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  ملخص
التفكير االبتكاري  تشاف الموجه علىثر التدريس باالآأ التعرف إلى ه الدراسةهدفت هذ

تم استخدام المنهج و، سنوات) ٦- ٥(ألطفال من وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى ا
تم تقسيم المتعلمين إلى و، طفًال) ٣٦(ى عينة مكونة من أجريت الدراسة علو، التجريبي

استخدمت أسلوب التدريس باالآتشاف ) طفًال ١٨(ريبية األولى مجموعة تجمجموعتين؛ 
م تدريس ت .استخدمت أسلوب التدريس التقليدي )طفًال ١٨(وعة ضابطة والثانية مجم، الموجه

وحدات تدريسية في األسبوع  التدريسي الخاص بها وبواقع ثالث آل مجموعة باستخدام األسلوب
ولجمع البيانات تم ، أسابيع) ٦(ولمدة  الواحدة دقيقة في الوحدة التدريسية) ٦٠(الواحد بزمن 

أظهرت نتائج و ).١٩٩٦(استخدام بعض اختبارات السباحة ومقياس التفكير االبتكاري لمنسي 
االبتكاري وبعض ساهم في تحسين التفكير الموجه أسلوب التدريس باالآتشاف الدراسة أن 

، يت بالمقارنة مع األسلوب التقليداسنو) ٦-٥(حة لدى األطفال منالمهارات األساسية بالسبا
 نوأوصى الباحثا، %٩٣.١السباحة الكالبيةفي اختبار  بلغت أعلى نسبة مئوية للتحسنو

التدريس بأسلوب االآتشاف الموجه لتحسين التفكير االبتكاري والمهارات األساسية باستخدام 
  . لأللعاب الرياضية المختلفة لألطفال

  .السباحة، التفكير االبتكاري، موجهاالآتشاف ال: آلمات مفتاحية
 



 "......واثر التدريس باالآتشاف الموجه على التفكير االبتكاري "ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 
This study aimed at investigating the effect of guided discovery 

teaching on creative thinking and some basic skills of swimming for 5-6 
years old children. The sample consisted of (36) children. They were 
divided into two groups; experimental and control. The experimental 
group (18 children) was taught using the guided discovery style and the 
control group (18 children) was taught by the traditional method. Each 
group learned in a 60-minute class three times a week ،for period of (6) 
weeks. The results revealed that the guided discovery style contributed to 
the improvement of creative thinking and some of the basic skills of 
swimming in (5-6) year’s old children ،compared with the traditional 
method of teaching. And the highest percentage of improvement was in 
dog style swimming test 93.1% ،Based on the findings of the study the 
researchers recommended using guided discovery style to improve the 
creative thinking and the basic skills in various sports for children. 

Keywords: Guided Discovery, Creative Thinking, Swimming. 
  

  الدراسةالمقدمة وأهمية 
ة ولكل مر     جاالتتتنوع م ة المختلف ة التدريس في ضوء المراحل العمري ا خصائصها    حل له

دريس    ، التدريسية التي تختلف عن األخرىوأساليبها  ة الرياضية   وفي ضوء الحديث عن ت التربي
ى فإ اج إل ا تحت اد  اليبأسنه ك باالعتم ة وذل ية مختلف وع  تدريس ى ن ارةعل ها المه راد تدريس ، الم

ة ة التربوي ة العملي ر مهم ي وتظه اليبت ف ل أس ن خالل تفعي ة م دى الطلب ر ل ارات التفكي ة مه  نمي
  .التدريس المناسبة بهدف تطوير قدرات الطفل ليواآب العملية المستقبلية في الحياة

ة  وتعد أساليب التدريس التي يست ة التعليمي وآل أسلوب   ، خدمها المعلم من أهم جوانب العملي
ة         ة والوجداني ة والمهاري ة المعرفي ين من الناحي ه ال يوجد    ، له دور معين في إعداد المتعلم ا أن آم

تعلم      املة للم ة الش رت األهداف وجب أن يت    ، أسلوب واحد يمكن أن يسهم في التنمي ا تغي ر  فكلم غي
  .أسلوب التدريسمعها 

ار ك ا وأش ديري وحاي ى  ) ٢٠١١(ل د عل ذي يعتم نمط ال ك ال و ذل ال ه دريس الفع ى أن الت إل
ة الرياضية تحت    والنشاط الذاتي  ه   إشراف مشارآة الطالب في تنفيذ قرارات درس التربي وتوجي

والوصول إلى النتاجات التعليمية الخاصة بدرس  والتطبيقيةالمعرفية  اإلجراءاتالمدرس لتحقيق 
  . في اقل زمن ممكنالتربية الرياضية 
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، والتطبيق الذاتي، األسلوب األمري التربية الرياضية؛ أساليب التدريس المستخدمة في ومن
ه اف الموج كالت، واالآتش ل المش ة، وح ات الحرآي تعلم بالواجب ة، وال رائط ، والممارس والخ

  ) ١٩٩٤، ؛ حسنMossten & Ashwarth, 1986( .المعرفية

ث  دريس باالآتأحي لوب الت ار  ن أس ي اختي ة ف ل الحري ه يعطي للطف اف الموج ةش ذ  آلي تنفي
ارة ة     ، المه رعة الممكن دف بالس ول لله كل للوص ن ش أآثر م ول ب رح الحل حاته  ، وتط د ش ويؤآ

طفىو، )١٣٨-١٣٣ص، ٢٠٠٣( ة ، )٨١ص، ٢٠٠٠( مص أن  )٢٠٢ص، ٢٠٠٢(والحيل
ة تضمن للط        الموجه  أسلوب االآتشاف  ة بطريق ة تنظيم المعلوم ان يكتسب    يساهم في عملي ل ب ف

ة  ل ي ، معلومات وحلول للوصول للمعلومة ويتفاعل معها في مواقف حياتي ر حماسه وينمي    ال ب ثي
ه في    ، واتجاهاته ميوله وآذلك يتميز هذا األسلوب بأن يجعل الطفل يفكر وينتج مستخدمًا معلومات

  .هي بالوصول إلى النتائج عن طريق البحث واالآتشافتعمليات عقلية تن

رأي     وتظهر أه ر عن ال ين للتعبي ام مية أسلوب االآتشاف الموجه في تنمية قدرات المتعلم  أم
ةال تعلم  ، مجموع دى الم ر ل ارة التفكي ة مه ات ، وتنمي ات والمعلوم ة الحرآ ل  ، وتنمي ذلك تجع وآ

ر       ، التفكير المنطقي والمتعلم يمتلك خبرات جديدة  د باستخدام مستويات التفكي ر الناق ذلك التفكي وآ
ة ا ويم   لعالعقلي ب والتق ل والترآي ا آالتحلي ة ( لي لتوت وخفاج ة١٠١ص، ٢٠٠٢، ش  ؛ أبوهرج
  ).٨٢ص، ٢٠٠٨، وآخرون

اري  وأشارت أيضًا الدراسات العلمية ين     أن التفكير اإلبتك دى المتعلم م   يمكن تطويره ل إذا ت
اليب  تخدام األس ل  اس بة مث ية المناس لوب التدريس ه  أس اف الموج افي   االآتش ت الك اء الوق وإعط

ارات  بحيث تكون  ، الستهزاء باستجابات وأفكار الطلبةعلى تجنب ا وأن يعمل المعلم، ابةلإلج مه
ة ة التعليمي اج وخالل العملي ر ضمن المنه ن الضروري ، التفكي ذلك م دور ول ن ال ب م ل الطال نق

اره  اور ويعرض أفك اقش ويح ذي ين ال ال ارك الفع ابي المش دور اإليج ى ال دي إل ويكتسب ، التقلي
ا   ، ويوظفها فكير مع االبتكارمهارات الت ة وتطويره اج المعرف ى   ، وآذلك يسهم في إنت ه عل وتدريب

ة  ارات إبداعي ب  ، مه بح الطال طاً أي أن يص ًا نش تعلم ، متعلم ه    وي ه ومهارات ور خبرات ف يط آي
تمرار ديًاو، باس ًا ونق رًا تأملي ه تفكي ي تعلم ر ف ة ، يفك اة الحقيقي ع ظروف الحي ه م ا يتعلم ط م ورب

  .Cotton, 2008)؛ ٢٠٠٧، الهاشمي وعزاوي ؛Fleming, 1997( ل فردي وجماعيوالعمل بشك

ى مدى تحضير     اإلعدادوتتكون مرحلة التفكير االبتكاري من مرحلة  والتحضير وتعتمد عل
وأما المرحلة ، وجمع المعلومات عن المشكلة، الذهن لعملية االبتكار الخاصة بالمشكلة المطروحة

رة ا  ة لحل            الثانية تتمثل في فت ر نهائي ول غي ا مع طرح حل ى ترتيبه لحضانة للمشكلة والعمل عل
ة تكمن في    ، المشكلة ام  والمرحلة الثالث ا يستدعي         اإلله ة بعمق مم ذه المرحل ل ه ل في تحلي وتتمث

ار لحل المشكلة    ى           ، عملية االبتك تم الحصول عل ة تكمن في التحقق حيث ي ة الرابع ا المرحل وأم
  .)٣٩ص، ٢٠٠٣، شحاته(لة النتائج النهائية لحل المشك

تساهم في تعزيز نمو  وات بخصائص نفس حرآيةسن) ٦-٥(وتتميز المرحلة العمرية من 
عب ضرورة مهمة له وخصوصًا للاف، والمستمر لصحية والنشاط الدؤوبالطفل نحو العوامل ا

 مدارآهوتنمية الزائدة والتعبير عن الذات والوجود  وظيف الطاقةولت في تكوين شخصيته المتزنة
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 ولقد أآدت مجموعة من الدراسات، العقلية واالنفعالية واالجتماعية التي تؤآد على االستقاللية
االنفعالية والعقلية شخصية الطفل  بأن )Kruger, 2003 ؛٢٠٠٤، ؛ والصالحات٢٠٠٥، جبر(

  .عن طريق النشاط الحرآي تتحقق واالجتماعية

حرآية  أنشطةهذه المرحلة يمارس  بأن الطفل في بداية) ٢١ص، ٢٠٠٦(بدر  وأشارت
، حتى التعب والسباحة ويستمر نشاطه، الوثب بالحبلو، التسلقو، الجريو، زائدة مثل لعب الكرة

إلى  وآما أشارت، وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل السيطرة على عضالته الكبيرة والتحكم فيها
  .ه وثقته بنفسهأن تعلم مهارات السباحة في هذا العمر تزيد من بناء شخصيت

السباحة من الرياضات المفضلة لدى جميع األجناس واألعمار المختلفة لما لها من  وتعد
مظاهر البهجة والنشاط بل وتعتبر في مقدمة المهارات الحرآية عامة والرياضية خاصة في 

، عبد المنعم(ة األولى مها الطفل خالل المراحل العمريالمجال التعليمي التي يفضل أن يتعل
  ).٣٣ص، ٢٠٠٩

سنوات يعد ) ٦- ٤(أن العمر من ) Samman & Slane, 1999( ذآر سامان وسالنو
آما يشيران إلى أن التعلم المبكر يبني قاعدة قوية ، فترة نموذجية لبدء تعلم مهارات السباحة

، أفضل في المراحل العمرية الالحقة بحيث يمكن للطفل من تطوير مهارات السباحة بشكل
القفز آمهارة فل أن يتعلم  مجموعة من مهارات السباحة في مرحلة ما قبل المدرسة ويمكن للط

وأنوع بسيطة من السباحة آالسباحة الكالبية التي يمكن لألطفال ، إلى الماء ومهارة آتم النفس
يف بالذراعين وتحريك الرجلين وتعتمد على تبادل التجد يكون الرأس فوق الماء تعلمها حيث

 ؛Manners & Carroll ،1995 ( قلدًا الكلب في هذا النوع من السباحةء مالما داخل
Colwin ،2002( ،الفاتح وفضلي  حيث أشار)السمات  ميةبأن السباحة تعمل على تن) ١٩٩٩

المهارات األساسية واالستفادة من الوسط المائي مثل  وآية اإليجابية وذلك من خالل أداءالسل
والقدرة على ، ورفع مستوى الذآاء، رآات وسرعة التصرفواستيعاب الح، الجرأة والشجاعة

باالآتشاف الموجه في  التدريسالتعرف على توظيف  لىتظهر أهمية الدراسة إحيث ، التخيل
  .سنوات) ٦-٥(وتحسين مهارات السباحة لدى الفئة العمرية من  تنمية الجوانب االبتكارية

  مشكلة الدراسة
لصعبة التي تقع على عاتق المعلم ويتبلور في همات ايعد اختيار أسلوب التدريس من الم

التدريس عدة جوانب وهي العمر وطبيعة المادة والفروق الفردية ونوع المهارة  اختيار أسلوب
والسباحة من الرياضات التي تحتاج إلى استخدام أساليب وأدوات ، والقدرات العقلية للطالب

 ؛١٩٩٨، ؛ محمود٢٠٠٦، ؛ بدر٢٠٠٧، امع؛ أبوط٢٠٠٨، علي وشوشة(مناسبة عند تعليمها 
Stachura et al.2008.( ، التي تخاطب  األساليبأسلوب االآتشاف الموجه من حيث أن

القدرات العقلية وتدع الطالب يبدع ويفكر في الوصول إلى الحل بتوجيهات المعلم ألن المتعلم في 
  .  العقلية لديهد العمليات يهذه المرحلة بحاجة إلى توجيه مع مراعاة عدم تقي
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وتهتم برامج إعداد السباحين للمنافسات بتعليم المبتدئ في السن المناسب والتي أشارت 
سنوات حيث يبلغ الطفل مستوى مناسب تكون ٧-٤أن هذا السن يبدأ من  إلى معظم الدراسات

نشاط مع آما يتميز أطفال هذه المرحلة بميلهم للحرآة وال، عملية التعلم لديه أسهل وأآثر آفاءة
، ؛ عبدالفتاح٢٠٠٤، ؛ القط٢٠٠٨، علي وشوشة(توافر االستعداد البدني والعصبي والنفسي 

، )Parker & Blanksby ،1997؛ Stachura et al. ،2008  ٢٠٠٠، ؛ عبدالفتاح١٩٩٨
اآتساب عاداته  في هذه المرحلة العمريةأنه يسهل على الطفل ) ١٩٩٩(راتب وخليفة  وأضاف

دني والحرآي والعقلي واالجتماعي آما يمكن تنمية قدراته واستعداده الب، اتهالسلوآية واتجاه
  .لذلك يجب أن تتوفر له اإلمكانات المادية والبشرية لرعايته

 سباحة تبين أن الكثير من المعلمينال على طرق تدريس وتعليم وتدريبومن خالل النظر 
نوع  يأالطالب  إعطاءالسباحة دون تعليم مهارات في  األمريسلوب األمون والمدربين يستخد

حيث يؤآد ، في مرحلة الخطر ن وقوع المتعلممن حرية الرأي والتفكير في هذه المرحلة خوفًا م
 إعطاءلذلك ال بد من ، بأن الطفل في هذه المرحلة يمتاز باالستطالع واالستكشاف) ٢٠٠٥( بسام
لذلك ال ، حت مراقبة المعلمت ماءفي ال حميه من الخطرشاف بأسلوب موجهه يتآاال حرية الطفل

