتط ػػوب ت  تهػػم وحػػذلؾ النتػػوذج الػػذ  

أ نػػمر  التت  تػػيفتتمب ػػك و  وتىػػىي  ايكطػػمر التػػت  ـالتتجر ػك تػػف السػػهؿ ل ىػػ ب والتتمرسػػك والتحػػرار تػف 
نطػػمر الت ذيػػك الرا  ػػك لهػػـ  تي ػػم  ػػ  و ػػت واىػػج  يػػث يتػػي  ذلػػؾ  ػػرص ل ػػت  ـ تتػػم يػػؤ ر إي مبيػػًم ىايجار وا 

الت ػػجـ الػػذ   ت  ػػـ تهػػمرة سػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  الظهػر وتسػػتوا تىىػػي هـ الت ر ػ . حتػػم ير ػػع البمىػث ن ػ 
ذج وتىػىي   ػـو ن ػ  ال ػرح ال فظػ  وأجار النتػو طرأ ن   الت تونػك الضػمبطك إلػ  أف الطري ػك الت تػمجة ت

والتتمرسك والتحرار تف  هك التت  ـ وجذا ب   ؾ يو ر ل تت  ـ  رىػك  يػجة ل ػت  ـ  ايكطمر تف  بؿ الت  ـ
 .تتم يؤ ر بجور إي مب  ن   حفمرة ايجار
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ــانيزتػػف وتتفػػؽ نتػػمئ  جػػذس الجراسػػك تػػع نتػػمئ  جراسػػك حػػؿ  ــز   (,32ـ( )2003)  Ibanezإيب بيري
Perez (2003( )34ـ,) ـ( 2013) مصـــط ى رمضـــان أحمـــد(, 12)ـ( 2013) زينـــب أحمـــد محمـــود

ــه ,(24) ــد الحســين حاجي ــد اب عب ــراهيم ســممان (,15ـ( )2014) عب والتػػ  ( 20ـ( )2015) محمــد إب
أجت إلػػ  أحػػجت نتػػمئ هـ إلػػ  أف الطري ػػك الت  يجيػػك والتػػ  ت تتػػج ن ػػ  ال ػػرح ال فظػػ  وأجار النتػػوذج ال ت ػػ  

 استي مب التت  ـ ل تهمرات الىرحيك وت  تهم ب حؿ إي مب .
 اتتوجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين القياسـوبهذا يتى ؽ ىىك الفرض ال ػمن  الػذا يػنص ن ػ  " 

ومسـتوى األداء  فـى التحصـيل المعرفـىلممجموعـة الضـابطة التـى تتبـع أسـموب األوامـر  يـةوالبعد يةالقبم
 ". يةالبعد اتقيد البحث لصالح القياس ى الظهرعمالمهارى لسباحة الزحف 

 (13جـدول )
 والضابطةالتجريبية  تينلممجموع البعدية متوسطات القياساتداللة ال روق اإلحصائية بين 

 لسباحة الزحف عمى الظهر  المهارى داءالتحصيل المعرفى ومستوى األفى 
 14= 2=ن1ن

 المتغيــرات
وحدة 
 القياس

 قيمة "ت" الضابطة التجريبية
2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

 

 *9.408 2.341 14.60 1.254 19.50 جر ك التحصيل المعرفى

طن
 الب

عمى
ف 

لزح
ة ا

باح
س

 

 *7.844 0.493 3.05 0.472 4.10 جر ك الطفو واعنزعؽ ن   الظهر

 *9.026 0.437 2.85 0.358 3.85 جر ك ضربمت الر  يف

 *3.937 0.241 2.27 0.353 2.60 جر ك ىرحك الذراع اليتن 

 *2.643 0.347 2.25 0.414 2.53 جر ك ىرحك الذراع اليسرا

 *4.293 0.263 2.35 0.322 2.70 جر ك ىرحمت الذرانيف

 *4.227 0.459 3.18 0.512 3.75 جر ك التنفس التنتظـ

 *12.758 0.913 9.24 0.619 12.00 جر ك تستوا أجار سبمىك الزىؼ ن   الظهر
 0.05تستوا جاؿ ننج *                         2.056= 0.05 يتك "ت" ال جوليك ننج تستوا 
ال يمسمت الب جيك بيف  0.05إىىمئيًم ننج تستوا  جالكو وج  روؽ ( 13)يتض  تف نتمئ   جوؿ 

