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 الممخص 

ركيزة ميمو في العممية  أصبحتالتدريب ، لم تعد موضوعا ىامشيا بل  أواستخداميا في التعمم  وأىميةالتقنيات التربوية  أن

التدريب الرياضي اكثر فعالية  أويجعل عممية التعمم  المختمفةاستخدام التقنيات التربوية  إذ أن ،التدريب  أوالتعميمية 

يجابية ( التعميمية الوسائل) أوالتربوية  اميا ، فعممية استخدام التقنياتالمدرب الناجح ىو الذي يحسن استخد أو، والمعمم  وا 

د عديدة ابسط ما فييا ئاو المدرب من ف أونغفل استخداميا فيحرم المعمم  أوتكون منظمو فال نبالغ في استخداميا  أنيجب 

 األلعابتعد السباحة ىي احدى الفعاليات الرياضية التي تنفرد بحالة خاصة عن بقية  إذ. والطاقةالجيد  أوالوقت  توفير

الرياضات المائية  أنواع. وتعتبر السباحة احدى األعمارممارستيا من كال الجنسين ومختمف  إمكانيةالرياضية ، وىي 

اليامة والتي تستغل الوسط المائي كوسيمة لمتحرك خاللو عن طريق كل من حركات الرجمين والذراعين بغرض االرتقاء 

 بل والعقمية. من الناحية النفسية واالجتماعية أيضا، ليس من الناحية البدنية والميارية ، ولكن األنسانبكفاءة 

شاكل التي يواجيا معممي ( سنوات من الم8-6بأعمار ) حركات سباحة الظير لممتعممينمم : تع وتضمنت مشكمة البحث

خوفيم الشديد من المحيط الجديد الرجوعية لمذراعين، و   الحركة أثناءلصعوبة استيعابيم االحتفاظ بجسمو طافيا  السباحة

عند  سباحةالاغمب العاممين في مجال إن  ن في مجال السباحة الحظوا( ،  ومن خالل خبرة الباحثين ، ومختصي)الماء

انو من الممكن معالجة ىذه المشكمة عن  انالظير ال يستخدمون وسائل تقنية تربوية ، لذلك اقترح الباحثتعميميم سباحة 

البحث ، التعرف عمى تأثير التقنيات التربوية  أىداف أما طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تعمم سباحة الظير ،

 .الدراسة في متغيرات البحث قيد  إحصائية( سنوات. وجود فروق معنوية ذات داللة 8-6في تعمم سباحة الظير ألعمار )

 

 سباحة الظير، األداء المياري ،  التقنيات التربوية،  منيج تعميميالكممات المفتاحية : 
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Abstract 

Educational techniques and the importance of their use in learning or training is no longer a marginal 

topic, but it has become an important pillar in the educational process or training. The use of different 

educational techniques makes the process of learning or sports training  more effective and positive, 

and the teacher or successful trainer is the one who can use it better. The use of educational 

techniques or (educational means) must be organized, so we do not overuse or neglect to use them, 

so the teacher or trainer is  deprived of many benefits of the simplest time, effort or energy. 

Swimming is one of the most unique sports  in the world which is practiced by the two genders and 

different ages. Swimming is one of the most important types of water sports, which exploits the water 

 as a means of movement through both movements of the legs and arms in order to improve human 

efficiency, not physically and skillfully, but also psychologically, socially and mentally 

The  research problem is teaching the movements of the back swimming to the learners in the ages 

(6-8) years is one of  problems  swimming teachers faced due to the difficulty of keeping  their 

bodies float during the resilient movement , and fear of the new environment (water).Through the 

researchers experience and specialists in the field of swimming, they observed  that most of those 

working on field of swimming  do not use educational techniques when teaching techniques  

Therefore , the two researchers suggested that it is possible to address this problem through the use 

of modern technical means in learning of  back swimming.  The research objectives  is to identify the 

effect of educational techniques in learning back  swimming of ages (6-8) years. The existence of 

significant differences of  statistical significance in the research variables is under study 

Keywords : a teaching program, Back Swimming , Skilful Performance, Educational Techniques   
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 المقدمة :  -8

التدريب ، لم تعد موضوعا ىامشيا بل  أواستخداميا في التعمم  وأىمية التقنيات التربوية أن
 التدريب  أوركيزة ميمو في العممية التعميمية  أصبحت