ثير االنتقال من عملية اآتساب المعارف إلى التفكير الذي يعزز االحتفاظ بالمعلومات وي بد
يضعف  الذي األمرالتقليدي الذي يميل إلى  األسلوبوذلك بدًال من ، الدافعية الذاتية نحو التعلم
ومن هذا ، القدرة على تطبيق المهاراتن آانت لديه وإ البتكاريتفكير امن قدرة الطالب على ال

دى الفئة العمرية االآتشاف الموجه في مهارات السباحة ل أسلوبالمنطلق قام الباحثان باستخدام 
  .سنوات) ٦- ٥(من 

  الدراسة أهداف
  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

السباحة مهارات األساسية باالبتكاري وبعض ال التفكير لتدريس باالآتشاف الموجه علىثر اأ -
  .سنوات أفراد المجموعة التجريبية) ٦- ٥(ألطفال من لدى ا

االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة  التفكير على التقليدي باألسلوبثر التدريس أ -
  .سنوات أفراد المجموعة الضابطة) ٦- ٥(ألطفال من دى ال

تكاري وبعض مهارات التفكير االب الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في -
  .سنوات) ٦- ٥(ألطفال من لسباحة لدى ااألساسية با

  الدراسة تساؤالت
  إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةسعت الدراسة 

التفكير االبتكاري  لتدريس باالآتشاف الموجه علىاهل توجد فروق دالة إحصائيًا ألثر  -
سنوات أفراد المجموعة ) ٦-٥(وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى األطفال من 

  ؟التجريبية
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االبتكاري  على التفكير التدريس باألسلوب التقليديهل توجد فروق دالة إحصائيًا ألثر  -
سنوات أفراد المجموعة ) ٦-٥(وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى األطفال من 

  ؟الضابطة 

التفكير  ابطة فيبين أفراد المجموعة التجريبية والض حصائيًادالة إ فروقهل توجد  -
 ؟سنوات ) ٦-٥(مهارات األساسية بالسباحة لدى األطفال من الاالبتكاري وبعض 

  مصطلحات الدراسة
هو عملية تنظيم المعلومات بطريقة تمكن الطفل من : التدريس باالآتشاف الموجه أسلوب

، تهشحا(الحصول على المعرفة بنفسه  أو، اآتشاف الحلول قبل الصياغة اللفظية للمفهوم
٢٠٠٣.(  

  .)٢٠٠٣، إسماعيل(هو القدرة على إنتاج شيء جديد بفعل عوامل ذاتية :التفكير االبتكاري

 مجاالت الدراسة 
  .المشارآين في دورات السباحة التعليمية في نادي اليرموك :المجال البشري -

  .مسبح نادي اليرموك: المجال المكاني -

  .١٥/٨/٢٠٠٩-٤/٧/٢٠٠٩ة الواقعة ما بين تم تطبيق هذه الدراسة في الفتر :الزمنيالمجال  -
  

  الدراسات السابقة
شاف الموجه في تنمية تآتأثير التعلم باال بدراسة هدفت التعرف إلى) ٢٠٠٩(امت أبوضوة ق

على عينة مكونة من ) ٥-٤(التفكير االبتكاري وبعض المهارات األساسية لرياض األطفال بعمر 
مجموعة  ت الباحثةمواستخد، ضابطة وتجريبية ينتم تقسيمهم إلى مجموعت) طفل وطفلة ٣٠(

كير ومقياس التف) واللقف، والجري، والرمي، الوثب(من اختبارات المهارات األساسية 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح و، )١٩٩٦(االبتكاري لمنسي 

وأوصت ، كاريلتفكير االبتشاف الموجه في اتآالتي استخدمت أسلوب التدريس باالالمجموعة 
الباحثة باالهتمام بأسلوب التعليم باالآتشاف الموجه والعناية بالتفكير االبتكاري والمهارات 

  .األساسية ألطفال الروضة

ى ) ٢٠٠٨(علي وشوشة  أجرتو ة خارج      دراسة هدفت التعرف إل دريبات التوافقي أثير الت ت
ة   ، مهارات السباحةسنوات ) ٨-٦(وداخل الماء على تعلم األطفال من  الدراسة   حيث تكونت عين

راد           ، طفًال ٢٠من  ة ألف ة العمري باحة تناسب الفئ ة في الس ارات مهاري تم استخدام مجموعة اختب
ة  رأس  (العين ذراعين وال اء بال دخول للم ار ال ار الزحف ، اختب ى واختب افة   عل بطن لمس ، م١٠ال

سباحة الصدر مع حرآات الرجلين في واختبار ، م١٠الظهر لمسافة  الزحف على واختبار سباحة
ة  ات دائري ذراعين حرآ ة ال ات، أداء حرآ ار أداء حرآ افة   واختب م لمس ه بالجس ، )م٥دولفيني
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باحة  ) ٨-٦(وجود أثر ايجابي على تعلم األطفال من  نتائج الدراسة وأظهرت سنوات مهارات الس
دريبات  تخدام الت اء    باس ل الم ارج وداخ ة خ ة و، التوافقي ام    أوصت الدراس رورة االهتم ى ض إل

رامج        درج ضمن ب راعم والناشئين وأن ت ي الب بالتدريبات التوافقية خارج وداخل الماء في مرحلت
  .التدريب للمستويات العليا لما لها من أثر إيجابي على األداء في السباحة

أثر  هدفت التعرف إلى، .Stachura et al)  (2008وفي دراسة أجراها ستاشيرا وآخرون
، )طفًال ٥٧(تكونت عينة الدراسة من ، سنوات) ٧(ألطفال بعمر مهارات السباحة على اتعلم 

، تم تعليمهم مهارات السباحة األولية، حصة بواقع حصة أسبوعيًا ٣٠حيث تم تدريبهم لمدة 
على البطن والرأس أسفل وسباحة الزحف ، والقفز إلى الماء، وسباحة الصدر واألرجل أسفل

ئج الدراسة إلى أنه يوجد أثر إيجابي لتعلم السباحة على تحسين القدرات البدنية أشارت نتاو، الماء
وإلى أنه ال توجد فروق بين الذآور واإلناث في تعلم مهارات السباحة في هذه ، لدى األطفال

  .المرحلة العمرية

المساعدة أثر استخدام أدوات الطفو  إلى التعرف دراسة هدفت) ٢٠٠٧(أجرى أبو طامع و
تعلم بعض المهارات األساسية في السباحة لطالب تخصص التربية الرياضية في آلية  على

تم استخدام مجموعة من و، ًاطالب ٢٤على عينة مكونة من ، فلسطين التقنية بجامعة خضوري
أثر  ااستخدام أدوات الطفو له أن نتائج الدراسة إلى وأظهرت، االختبارات المهارية في السباحة

حيث تساعد ، )آالوقوف في الماء والسباحة الكالبية(لم مهارات السباحة األساسية ايجابي على تع
  .المتعلمين بالشعور بالطمأنينة وتقليل درجة الخوف من الماء وزيادة الثقة بالنفس

 دراسة هدفت التعرف إلى أثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام) ٢٠٠٦(ا أجرت بدر بينم
حيث ، سنوات٨-٦مهارات السباحة األساسية لألطفال ما بين  التمثيل الحرآي في تعليم بعض

 )عمان( المرحلة األساسية بمدارس النظم من طلبة )طفل وطفلة ٢٢(تكونت عينة الدراسة من 
واستخدمت الباحثة االختبارات ، ليس لديهم خبرة سابقة بالسباحة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للعام المدرسي

وضربات ، واالنزالق على البطن والظهر، البطن والظهر والطفو األفقي على، آتم النفس(التالية 
نتائج الدراسة إلى وجود تفوق  وأظهرت، )والوقوف في الماء، هرالرجلين على البطن والظ

ألفراد المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام التمثيل الحرآي على أفراد المجموعة 
  .  الضابطة التي تعلمت بالبرنامج التقليدي

أثر برنامج مقترح لتعليم السباحة  دراسة هدفت التعرف إلى) ٢٠٠٤(رت حرب وأج
حيث تكونت عينة ، حرآي-سنوات على بعض متغيرات اإلدراك الحس) ٥-٤(لألطفال من 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للبرنامج و، )طفلة ١٥طفل و١٥(لدراسة من ا
، حرآي لدى أفراد عينة الدراسة-مية اإلدراك الحسالمقترح لتعليم السباحة على تحسين وتن

أوصت الباحثة بضرورة االهتمام بتعليم األطفال السباحة في مرحلة رياض األطفال لما لها من و
  .مية القدرات اإلدراآية لديهمأثار إيجابية على تن

العالقة بين استخدام أسلوبين في  دراسة هدفت التعرف إلى) ٢٠٠٤(جرى الحايك أو
، تكاري ومستوى األداء المهارييس مهارات آرة السلة لتنمية قدرة الطلبة على التفكير االبتدر
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في آلية التربية الرياضية ) ١(تكونت عينة الدراسة من الطلبة المسجلين في مساق آرة سلة و
، عينة الدراسة من مجموعتين تتكونو، ٢٠٠٢/٢٠٠٣بالجامعة األردنية بالفصل الدراسي األول

، )طالبة١٧طالب و٧(يس المجموعة األولى باستخدام أسلوب االآتشاف الموجه وعددهم تم تدر
، )طالبة١٧طالب و٩( بي وعددهم وتم تدريس المجموعة الثانية باستخدام األسلوب التدري

أن هناك عالقة إيجابية بين استخدام أسلوب االآتشاف الموجه وتنمية  الدراسة نتائجوأظهرت 
وأن هناك فروق في مستوى األداء المهاري لصالح ، تفكير االبتكاريقدرة الطلبة على ال

  .  المجوعة التي استخدمت األسلوب التدريبي

يد األساليب المفضلة دراسة هدفت إلى تحد) Alhayek, 2004(وآذلك أجرى الحايك 
لدى طلبة آلية التربية ) وأسلوب االآتشاف الموجه، واألسلوب التدريبي، مرياألسلوب اال(

تكونت عينة و، بالجنس والتحصيل األآاديمي الرياضية في تعلم مهارات آرة السلة وعالقتها
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣في الفصل الدراسي الثاني ) ١(الدراسة من الطلبة المسجلين لمساق آرة سلة 

 تم تدريسهم، )طالب ١٧طالبة و٢٢(بكلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية وعددهم 
إلى أن  الدارسة نتائج وأظهرت، باستخدام األساليب األربعة لة قيد الدراسةمهارات آرة الس

معظم الطلبة يفضلون استخدام أسلوب االآتشاف الموجه في تعلم مهارات التنطيط والتصويب 
م المدرس أآثر من أسلوب تدريسي ويراعي استخدأوصى الباحث بضرورة او، من الوثب

  .تفضيل الطلبة لهذه األساليب

أثر استخدام أسلوب  بدراسة تجريبية للتعرف إلى) ٢٠٠٢(ت الكاتب والجنابي قامو
من طالبات  )طالبة ٢٠(االآتشاف الموجه في تعلم مهارات السباحة الحرة على عينة مكونة من 

ودلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ، المرحلة األولى في آلية التربية الرياضية بجامعة بغداد
مستوى األداء الفني للسباحة الحرة والتحصيل المعرفي بين المجموعة التي  دالة إحصائيًا في

استخدمت أسلوب االآتشاف الموجه والمجموعة التي استخدمت األسلوب التقليدي لصالح أسلوب 
  .االآتشاف الموجه

تأثير برنامج ترويحي مائي مقترح  إلى التعرففت بدراسة هد) ٢٠٠٠(بينما قام عبد الفتاح 
وتكونت عينة الدراسة من ، واتسن) ٦-٥(المهارات األولية األساسية في السباحة لألطفال  لتعليم
نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي للبرنامج الترويحي في تعليم المهارات  وأظهرت، طفًال٢٤

  .في السباحة األولية وسباحة الزحف عل البطن

رنامج تعليمي مقترح في الماء أثر ب دراسة هدفت التعرف إلى) ١٩٩٨(جرى محمود أو
استخدم الباحث المنهج و، مهارات األساسية في السباحةالعميق والماء الضحل على تعلم ال

تم تنفيذ البرنامج و، ًا تم تقسيمهم إلى مجموعتينطالب٢٠وتكونت عينة الدراسة من ، جريبيالت
النتائج  وأظهرت، عة أسبوعيًايمية لكل مجمووحدات تعل ٣أسابيع بواقع  ٨التعليمي المقترح لمدة 

في ) الماء الضحل(على المجموعة الثانية ) الماء العميق(إلى تفوق أفراد المجموعة األولى 
والوقوف في ، واالنزالق وضربات الرجلين على البطن، الطفو األفقي على البطن وعلى الظهر

  .الماء



 ٥٠٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ السالم حسين وعبد، محمد أبو الطيب

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رح  برنامج رأث إلى لتعرفا بهدف بدراسة )Abu Zama, 1997(وقام أبو زمع  ى  مقت  عل
ين باحة         تحس ة للس يم االبتدائي ة التعل ي عملي ال ف د األطف ة عن درات التوافقي نوات )٨-٧(الق ، س

 )طالبًا ٤٠(مكونة من  آييف مدينة مدارسة طلب من عينة على التجريبي المنهج الباحث ستخدماو
م  يمها  ت ى  تقس وعتين  إل ة  مجم ائج  أظهرت و، ضابطة  وأخرى  تجريبي ى  الدراسة  نت ال  أن إل  أطف

ا  أفضل  المقترحة بالطريقة تعلمت التي العينة ي  األخرى  المجموعة  في  منه ة   تعلمت  الت بالطريق
  .التوافقية القدرات لتطوير الموجه العمل حجم زيادة خالل من وذلك التقليدية

التعرف على بدراسة هدفت إلى ) Parker & Blanksby, 1997(وقام بريكر وبالنكسبي 
، )طفلة١٤٦و طفًال١٨٠(اشتملت العينة على و، سباحة الزحف على البطن فال لتعلماستعداد األط

 ٥في سن  تعلمواأظهرت النتائج أن األطفال اللذين و، لسباحةحيث خضعوا لبرنامج تعليمي في ا
  .في سن أصغر تعلمواذين احتاجوا إلى عدد ساعات أقل من السنوات 

المهارات  لتعليم مقترح برنامج أثر لمعرفةهدفت  بدراسة) ١٩٩٤(وقامت عرابي ومسمار 
تم و، سنة ممن ليس لديهن خلفية عن السباحة) ١٤- ٧(األساسية في السباحة للمبتدئات من سن 

 تم أن مشارآة بعد ٣٨قوامها  عينة على البحث منهجية في المبسط التجريبي النسق استخدام
 إلى النتائج وأظهرت، يموضوع بشكل عليها أحكام إصدار يسهل أساسية مهارات خمس تحديد
 على مؤشرًا يعطي مما الناشئات لسباحة األساسية المهارات معظم في واضحًا تحسنًا ثمة أن