الزىػػؼ اكتبػػمر التىىػػيؿ الت ر ػػ  وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لسػػبمىك   ػػ ل ت تػػونتيف الت ريبيػػك والضػػمبطك 
ىرحػػك الػػػذراع  - ىرحػػػك الػػذراع اليتنػػ  - ضػػربمت الػػر  يف -الطفػػو واعنػػزعؽ ن ػػػ  الظهػػر ن ػػ  الظهػػر )

الفػروؽ ت ػؾ  ر ػع البمىػثويالت ريبيػك,  الت تونػك لىػمل و  (التنػتظـ التػنفس - الػذرانيف متىرحػ - اليسػر 
أف ال ىػػػؼ بمسػػػتكجاـ أسػػػ وب ال ىػػػؼ الػػػذجن , ىيػػػث  الت  يتػػػ برنػػػمت  اللتىتػػػوا  ا ي ػػػمب إلػػػ  التػػػم ير 

يسػػػمنج ن ػػػ  تىػػػور تهػػػمرة سػػػبمىك الزىػػػؼ ن ػػػ  الظهػػػر وي  ػػػؿ الت تيػػػذ ي ت ػػػوف أذجػػػمنهـ يجار التهػػػمرة 
نت يػك الػت  ـ سػه ك و ػي ك  ول وىوؿ ي ضؿ الوسمئؿ لتمجيػك التهػمرة, حتػم يسػمنج ن ػ   هػـ التهػمرة وي  ػؿ
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ف أ حمرجـ, بينتم تفت ر الطري ك التػ  كضػ ت لهػم الت تونػك الضػمبطك وي ط  ل ت تيذ ىريك    الت بير ن
 لهذس ايسبمب ىيث انتتجت ن   أس وب  ال رح ال فظ  وأجار النتوذج ال ت     ط.

( ـ2008) الحيمة توفيق مرعي ومحمد محمودـ(, 2005) زهرة جميل صالحي ير حً  تف  ىيث
راسػ  التط ػوب تػنهـ بتسػتو  ا ت ػمف التىػجج إذا أكػذ ب ػيف أف ت ظـ التت  تيف يتحنهـ ت  ػـ التوضػوع الج

اعنتبػػػمر تيػػػولهـ وت ػػػر تهـ السػػػمب ك وتػػػوا ر لهػػػـ تػػػجريس  يػػػج وو ػػػت حػػػم   ل ػػػت  ـ يتنمسػػػب تػػػع ت طيػػػمتهـ 
 (154:  8) (129:  11) ال كىيك.

ــرازق محمــدويتفػػؽ ذلػػؾ تػػع نتػػمئ  جراسػػمت حػػؿ تػػف   أحمــد عبــد(, 26ـ( )1999) ناصــر عبــد ال
( ن   أف استكجاـ ال ىؼ الذجن  يؤ ر 33ـ( )2005) Nonis سنوني (,3ـ( )2001) عبادة المطيف

 إي مبيُم ن   تىسيف ايجار التهمرا.
 اتتوجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين القياسـوبهذا يتى ؽ ىىك الفرض ال ملث الػذا يػنص ن ػ  " 

ومستوى األداء المهارى لسباحة الزحف  فى التحصيل المعرفىالضابطة و التجريبية تين لممجموع يةالبعد
 ". قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية عمى الظهر

 (14جـدول )
 المعرفى ة لممجموعة التجريبية فى التحصيلالبعدي اتمعامل االرتباط بين القياس
 الزحف عمى الظهر قيد البحث المهارى داءومستوى األ

 14ن= 

 المتغيرات
التحصيل  

 المعرفى

الط و 
واالنزالق 

 الظهر عمى

ضربات 
 الرجمين

حركة 
الذراع 
 اليمنى

حركة 
الذراع 
 اليسرى

حركات 
 الذراعين

التن س 
 المنتظم

سباحة  مستوى
الزحف عمى 

 الظهر
التحصيل  

 *0.719 *0.586 *0.618 *0.594 *0.603 *0.572 *0.632  المعرفى
 0.05تستوا جاؿ ننج *                           0.576= 0.05 يتك "ر" ال جوليك ننج تستوا 

