
األجهــزة اللـوحية الذكيـة ب المدعمالتعلم النقال إستخدام تــأثيــر   
     مهارات اإلنقاذ فى السباحة بعض  مستوى أداءعلى  

 
 أحمد فاضل عبد العزيز ريهام.د/ أ.م* 

: المقدمة ومشكلة البحث  

 الحياة، جوانب  مختلف في السر ع  والتطور ،المسرتم  بالتغي  فيه نعيش الذى العصر  يتميز
 التغي ات  لهذه الت بوعة العملية مواكبة علينا أوجب  مما العلمي والتقدم، التقني   التطور ذلك في بما

 مؤسساتنا وجعل . السكاني واالنفجار ،االنفجار المع في مثل عنها تنجم قد  التي المشكالت  لمواجهة
 المؤسرررررسرررررات  تلك جعل مما التعليم، على يقبلون  الذين الطالب  من الهائل العدد  هذا تواجه الت بوعة
للتعليم،   الباهظة والتكاليف المادية ، التجهيزات  وقلة ،المباني نقص   :منها مادية ألسرباب  بهم تضري 
 قلة إلى باإلضررررررررررافة ، التعلم ومكان الطالب  بين المتباعدة الجغ افية والمسررررررررررا ة ،المكاني والبعد 

 إيجاد  من المؤسررسررات  لهذه البد  كان وبالتالي الهائل، المع في إلى االنفجار إضررافة األكفاء المعلمين
 النصرف في التعليم ميدان دخل   التي المؤسرسرات بالتكنولوجيا تلك فاسرتعان   المشركالت، لهذه  لول
 هذه المشكالت فى المجال التعليمى. عالج في تسهم أن وأستطاع   العش عن، الق ن  من الثاني

ــالم )  Quinn  (2012،)كوين تف  كل من : وع م  إسرررررتخدام التقنيات  أنه   (2014أحمد سـ
، بدأت عملية تصرررميم تعليم متكامل  ة داخل المحاضررر ات  دراسرررية مختلف لمق رات الحديثة فى الجامعة 

(، فهو E-Learningتف  على تسررميته التعلم اإللكت ونى  أو ،  على إسررتخدام وتوفيف هذه التقنيات  
ال غم أنه لم يتم اإلتفرا  على تع عف محردد للتعليم  فى منظومة التعليم، بر الجرديدة  يعتب  من اإلتجراهات 

   يث ينشر  المحتوى عب  بربكة المعلومات ناإللكت ونى إال أنه يشري  إلى التعلم بواسرطة تقنية اإلنت  
 (201:4، (283: 37 نت ان ( أو اإلكست ان .الدولية  اإلنت ن ( أو ببكة المعلومات المحلية  اإل

 في والمتمثل ،المتنقلة األجهزة تقنيات  في األخي ة األعوام في المتسررررررار  النمو سرررررراعد  وقد 
 في ، والتقدم  Broadbandالع عض  الت ددي النطا  ذات  الشرررررررررررربكات التحتية بنية قدرات  زعادة
 ،  Mobile phonesالمتنقلة   الهواتف وإنتشرررار اسرررتخدام ،  Wirelessالالسرررلكية   الشررربكات  تقنيات 

 ، فظه (197:33 في التعليم   منها االسررررررتفادة تتيح جديدة آفا  اكتشررررررا  على وتطور صررررررناعتها

 
 جامعة الزقازيق. – اتالتربية الرياضية بن كلية – المائية والمنازالتبقسم الرياضات  أستاذ مساعد* 
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 نظم أبركال من جديداا  بركالا  يعتب  النقال الذي التعلم:   هو  -الع بي  وي المسرت على -  جديد  مفهوم
 األدبيات  في فه  النقال قد  وكان مصرررررررررررررطلح التعلم  ،  Distance Learningبعد   عن التعليم
 الحادي الق ن  بداية في التحديد  وجه وعلى ، مضررررررررررر   قليلة أعوام منذ  م ة ألول الغ بية الت بوعة