  .عام بشكل البرنامج نجاح

بدراسة تجريبية هدفت إلى الكشف عن مدى تأثير ) ١٩٩١(قامت مصباح والباجوري و
عينة من  األساسية في السباحة لدىطريق اللعب الحر في الماء على تعلم مهارات المبادئ 

أن طريقة اللعب الحر في الماء آان لها أثر إيجابي  نتائج الدراسة وأظهرت، رياض األطفال
  .على تعلم السباحة

 
  التعليق على الدراسات السابقة 

ي   من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة تبين أنها بحثت مجال تعليم السباحة آدراسة عل
در و؛ ٢٠٠٧، أبوطامع و  ؛Stachura et. al. 2008و؛ ٢٠٠٨، وشوشة  ، حرب و؛ ٢٠٠٦، ب
احو؛ ٢٠٠٤ د الفت ودو؛ ٢٠٠٠، عب ا  ، )١٩٩٨، محم ت عليه ي أجري ات الت بة للعين ا بالنس أم

ال الدراسات معظمها آانت على األ ارات      و، طف م استخدام مجموعة من االختب دخول   (ت ار ال اختب
بط ، للماء بالذراعين والرأس افة  والزحف ال افة    ، م١٠ن لمس باحة الظهر لمس وحرآات  ، م١٠وس

ة    ات دائري ذراعين حرآ ة ال ع أداء حرآ باحة الصدر م ي س رجلين ف ه ، ال ات دولفيني وأداء حرآ
اء ، والقفز إلى الماء، م٥بالجسم لمسافة  والوقوف  ، وسباحة الزحف على البطن والرأس أسفل الم

نفس ، والسباحة الكالبية، في الماء بطن والظهر     وال، وآتم ال ى ال ي عل و األفق ى   ، طف زالق عل واالن
ر  بطن والظه بطن   ، ال ى ال رجلين عل ربات ال ر وض اء  ، والظه ي الم وف ف ق  و، )والوق م تطبي ت

؛ ٢٠٠٤، الحايك (مجموعة من أساليب التدريس من ضمنها أسلوب االآتشاف الموجه آدراسة       
ابي ب والج اري آد ، )٢٠٠٢، والكات ر اإلبتك اس التفكي تخدام مقي ة واس ، )٢٠٠٩، ابوضوة(راس
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رامج        أثير للب اك دراسات أظهرت وجود ت ومن خالل عرض نتائج الدراسات السابقة تبين أن هن
ل دراسة   ي ومسمار   و) ٢٠٠٤(الحايك   التدريسية على تحسين األداء المهاري مث ) ١٩٩٤(عراب

ب التدريسي  تم االستفادة من الدراسات السابقة باستخدام األسلوو، )١٩٩١(ومصباح والباجوري 
المناسب للفئة العمرية المستهدفة واالختبارات وطرق المعالجات اإلحصائية التي يمكن أن تحقق   

  .أهداف الدراسة
 

  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
مجموعتين  طبيعة الدراسة بتصميملاستخدام المنهج التجريبي لمناسبته ب قام الباحثان

  .تجريبية وضابطة مع قياسين قبلي وبعدي

  مجتمع الدراسة
اشتمل مجتمع الدراسة على الطلبة المشارآين في دورات السباحة التعليمية الصيفية عام 

 ٦-٥والتي تراوحت أعمارهم ما بين  ًاطالب ٤٠مسبح نادي اليرموك والبالغ عددهمب ٢٠٠٩
غ السباحة والبال تم استبعاد األطفال الذين لديهم فكرة عن مهاراتو، سنوات وجميعهم ذآور

إلى مجموعتين متساويتين  )طفل ٣٦(تم توزيع باقي األطفال والبالغ عددهم و، )أطفال٤(عددهم 
برنامج تعليم السباحة باألسلوب (مجموعة ضابطة ، ومتكافئتين حسب العمر والوزن والطول

أسلوب االآتشاف احة ببرنامج تعليم السب(ومجموعة تجريبية ، )متعلم١٨(وعددهم ، )التقليدي
  .وتم إجراء الدراسة بعد أخذ موافقة أولياء أمورهم وإدارة المسبح، )متعلم١٨(وعددهم ) الموجه

  تكافؤ المجموعتين
في الوزن والطول والعمر  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةتم إجراء التكافؤ بين 

  :يوضحان ذلك) ٢(و) ١(ومهارات السباحة والجدولين رقم 

للوزن ) ت(وفرق المتوسطات وقيمة  ةالمعياري اتواالنحراف ةيالحساب اتوسطمتال: )١(جدول 
  .لدى األطفال عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة والطول والعمر

  المتغيرات
  المجموعة الضابطة

  )١٨=(ن
  المجموعة التجريبية

فرق   )١٨=(ن
  المتوسطات

  قيمة ت
  ع  س  ع  س  المحسوبة

  ٠٤٣  ٠.٣  ١.٨٩  ٢٠.٨  ٢.٦  ٢٠.٥  )آغم(الوزن 
  ٠.٨٩  ٠.٥  ٣.٨  ١٢٠.١  ٤.٩  ١١٩.٦  )سم(الطول 
  ٠.٥٩  ٠.٦  ٦.٢  ٦٧.١  ٥.٦  ٦٦.٥  )شهور(العمر 

  .)١.٧٤(الجدولية ) ت(قيمة  ٠.٠٥ ≤ αدال عند مستوى *
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والفروق بين  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال) ١( رقم الجدول يوضح
 أنوزن والطول والعمر وفرق المتوسطات وتبين المتوسطات وقيمة ت المحسوبة لكل من ال

بالمقارنة مع قيمة ت  إحصائياوهي غير دالة ) ٠.٨٩-٠.٤٣(محصورة بين ) ت(جميع القيم 
  .الجدولية

) ت(وفرق المتوسطات وقيمة  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال: )٢(جدول 
  .في المجموعتين التجريبية والضابطة الختبارات مهارات السباحة لدى األطفال عينة الدراسة

  اختبارات
  المجموعة الضابطة

  )١٨=(ن
  المجموعة التجريبية

فرق   )١٨=(ن
  المتوسطات

قيمة ت 
  ع  س  ع  س  المحسوبة

  ٠.٧٥  ٠.٥  ٠.٩٠  ٤.١  ١.١  ٤.٦  )ث(زمن آتم النفس 
السباحة الكالبية 

  )متر(أطول مسافة 
٠.١٧  ٠.٠٣  ٠.٠٩  ٠.٢٤  ٠.١١  ٠.٢١  

لماء العميق الوقوف با
  )ثانية(أطول زمن 

٠.٠٩  ٠.٠٧  ٠.٩٥  ٢.٠٢  ٠.٦٥  ١.٩٥  

  ١.٧٣  ١.٢  ٢.٩٥  ٢٣.٥١  ٢.٨٩  ٢٢.٣١  التفكير اإلبتكاري

  .)١.٧٤(قيمة ت ٠.٠٥ ≤ αدال عند مستوى *

وفرق المتوسطات  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال) ٢(رقم  الجدول يوضح
في اختبارات القياس القبلي  المجموعتين الضابطة والتجريبية فرادالفروق بين أ لداللة) ت(وقيمة 

دالة  المحسوبة بأنها غير) ت(حيث تشير جميع قيم ، والتفكير اإلبتكاري لمهارات السباحة
ة ت الجدولية مما يدل على أن أفراد المجموعتين متكافئتين قبل تطبيق إحصائيًا بالمقارنة مع قيم

  .سلوب التقليدي واالآتشاف الموجهبرنامج السباحة التعليمي باأل

  متغيرات الدراسة
وأسلوب ، األسلوب التقليدي(ن وله أسلوبا نامج السباحة التعليميبر: المتغير المستقل

  ).االآتشاف الموجه

، السباحة الكالبية أطول مسافة، زمن آتم النفس( مهارات السباحة األساسية :المتغير التابع
 .التفكير اإلبتكاريو ).زمن يق أطولمعالوقوف بالماء ال

  األدوات المستخدمة في الدراسة
إلى ١.٥وعمقه متدرج من ، م١٢.٥وعرضه ، م٢٥مسبح نادي اليرموك والبالغ طوله  -

  .متر٤.٥
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  .آرة ١٨بعدد  آرات بأحجام مختلفة وألون مختلفة -

  .طوق ١٨ -

  .طوافة ولوح سباحة ١٨ -

  .ألعاب تغطس داخل الماء -

  .موضوعية لقياس الطول والوزنميزان طبي ذو صدق وثبات و -

  .ساعة إيقاف لقياس الزمن -

  تبارات المستخدمة لجمع البياناتاالخ
من خالل اإلطالع على المراجع والدراسات السابقة : اختبارات مهارات السباحة

)Stachura et al. ،2008تم اختيار ) ١٩٩٨، ؛ محمود٢٠٠٦، ؛ بدر٢٠٠٧، ؛ أبوطامع
ها بعد حيث تم تطبيق، رية للسباحة وذلك لمناسبتها وطبيعة الدراسةمجموعة من االختبارات المها

  :واالختبارات هي، )١( تم توضيحها في الملحق رقمو، إيجاد صدقها وثباتها

وهي من المهارات األساسية التي : طول فترة زمنية ممكنة تحت الماءاختبار آتم النفس أل
تم و، يرها من خالل البرنامج التعليميتساعد في تعليم مهارات السباحة األخرى ويمكن تطو

  .استخدام الثانية آوحدة قياس

ستخدام أدوات ادون السباحة بخط مستقيم : باحة الكالبية ألطول مسافة ممكنةاختبار الس
 .ويتم استخدام المتر آوحدة قياس، قريب من الطفل ليمسكه عند التعب مساعدة ويكون المعلم

دون الوقوف بالماء أطول فترة : ول فترة زمنية ممكنةاء العميق أطاختبار الوقوف بالم
ويتم استخدام الثانية ، قريب من الطفل ليمسكه عند التعب ستخدام أدوات مساعدة ويكون المعلما

  .آوحدة قياس

ري تم استخدام مقياس التفكير االبتكا: الدراسة مقياس التفكير االبتكاري المستخدم في
موزعة على ، فقرة) ٦٥(وتكون المقياس من ) ١٩٩٤( يمنس الذي أعده في صورته العربية

 االهتماماتو، المغامرةو، االنطواءو، المثابرةو، االستقاللو، المرونة(مجموعة من السمات 
ع تم صياغة المفردات بالعبارات اللفظية البسيطة بلغة قريبة من الطفل التي يستطي، )المتنوعة

قراءة العبارات جهرًا لألطفال مع تقديم شرح بسيط بهدف وتم  )ال(أو) بنعم(فهما واإلجابة عليها 
معرفة معنى آل عبارة من عبارات القائمة ثم اإلجابة بشكل طفال هو المطلوب من األ، التوضيح

التصحيح  ويكون، يوضح المقياس )٢(والملحق رقم ، دقيقة) ١٥(فردي والزمن الكلي لالختبار 
  :الكلي للمقياس آما يلي

ةإذا آانت العب - م :ارة موجب ه نع دة إذا آانت إجابت ة واح ل درج ل  ويعطى، يعطى الطف الطف
ه ال   ة   ، صفرًا إذا آانت إجابت رات الموجب ، ١٤، ١٣، ١٢، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(والفق
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٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨ ،
٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٧، ٤٥(. 

م   : إذا آانت العبارة سالبة - ه نع ل درجة واحدة إذا   ويعطى الطف  ، يعطى صفرًا إذا آانت إجابت
ه ال البة هي ، آانت إجابت رات الس ، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥، ١١، ١٠، ٨(والفق

٥٨، ٥٥، ٤٨، ٤٦، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢(. 

  أسس وضع برنامج الدراسة
ى المراجع    ، كوين أسس ومعايير واضحة لبناء اإلطار العام للبرنامجبهدف ت تم اإلطالع عل

ابقة  اث الس ة(واألبح ي وشوش امع٢٠٠٨، عل در٢٠٠٧، ؛ أبوط رب٢٠٠٦، ؛ ب ؛ ٢٠٠٤، ؛ ح
ط ال  ) ٢٠٠٣، ؛ رزق٢٠٠٤، الق باحة لألطف يم الس االت تعل ت مج ي تناول دى  ، الت ن م د م وللتأآ

رح  امج المقت م عرصالحية البرن ة ت ى خمس امج عل ي ض البرن رة ف ن أصحاب الخب ين م محكم
  :يوضح البرنامج التعليمي) ٤(رقم  والملحق، يوضح أسمائهم) ٣(مجال السباحة والملحق رقم 

  .والسالمة نااألممراعاة عوامل  -

  .بناء البرنامج التعليمي بهدف تعليم مهارات السباحة األساسية -

  .تنمية مهارات التفكير االبتكاري -

  . المدرس لة للبحث عن الحلول بتوجيهفي مشك طفالوضع األ -

  .تنمية مهارات السباحة -

  .السباحة تنمية الدافعية نحو تعلم -

  .فرص للحل واالآتشاف إعطاء الطفل -

  .على التخمين والتفكير والتحليل والترآيب الطفل ةمساعد -

  البرنامج التعليمي ومدته الزمنية
 ٦٠سابيع بمعدل وحدتين أسبوعيًا ومدة آل وحدة أ) ٦(المدة الزمنية للبرنامج التعليمي  -

 .وحدات تعليمية) ١٢(عدد الوحدات التعليمية وب، يقةدق

 :أجزاء) ٣(تكونت آل وحدة تدريبية من  -

o ويتضمن تسجيل الحضور واإلحماء): د١٠( جزء تمهيدي .  

o النشاط التعليمي والتطبيقي ):د٤٠( جزء رئيسي.  

o ووقت حر ثم الخروج من المسبح، ألعاب صغيرة ):د١٠( وجزء ختامي.  
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  االختبارات القبلية
ة    ة الدراس ة لعين ارات القبلي راء االختب م إج وم   ، ت ي ي ة ف ابطة والتجريبي وعتين الض للمجم

  . حيث تم إجراء تمارين اإلحماء والمرونة لألطفال قبل البدء بإجراء االختبارات، ٢/٧/٢٠٠٩

 مكان ووقت إجراء الدراسة
ق البر  م تطبي امج ات ي  ن امج التعليم دي والبرن ة     لتقلي ى عين ه عل اف الموج لوب االآتش بأس

ين     ا ب ة م ى   ٤/٧/٢٠٠٩الدراسة لتعليم مهارات السباحة في مسبح نادي اليرموك بالفترة الواقع إل
  .أثناء فترة دورات السباحة التعليمية في العطلة الصيفية، ١٥/٨/٢٠٠٩

  االختبارات البعدية
امجي   ق البرن ارات         بعـد أن تم تطبي م إجراء االختب ا ت رر لهم ى مجموعتي الدراسة المق ن عل

  .ي أجريت فيها االختبارات القبليةوذلك بنفس الظروف الت، ١٧/٨/٢٠٠٩البعديــة في تاريخ 

  االستطالعيةالدراسة 
تراوحت أعمارهم ما  طفًال١٢تم إجراء دراسة استطالعية على عينة التقنين والبالغ عددها 