و وج ن  ك ارتبمطيه تو بػك جالػك إىىػمئيًم بػيف التىىػيؿ الت ر ػ  ( 14يتض  تف نتمئ   جوؿ )
 - الػر  يفضػربمت  -الطفػو واعنػزعؽ ن ػ  الظهػر وتستوا ايجار التهمرا لسبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػر )

, و يتػك جػذا اعرتبػمط  (التنػتظـ التػنفس - الػذرانيف متىرحػ -ا ىرحك الػذراع اليسػر  - ىرحك الذراع اليتن 
(, وير ػػػع البمىػػػث جػػػذا اعرتبػػػمط إلػػػ  تػػػم ير ال ىػػػؼ الػػػذجن  ن ػػػ  تسػػػتوا التىىػػػيؿ الت ر ػػػ  0.719)

جـ ن ػ  ايجار التهػمرا لسػبمىك ل ت تونك الت ريبيك والذا  حؿ ىورة ل تهمرة    ذجف الت تيذ تتم سمنج
الزىؼ ن   الظهر بم ضؿ  حؿ تتحف, حتم أف توا ر الت  وتمت والت مرؼ نف التهمرة  بؿ أجائهم وتكيػؿ 

زهــرة الت تيػػذ ل تهػػمرة يسػػمنجس ن ػػ  ت  ػػ  ايكطػػمر التػػ  يتحػػف أف ي ػػع  يهػػم, ويتفػػؽ ذلػػؾ تػػع نتػػمئ  جراسػػك 
 ؿ الجراس  أ ر اي مب  ن   التستوا التهمرا.( ىيث تؤحج أف ل تىىي11ـ( )2005) جميل صالح
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توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا وبذلؾ يتى ؽ ىىك الفرض الرابع الذا ينص ن   "  
 ." قيد البحث عمى الظهربين التحصيل ومستوى األداء المهارى لسباحة الزحف 

 (15دول )ـج
 والضابطة التجريبية القياسات البعدية عن القبمية لممجموعتين  نسب التحسن بين

 فى التحصيل المعرفى ومستوى األداء المهارى لسباحة الزحف عمى الظهر 
 14= 2=ن1ن

نسبة  التجريبية راتـالمتغي
 :التحسن

نسبة  الضابطة
 ال روق :التحسن

 بعدى قبمى بعدى قبمى
 41.31 19.18 14.60 12.25 60.49 19.50 12.15 التحصيل المعرفى

 41.67 25.00 3.05 2.44 66.67 4.10 2.46 الطفو واعنزعؽ ن   الظهر
 46.54 26.11 2.85 2.26 72.65 3.85 2.23 ضربمت الر  يف

 20.84 31.21 2.27 1.73 52.05 2.60 1.71 ىرحك الذراع اليتن 
 47.45 36.36 2.25 1.65 49.70 2.53 1.69 ىرحك الذراع اليسرا

 22.12 31.29 2.35 1.79 53.41 2.70 1.76 ىرحمت الذرانيف             
 19.20 22.31 3.18 2.60 41.51 3.75 2.65 التنفس التنتظـ            

ن ػػ   الزىػػؼ سػػبمىك تسػػتوا أجار
 32.09 9.09 9.24 8.47 41.18 12.00 8.50     الظهر

 

ل ت تػػونتيف نػػف ال ب يػػك  يػػكالب ج متبػػيف ال يمسػػ( و ػػوج نسػػب تىسػف 15 ػػجوؿ )نتػػمئ  يتضػ  تػػف 
الطفػػو الظهػػر )سػػبمىك الزىػػؼ ن ػػ  التىىػػيؿ الت ر ػػ  وتسػػتوا ايجار التهػػمرا لالت ريبيػػك والضػػمبطك  ػػ  
 متىرحػػػ - ىرحػػػك الػػػذراع اليسػػػر  - ىرحػػػك الػػػذراع اليتنػػػ  - ضػػػربمت الػػػر  يف -واعنػػػزعؽ ن ػػػ  الظهػػػر 

الت تونػك الضػمبطك ىيػث تفو ػت الت تونػك الت ريبيػك  ػ  جػذس النسػب ن ػ  (, التنػتظـ التنفس - الذرانيف
 ػػػ  الطفػػػو  تراوىػػػت نسػػػب التىسػػػف بػػػيف ال يمسػػػمت ال ب يػػػك وال يمسػػػمت الب جيػػػك لػػػجا الت تونػػػك الت ريبيػػػكو 