التدريب الرياضي اكثر فعالية  أويجعل عممية التعمم  المختمفةاستخدام التقنيات التربوية  أناذا 
يجابية المدرب الناجح ىو الذي يحسن استخداميا ، فعممية استخدام التقنيات   أو، والمعمم  وا 
تكون منظمو فال نبالغ في استخداميا او نغفل استخداميا  أن( يجب التعميمية الوسائل)أوالتربوية 

  والطاقةالجيد  أوالوقت  توفيرد عديدة ابسط ما فييا ئاو المدرب من ف أوفيحرم المعمم 

متفاعل مع الموقف  إيجابيفي حد ذاتيا تجعل المتعمم في موقف  التقنيات التربوية أن إذ
  أومجاالت التفاعل المثمر مع المواقف التعميمية  أوسع إلىسمبي  متعممالتعميمي وىي تنقمو من 

 التدريبية .

 األلعابىي احدى الفعاليات الرياضية التي تنفرد بحالة خاصة عن بقية  تعد السباحة إذ
وتعتبر السباحة احدى  .األعمارممارستيا من كال الجنسين ومختمف  إمكانيةالرياضية ، وىي 

الرياضات المائية اليامة والتي تستغل الوسط المائي كوسيمة لمتحرك خاللو عن طريق كل  أنواع
، ليس من الناحية البدنية والميارية  األنسانمن حركات الرجمين والذراعين بغرض االرتقاء بكفاءة 

 من الناحية النفسية واالجتماعية بل والعقمية . أيضا، ولكن 

الجسم ، فيي من النوع  أجزاءركية التي تتطمب كفاءة بدنية لجميع ىي واحدة من الميارات الح إذ
نختار التقنيات والوسائل التعميمية المناسبة لتعمم ميارات  أنالوظيفي المتكامل ، فوجب عمينا 

 .  المختمفةالسباحة 

 إلىطرق السباحة ، كرة الماء ، القفز تشممو من العاب رياضية متعددة ) رياضة السباحة وما أن
جزء من النشاطات الرياضية الكثيرة التي ترمي الى تربية  أالماىي  .........( اإلنقاذالماء ، 

ن تعمم حركاو الجيل الجديد .  ( سنوات من المشاكل 8-6)بأعمار ت سباحة الظير لممتعممينا 
ىذا النوع من السباحة وخاصة الذين ال يجيدون السباحة  معممي السباحة لصعوبة يواجياالتي 

وخوفيم الرجوعية لمذراعين،  الحركة فوق الماء أثناءاالحتفاظ بجسمو طافيا عدم قدرتيم عمى و 
في مجال السباحة الحظوا إن اغمب  ان،  ومن خالل خبرة الباحث المائي الشديد من المحيط

 انالباحث العاممين في مجال تعمم سباحة الظير ال يستخدمون وسائل تقنية تربوية ، لذلك اقترح
انو من الممكن معالجة ىذه المشكمة عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تعمم سباحة 

 .يستجيب ليا  ويتعمميا بصيغة أفضل ألنو الظير
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 وييدف البحث الى : 

التعرف عمى تأثير المنيج التعميمي المعد من قبل الباحثان في اكتساب األداء المياي  -8
 . الظيرلسباحة 

 سنوات.( 8-6التعرف عمى تأثير التقنيات التربوية في تعمم سباحة الظير ألعمار ) -2
 
 اجراءات البحث :  -2

ستخدم الباحث المنيج التجريبي لكون ىذا المنيج ىو أكثر المناىج مالئمة ا :منيج البحث  2-8
 لطبيعة المشكمة .

حددد مجتمدع البحدث بالطريقدة العمديدة وىدم األطفدال المشداركين فدي  مجتمع البحث وعينتو : 2-2
( مددنيم 4( طفددال وقددد تددم اسددتبعاد )21لمسددباحة فددي مسددبح الشددعب البددالغ عددددىم )الدددورة التعميميددة 

( 86عددن أداء االختبددارات ليصددبح العدددد ) تغيبددوااثنددان بسددبب انيددم يجيدددون السددباحة واثنددان النيددم 
 أطفددال( 8ابطة وتجريبيددة عشددوائيا عددن طريددق القرعددة بالتسدداوي )مجمددوعتين ضدد إلددى قسددمواطفددال 