حيث تم تطبيق االختبارات ، خارج عينة الدراسةمن ن مجتمع الدراسة وسنوات م) ٦-٥(بين 
أسلوب االآتشاف الموجه لمدة خمسة أيام في الفترة الواقعة امج التعليمي المقترح باستخدام والبرن

  :وآان الهدف من الدراسة االستطالعية ما يأتي، ٢٤/٦/٢٠٠٩و ٢٠/٦/٢٠٠٩ما بين 

  .المستخدمة في الدراسة ألدواتالتأآد من صالحية االختبارات وا -

  .عامالت العلمية لالختبارات الصدق والثباتحساب الم -

  المستخدمة المعامالت العلمية لالختبارات

  صدق التمييز لالختبارات
إليجاد معامل صدق االختبار تم استخدام صدق المقارنة الطرفية على عينة التقنين وذلك 

رباع األعلى ويمثل المستوى العالي لألفراد واألرباع لداللة الفروق بين األ) ت(بإيجاد قيمة 
  . يوضح ذلك) ٣(األدنى ويمثل المستوى المنخفض لألفراد و الجدول رقم 
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لمجموعة  لمعامالت الصدق) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم : )٣(جدول 
  .االختبارات قيد الدراسة

 االختبارات
  األرباع األعلى

 )٣=(ن
  ألرباع األدنىا

فرق  )٣=(ن
 )ت(قيمةالمتوسطات

 ع س ع س
 *٤.٩٠ ٩.١ ٣.١ ٦.٥ ٥.٦ ١٥.٦  )ث(زمن آتم النفس 

السباحة الكالبية أطول 
  )م(مسافة

٧.٥٢  ١٦.٧ ٢.٦ ٤.٦ ٦.٣ ٢١.٣*  

الوقوف بالماء أطول 
  )ث(زمن 

٧.٨١ ٢٣.٩ ٣.٦ ٧.٣ ٨.٢ ٣١.٢*  

  *٣.٢٥  ٧.٢  ٣.٥  ١٨.٦  ٤.٥  ٣٠.٢  التفكير االبتكاري

  .)٢.٩٢(قيمة ت الجدولية  ٠.٠٥ ≤ αدال عند مستوى *

  إحصائيًا عند مستوى داللة دالًة ًايتضح أن هناك فروق) ٣(رقم  من خالل الجدول
)α ≥ مما يعني أن االختبارات تتمتع بمستوى عالي من الصدق) ٠.٠٥.  

  ثبات االختبار
ارات بأسلوب تطبيق االختبار تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لقياس ثبات االختب

وذلك بفاصل زمني بين التطبيق األول والثاني مدته ، )Test-Retest( وإعادة تطبيق االختبار
  .يبين معامل الثبات لالختبارات المستخدمة) ٤(ستة أيام وذلك على عينة التقنين والجدول رقم 

  .قيد الدراسة البتكاريوالتفكير ا معامل الثبات الختبارات مهارات السباحة: )٤(جدول 

  معامل الثبات  االختبار
  *٠.٨١  زمن آتم النفس

  *٠.٧٨  السباحة أطول مسافة
  *٠.٨٦  الوقوف بالماء أطول زمن

  *٠.٩١  التفكير االبتكاري

  ).٠.٠٥≤ α(دال عند مستوى *
  

  المعالجات اإلحصائية
 SPSSوم االجتماعية لإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعل

  : وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية
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  .ةالحسابي اتوسطمتال .١

 .ةالمعياري اتاالنحراف .٢

 .معامل االرتباط بيرسون .٣

 .لمعرفة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي )Paired t-test(لألزواج ) ت(اختبار  .٤

سات البعدية بين المجموعتين لمجموعتين مستقلتين لمعرفة الفرق في القيا) ت(اختبار  .٥
 .التجريبية والضابطة

  .للتغيرالنسبة المئوية  .٦
  

  عرض نتائج الدراسة

  ج المتعلقة بتساؤل الدراسة األولالنتائ: أوًال
ألثر هل توجد فروق دالة إحصائيًا (تساؤل الدراسة األول والذي ينص على  لإلجابة عن

ري وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى التفكير االبتكا التدريس باالآتشاف الموجه على
 ةالحسابي اتوسطمتتم استخدام ال) ؟سنوات أفراد المجموعة التجريبية) ٦-٥(األطفال من 

، والبعدي القبلي لداللة الفروق بين القياسين )ت(م وفرق المتوسطات وقي ةالمعياري اتواالنحراف
  :  يوضح ذلك) ٥(بية والجدول رقم لدى أفراد المجموعة التجري والنسبة المئوية للتغير

لداللة الفروق والنسبة ) ت(ة وقيم ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال: )٥(جدول 
  .١٨= ن القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية المئوية للتغير بين القياسين

 االختبارات
فرق  البعدي القياس القبلي القياس

المتوسطات
) ت(قيمة 

 المحسوبة

النسبة 
المئوية 
 ع س ع س للتغير

زمن آتم
)ث(النفس 

٢.٠٩  *٨.٨٧  ٨.٦ ٣.١ ١٢.٧  ٠.٩٠  ٤.١%  

السباحة 
الكالبية أطول 

)م(مسافة

٩٣.١  *١٨.٣٠  ٢٣.٢٩ ٤.٥ ٢٢.٦  ٠.٠٩  ٠.٢٤%  

الوقوف في
الماء أطول 

)ث(زمن 

٧.٧١  *١٢.٩٨  ١٥.٥٨ ٤.٢ ١٧.٦  ٠.٩٥  ٢.٠٢%  

التفكير 
 االبتكاري

٠.٤٢  *١٢.٠٨  ٩.٩١ ٣.٢١  ٣٣.٤٢  ٢.٩٥  ٢٣.٥١%  

  .)١.٧٤(قيمة ت الجدولية   ٠.٠٥ ≤ αدال عند مستوى *
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القبلي والبعدي للمجموعة  ينالمحسوبة بين القياس) ت(نتائج قيمة ) ٥(يوضح الجدول رقم 
 المحسوبة بالمقارنة مع) ت(فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لقيمة، التجريبية

حيث آانت النسبة ، ولصالح القياس البعدي، )٠.٠٥ ≤ α(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 
  %).٠.٤٢، %٧.٧١و ، %٩٣.١و ، %٢.٠٩(المئوية للتغير لالختبارات على التوالي 

  المتعلقة بتساؤل الدراسة الثاني النتائج :ثانيًا
توجد فروق دالة إحصائيًا ألثر هل (تساؤل الدراسة الثاني والذي ينص على  لإلجابة عن

التفكير االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى  تدريس باألسلوب التقليدي علىال
 ةالحسابي اتوسطمتتم استخدام ال، )؟سنوات أفراد المجموعة الضابطة) ٦-٥(األطفال من 

بين  نسبة المئوية للتغيروال، لداللة الفروق) ت(ت وقيم وفرق المتوسطا ةالمعياري اتواالنحراف
  :  يوضح ذلك) ٦(والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية والجدول رقم  القياسين القبلي

والنسبة  لداللة الفروق) ت(ة وقيم ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال: )٦(جدول 
  .١٨=ة نالقبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابط بين القياسين المئوية للتغير

 االختبارات
فرق  القياس البعدي القياس القبلي

المتوسطات
  )ت(قيمة 

 المحسوبة

 النسبة
المئوية 
 ع س ع س للتغير

زمن آتم 
 )ث(النفس 

٠.٦٩ *٣.٤ ٣.١١ ٢.١ ٧.٧١ ١.١ ٤.٦% 

السباحة 
الكالبية أطول 

 )م(مسافة

٧٨.٢ *١٥.٦ ١٦.٤٢ ١٦.٦٣٤.٢ ٠.١١ ٠.٢١% 

الوقوف بالماء 
زمن أطول 

 )ث(

٤.٢٣ *٩.٥٩ ٨.٢٥ ٢.٣ ١٠.٢ ٠.٦٥ ١.٩٥% 

التفكير 
  االبتكاري

٠.٠٧ ١.٦٣ ١.٥٠ ٣.٢٢ ٢٣.٨١ ٢٢.٣١٢.٨٩% 

  .)١.٧٤(قيمة ت الجدولية  ٠.٠٥ ≤ αدال عند مستوى *

ي والبعدي للمجموعة     ينالمحسوبة بين القياس ) ت(نتائج قيمة ) ٦(يوضح الجدول رقم  القبل
ة   فقد أشارت النتائ، الضابطة ة إحصائيًا لقيم ة مع    ) ت( ج إلى وجود فروق دال المحسوبة بالمقارن

حيث آانت النسبة    ، ولصالح القياس البعدي) ٠.٠٥ ≤ α(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 
  .  %)٠.٠٧و ، %٤.٢٣و، %٧٨.٢و، %٠.٦٩(المئوية للتغير لالختبارات على التوالي 
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  اسة الثالثالمتعلقة بتساؤل الدرالنتائج : ثالثا
بين  دالة احصائيًا فروقهل توجد (تساؤل الدراسة الثالث والذي ينص على  لإلجابة عن

مهارات األساسية الالتفكير االبتكاري وبعض  فيأفراد المجموعة التجريبية والضابطة 
 اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتتم استخدام ال، )سنوات؟) ٦- ٥(بالسباحة لدى األطفال من 

 أفراد بين والنسبة المئوية للتغير، لداللة الفروق) ت(وفرق المتوسطات وقيم  ةالمعياري
  :  يوضح ذلك) ٧(والجدول رقم الضابطة في القياس البعدي والمجموعة التجريبية 

لداللة الفروق بين أفراد ) ت(وقيمة ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط: )٧( جدول
  .في القياس البعدي طةالمجموعة التجريبية والضاب

 االختبارات
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 *٤.٣٥ ٥.٠١ ٢.١ ٧.٧١ ٣.١ ١٢.٧ )ث(زمن آتم النفس 
السباحة الكالبية أطول 

 )م(مسافة
٨.٤٦ ٦.٠٢ ٤.٢ ١٦.٦٣ ٤.٥ ٢٢.٦* 

الوقوف بالماء أطول 
 )ث(زمن 

٥.٩٦ ٧.٤ ٢.٣ ١٠.٢ ٤.٢ ١٧.٦* 

 *١١.٤٤ ٩.٦١  ٣.٢٢  ٢٣.٨١  ٣.٢١ ٣٣.٤٢  التفكير االبتكاري

   ).٠.٠٥ ≤ α(دال عند مستوى *

م    دول رق ح الج ة   ) ٧(يوض ائج قيم ة     ) ت(نت وعتين التجريبي راد المجم ين أف وبة ب المحس
ائج اإل  حيث ، في مهارات السباحة والتفكير االبتكاري والضابطة ى وجود    أشارت النت حصائية إل

ة ة إحصائيًا لقيم روق دال ة ) ت( ف ع قيم ة م وبة مقارن ة ) ت(المحس توى الدالل د مس ة عن   الجدولي
)α ≥ ولصالح أفراد المجموعة التجريبية، )٠.٠٥.  
  

  مناقشة النتائج

  ناقشة نتائج تساؤل الدراسة األولم
ائج  م    أظهرت نت ين القياس    ) ٥(الجدول رق روق ب ة الف دريس     ين دالل ر الت ي والبعدي ألث القبل

دى    األساسيةمهارات الاالبتكاري وبعض  باالآتشاف الموجه في تحسين التفكير باحة ل راد بالس  أف
اس البعدي    ، المجموعة التجريبية ة لصالح القي ذلك في    وأظهرت النتائج داللة إحصائية إيجابي وآ

ب اآلت    ة حسب الترتي ارات الدراس ر الختب ة للتغي بة المئوي ة يالنس باحة الكالبي م ، %٩٣.١الس ث
  %.٠.٤٢التفكير االبتكاريوأخيرًا  ، %٢.٠٩ثم زمن آتم النفس، %٧.٧١قوف في الماء الو
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السباحة إلى بالمهارات األساسية في  تحسن أفراد المجموعة التجريبية يعزو الباحثانو
رياضات التي حيث إن السباحة من ال، باالآتشاف الموجه أسلوب البرنامج التعليمي المقترح

تحتاج إلى استخدام أساليب وأدوات مناسبة عند تعليمها فيعد اختيار أسلوب التدريس من المهمات 
التدريس عدة جوانب وهي العمر  لصعبة التي تقع على عاتق المعلم ويتبلور في اختيار أسلوبا

ما أشار  اتفق إلى وهذا، وطبيعة المادة والفروق الفردية ونوع المهارة والقدرات العقلية للطالب
، Abu Zama؛ ١٩٩٨، ؛ محمود ٢٠٠٦، ؛ بدر٢٠٠٧، ؛ أبوطامع٢٠٠٨، علي وشوشة( إليه

عمل على توإن عملية تدريس السباحة باالآتشاف الموجه ، )Stachura et al. ،2008 ؛ 1997
 ،؛ الكاتب والجنابي٢٠٠٤، الحايك(ليه وهذا أتفق مع ما أشار إ مراعاة الجوانب سابقة الذآر

ايجابيًا على  ًاسلوب التدريس باالآتشاف الموجه اثرأل إنآذلك ، Alhayek, 2004)؛ ٢٠٠٢
، سنوات) ٦-٥(تحسين مهارات السباحة األساسية والتفكير اإلبتكاري لدى األطفال من عمر 

تعلم مهارات  عند أن يكتشف الحلول بنفسهحيث تم تقديم المهارات بطريقة تضمن للمتعلم 
 األمانحرية التفكير للطفل في حدود مرتبطة بعامل  أعطىالمدرس مما  توجيهالسباحة وتحت 

هرجة وأبو، )٢٠٠٢(وتشير شلتوت وخفاجة ، ذي أدى إلى اآتساب مهارات السباحةوالسالمة ال
أسلوب االآتشاف الموجه يساهم في تنمية قدرات المتعلمين للتعبير عن الرأي  إلى أن) ٢٠٠٨(

تجعل المتعلم  وآذلك، الحرآية القدرات وتنمية هارة التفكير لدى المتعلمتنمية مو، اآلخرين أمام
وآذلك التفكير الناقد باستخدام ، وتشجع المتعلم على التفكير المنطقي، يمتلك خبرات جديدة

أبوضوة  مستويات العقلية العليا آالتحليل والترآيب وهذا أتفق مع ما أشارت إليه دراسةال
)٢٠٠٩.(  

  تساؤل الدراسة الثانياقشة نتائج من
ائج  م    أظهرت نت دريس         ) ٦(الجدول رق ر الت ي والبعدي ألث ين القياسين القبل روق ب ة الف دالل

راد          دى أف باحة ل ارات األساسية بالس اري وبعض مه ر االبتك باألسلوب التقليدي في تحسين التفكي
ارات    وأظهرت النتائج داللة إحصائية إيجابية لصالح القياس ا، المجموعة الضابطة لبعدي في مه

اري   ر االبتك ين التفكي ي تحس ة إحصائية ف روق ذات دالل ر الف م تظه باحة ول ت ، الس بة الوآان نس
ة         باحة الكالبي ي الس ارات الدراسة حسب الترتيب اآلت م الوقوف   ، %٧٨.٢المئوية للتغير الختب ث