:(, و ػػػػػ  ىرحػػػػػك الػػػػػذراع اليتنػػػػػ  72.65:(, و ػػػػػ  ضػػػػػربمت الػػػػػر  يف )66.67واعنػػػػػزعؽ ن ػػػػػ  الظهػػػػػر )
:(, و ػػػ  التػػػنفس 53.41:(, و ػػػ  ىرحػػػمت الػػػذرانيف )49.70راع اليسػػػرا ):(, و ػػ  ىرحػػػك الػػػذ52.05)

:(, و ػ  تسػتوا 41.18:(, و   تستوا ايجار التهػمرا لسػبمىك الزىػؼ ن ػ  الظهػر )41.51التنتظـ )
 :(.60.49التىىيؿ الت ر   )

   الطفو  لضمبطكتراوىت نسب التىسف بيف ال يمسمت ال ب يك وال يمسمت الب جيك لجا أ راج الت تونك ابينتم 
:(, و ػػػػػ  ىرحػػػػػك الػػػػػذراع اليتنػػػػػ  26.11:(, و ػػػػػ  ضػػػػػربمت الػػػػػر  يف )25.00واعنػػػػػزعؽ ن ػػػػػ  الظهػػػػػر )

:(, و ػػػ  التػػػنفس 31.29:(, و ػػػ  ىرحػػػمت الػػػذرانيف )36.36:(, و ػػػ  ىرحػػػك الػػػذراع اليسػػػرا )31.21)
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 ػػػ  تسػػػتوا :(, و 9.09:(, و ػػػ  تسػػػتوا ايجار التهػػػمرا لسػػػبمىك الزىػػػؼ ن ػػػ  الظهػػػر )22.31التنػػتظـ )
 :(, وحمنت الفروؽ بيف النسب  تي هم لىمل  الت تونك الت ريبيك.19.18التىىيؿ الت ر   )

برنػػمت  اللتىتػػوا  ا ي ػػمب أ ػػراج الت تونػػك الت ريبيػػك إلػػ  التػػم ير  الفػػروؽ لىػػمل  ر ػػع البمىػػثوي
يزيػػػج تػػػف ت ػػػمرب التت  تػػػيف ىيػػػث يػػػج ع  هىيػػػث أنػػػ الت تػػػرح بمسػػػتكجاـ أسػػػ وب ال ىػػػؼ الػػػذجن الت  يتػػػ  
ال ت يػػك الت  يتيػػك وتتمب ػػك ن ػػمط الػػجروس بن ػػمط لكػػر أح ػػر نت ػػًم   ػػ إلػػ  الت ػػمرحك ا ي مبيػػك  التت  تػػيف

الػت  ـ ىيػث   ػ الطري ػك الت  يجيػك )التتب ػك(   ػ وجػذا تػم ع يتػو ر  الػت  ـينبع أ نػمر  الذ  ـيتىؿ بمجتتمته
التت  تػػػيف نىػػػو تتمرسػػػك الن ػػػمط  وجا  يػػػهلتكت فػػػك ي تػػػؿ ن ػػػ  إ ػػػمرة اجتتػػػمـ ا ايجوات ال رضػػػيكمر يػػػأف اكت
 .وزيمجة بذؿ ال هج وال  ك بملنفس الىرح 

 Singer & Walterسنجر وولتر(, 22ـ( )2000) محمد عمى القطويتفؽ جذا تع أ مر إليػه 
 الهمج ػػػػك بمل ت يػػػػك ( إلػػػػ  أف اسػػػػتكجاـ الوسػػػػمئؿ الت  يتيػػػػك وايجوات التسػػػػمنجة تػػػػف ال واتػػػػؿ36) ـ(2000)

أنهػػم  ػػزرًا جمتػػًم ل رت ػػمر بت  ػػيـ تهػػمرات السػػبمىك, ىيػػث أنهػػم تسػػمنج التػػت  ـ ن ػػ  احتسػػمب  ىيػػث الت  يتيػػك
التهمرات الىرحيك احتسمبًم حمتً  وتسمنج ن   الت  ب ن   نمتؿ الكوؼ واكتىمر الزتف التكىػص لحػؿ 