 .( أطفال لممجموعة الضابطة 8)لممجموعة التجريبية و

 : البحثمجموعتي  تكافؤ وتجانس 2-3

بعد التحقيق من أفراد عينة البحث، تم استخراج الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري، 
االختبارات االنثرومترية )الطول، الوزن، العمر( وقد ظيرت قيمة واستخدام معامل االلتواء في 

 (3+_معامل االلتواء التي تتراوح بين )
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 (8جدول )ال

 يبين المعالم اإلحصائية بين مجاميع عينة البحث لغرض التجانس

 معامل االلتواء االنحراف المعياري  الوسط الحسابي وحدة القياس المتغير 

 1,341     2,849 834,22 سم الطول 
 1,1465 3,882 37,645 كغم الوزن 
 1,889 8,248 88,751 شير العمر 
 

 بين االختبارات الميارية  اإلحصائيةالحقيبة  استخداموبعد تحقيق التجانس ألفراد العينة 

( f( الجدوليدة أكبدر مدن قيمدة )fقيمدة ) يرتظ، االنزالق األمامي( وقد ا األفقي الطفو )كتم النفس،

 ( .  8وىذا يدل عمى تكافؤ عينة البحث كما في الجدول ) المحسوبة

 (2جدول )ال

 في االختبارات المياريةمجموعتي يبن الجدول تكافؤ 

 
 
 

 

 المتغيرات

 المجموعة

 

 س

 التجريبية

 

 ع

 المجموعة

 

 س

 الضابطة

 

 ع

 قيمة )ت(

 المحتسبة

 الداللة

اختبار التنفس المنتظم لمدة  
 /ثا81

 غير دال 1,829 8,715 3,711 8,989 3,578

 غير دال 1,219 7,879 6,363 8,192 8,523 / ثاالظيرعمى  الطفو 

عمى  االنسياب )االنزالق ( 
 / سمالظير

 غير دال 1,367 2,428 5,891 3,458 5,725
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 الوسائل واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث  : 2-4 
 وسائل جمع المعمومات وتضمنت :  2-4-8

  واألجنبيةالعربية  المصادر -
  المقابالت الشخصية -
  اإلحصائيةالوسائل  -
 فريق العمل المساعد -
 االختبارات المستخدمة في البحث . –

 االدوات المستخدمة في البحث :  2-4-2
 المغمق  األولمبيمسبح الشعب  -
 طوافات لمذراع  -
 طوافو الوسادة طوافو الحزام  -
 العاب عمى شكل حيوانات  –
 داتا شو –
 حاسبة الكترونية –
 صور  –
 أفالم . –
 : الظيرتحديد االختبارات الميارية لسباحة  2-5

التعرف عمى فاعمية  أوتستخدم االختبارات لمعرفة مواطن القوة والضعف لدى عينة البحث 
لميارة سباحة الظير  األداء جراءإل أسموبالمنيج المستخدم في البحث العممي ، ويعد افضل 

 المالحظة المقننة( .) أسموببطريقة اقرب الى الموضوعية ىي 
 (288، ص 8998أسامة كامل راتب ، )                             ثا / 81اختبار كتم النفس لمدة   -8
 (66ص ، 2114 ، عمر عادل سعيد)                             : في الماء الظيرعمى  ختبار الطفوا -2
 (8983 افتخار السامرائي ،)                                            (االنسياب )االنزالق األمامي اختبار -3
 (288، ص 8998أسامة كامل راتب ، )                     الظير  لسباحة ألداء الفنيا اختبار -4
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 التجربة االستطالعية : 2-6
السدددبت وىدددي تجربدددة مصدددغرة مشدددابية لمتجربدددة األساسدددية ، تدددم إجدددراء التجربدددة االسدددتطالعية يدددوم 

الساعة العاشرة صباحا في مسبح الشدعب االولمبدي وقدد شدممت عيندة التجربدة  4/216/ 31بتاريخ
االسدددتطالعية أربعدددة متعممدددين مدددن خدددارج عيندددة البحدددث وكدددان الغدددرض مدددن التجربدددة االسدددتطالعية 

والتأكددددد مددددن صددددالحيتيا ، باإلضددددافة إلددددى معرفددددة الصددددعوبات تقنيددددات المسدددداعدة المعرفددددة سددددالمة 
والمعوقات وانسيابية العمل وطريقة تدوين المعمومدات والمالحظدات ،وكدذلك اسدتيعاب فريدق العمدل 
المسددداعد لكيفيدددة تطبيدددق ومفدددردات االختبدددارات وتدددوزيعيم لمعرفدددة ميددداميم عندددد إجدددراء االختبدددارات 

 الرئيسة .