  % .٠.٠٧ وأخيرًا التفكير االبتكاري، %٠.٦٩ثم زمن آتم النفس ، %٤.٢٣بالماء أطول زمن 

دريس       ى ويعز ى أسلوب الت باحة األساسية إل ارات الس تحسن أفراد المجموعة الضابطة بمه
باحة     )األمري( التقليدي ارات الس حيث أن أفراد عينة الدراسة ال يمتلكون أي خبرة سابقة عن مه

دريبات تعمل  ستخدام ابا البرنامج التعليمي تطبيق وأن ى تع  ألسلوب التقليدي يحتوى على ت يم  عل ل
ة       و، المجموعة الضابطة المهارات قيد الدراسة  أفراد ارات الحرآي ة المه باحة في مقدم ر الس تعتب

ة     عامة والرياضية خاصة في المجال التعليمي التي يفضل ة العمري ذه المرحل ال في ه ا   ها األطف لم
  ).٢٠٠٩( المنعمبدتتميز به من مظاهر البهجة والنشاط وهذا ما أشار إليه ع

سنوات يعد ) ٦- ٤(أن العمر من ) Samman & Slane, 1999( وسالن ويذآر سامان
إلى أن التعلم المبكر يبني قاعدة قوية بحيث  آما أشارا، تعلم مهارات السباحة فترة نموذجية لبدء
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ويمكن للطفل ، ة التاليةسباحة بشكل أفضل في المراحل العمرييمكن للطفل من تطوير مهارات ال
القفز إلى الماء آمهارة ارات السباحة في مرحلة ما قبل المدرسة أن يتعلم  مجموعة من مه

 يكون الرأس فوق الماء السباحة الكالبية التي يمكن لألطفال تعلمها حيثو، ومهارة آتم النفس
ء مقلدًا الكلب في هذا النوع من الما يف بالذراعين وتحريك الرجلين داخلوتعتمد على تبادل التجد

فروق  يعود عدم ظهورو، )Colwin؛Manners and Carroll, 2002 ،1995 ( السباحة
 أن التفكير االبتكاري لدى المجموعة الضابطة إلى التفكير االبتكاري ذات داللة إحصائية على

 االآتشاف الموجهالمناسبة مثل  استخدام أساليب التدريسيمكن تطويره لدى المتعلمين إذا تم 
تضمين مهارات التفكير ضمن المنهاج وخالل العملية  وآذلك، وإعطاء الوقت الكافي لإلجابة

لمشارك نقل الطالب من الدور التقليدي إلى الدور اإليجابي اولذلك من الضروري ، التعليمية
، ويكتسب مهارات التفكير مع اإلبداع ويوظفها، ويعرض أفكارهالفعال الذي يناقش ويحاور 

صبح الطالب أي أن ي، به على مهارات إبداعيةوتدري، وآذلك يسهم في إنتاج المعرفة وتطويرها
، ويفكر في تعلمه تفكيرًا تأمليًا ونقديًا، وآيف يطور خبراته ومهاراته باستمرار، متعلمًا نشيطًا

وجماعي وهذا اتفق مع ما أشار  وربط ما يتعلمه مع ظروف الحياة الحقيقية والعمل بشكل فردي
  .Cotton, 2008)؛ ٢٠٠٧، اويالهاشمي وعز، (Fleming, 1997ليه آٍل من إ

  اقشة نتائج تساؤل الدراسة الثالثمن
ة والضابطة في   داللة الفروق بين أفراد المجموع ) ٧(الجدول رقم  أظهرت نتائج  ة التجريبي

روق ذات     ، التفكير االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة ائج وجود ف حيث أظهرت النت
  .عة التجريبية في مهارات السباحة والتفكير االبتكاريداللة إحصائية لصالح أفراد المجمو

ة بشكل أفضل من           يعزى القد و راد المجموعة التجريبي دى أف باحة ل ارات الس تحسن في مه
حيث إن  ، باستخدام أسلوب االآتشاف الموجه  عة الضابطة إلى البرنامج التعليمي المقترحالمجمو

دع       التدريس باستخدام أسلوب االآتشاف الموجه من ا      ة وت درات العقلي ي تخاطب الق اليب الت ألس
ة بحاجة       ذه المرحل تعلم في ه الطالب يبدع ويفكر في الوصول إلى الحل بتوجيهات المعلم ألن الم

ام    ، د العمليات العقلية لديهيإلى توجيه مع مراعاة عدم تقي ه بس ) ٢٠٠٥(وهذا إتفق مع ما أشار إلي
ل  لذلك ال بد من إعطاء ال  ، ع واالستكشافبأن الطفل في هذه المرحلة يمتاز باالستطال فرصة  طف

م لذلك ، شاف بطريقة موجههاالستك ر         على المعل ى التفكي ارف إل ة اآتساب المع ال من عملي االنتق
تعلم؛        ة نحو ال ة الذاتي ر الدافعي ة     الذي يعزز االحتفاظ بالمعلومات ويثي ذه المرحل ال ه ز أطف ويتمي

يجب االهتمام ببرامج حيث تعداد البدني والعصبي والنفسي بميلهم للحرآة والنشاط مع توافر االس
دئ في السن المناسب      يم المبت ل مستوى مناسب      ، إعداد السباحين للمنافسات بتعل غ الطف حيث يبل

اءة    ر آف هل وأآث ه أس تعلم لدي ة ال ون عملي ة   ، تك ذه المرحل بة له تخدام األدوات المناس ذلك اس وآ
وهذا أتفق مع ما أشار إليه آل من ، ثارة لدافعيتهم نحو التعلمالعمرية لما تمتاز به من تشويق واست

ي وشوشة  ( دالفتاح ٢٠٠٤، ؛ القط ٢٠٠٨، عل دالفتاح ١٩٩٨، ؛ عب  Stachura et  ٢٠٠٠، ؛ عب
al. ،2008 ؛Parker & Blanksby ،1995( ، ة ه يسهل ) ١٩٩٩(ويضيف راتب وخليف بأن

ه    ، سلوآية واتجاهاتهاآتساب عاداته ال فل في هذه المرحلة العمريةعلى الط ة قدرات آما يمكن تنمي
ة      ات المادي ه اإلمكان وفر ل ذلك يجب أن تت اعي ول ي واالجتم ي والعقل دني والحرآ تعداده الب واس
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اري  يعود ظهورو .والبشرية لرعايته لصالح   فروق ذات داللة إحصائية في تحسين التفكير االبتك
ة الت يالمجموع امج التعليم ة لخضوعهم للبرن هبا جريبي لوب االآتشاف الموج تخدام أس ذ س ي وال

ات       أن يكتسب معلوم ل ب ة تضمن للطف ة بطريق يم المعلوم ة تنظ ي عملي اهمة ف ى المس ل عل عم
ة ي مواقف حياتي ا ف ة ويتفاعل معه ول للوصول للمعلوم ل ي، وحل ر حماسهال ب ه  ثي وينمي ميول

ه تج مس    ، واتجاهات ر وين ل يفك ل الطف أن يجع لوب ب ذا األس ز ه ذلك يتمي ي وآ ه ف تخدمًا معلومات
ذا إتفق مع   ، عمليات عقلية تنتهي بالوصول إلى النتائج عن طريق البحث واالآتشاف    دراسة  وه

  .),Alhayek 2004، ٢٠٠٢، ؛ والكاتب والجنابي٢٠٠٤، الحايكو ؛٢٠٠٩، أبوضوة(
  

  االستنتاجات
  التوصل إلى االستنتاجات التالية في ضوء نتائج الدراسة تم

اك   .١ ت هن روق دآان ر      ف ين التفكي ي تحس ه ف اف الموج دريس باالآتش ر الت ائيًا ألث ة إحص ال
  .االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة لدى أفراد المجموعة التجريبية

اك   .٢ ت هن ض          آان ين بع ي تحس دي ف لوب التقلي دريس باألس ر الت ائيًا ألث ة إحص روق دال ف
 .طةالمهارات األساسية بالسباحة لدى أفراد المجموعة الضاب

ن  .٣ م تك اك ل ر    هن ين التفكي ي تحس دي ف لوب التقلي دريس باألس ر الت ائيًا ألث ة إحص روق دال ف
 .االبتكاري لدى أفراد المجموعة الضابطة

ين       .٤ ي تحس ابطة ف ة والض ة التجريبي راد المجموع ين أف ائيًا ب ة إحص روق دال اك ف ت هن آان
 .اد المجموعة التجريبيةالتفكير االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة لصالح أفر

  
  التوصيات

  بما يلي إليه نتائج الدراسة يوصي الباحثانفي ضوء ما توصلت 

رامج .١ تخدام الب ة اس اري وبعض    التعليمي ر االبتك ين التفكي ه لتحس اف الموج لوب االآتش بأس
  .سنوات) ٦-٥(المهارات األساسية بالسباحة لألطفال من 

  .سنوات) ٦-٥( لمرحلة العمريةلسباحة لألطفال في ااالهتمام بتعليم ا .٢

ة           .٣ دريس لمعرف اليب الت ة من أس واع مختلف ذه الدراسة باستخدام أن إجراء دراسات مشابهة له
  .سنوات) ٦-٥( للمرحلة العمرية أفضلها في تعليم وتطوير المهارات الرياضية المختلفة
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  العربية واألجنبية المراجع
االستكشاف في تنمية التفكير االبتكاري تأثير التعلم ب" .)٢٠٠٩. (عفاف محمد ،أبوضوة -

رسالة ماجستير غير  ."سنوات) ٥-٤(وبعض المهارات األساسية لرياض األطفال بعمر 
  .  الجماهيرية العربية الليبية .جامعة السابع من ابريل .منشورة

المساعدة على تعلم بعض المهارات أثر استخدام أدوات الطفو " .)٢٠٠٧. (بهجت ،أبوطامع -
سية في السباحة لطالب تخصص التربية الرياضية في آلية فلسطين التقنية بجامعة األسا

   .٢٢٦- ١٨٧ .)١( ٢١ .)العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ."خضوري

العولمة واإلبداع في  .)٢٠٠٨( .عزمي ،وعصام .عبد الرحيم ،وأيمن .مكارم ،ابوهرجة -
  . مصر .القاهرة .تاب للنشرمرآز الك .التربية الرياضية المدرسية

 .مكتبة الدار العربية للكتاب .االبتكار وتنميته لدى األطفال .)٢٠٠٣. (عبد الكافي ،إسماعيل -
  .١٧ .مصر .القاهرة

أثر استخدام التمثيل الحرآي في تعليم بعض مهارات السباحة لدى " .)٢٠٠٦. (دينا ،بدر -
 .الجامعة األردنية .ر غير منشورةرسالة ماجستي ."سنوات في عمان ٨-٦األطفال من سن 

  .  األردن

  .عمان .دار البداية .طرق تدريس الطفل .)٢٠٠٥. ( جمعة ،بسام -

دراسة مقارنة لبعض الحرآات المهارية األساسية للمرحلة " .)٢٠٠٥. (حيدر بالش ،جبر -
جامعة السابع من . )٣(١٣ .مجلة علوم التربية البدنية والرياضة ."سنوات) ٤-٣(السنية 
  . ٢٣٢- ٢٣١ .أبريل

ك - ادق ،الحاي لوب       " .)٢٠٠٤. (ص ه واألس اف الموج لوب االآتش تخدام أس ين اس ة ب العالق
م           اري وأدائه ر االبتك ى التفكي ة عل ة الطلب وير قابلي لة وتط رة الس دريس آ ي ت دريبي ف الت

اري ة        ."المه ة والرياض ة البدني وم التربي امن لعل دولي الث ي ال ؤتمر العلم وبر  ٧-٥الم أآت
  .مصر .جامعة اإلسكندرية .آلية التربية الرياضية للبنين .٢٠٠٤

ية والرياضية أساليب دنالتدريس للتعليم في التربية الب .)١٩٩٤. (عفاف عبد الكريم ،حسن -
  .مصر .اإلسكندرية .منشأة المعارف .تقويم- استراتيجيات

سنوات على ) ٥-٤(أثر برنامج مقترح لتعليم السباحة لألطفال من " .)٢٠٠٤. (مريم ،حرب -
 .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."حرآي-بعض متغيرات اإلدراك الحس

  .األردن .عمان

 .تكنولوجيا التعليم من اجل تنمية التفكير بين القول والممارسة .)٢٠٠٢. (محمود ،الحيلة -
  .عمان .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة



 ٥٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ السالم حسين وعبد، محمد أبو الطيب

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استراتيجيات تدريس التربية الرياضية المبنية  .)٢٠١١( .صادق ،والحايك .علي ،الديري -
  .األردن .اربد .المكتبة الوطنية .على المهارات الحياتية في عصر االقتصاد المعرفي

النمو والدافعية في توجيه النشاط الحرآي  .)١٩٩٨. (إبراهيم ،خليفة و .أسامة آامل ،راتب -
  .مصر .القاهرة .دار الفكر العربي .للطفل

  . األردن .عمان .الموسوعة العلمية لرياضة السباحة .)٢٠٠٣. (ير عبداهللاسم ،رزق -

مكتبة الدار  .٢ط .المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق .)٢٠٠٣. (حسن ،شحاته -
  .القاهرة .المصرية العربية للكتاب

مكتبة  .طرق تدريس التربية الرياضية .)٢٠٠٠( .ميرفت ،خفاجة و .نوال ،شلتوت -
  .مصر .اإلسكندرية .اإلشعاع

اثر النشاط البدني على تطوير بعض المهارات الحرآية " .)٢٠٠٤. (ياسمين ،الصالحات -
  .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."الدقيقة وغير الدقيقة لدى أطفال الروضة

ي   .السباحة من البداية إلى البطولة .)١٩٩٨. (أبوالعال ،عبد الفتاح - اهرة  .دار الفكر العرب  .الق
  .مصر

اح  - د الفت الم   ،عب د الس د عب يم      " .)٢٠٠٠. (محم رح لتعل ائي مقت ي م امج ترويح أثير برن ت
تير   ."سنوات) ٦-٥(المهارات األولية األساسية في السباحة لألطفال من  الة ماجس ة   .رس آلي

  . جامعة حلوان .التربية الرياضية للبنين

دار الوفاء  .في مناهج التربية الرياضية تدريس السباحة .)٢٠٠٩. (محمد حسين ،عبد المنعم -
  .مصر .اإلسكندرية .لدنيا الطباعة والنشر

ادي  - د اله ة ،عب ي .فاطم ى ،و عل باحة   " .)١٩٩٠( .ليل م الس ى تعل النفس عل ة ب أثير الثق  ."ت
آلية التربية  .٣م .دور التربية الرياضية في حل المشكالت المعاصرة .المؤتمر العلمي األول

  .مصر .القاهرة .الزقازيق الرياضية جامعة

ام  ،ومسمار  .سميرة ،عرابي - ارات األساسية في       "). ١٩٩٤( .بس يم المه رح لتعل امج مقت برن
ن   ن س دئات م باحة للمبت ات ١٤-٧الس نة دراس ي   .٢ج ."س ؤتمر الرياضي العلم ائع الم وق

  .عمان .الثاني

دريبات ال  " .)٢٠٠٨( .نادية ،شوشة و .ليلى عبد المنعم ،علي - أثير الت ة خارج وداخل    ت توافقي
ن     ال م م األطف ى تعل اء عل باحة  ) ٨-٦(الم ارات لس نوات مه دولي    ."س ي ال ؤتمر العلم الم

وم الرياضة   ة الهاشمية   .الرياضي األول لكلية التربية البدنية وعل د األول  .الجامع ص  .المجل
٣١٩-٣٠٥.  