 إتحمنيك ت  ـ الىرحمت الى بك. ترى ك ت  يتيك وا  مرة الجا  يك ل ت يك الت  ـ وتسهيؿ
( أف نسػػبك التىسػػف  ػػ  تسػػتوا 5) ـ(2008) كــرم كمــال مــ مونأ نتػػمئ  جراسػػكتػػع  ذلػػؾيتفػػؽ حتػػم 

ايجار التهػػػمر  لػػػجا الت تونػػػك الت ريبيػػػك التػػػ  اتب ػػػت أسػػػ وب ال ىػػػؼ الػػػذجن  حمنػػػت أ ضػػػؿ تػػػف نسػػػبك 
 .والت  اتب ت أس وب ال رح وال رض التىسف    نفس التت يرات لجا الت تونك الضمبطك

توجد نسب تحسن بين القياسات البعدية وبذلؾ يتى ؽ ىىك الفرض الكمتس الذا ينص ن   " 
عمـى لممجموعتين التجريبية والضابطة فـى التحصـيل المعرفـى ومسـتوى األداء المهـارى لسـباحة الزحـف 

 ". المجموعة التجريبية قيد البحث لصالح الظهر
 والتوصـيات  خالصاتاالست

 :خالصاتأواًل: االست
التىىيؿ سمجـ بطري ك اي مبيك    تىسف تستوا  البرنمت  الت  يت  بمستكجاـ أس وب ال ىؼ الذجن  -1

ضربمت  -الطفو واعنزعؽ ن   الظهر ) لسبمىك الزىؼ ن   الظهر وتستوا ايجار التهمراالت ر   
ت تيذ ل( التنفس التنتظـ - الذرانيف متىرح -ىرحك الذراع اليسرا  - ىرحك الذراع اليتن  - الر  يف

 .الت تونك الت ريبيك

تستوا التىىيؿ الت ر      و جت  روؽ ذات جعلك إىىمئيك بيف الت تونتيف الت ريبيك والضمبطك  -2
 .بيكت تيذ الت تونك الت ري لىمل و لسبمىك الزىؼ ن   الظهر  يج البىث  وتستوا ايجار التهمرا

تسػتوا التىىػيؿ تىسػف نسب  الت تونك الضمبطك   ت تيذ ن   الت تونك الت ريبيك ت تيذ ت تفو  -3
 الت ر    يج البىث. 
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لسػبمىك  تسػتوا ايجار التهػمراتىسػف نسػب  الت تونك الضػمبطك  ػ ن   ت الت تونك الت ريبيك تفو  -4
ىرحػك  - ىرحك الػذراع اليتنػ  - ضربمت الر  يف -الطفو واعنزعؽ ن   الظهر الزىؼ ن   الظهر )

 (.التنفس التنتظـ - الذرانيف متىرح -الذراع اليسرا 

 ثانيًا: التوصـيات:
لسػػبمىك  ايجار التهػمرا ػ  ت  ػـ  أسػػ وب ال ىػؼ الػذجن تطبيػؽ البرنػمت  الت  يتػ  الت تػرح بمسػتكجاـ  -1

ىرحػك  - الذراع اليتن ىرحك  - ضربمت الر  يف -الطفو واعنزعؽ ن   الظهر الزىؼ ن   الظهر )
لتم أ بتتػه نتػمئ  جػذس  الترى ك التتوسطكت تيذ ل( التنفس التنتظـ - الذرانيف متىرح -الذراع اليسرا 

 الجراسك.

 مستكجاـ أس وب ال ىؼ الذجن  لتم له تف تم ير إي مب   ػ  ر ػع تسػتوا نجاج الت  ـ ب إنجاج برات  -2
  .هت ر يك الكمىك بأجار التهمرات التجريسيك وزيمجة الىىي ك ال

ايكػػرا  الػػذجن  وت مرنتػػه بطػػرؽ التػػجريس التزيػػج تػػف البىػػوث الت ريبيػػك ن ػػ  إسػػتكجاـ ال ىػػؼ إ ػػرار -3
  .   الت معت ايكرا  من يتهلتى يؽ وا  بمت تجا 

 المراجـع العربيــة واألجنبيـة:
 أوال: المراجـع العربيــة:

  ػ  التنػمج  والت ر ػك التربويػك التىػط ىمت ت  ػـ :(2447) الجمـل أحمـد عمى المقانى، حسين أحمد -1