 اجراءات البحث الميدانية : 2-7

 البرنامج التعميمي : 2-7-8

 مجموعتين ال ألفرادشير كاممة لتنفيذ المنياج التعميمي ، وكان العمل موحدا مدة تم تحديد 
التجريبية والضابطة من حيث زمن الوحدة التعميمية فيما عدا استخدام التقنيات التربوية كان 

بواقع اربع  8/5/2186التعميمي بتاريخ  المنيجم تنفيذ خاصا بالمجموعة التجريبية فقط ، ت
 ولغاية الساعة ( صباحا 81ان وقت الوحدة التعميمية من )ك إذ األسبوعوحدات تعميمية  في 

المعد من قبل  المنيج بتطبيق( دقيقو وقام 91( صباحا ، وكان زمن الوحدة التعميمية )88,5)
 : أقسامثالثة  إلىوتم تقسيم الوحدة التعميمية  . انالباحث وبأشرافالعمل المساعد 

 األجواءالميارات المعطاة ويتضمن  ألداءتييئة الجسم  إلىوييدف  لقسم التحضيري :ا -8
 .( دقيقو 85الخاص وبزمن ) واالحماءالعام  واالحماءالتربوية 

 القسم الرئيسي: يتضمن -2

 ويتضمن شرح الميارة بشكل مفصل ثم عرض النموذج من قبل المعمم.  ( دقيقو21) الجزء التعميمي: -

وا عدادة تكدرارات التمدارين تطبدق والميدارة مدن قبدل الطفدل ويتضدمن  ( دقيقو45التطبيقي: )الجزء  -
  ( دقيقو .65وبزمن )والمتابعة المستمرة من قبل المعمم  بالميارةالخاصة 

فضدددال عدددن لعبدددة مائيدددة اء والددددخول الدددى السددداونا القسددم الختدددامي : ويتضدددمن تمريندددات اسدددترخ -3
 ( دقيقو .81التشويق وبزمن قدره ) لغرض
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  : االختبارات البعدية 2-7-2
 ان( قام الباحثج التعميمي عمى أفراد العينتين )الضابطة والتجريبيةبعد االنتياء من تطبيق المني

( ظيرا 8وفي تمام الساعة ) 2/6/2186المصادف  الخميسبإجراء االختبارات النيائية في يوم 
نفس الظروف التي تمت بيا إجراءات االختبارات البعدية من حيث  عمى تييئة انوحرص الباحث

م سباحة  /25كما قام الباحثان بتصوير اختبار الطمبة اختبار  الزمان والمكان واألدوات الالزمة
رة تقويم أداء السباحة اوعرضو عمى الخبراء لتحديد درجة كل متعمم حسب استم الظيرعمى 

 .المعتمدة 

 

 :الوسائل اإلحصائية  2-8
 . (spssان لتحميل النتائج الحقيبة اإلحصائية الجاىزة )استخدم الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

866 
 

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :  -3
 : عرض وتحميل نتائج 3-8

الختبارات التجريبية والضابطة البحث  مجموعتيعرض وتحميل نتائج االختبار البعدي بين 
البحث  ألىدافومدى تحقيقيا  انالباحث اليياسباحة الظير ، ومن ثم مناقشة النتائج التي توصل 

 وفروضو 

 سباحة الظير : وتحميل اختبار ميارات عرض 3-8-8

الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار وضع الجسم في  األوساط( قيم 3يتبين من الجدول )
 سباحة الظير بين المجموعتين الضابطة والتجريبية .

 (3جدول )ال

 8,76(= 2-86ودرجة حرية ) (1,15* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 

 

 المتغيرات

 المجموعة

 

 س

 التجريبية

 

 ع

 المجموعة

 

 س

 الضابطة

 

 ع

 قيمة )ت(

 المحتسبة

 الداللة

 دال 2,465 2,182 9,851 2,168 81,889 وضع الجسم 

 ضربات الرجمين 

 

88,378 2,291 

 

9,852 8,565 

 

 دال 2,247

 دال 3,198 2,928 84,311 3,159 87,861 ضربات الذراعين 

 2,643 88,738 التنفس 

 

 دال 3,383 2,224 87,471

 1,685 2,497 86,985 2,923 87,783 التوافق الحركي

 