اتح - دي ،الف لي .وج ارق ،و الفض باحة   .)١٩٩٩( .ط ة الس ل الرياض ر دار اله .دلي دى للنش
  .مصر .المنيا .والتوزيع
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  .مصر .الزقايق .المرآز العربي للنشر .المبادئ العلمية للسباحة .)٢٠٠٤. (محمد ،القط -

تأثير أسلوب االآتشاف الموجه في تعلم " .)٢٠٠٢( .أسيا، و الجنابي. عفاف ،الكاتب -
 .ة الرياضيةآلية التربي .)١(١ .مجلة علوم التربية الرياضية ."مهارات السباحة الحرة

  العراق .جامعة بابل

تأثير طريقة اللعب الحر في الماء على تعلم " .)١٩٩١. (نادية ،والباجوري .فاطمة ،مصباح -
آلية  .)٢(٣ .علوم وفنون الرياضة ."بعض المهارات األساسية للسباحة ما قبل المدرسة

  . القاهرة .التربية الرياضية للبنات

 .مكتبة العلوم .يات التدريس والتطور المهني للمعلمأساس .)٢٠٠٠. (عبدالسالم ،مصطفى -
  .المملكة العربية السعودية .أبها

أثر برنامج تعليمي مقترح على سرعة تعلم السباحة في " .)١٩٩٨( .جمال شاآر ،محمود -
  .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."المنطقتين الضحلة والعميقة

  .  ١٩٩٦ .القاهرة .دار المعرفة الجامعية .وإبداع األطفال الروضة .)١٩٩٤. (محمود ،منسي -

دار  .المنهج واالقتصاد المعرفي). ٢٠٠٧( .فائزة ،عزاويو .عبد الرحمن ،الهاشمي -
  .األردن .عمان .المسيرة للنشر والطباعة
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  )١(الملحق رقم 

  االختبارات المهارية المعتمدة لقياس مستوى تعلم السباحة
 
  *:اختبار آتم النفس ألطول فترة زمنية ممكنة تحت الماء - 

يبدأ الطفل بوضع رأسه في الماء عند اإلشارة ويحاول أن يبقى أطول ، من مسك حافة المسبح: طريقة األداء
  .فترة زمنية تحت سطح الماء

  .يبدأ القياس منذ اللحظة الذي يدخل الطالب به رأسه إلى الماء حتى يخرج رأسه: طريقة التسجيل

  *:اختبار السباحة الكالبية ألطول مسافة ممكنة - 

 ٤٥يميل الطالب بجذعه إلى األمام ثم يدفع الحائط برجليه ليطفو بزاوية ، الظهر مواجه للحائط:يقة األداءطر
ثم يبدأ بتحريك آل من الرجلين والذراعين ، مع بقاء الرأس والجهاز التنفسي فوق سطح الماء، درجة داخل الماء

  .داخل الماء وألطول مسافة متقدمًا لألمام

جل المسافة التي يقطعها الجسم من الحائط ولغاية النقطة التي يتعب ويتوقف عندها تس: طريقة التسجيل
  .الطالب

  *:اختبار الوقوف بالماء العميق أطول فترة زمنية ممكنة -

ينزل الطالب إلى الماء العميق ويبقى الجسم عموديًا بحيث يحافظ على الرأس والجهاز التنفسي : طريقة األداء
  .خالل حرآات الرجلين والذراعين اللتين تساعدانه على هذا الوضع خارج الماء للتنفس من

  .يسجل الزمن الذي يستغرقه الطالب من لحظة إعطاء إشارة البدء ولغاية مسكه لحافة الحمام: طريقة التسجيل

 . يجب أن يكون المدرس قريبًا من الطالب المختبر آعامل أمن وسالمة: مالحظة*

  

 )٢(ملحق رقم ال
  تفكير االبتكاري وما تقيسه آل عبارةعبارات ال

  ال  نعم العبارة  الرقم
     أحب الذهاب إلى الروضة  ١
     أحب أن أسأل أسئلة آثيرة  ٢
     أحب االستماع إلى أغاني جميلة  ٣
     أحب أن أرتدي مالبسي بنفسي  ٤
     أحب أن ألعب األلعاب الصعبة ألنها مفيدة  ٥
     أحب االستماع للقصص والحكايات  ٦
     أحب أن أغني األغنية التي من تألفي  ٧
     أحب أن تلبسني أمي مالبسي قبل الخروج من البيت  ٨
     أحب التنزه بمفردي  ٩
     سماع القصص مضيعة للوقت  ١٠
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     ال أحب أن يكون لدي أصحاب آثيرون  ١١
     أحب أن أرسم رسومات بنفسي  ١٢
     أحب أن أقول رأيي في األشياء التي أصنعها  ١٣
     أحب أن يكون لدي أصحاب آثيرون آي ألعب معهم  ١٤
      أحب مصاحبة األطفال الذي ال يسألون عن األشياء التي ال يعرفونها   ١٥
     ال أحب أن أرتدي مالبسي بنفسي  ١٦
     أحب عمل األشياء الخطيرة لتي يخافها أخوتي  ١٧
      أحب األطفال الذين يسألون عن آل شيء في الروضة  ١٨
     أحب الذهاب في رحالت مع عائلتي  ١٩
     ال أعرف عمل أي شيء في البيت  ٢٠
      عندما يطلب مني أبي فعل شيء أفعله حتى لو آنت ال أحبه  ٢١
     أحب االستماع إلى الحكايات التي سمعتها من قبل  ٢٢
     أمي لزيارة أصحابنامعال أحب أن أذهب  ٢٣
     ال أحب اللعب بمفردي  ٢٤
     عب خارج البيت عندما يكون الجو ماطرًاأحب الل  ٢٥
     أخجل أن أفعل شيء أمام من ال أعرفهم  ٢٦
      عندما ال أستطيع فعل شيء أآرر المحاولة حتى أعرفها  ٢٧
     أحب التعرف على األشياء التي تخيف األطفال  ٢٨
     رتديها بنفسيأختار المالبس التي سأأحب أن  ٢٩
     وال اتعبأحب فك اللعبة وترآيبها  ٣٠
     أحب االستماع إلى الفكاهات الجميلة  ٣١
     ال أحب الجلوس مع الضيوف الذين يزورنا  ٣٢
     أخجل التحدث مع من هو أآبر مني  ٣٣
     أحب االستماع إلى الحكايات الخيالية  ٣٤
      أحب اللعب بمفردي حتى لو آنت أحب اللعبة التي يلعبها األطفال  ٣٥
     شيء صعب أبدًاال أحب عمل أي  ٣٦
     ةالتغيير في استعمال اللعب المختلفأحب  ٣٧
     أحيانًا أريد شيء من أبي واخجل البوح به  ٣٨
     أفضل شيء لدي هو اللعب مع أصحابي  ٣٩
     أحب الذهاب لألماآن المهجورة لوحدي  ٤٠
     أتضايق مع تغيير دوري في اللعب  ٤١
     أحب عمل األشياء الصعبة في البيت  ٤٢
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     أحب التعرف على األماآن المهجورة التي ال أعرفها  ٤٣
      عندما تسألني أمي عن نوع األآل الذي ستطهوه على الغداء أقول لها عدة أشياء  ٤٤
     أحب حل األلغاز الصعبة  ٤٥
     ال أحب أن يزورنا الناس آثيرًا  ٤٦
أحب فعل ذلك ال أحب من أمي أن تجعلني أساعد أخوتي في ترتيب البيت ألني  ٤٧

 بمفردي
    

      أتضايق عندما يأخذني أبي معه لزيارة أصحابه ألنني أخجل منهم  ٤٨
     أحب أن أعرف معلومات عن الحيوانات  ٤٩
      في اإلذاعة المرئية التي تحكيهاأحب فهم الرسوم المتحرآة  ٥٠
     نفسي أن ارآب صاروخا وأدور به على األرض  ٥١
     في أشياء البيتأميدة أبي وأحب مساع  ٥٢
     أحب أن أقول رأيي في أشياء آثيرة في البيت  ٥٣
     عندما ال أجد اللعبة التي أحبها أختار لعبة غيرها  ٥٤
     .ي أن أآون بمفردي في البيتأفضل شيء لد  ٥٥
     .طع الطريق بمفرديأحب أن أق  ٥٦
      نيعندما تكون لدي فكرة غريبة أخبر بها أبي و أمي حتى لو عاقبو  ٥٧
      أحب أن أتناول الطعام بمفردي ألنني اخجل أن أتناوله مع اآلخرين  ٥٨
     عندما يحضر أبي لي لعبة جديدة وال يعرف تشغيلها أحاول أن أشغلها بنفسي  ٥٩
     أحب االستماع للموسيقى  ٦٠
      يتها آاملة اعندما أستمع إلى تمثيلية في اإلذاعة المسموعة أحاول فهم حك  ٦١
     أخاف إن وجدت قطة أو آلب في الشارعال  ٦٢
      إذا ضاع مفتاح البيت ال أخاف القفز من نافذة المطبخ لفتح الباب   ٦٣
      ال يهمني أبدًا أن أحاول وقت طويل في عمل أي شيء المهم أن أعرف آيف أعملها  ٦٤
      ال أخاف الصعود إلى األماآن العالية حتى لو آانت خطيرةاأن  ٦٥

  

 )٣(م الملحق رق

  ينمقائمة بأسماء المحك

 العنوان الرتبة  االسم
  جامعة مؤتة، آلية التربية الرياضية أستاذ د علي أبوزمع.أ
  الجامعة األردنية، آلية التربية الرياضية أستاذ د صادق الحايك.أ
  الجامعة الهاشمية، آلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أستاذ مساعد علي النوايسة.د
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  جامعة مؤتة، آلية التربية الرياضية محاضر متفرغ ء مهيارفدا. د
  الجامعة الهاشمية، آلية التربية البدنية مدرس عماد سرداح. م

  

  )٤(ملحق ال

  السباحة باألسلوب االآتشافي البرنامج التعليمي المقترح في

  األسبوع األول

 دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                       ١:الدرس

  اإلحساس بالماء والشعور باألمان: الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
 التمهيدي

  د١٠
 اإلحماء والتمرينات-

  )خارج الماء(
الطلب من ): المشي حول المسبح المليء بالكرات الملونة(-

لثمار وتعداد أنواع األطفال المشي حول البستان المليء با
  .الثمار الموجودة

الجري في المكان بأسرع ما ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .يمكن مع الضرب باليدين على الفخذين

تحريك الذراعين على ) الذراعين جانبًا، وقوف: (المروحة - 
  .شكل دوائر

مد الذراعين ) انثناء، الوضع أمامًا، وقوف: (المالآم - 
 .بالتبادل

  د٣
  
 

  رةم٢٠-١٥
  

  مرة١٥-١٠
 

  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التعرف والتأقلم مع-
  .المحيط المائي

  
االبتعاد عن  - 

والشعور ، الخوف
  .بأمان

التعود على الماء  - 
والتحرك دون 

  .خوف

الجلوس على حافة المسبح ووضع آرات تنس طاولة إمام -
األطفال والطلب منهم أن يبعدوا الكرات عنهم باستخدام أي 

  ).   النفخ بالفم، األرجل، األيدي(أجسامهم جزء من 
الطلب من األطفال النزول إلى بستان ملئ ): دخول الماء( - 

وإنزال األطفال واحد ) آرات ملونة بأحجام مختلفة(بالثمار 
  .  تلو األخر

الطلب من األطفال االبتعاد عن الثمار ): المشي في الماء(  - 
  . حتى ال يتم تلفها) الكرات(
الطلب من األطفال أن ): ك بمختلف االتجاهاتالتحر(- 

  .يجمعوا أآبر عدد من الثمار
الطلب من األطفال معرفة لون ): إنزال الرأس بالماء(- 

  ).ألعاب ال تطفو فوق سطح الماء(األسماك

  د٧
 
  
  د٨

 
  
  د١٠
 
  د١٠
 
  د٥

  الختامي 
  د١٠

المنافسة والشعور-
  .بالسعادة والسرور

االنتظام عند  - 
 الماءالخروج من

مسابقات من يصل إلى الحافة المقابلة آل طفل لوحده ثم -
  .آل طفلين معًا

  .  عن طريق سلم المسبح) الماء(الخروج من البستان  - 

  د٨- ٧
 
  د٢
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  األسبوع األول

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                       ٢:الدرس

  .اإلحساس بالماء مع إنزال الرأس بالماء وآتم النفس: عليميالهدف الت
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
  التمهيدي

  د١٠
اإلحماء-

  والتمرينات
  )خارج الماء(

الطلب من ): المشي حول المسبح المليء بالكرات الملونة(-
األطفال المشي حول البستان المليء بالثمار وتعداد أنواع 

  .ودةالثمار الموج
المشي أمامًا ) الذراعين جانبًا، وقوف: (المشي على الحبل- 

  .على المشطين على خط مرسوم على األرض
  .مرجحة الذراعين أمامًا أسفل) وقوف: (بندول الساعة- 
الذراعين بين الرآبتين واليدان : إقعاء:( قفزة الضفدع- 

القفز فتحًا لوضع اليدين أمام القدمين ثم )تالمسان األرض
 . ك القدمين نحو اليدينتحري

  د٣
  
 
  د٢- ١

 
  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

االبتعاد عن-
والشعور ، الخوف
  .باألمان

  
التعود على الماء  - 

والتحرك دون 
  .خوف

  
  
وضع الوجه في - 

الماء مع فتح 
  .العينين

وضع الرأس في - 
  .الماء والسماع

أخذ شهيق من - 
الفم وإخراج الزفير 

  .من األنف

الطلب من األطفال النزول إلى بستان ملئ ):ل الماءدخو(-
وإنزال األطفال واحد ) آرات ملونة بأحجام مختلفة(بالثمار 

  .  تلو األخر
الطلب من األطفال االبتعاد عن الثمار ):المشي في الماء(  - 
  . حتى ال يتم تلفها) الكرات(
الطلب من األطفال أن ): التحرك بمختلف االتجاهات(- 

  .آبر عدد من الثماريجمعوا أ
آل طفلين مع بعض يحاول آل ): طرطشة الماء باليدين( - 

واحد أن يضع على زميله أآبر آمية من ورق الشجر 
  ).الماء(
الطلب من األطفال معرفة لون ): إنزال الرأس بالماء(- 

  ).ألعاب ال تطفو فوق سطح الماء(األسماك 
ج لخروالطلب من األطفال ا):ل الرأس بالماءإنزا(- 