 .ال مجرة الحتب, نملـ ,2ط ,التجريس وطرؽ

 جراسػك ,اعبتحمريػك ل ت ػح ت والى ػوؿ الػذجن  ال ىػؼ أسػ وب :(2444) أحمـد عبـد المطيـف عبـادة -2

 .التنيم  مت ك التربيك, ح يك ت  ك ,وا نتمج الكجتمت ت معت    تتنونك وتطبي يك نظريك

 الحتػمب ترحػز ,والتطبي يػك النظريػك ل ت ػح ت اعبتحمريػك الى ػوؿ :(2441) المطيـف عبـادةأحمـد عبـد  -3

 ., ال مجرةل ن ر

   , ال مجرة.3: ت  يـ السبمىك, جار الفحر ال رب , ط(1999كامل راتب ) أسامة -4
الػػذجن  ن ػػ  ت  ػػـ ب ػػض تهػػمرات حػػرة  ال ىػػؼ أسػػ وب اسػػتكجاـ : تػػم ير(2448أكــرم كمــال مــ مون ) -5

 الس ك, رسملك تم ستير اير تن ورة, ح يك التربيك الريمضيك ل بنيف,  مت ك ى واف. 
: الت ر ػػك الريمضػػػيك, جار الفحػػر ال ربػػػ , (1999أنـــور الخـــولى، محمــود عبـــد ال تـــاح عنـــان ) أمــين -6

  ال مجرة.
 ػػػ  تنتيػػػك   لػػػال ىػػػؼ الػػػذجن  بمسػػػتكجاـ الىمسػػػب اآل أسػػػ وب : تػػػم ير(2413)جمـــال حـــافظ  إيمـــان -7

, رسملك تم سػتير الريمضيك لجا طملبمت ح يك التربيك الريمضيك اعبتحمر الىرح  ل  روض
 اير تن ورة, ح يك التربيك الريمضيك,  مت ك طنطم.
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والتوزيػػع, : تفريػػج الت  ػػيـ, جار الفحػػر ل طبمنػػك والن ػػر (2448) الحيمــة مرعــي ومحمــد محمــود توفيــق -8
 نتمف, ايرجف.

  ال مجرة. الحتب, نملـ ,التجريس : تهمرات(2441) زيتون حسين حسن -9

 ال ربيػك التت حػك الت ػمرؼ, وزارة ,الػذجن  ال ىػؼ إسػتراتي يك :(2448) الكريم العبد حسين بن راشد -10

 .الس وجيك

 السبمىك تمجة والتهمرا    الت ر   بملتىىيؿ ون  ته اعبجان  التفحير (:2445) صالح جميل زهرة -11

 الريمضػيك, التربيػك ح يػكرسػملك  تم سػتير ايػر تن ػورة,  ,ايولػ  الجراسػيك السػنك لطػ ب

   .التوىؿ  مت ك

ال ىػؼ الػذجن  بػجرس التربيػك الريمضػيك  إسػتراتي يك من يػك اسػتكجاـ : (2413)محمـود  زينب أحمد -12
, رسػػػملك تم سػػػتير ايػػػر تن ػػػورة, ح يػػػك لت تيػػػذات الىػػػؼ ايوؿ اعنػػػجاجا ن ػػػ  اعبتحػػػمر

  مت ك التنىورة. التربيك الريمضيك, 

 : التوسونك ال  تيك لريمضك السبمىك, تطمبع ال مترا, ن تمف. (2443سمير رزق ) -13

التبػمجئ والكطػوات, ت  ػك الت  ػـ,  –: ال ػجح الػذجن , التفهػـو (2444عبد الـرازق مختـار محمـود ) -14
                                          ح يك التربيك,  مت ك أسيوط.   

: تػػم ير اسػػتكجاـ ب ػض الوسػػمئط التنفػػرجة ن ػػ  ت  ػػـ سػػبمىك (2414عبــد اب عبــد الحســين حاجيــه ) -15
الزىػػػؼ ن ػػػ  الظهػػػر لت تيػػػذ الترى ػػػك ايسمسػػػيك بجولػػػك الحويػػػت, رسػػػملك تم سػػػتير ايػػػر 

 تن ورة, ح يك التربيك الريمضيك ل بنيف,  مت ك الز مزيؽ. 