 غير دال



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

867 
 

 الظير( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لميرات سباحة 3يتبين لنا من الجدول )
بمغ ( حيث التنفس ، التوافق الحركي ذراعين ،)وضع الجسم ، ضربات الرجمين، ضربات ال

المعياري  وبانحراف( 81,889الجسم )وضع  ميارةالوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في 
واالنحراف المعياري  (9,851( أما المجموعة الضابطة كان وسطيا الحسابي )2,168)
بمغت ( وبعد حساب قيمة )ت( المحسوبة باستخدام قانون )ت( لمعينات غير المترابطة 2,182)

( 1,15)( الجد ولية عند مستوى داللة t( وعند مقارنتيا مع قيمة )2,465)قيمة )ت( المحسوبة 
( الجد ولية وىذا ت( المحتسبة اكبر من قيمة )ت( إذ يتبين لنا إن قيمة )2-86ودرجة حرية )

إحصائيا بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي ولصالح المجموعة  ةيعني وجود فرق دال
 ضربات الرجمين ميارةالوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في  لنا قيمةيتبين  كما، التجريبية

ما المجموعة الضابطة كان وسطيا الحسابي ا ( ،2,291)( وانحراف معياري 88,378)
وعند مقارنتيا مع  (2,247) ت( المحسوبةقيمة ) وبمغت (8,565)وانحراف معياري  (9,852)

 ( ،إذ يتبين إن قيمة 2-86( ودرجة حرية )1,15( الجدولية عند مستوى داللة ) tقيمة )

بين مجموعتي  إحصائياوىذا يعني وجود فرق دال  ( الجدوليةتقيمة )( المحتسبة اكبر من ت)
 البحث في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .

( 87,861)ميارة ضربات الذراعينالوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في  كما بمغت قيمة
( 84,311) ( ، أما المجموعة الضابطة كان وسطيا الحسابي3,159وانحراف معياري )
( وعند مقارنتيا مع قيمة 3,198)( كما بمغت قيمة )ت( المحتسبة 2,928)وانحراف معياري 

وىذا يعني وجود  ( الجدوليةت( المحتسبة اكبر من قيمة )ت( الجدولية إذ يتبين إن قيمة )ت)
 ة ولصالح المجموعة التجريبي ميارة ضربات الرجمينبين مجموعتي البحث في  إحصائيا ةفرق دال

لسباحة  التنفس ميارة( ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في 3يتبين من الجدول ) كما
إما المجموعة الضابطة كان وسطيا ( ،2,643)( وانحراف معياري 88,738الظير كان )
( المحسوبة كانت ت( وبعد حساب قيمة )2,224( وانحراف معياري )87,471الحسابي )

( المحتسبة اكبر من قيمة ت( الجدولية إذ يتبين إن قيمة )تمع قيمة )( وعند مقارنتيا 3,383)
بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي  إحصائيا ةوىذا يعني وجود فرق دال ( الجدوليةت)

( ان الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 3من الجدول ) لنا يتبين، و ولصالح المجموعة التجريبية
( ،إما 2,923( وانحراف معياري )87,783لسباحة الظير كان ) يتوافق الحركفي ميارة ال

( وبعد حساب 2,497( وانحراف معياري )86,985المجموعة الضابطة كان وسطيا الحسابي )
( الجدولية إذ يتبين إن قيمة مة )ت( وعند مقارنتيا مع قي1,685قيمة )ت( المحسوبة كانت )
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وجود فرق دالة إحصائيا بين عدم وىذا يعني  من قيمة )ت( الجدولية اصغر ( المحتسبة)ت
 .والمجموعة الضابطة   المجموعة التجريبيةالتوافق  الحركي بين مجموعتي البحث في 

 : مناقشة النتائج 3-2

ضربات الرجمين ،  لمميارة )وضع الجسم ،الفروق بين نتائج االختبارات  (3الجدول ) يتبين من
إذ ظيرت النتائج إن جميع  التجريبية والضابطة ،مجموعتين لم التنفس( ضربات الذراعين ،

استخدام التقنيات المنيج المعد و  الفروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية ، وىذا يدل عمى إن
 ممجموعة التجريبية. ل الظيرسباحة م يفي تعم إيجابيالتربوية كان ليا تأثير 

التقنيات التربوية والتي المعد و  إلى فاعمية المنيج يعزو الباحثان سبب تفوق المجموعة التجريبية
ساعدت عمى سرعة التعميم عند األطفال واستثمار الوقت والجيد وبطريقو اسرع واكثر تشويقا 
واستمتاعا من خالل استخدام وسائل وتقنيات متنوعة ومختمفة كان لو األثر اإليجابي في 

 الحصول عمى ىذه النتائج .