  بعدسماع العدة الخامسة من المدرس
الطلب من األطفال عمل ): أخذ أآبر آمية من الهواء(- 

والبدء بعمل ، بلون آبير بفمهم ثم عمل حفرة في الماء
فقعات في الماء مثل فقاعات الماء عند الغليان بالفم ثم 

  . باألنف
الطلب من األطفال محاولة لمس ): الغطس تحت الماء( - 

  ).لعاب التي ال تطفواأل(األسماك

  د٥
  
 
  د٥

  
  د٥

  
  د ٦- ٤

  
 
  د ٦- ٤

 
  د٦- ٤

 
  د٥

 
 
 
  د٥

  الختامي 
  د١٠

المنافسة والشعور-
  .بالسعادة

واالنتظام عند  - 
 .الخروج من الماء

لعبة من يبقى تحت الماء مدة أطول والبحث عن السمك -
  .والتصفيق له

  .مسابقات من يصل إلى الحافة المقابلة - 
  ).  سلم المسبح(البستانالخروج من باب-

  د٥
 
  د٣
  د٢
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  األسبوع الثاني

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                       ٣:الدرس

  .تعليم الطفو: الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
التمهيد

  ي
  د١٠

اإلحماء-
  والتمرينات

  )اءخارج الم(

المشي أمامًا على ) الذراعين جانبًا،وقوف: (المشي على الحبل-
  .المشطين على خط مرسوم على األرض

الجري في المكان بأسرع ما يمكن ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .مع الضرب باليدين على الفخذين

الوثب عاليًا مع مد الرآبتين ) انثناء عرضًا، إقعاء:( وثبة الكنغر- 
  .  آامًال

  .مرجحة الذراعين أمامًا أسفل) وقوف: (ل الساعةبندو- 
  .مد الرآبتين ثم رفع الذراعين ألعلى)إقعاء: (نمو األزهار-

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
  مرة١٥-١٠

 
  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠

الرئيس
  ي
  د٤٠

التأآيد على-
وضع الوجه في 

الماء مع فتح 
  .العينين

التأآيد على - 
وضع الرأس في 
  .الماء والسماع

لى أخذ التـأآيد ع- 
شهيق و إخراج 

  .الزفير
الطفو مع مسك - 

  .حافة المسبح
الطفو بدون - 

مسك حافة 
 .المسبح

الطلب من األطفال معرفة لون األسماك ):إنزال الرأس بالماء(-
  ).ألعاب ال تطفو فوق سطح الماء(
الطلب من األطفال الخروج بعد سماع ): إنزال الرأس بالماء(- 

  .العدة الخامسة من المدرس
الطلب من األطفال عمل بلون آبير ): أخذ أآبر آمية من الهواء(- 

والبدء بعمل فقعات في الماء مثل ، بفمهم ثم عمل حفرة في الماء
  . فقاعات الماء عند الغليان بالفم ثم باألنف

الطلب من األطفال محاولة لمس األسماك ): الغطس تحت الماء(- 
  ).األلعاب التي ال تطفو(
الطلب من األطفال أن يتخيلوا سفينة وأن يطفو  ):الطفو األفقي( - 

  .مثلها وهم ممسكين بحافة المسبح ثم ترك حافة المسبح
الطلب من األطفال أن يختبئوا من الذئب في ): الطفو التكوري(- 

  .الماء بمسك أرجلهم
  .الطلب من األطفال أن يدخلوا الحلق بأرجلهم): الطفو القنديلي(- 

  د٥
  
  د٥

  
  د٥

  
  
  د٥

  
  د١٠
  
  د١٠
  
  د١٠

 الختامي 
  د١٠

المنافسة-
والشعور 
  .بالسعادة

االنتظام عند  - 
الخروج من 

 .الماء

ينزل األطفال تحت الماء ويقوم المدرس بحرآة ثم يقوم-
  .األطفال بتقليدها

ثم يصفر ، يشكل األطفال دائرة ثم يقوم األطفال بالطفو األفقي - 
مرات يقوم  ٣ثم يصفر ، مرتين يقوم األطفال بالطفو التكوري

  .األطفال بالطفو القنديلي
  ).  سلم المسبح(الخروج من باب البستان-

  د٦- ٤
  
  د٤- ٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األسبوع الثاني

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                       ٤:الدرس

  .إتقان أنواع الطفو و الربط بينها: الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  ءالجز
التمهيد

  ي
  د١٠

اإلحماء-
  والتمرينات

  )خارج الماء(
  

الجري في المكان بأسرع ما يمكن )الوقوف: (صوت المطر-
  .مع الضرب باليدين على الفخذين

) انثناء عرضًا واليدين تحت األبطين، اقعاء: (مشية البطة - 
بًا مع تحريك المشي أمامًا مع تحريك القدمين أمامًا جان

  . المرفقين عاليًا أسفل
  .مرجحة الذراعين أمامًا أسفل) وقوف: (بندول الساعة- 
  .مد الرآبتين ثم رفع الذراعين ألعلى) إقعاء: ( نمو األزهار- 
الكفان متشابكان أمام ، وقوف فتحًا: (حفر األرض بالفأس- 

رفع الذراعين أمامًا ثم ثني الجذع أمامًا أسفل والضغط ) الجسم
 .بقوة

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
 

  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠

الرئيس
  ي
  د٤٠

الدخول إلى الماء-
  .بجرأة وبحرية

التأآيد على الطفو - 
مع مسك حافة 

  .المسبح
التأآيد على الطفو  - 

بدون مسك حافة 
  .المسبح

  
الربط بين أنواع  - 

  .الطفو
  
المكوث أطول - 

زمن في أوضاع 
 .الطفو المختلفة

الطلب من ): مسبح عن طريق السلم أو القفزالدخول إلى ال(-
األطفال أن يقفزوا إلي الماء وان يشكلوا القطار ثم يخرجوا من 

  .الماء
الطلب من األطفال أن يتخيلوا سفينة وأن ): الطفو األفقي(- 

، يطفو مثلها وهم ممسكين بحافة المسبح ثم ترك حافة المسبح
  .وأن يشكلوا بأجسامهم عصي

الطلب من األطفال أن يختبئوا من الذئب : )الطفو التكوري(- 
  .وان يشكلوا بأجسامهم آرات، داخل الماء بمسك أرجلهم

الطلب من األطفال أن يدخلوا الحلق ): الطفو القنديلي(- 
  .وأن يشكلوا بأجسامهم قنديل البحر، بأرجلهم

الطلب من ): ربط الطفو األفقي مع التكوري ثم مع القنديلي(- 
، سمهم بأطول وضع ثم االنضمام آالوردةاألطفال أي يكون ج

  .ثم تغير ترتيب األوضاع، ثم آقنديل البحر
الطلب من األطفال ): المكوث أطول زمن في أوضاع الطفو(- 

  .  أن يختبئوا من األعداء بأنواع الطفو المختلفة

  د١٠- ٨
 
  
  د٦- ٤

  
 
  د٦- ٤

  
  د٦- ٤

  
  د٦- ٤

  
  
  د١٠

 الختامي 
  د١٠

المنافسة والشعور-
  .بالسعادة

االنتظام عند  - 
  .الخروج من الماء

يتم تقسيم األطفال إلى مجموعتين ويشكالن قطار من وضع -
  .الطفو األفقي ألطول فترة زمنية

يتم تقسيم األطفال إلى مجموعتين وتقوم آل مجموعة بجمع  - 
  . الساقطة من األشجار) حجارة ملونة(أآبر آمية من الثمار 

  ).  لمسبحسلم ا(الخروج من باب البستان-

  د٦- ٤
  
  د٤- ٣

  



 ٥٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ السالم حسين وعبد، محمد أبو الطيب

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسبوع الثالث

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                      ٥:الدرس

  .تعليم ضربات الرجلين على البطن:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
  التمهيدي

  د١٠
اإلحماء-

  والتمرينات
  )لماءخارج ا(

الجري وتحريك ) وقوف الذراعين جانبًا: (طيران الطيور-
  .الذراعين عاليًا أسفل

المشي أمامًا ) الذراعين جانبًا، وقوف: (المشي على الحبل- 
  .على المشطين على خط مرسوم على األرض

الوثب عاليًا مع مد ) انثناء عرضًا، إقعاء:( وثبة الكنغر- 
  .  الرآبتين آامًال

  .مرجحة الذراعين أمامًا أسفل) وقوف: (ةبندول الساع- 
  .مد الرآبتين ثم رفع الذراعين ألعلى)إقعاء: (نمو األزهار-

  د٢- ١
 
  د٢- ١

  
  مرة١٥-١٠

 
  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التأآيد على-
الدخول الماء 
  .بجرأة وبحرية

الربط بين أنواع  - 
  .الطفو

  
المكوث أطول - 

زمن بأوضاع 
  .الطفو المختلفة

تعليم ضربات  - 
  الرجلين 

الطلب من ): الدخول إلى المسبح عن طريق السلم أو القفز(-
وأن يكرروا ، األطفال أن يقفزوا إلي الماء آما ينزل المطر

  .ذلك
الطلب من ): ربط الطفو األفقي مع التكوري ثم مع القنديلي(- 

، األطفال أي يكون جسمهم بأطول وضع ثم االنضمام آالوردة
  .ثم تغير ترتيب األوضاع، لبحرثم آقنديل ا

الطلب من األطفال ): المكوث أطول زمن في أوضاع الطفو(- 
  .أن يختبئوا من األعداء بأنواع الطفو المختلفة

الطلب ): الجلوس على حافة المسبح ووضع القدمين بالماء( - 
  .من األطفال أن يحرآوا أرجلهم مثل الرجل اآللي

والجسم على البطن في اإلمساك بحافة المسبح باليدين (- 
الطلب من األطفال أن يقلدوا الصاروخ بأن يحرآوا ): الماء

  .أرجلهم وأن يخرجوا دخان خلفهم
الطلب من األطفال أن يقلدوا الزورق ): اإلمساك بطوافة( - 

  .بتحريك الماء خلفهم باستخدام أرجلهم

  مرات ٥- ٤
 
  
  د٦- ٤

  
  
  د٦- ٤

  
  د١٠- ٨

  
  د٨- ٧

  
 
  د٨- ٧

  الختامي 
  د١٠

نافسةالم-
  .والشعور بالسعادة

  
  
االنتظام عند  - 

  .الخروج من الماء

يتم تقسيم األطفال إلى مجموعتين وآل مجموعة مقابلة -
لألخرى وممسكة بحافة من طرف المسبح وتحاول بتحريك 

أرجلهم أن يدفعوا الكرات واأللعاب الطافية إلى جهة 
  . المجموعة األخرى

من أحد أطرافه ويقوم آل آل طفلين يتقابالن ويمسكان لوح  - 
  . طفل بتحريك رجليه ليرجع الطفل الذي مقابله إلى الخلف

 .الخروج من المسبح بنظام-

  د٦- ٤
  
  
  د٤- ٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األسبوع الثالث

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ٦:الدرس

  .رجلين مع الطفوتعليم ضربات ال:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
التمهيد

  ي
  د١٠

اإلحماء-
  والتمرينات

  )خارج الماء(
  

المشي أمامًا ) الذراعين جانبًا،وقوف: (المشي على الحبل-
  .على المشطين على خط مرسوم على األرض

الجري في المكان بأسرع ما يمكن ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .ن على الفخذينمع الضرب باليدي

الذراعين بين الرآبتين واليدان ، إقعاء: (قفزة الضفدع- 
القفز فتحًا لوضع اليدين أمام القدمين ثم ) تالمسان األرض

  . تحريك القدمين نحو اليدين
. مواجهة الذراعان أمامًا، جلوس تربيع: (مجداف القارب- 

تبادل ميل الجسم للخلف مع شد ) تشبيك اليدين مع الزميل
  .ميلالز

  .مد الرآبتين ثم رفع الذراعين ألعلى)إقعاء: (نمو األزهار-

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
  مرة١٥-١٠

  
 

  مرة١٥-١٠
  

  مرة١٥-١٠

الرئيس
  ي
  د٤٠

التأآيد على-
  .ضربات الرجلين

  
  
  
  
  
الربط بين الطفو - 

األفقي وضربات 
  .الرجلين

الطلب ):الجلوس على حافة المسبح ووضع القدمين بالماء(-
  .أن يحرآوا أرجلهم مثل الرجل اآللي من األطفال

اإلمساك بحافة المسبح باليدين والجسم على البطن في (- 
الطلب من األطفال أن يقلدوا الصاروخ بأن يحرآوا ): الماء

  .أرجلهم وأن يخرجوا دخان خلفهم
الطلب من األطفال ): اإلمساك بطوافة والجسم على البطن( - 

  .فهم باستخدام أرجلهمأن يقلدوا الزورق بتحريك الماء خل
الرأس داخل الماء الطلب ): الطفو األفقي تحريك الرجلين(- 

من األطفال الطيران مثل سوبرمان على الماء والوصول إلى 
صديق لمساعدته باستخدام حرآة الرجلين من خالل تجاوز 

عقبة وهي دخول حلق يمسكه المدرس نصفه داخل الماء 
  .والنصف األخر خارج الماء

عمل سباق للزوارق بين ): فو األفقي تحريك الرجلينالط( - 
 .األطفال

  د٦- ٤
  
  د٦- ٤

  
  د١٠
  
  د١٠
  
  
  د١٠
  

 الختامي 
  د١٠

 .الشعور بالسعادة-
 

 .نشاط حر-
 .الخروج من المسبح بنظام-

  د١٠
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسبوع الرابع

  دقيقة٦٠: من الدرسز                                                                     ٧:الدرس

  .تعليم حرآات الرجلين والذراعين في الوقوف بالماء:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
التمهيد

  ي
  د١٠

اإلحماء-
  والتمرينات

  )داخل الماء(

االنتقال من حافة المسبح إلى الحافة األخرى على شكل -
  .قطار

اء ثم يقفز لألعلى تقليد نمو النباتات بحيث يكون في الم- 
 .فوق الماء

  د٦- ٤
 
  د٦- ٤

الرئيس
  ي
  د٤٠

التأآيد على الربط-
بين الطفو األفقي 
  .وضربات الرجلين

  
  
  
  
تعليم حرآات - 

الرجلين في الوقوف 
  بالماء

  
  
تعليم حرآات - 

الرجلين في الوقوف 
  بالماء

الرأس داخل الماء الطلب ): الطفو األفقي تحريك الرجلين(-
يران مثل سوبرمان على الماء والوصول من األطفال الط

إلى صديق لمساعدته باستخدام حرآة الرجلين من خالل 
تجاوز عقبة وهي دخول حلق يمسكه المدرس نصفه داخل 

  .الماء والنصف األخر خارج الماء
عمل سباق للزوارق بين ): الطفو األفقي تحريك الرجلين( - 

  . األطفال
من األطفال رآوب الطلب ): الوقوف في الماء الضحل(- 

دراجة هوائية وتحريك أرجلهم ومحاولة إبقاء الرأس فوق 
  .الماء

الطلب من األطفال ): مسك حافة المسبح في الماء العميق( - 
رآوب دراجة هوائية وتحريك أرجلهم ومحاولة إبقاء الرأس 