ظهػػػر, تحتبػػػك ر ػػػب  –: تػػػمريت وت  ػػػيـ التحنيػػػؾ الىػػػجيث  ػػػ  سػػػبمىك زىػػػؼ (2444حممـــى ) عصـــام -16
 ل حتبيوتر, ا سحنجريك.

   : السبمىك "تحنيؾ, ت  يـ, تجريب, إن مذ, جار الفحر ال رب , ال مجرة.(2442عمى زكى ) -17

ن ػ  الظهػػر  من يػػك اسػتكجاـ الهيبرتيػجيم ن ػػ  ت  ػـ سػبمىك الزىػػؼ : (2446) مايسـة محمــد ع ي ـى -18
, رسملك تم ستير اير تن ورة, ح يك التربيك الريمضيك ل بنػمت,  مت ػك ل طملبمت التبتجئمت

 الز مزيؽ.
أ ػػر إسػػتكجاـ أسػػ وب ال ىػػؼ الػػذجن  ن ػػ  التىىػػيؿ الت ر ػػ  : (2413حمــزة ) أبــو بكــر ىمجــد -19

الريمضػػػيك اعبػػػجان  لطػػػ ب الفر ػػػك ال منيػػػك بح يػػػك التربيػػػك  لت ػػػرر طػػػرؽ التػػػجريس والتفحيػػػر
, رسػػػملك جحتػػػوراس ايػػػر تن ػػػورة, ح يػػػك التربيػػػك الريمضػػػيك ل بنػػػيف,  مت ػػػك ب مت ػػػك طػػػراب س

 ا سحنجريك. 
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: تػم ير اسػتكجاـ أسػ وب التنم سػك ن ػ  تسػتوا أجار سػبمىك الزىػؼ (2415محمد إبـراهيم سـميمان ) -20
, ح يك ن   الظهر وال منب الت ر   ل ت تيذ بجولك الحويت, رسملك تم ستير اير تن ورة

 التربيك الريمضيك ل بنيف,  مت ك الز مزيؽ.
 ,5: ال يمس والت ػويـ  ػ  التربيػك البجنيػك والريمضػك, ال ػزر ال ػمن , ط(2443) محمد صبحي حسانين -21

 ال مجرة. ,جار الفحر ال رب 

ـــط ) محمـــد -22 ـــد الق ـــى أحم السػػػبمىك بػػػيف النظريػػػك والتطبيػػػؽ, تحتػػػب ال زيػػػزا ل حتبيػػػوتر,  :(2444عم
 الز مزيؽ.  

 ل ن ر, الز مزيؽ.  ال رب  الترحز ,ل سبمىك ال  تيك التبمجئ :(2444عمى أحمد القط ) محمد -23

ن   نوات  الت  ـ الت ر يك    الحرة   تم ير أس وب ال ىؼ الذجن: (2413)مصط ى رمضان أحمد  -24
 , رسملك تم ستير اير تن ورة, ح يك التربيك الريمضيك ل بنيف,  مت ك ى واف.الطمئرة

: اعتىػػمؿ والوسػػمئؿ الت  يتيػػك (2441الســميع، محمــد لط ــى، صــابر عبــد المــنعم ) مصــط ى عبــد -25
  رارات أسمسيك ل طملب الت  ـ, ترحز الحتمب ل ن ر, ال مجرة.

ت  ػيـ الريمضػيمت  الػذجن   ػ  ال ىػؼ أسػ وب  من يػك تػجا :(1999) محمـد الـرازق عبـد ناصـر -26
, 13 ال ػجج ,االػواج  نػوب  مت ػك أسواف, التربيك ح يك ال  تيك, الت  ك ,اعبتجائيك بملترى ك
 .جيستبر

 التفحيػر  ػجرات  ػ  تنتيػك الذجن  ال ىؼ إستراتي يك  من يك: (2442) ب عبد بن حباب بنت وضحي -27

 بتجينػك التتوسػط ايوؿ الىػؼ طملبػمت لػج  ال  ػوـ تػمجة  ػ  الجراسػ  والتىىػيؿ اعبتحػمر 

 .س طمف ايتير  مت ك التربيك, ح يك ,اير تن ورة تم ستير رسملك ,الريمض

 : الريمضمت التمئيك, تن مة الت مرؼ, ا سحنجريك.(2444وفيقة مصط ى سالم ) -28
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