المساعدة من العوامل اليادفة  التربويةإن استخدام التقنيات  إلى( "2111عمي، )دمحمؤكد وي
تساعد المتعمم  أنيا إذبالعممية التعميمية حيث انو جزءا" ىاما" لالرتقاء بتعميم ميارة سباحة الظير 

عمى اكتساب الميارات الحركية اكتسابا كامال وتساعد عمى التغمب عمى عامل الخوف واختصار 
ثارة الدافعية لعممية التعمم وتسييل إمكانية تعمم حركات  الزمن المخصص لكل مرحمة تعميمية وا 

 (47، ص 2111ى أحمد القط ، دمحم عم)                                                       .  صعبة 
( بأنو نظام تعميمي يرمي إلى تحقيق مخرجات تعميمية واحدة بإجراءات 2118كما يرى )عطية

 (324، ص 2119محسن بن عمي عطية ، )                                    وعمميات وأدوات مختمفة 

ان صغر ( عدم وجود فروقا معنوية ويعزو الباحثان كما ظيرت نتائج ميارة )التوافق الحركي
المتعممين وعدم مقدرتيم عمى التوافق التام وعدم المقدرة عمى إتمام المسارات الحركية  أعمار

بالشكل الصحيح كان لو األثر السمبي في عدم ضيور نتائج معنوية في ميارة التوافق الحركي 
ن واليدين والرجمين والجذع ككل يتطمب الرشاقة الذي يتطمب ما بين األطراف والجسم والعيني

والتوازن والسرعة واإلحساس الحركي والمرونة ودقة األداء الحركي وسرعتو وكذلك يحتاج إلى 
( "إن التوافق 2181التكرار والتصحيح والتدريب والممارسة .كما يتفق الباحثان مع )نجاح شمش،

    ألداء الحركي وسرعتو"الرشاقة والمرونة ودقة ا الحركي الجيد يتطمب

 (249، ص 2181، نجاح ميدي شمش )                                                                    
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 االستنتاجات والتوصيات : -4

 : االستنتاجات 4-8

 .لألطفال  الظيرالتأثير اإليجابي لممنيج المعد من قبل الباحثان في تعميم سباحة  -8

 .أن استخدام التقنيات التربوية ساعدت األطفال عمى سرعة التعمم  -2

 ساىم بشكل فعال في تعميم ميارة سباحة الظير . ع في استخدام التقنيات التربوية التنوي أن -3

عمى بناء التصور الحركي وساعدت عمى اكتساب  األطفالالتقنيات التربوية ساعدت  أن -4
 . لألطفال يرالظاألداء المياري لسباحة 

 التوصيات : 4-2

 ضرورة استخدام المنيج التعميمي المعد من قبل الباحثان في تعميم فئات عمرية أخرى . -8

 ضرورة إدخال التقنيات التربوية في الوحدات التعميمية لما توفره من جيد ووقت لمتعمم . -2

ضرورة تطبيق المنيج المعد عمى وفق التقنيات التربوية بتعميم أنواع أخرى من السباحة لما  -3
 لو األثر اإليجابي . 

 

 المصادر

 .8998،  تعميم السباحةأسامة كامل راتب :  -
افتخار السامرائي: تطور مستوى االداء الحركي اثناء تعميم سباحة الصدر لمبنات ، جامعة  -

 .8983ماجستير ،بغداد، رسالة 
اثر استخدام اسموبي التعمم االتقاني والتضمين عمى تعمم بعض انواع  عمر عادل سعيد : -

 .2114جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ، ، دكتوراه االولمبية، اطروحة السباحة
 . 2119، عمان دار صفاء لمنشر ، الجودة الشاممة في التدريس محسن بن عمي عطية : -
 .2111، الزقازيق ،مكتب الغريزي، السباحة بين النظرية والتطبيقدمحم عمى أحمد القط : -
، بغداد ، دار الكتب التعمم والتطور الحركي لمميارات الرياضيةنجاح ميدي شمش : -

  .2181والوثائق