ثم محاولة ترك الطوافة ، ثم باستخدام طوافة، فوق الماء
  .وتكرار التمرين

الطلب من األطفال أن ): في الماء الضحل الوقوف(- 
  .يرجعوا الكرات خلفهم بتحريك اليدين معًا

): الوقوف بالماء العميق باستخدام طوافة على الوسط(- 
الطلب من األطفال أن يرجعوا الكرات خلفهم بتحريك اليدين 

 .ثم تكرار التمرين بدون طوافة بمساعدة المدرس،معًا

  د٦- ٤
  
  
  
 
  د٦- ٤

 
  د٨- ٧

  
 
  د٨- ٧

  
 
  
  د٨- ٧

  
  د٨- ٧

  

 الختامي 
  د١٠

يقسم الطالب إلى مجموعتين وآل مجموعة :لعبة حرب- .االستمتاع باللعب-
  .تحاول إبعاد اآلخرين عن منطقة المنتصف برشقها بالماء

  .نشاط حر- 
 .الخروج من الماء بانتظام-

  د٥
  
  د٥

  

  



 "......واثر التدريس باالآتشاف الموجه على التفكير االبتكاري "ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األسبوع الرابع

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ٨:الدرس

  تعليم الوقوف بالماء:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
  التمهيدي

  د١٠
اإلحماء-

  والتمرينات
  )خارج الماء(

تبادل الحجل على) وقوف الذراعين جانبًا(األجراس-
ي رآبة رجل القدمين مع تحريك الرجل الحرة جانبًا ثم ثن
  .االرتكاز لضرب آعبها بكعب القدم الحرة

الجري في المكان بأسرع ما ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .يمكن مع الضرب باليدين على الفخذين

. مواجهة الذراعان أمامًا، جلوس تربيع: (مجداف القارب- 
تبادل ميل الجسم للخلف مع شد ) تشبيك اليدين مع الزميل

  .الزميل
ثني الرآبتين آامًال ببطء ثم مد ) وقوف: (قالقزم والعمال- 

  .الرآبتين مع رفع الذراعين عاليًا والوقوف على المشطين

  د٢
  

 
  د٢

  
  مرة١٥-١٠

 
  

  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التأآيد على تعليم-
حرآات الرجلين 

في الوقوف 
  .بالماء

  
  
التأآيد على تعليم - 

حرآات الرجلين 
في الوقوف 

  .بالماء
  
  
آة الربط بين حر- 

الذراعين 
والرجلين في 
 .الوقوف بالماء

الطلب من األطفال رآوب ):الوقوف في الماء الضحل(-
دراجة هوائية وتحريك أرجلهم ومحاولة إبقاء الرأس فوق 

  .الماء
الطلب من األطفال ): مسك حافة المسبح في الماء العميق( - 

رآوب دراجة هوائية وتحريك أرجلهم ومحاولة إبقاء الرأس 
ثم محاولة ترك الطوافة ، ثم باستخدام طوافة، لماءفوق ا

  .وتكرار التمرين
الطلب من األطفال أن يرجعوا ): الوقوف في الماء الضحل(- 

  .الكرات خلفهم بتحريك اليدين معًا
): الوقوف بالماء العميق باستخدام طوافة على الوسط(- 

الطلب من األطفال أن يرجعوا الكرات خلفهم بتحريك اليدين 
  .ثم تكرار التمرين بدون طوافة بمساعدة المدرس، معًا

): الوقوف بالماء بالعميق مع تحريك الذراعين والرجلين(- 
الطلب من األطفال رآوب دراجة هوائية وإحضار أآبر عدد 

  ).الكرات(من الثمار

  د٥- ٤
 
  
  د٥- ٤

  
 
  
  د٥- ٤

  
  د٥- ٤

  
  
  د٢٠
  

  الختامي 
  د١٠

االستمتاع-
باللعب والتدريب 
 على المهارات

 .السابقة

 .نشاط حر-
  .الخروج من الماء بانتظام- 

  د١٠
  

  



 ٥٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ السالم حسين وعبد، محمد أبو الطيب

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسبوع الخامس

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ٩:الدرس

  تعليم حرآات الذراعين الكالبية لألطفال:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء

  هيديالتم
  د١٠

اإلحماء-
  والتمرينات

  )خارج الماء(

المشي أمامًا ) الذراعين جانبًا،وقوف: (المشي على الحبل-
  .على المشطين على خط مرسوم على األرض

الجري في المكان بأسرع ما يمكن ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .مع الضرب باليدين على الفخذين

ين واليدان الذراعين بين الرآبت، قعاءا: (قفزة الضفدع- 
القفز فتحًا لوضع اليدين أمام القدمين ثم ) تالمسان األرض

  . تحريك القدمين نحو اليدين
. مواجهة الذراعان أمامًا، جلوس تربيع: (مجداف القارب- 

تبادل ميل الجسم للخلف مع شد ) تشبيك اليدين مع الزميل
  .الزميل

  .ألعلىمد الرآبتين ثم رفع الذراعين)إقعاء: (نمو األزهار-

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
  مرة١٥-١٠

  
  

  مرة١٥-١٠
 
 

  مرة١٥-١٠
  الرئيسي

  د٤٠
التأآيد على-

الربط بين حرآة 
الذراعين 

والرجلين في 
  .الوقوف بالماء

  
تعليم حرآات - 

الذراعين الكالبية 
خارج الماء ثم 

  .داخل الماء
  

): الوقوف بالماء بالعميق مع تحريك الذراعين والرجلين(-
رآوب دراجة هوائية وإحضار أآبر عدد الطلب من األطفال 

  ).الكرات(من الثمار
والحلق ، االنبطاح على حافة المسبح والذراعين داخل الماء(- 

الطلب من األطفال أن يحفروا حفرة في ): أمامهم في الماء
ويبحثوا عن الكنز باستخدام الذراعين خالل ) الماء(التراب 
  . الحلق

من األطفال أن ينتقلوا  الطلب): الوقوف في الماء الضحل(- 
إلى الحافة األخرى من المسبح باستخدام حرآات ذراعيهم 

  .ويقلدوا أحد الحيوانات
): الوقوف في الماء العميق مع وجود طوافة على وسطهم(- 

الطلب من األطفال أن ينتقلوا من حافة إلى أخرى باستخدام 
  . ذراعيهم ويقلدون حرآة الكلب عند الحفر

  د١٠
 
  
  د١٠
 
 
  
  د١٠
 
  
  د١٠

  الختامي 
  د١٠

مجموعات واألطفال في  ٣سباق تتابع يتم تقسيم األطفال إلى - .الشعور بالسعادة-
آل مجموعة يتم قسمهم إلى قسمين آل قسم عند حافة والقسم 

األخر عند الحافة األخرى ويتسابقون باالنتقال سواًء سباحة أو 
  . جري داخل الماء

 .الخروج من الماء بانتظام-

  د١٠
  

  
  

  



 "......واثر التدريس باالآتشاف الموجه على التفكير االبتكاري "ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األسبوع الخامس

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ١٠:الدرس

  .تعليم حرآات الرجلين في سباحة البطن الكالبية لألطفال:الهدف التعليمي
  الزمن/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
  التمهيدي

  د١٠
اإلحماء-

  والتمرينات
  )ج الماءخار(

رفع الرآبتين عاليًا ) وقوف الذراعين أمامًا: (رآوب الدراجة-
  .بالتبادل

سحب الجسم ) األصابع تتجه للخارج، انبطاح مائل: (الفقمة- 
أمامًا على أربع بتبادل نقل القدمين واليدين لألمام مع تأرجح 

  .الجسم على الجانبين
ربع المشي أمامًا على أ) وقوف على أربع: (رقصة الدب- 

بتبادل نقل القدمين واليدين لألمام مع تأرجح الجسم على 
  .الجانبين

ميل الجذع على ) الذراعان جانبًا، وقوف فتحًا: (الميزان- 
  .الجانبين بالتبادل

ثني الرآبتين آامًال ببطء ثم مد ) وقوف: (القزم والعمالق- 
  .الرآبتين مع رفع الذراعين عاليًا والوقوف على المشطين

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
 

  مرة١٥-١٠
 
 

  مرة١٥-١٠
 

  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التأآيد على تعليم-
حرآات الذراعين 

الكالبية خارج 
الماء ثم داخل 

  .الماء
  
  
تعليم حرآات - 

الرجلين في سباحة 
البطن الكالبية 

  .لألطفال

الطلب من األطفال أن ينتقلوا ):الوقوف في الماء الضحل(-
استخدام حرآات ذراعيهم إلى الحافة األخرى من المسبح ب

  .ويقلدوا أحد الحيوانات
): الوقوف في الماء العميق مع وجود طوافة على وسطهم(- 

الطلب من األطفال أن ينتقلوا من حافة إلى أخرى باستخدام 
  .ذراعيهم ويقلدون حرآة الكلب عند الحفر

الطلب ): االنبطاح على حافة المسبح والرجلين داخل الماء(-  
  . ن يحرآوا أرجلهم آأنهم يصعدون جبلمن األطفال أ

الطلب من األطفال أن ينتقلوا ): الوقوف في الماء الضحل(- 
إلى الحافة األخرى من المسبح باستخدام حرآات أرجلهم مع 

  .محاولة رؤية رآبتهم في آل خطوة
الطلب من ): اإلمساك في حافة المسبح بالماء العميق( - 

أي طريقة ثم تقليد حرآة األطفال أن يرفعوا أرجلهم خلفهم ب
  .أرجل الكلب

): الوقوف في الماء العميق مع وجود طوافة على وسطهم(- 
الطلب من األطفال أن ينتقلوا من حافة المسبح إلى الحافة 

 .المقابلة باستخدام أرجلهم فقط

  د٥
 
  
  د٥

 
  
  د٨- ٧

  
  د٨- ٧

 
  
  د٨- ٧

 
  
  د٨- ٧

  

الختامي 
  د١٠

التدريب على-
 .المهارات السابقة

 .حرنشاط-
 .الخروج من المسبح بنظام-

  د١٠
  

  



 ٥٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ السالم حسين وعبد، محمد أبو الطيب

 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسبوع السادس

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ١١:الدرس

  .الربط بين حرآات الذراعين والرجلين في سباحة البطن الكالبية لألطفال:الهدف التعليمي
  الزمن/رالتكرا  المحتوى الهدف  الجزء
  التمهيدي

  د١٠
اإلحماء-

  والتمرينات
  )خارج الماء(
  

المشي أمامًا ) الذراعين جانبًا،وقوف: (المشي على الحبل-
  .على المشطين على خط مرسوم على األرض

الجري في المكان بأسرع ما يمكن ) الوقوف: (صوت المطر - 
  .مع الضرب باليدين على الفخذين

الوثب عاليًا مع مد ) ء عرضًاانثنا، إقعاء:( وثبة الكنغر- 
  .  الرآبتين آامًال

  .مرجحة الذراعين أمامًا أسفل) وقوف: (بندول الساعة- 
  .مد الرآبتين ثم رفع الذراعين ألعلى)إقعاء: (نمو األزهار-

  د٢- ١
  
  د٢- ١

  
  مرة١٥-١٠

  
  مرة١٥-١٠
  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التأآيد على تعليم-
حرآات الرجلين 
في سباحة البطن 
  .الكالبية لألطفال

  
  
  
  
الربط بين  - 

حرآات الذراعين 
والرجلين في 
سباحة البطن 

  .الكالبية لألطفال

الطلب من األطفال أن ينتقلوا إلى ):الوقوف في الماء الضحل(-
الحافة األخرى من المسبح باستخدام حرآات أرجلهم مع 

  .محاولة رؤية رآبتهم في آل خطوة
الطلب من ): الماء العميقاإلمساك في حافة المسبح ب( - 

األطفال أن يرفعوا أرجلهم خلفهم بأي طريقة ثم تقليد حرآة 
  .أرجل الكلب

): الوقوف في الماء العميق مع وجود طوافة على وسطهم(- 
الطلب من األطفال أن ينتقلوا من حافة المسبح إلى الحافة 

  .المقابلة باستخدام أرجلهم فقط
ب من األطفال أن ينتقلوا إلى الطل): الوقوف في الماء الضحل(- 

الحافة األخرى من المسبح باستخدام حرآات ذراعيهم دون أن 
تخرج من الماء وحرآات أرجلهم مع محاولة رؤية رآبتهم في 

  .آل خطوة
): الوقوف في الماء العميق مع وجود طوافة على وسطهم(- 

الطلب من األطفال أن ينتقلوا من حافة المسبح إلى الحافة 
  .ة بتقليد حرآة الكلب باستخدام ذراعيهم وأرجلهمالمقابل

الطلب من ): الوقوف في الماء العميق مع مساعدة المدرس(- 
األطفال أن يسبحوا أطول مسافة باستخدام سباحة البطن 

 .الكالبية

  د٥
 
  
  د٥

 
  
  د٥

  
  
  د٨- ٧

  
 
  
  د٨- ٧

  
  
  د١٠

الختامي 
  د١٠

التدريب على-
 .المهارات السابقة

 .نشاط حر-
 .من المسبح بنظامالخروج-

  د١٠
  

  



 "......واثر التدريس باالآتشاف الموجه على التفكير االبتكاري "ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  األسبوع السادس

  دقيقة٦٠: زمن الدرس                                                                     ١٢:الدرس

  .التأآد من قدرة األطفال من إتقان مهارات السباحة التي تم تعليمها في البرنامج:الهدف التعليمي
  لزمنا/التكرار  المحتوى الهدف  الجزء
التمهيد

  ي
  د١٠

 اإلحماء والتمرينات-
  )خارج الماء(

رفع الرآبتين عاليًا ) وقوف الذراعين أمامًا: (رآوب الدراجة-
  .بالتبادل

سحب الجسم ) األصابع تتجه للخارج، انبطاح مائل: (الفقمة- 
أمامًا على أربع بتبادل نقل القدمين واليدين لألمام مع تأرجح 

  .الجسم على الجانبين
المشي أمامًا على أربع ) وقوف على أربع: (صة الدبرق- 

بتبادل نقل القدمين واليدين لألمام مع تأرجح الجسم على 
  .الجانبين

ميل الجذع على ) الذراعان جانبًا، وقوف فتحًا: (الميزان- 
  .الجانبين بالتبادل

ثني الرآبتين آامًال ببطء ثم مد ) وقوف: (القزم والعمالق- 
  .ذراعين عاليًا والوقوف على المشطينالرآبتين مع رفع ال

  د٢- ١
  
  د٢- ١

 
  

  مرة١٥-١٠
 
 

  مرة١٥-١٠
 

  مرة١٥-١٠

  الرئيسي
  د٤٠

التدريب على-
  .مهارات السباحة

 .التدريب على مهارة آتم النفس ألطول فترة ممكنة-
  .التدريب على الوقوف في الماء- 
  . التدريب على السباحة ألطول مسافة ممكنة-

  د١٠
  د١٥
  د١٥

مي الختا
  د١٠

التدريب على-
 .المهارات السابقة

 .نشاط حر-
 .الخروج من المسبح بنظام-

  د١٠
  

 