 التي العمل وورش ،الدراسررررية والحلقات  ،العلمية المؤتم ات  من عدد  انعقاد  هفهور  وراف  والعشرررر عن،
 (295:31(، 11:23 التعلم. من هذا النو   ول دارت 

الملحة  التعلم لحاجات  منها : االسررررررتجابة الف عدة الخصررررررائص  من بعدد  النقال التعلم وعتميز
 عن القصرري ة ال سررائل عب  أو اإلنت ن   عب  سرر ععا البحث  في األجهزة المتنقلة اسررتخدام يمكن  يث 
ما، باإلضرررررافة إلى  موضرررررو  في التعلم إث اء أو ما، معلومة من صرررررحة التأكد  أو ما، لسرررررؤال إجابة
 دور له يكون  أن يمكن المتعلم يد  في- مثال   – النقال الهاتف المع فة فوجود  اكتسررراب  إلى المبادرة
 يتعلم في أن للمتعلم وبالتالى يمكن ،  والمعلومات  المعار  على الحصرررول إلى مبادرته في أسررراسررري
 (14:30(، 350:26 ومكان. وق   أي

 أي في التعلم"  بأنه النقال التعلم  Brasher, et al,  (2015)وآخرون   براشــــــر ع  وع
 ال قمية المسررررراعدات :  مثل االسرررررتخدام سرررررهلة متنقلة أجهزة عب  بسررررر عة وسرررررهولة مكان وأي وق ،

        الجيبية الحاسرررررروب  ، وأجهزة Tablet PCالشررررررخصررررررية   اللو ية ، والحواسرررررريب   PDAsالشررررررخصررررررية  

Pocket PC 361:25 ."النطا  ع عضة السلكية بشبكات  االتصال على القدرة ، م)         

ليترســــــــــ   ،  Joo & Kim  (2009)( ، جو وكيم  2004)  Allyعلى  وعتف  كررل من :  
Litterst  (2013  )  على أن األجهزة الحرراسرررررررررررررروبيررة النقررالررة يمكن أن تجعررل الترردرع  المتنقررل قررابررل

معالجة معلومات جديدة، للتطبي ، وأن التفاعل م  برررابرررات اللم  في األجهزة اللو ية تتيح للطالب 
ومن الممكن أن ينقل لهذه األجهزة وتطبيقاتها مواد التدرع  كعالم افت اضي ، ومن الممكن استخدامها  
لتقديم المواد التعليمية للطالب ، فالمواد التعليمية بحاجة إلى اسررررتخدام اسررررت اتيجيات متعددة الوسررررائ   

، فالهد  من التعلم النقال هو توفي  بيئة ت بوعة ،   غنية بالمعلومات بدالا من االسررررت اتيجيات النصررررية
تتيح للمتعلمين التعلم في أي زمران ومكران ، أو من أي جهراز ، وبرالترالي تحقي  عمليرة تعليميرة أكث   

 (  38:34(، 170:32(، 5:22إبداعاا. 

قاذ  والتى يشررررر   عليها اإلتحاد الدولى ل ن، سررررربا ة اإلنقاذ إ دى ال عاضرررررات المائية  وتعتب   
والررذى يقوم من خالل عملرره محرراولررة تقليررل اإلصرررررررررررررررابررات    ،  ،وهى المنظمررة العررالميررة لالعرراب المررائيررة

وعتم   وعؤدى هذا الدور بالتعاون م  اإلتحادات األهلية ،  و االت الغ   فى جمي  األوسرررررررررررررا  المائية،
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با ة اإلنقاذ  ، وعشرج  المسرئولين عن رعاضرة سر  تنظيم سرباقات تنافسرية بهد  تطوع  مسرتوى المنقذين
  المطلوبة إلنقاذ الحياة فى البيئة المائية،والعقلية ، سررررررررررررين المهارات الطبيعية  المنقذين إلى تطوع  وتح

 يث أن الدور األسراسرى للمنقذين فى كافة إنحاء العالم هو إنقاذ األبرخال الذين هم فى  الة خط  
الحماية كتثبي  العالمات، والمسررررراعدة فى تفادى  ، وكذلك القيام بمهام تسررررراعد على    فى البيئة المائية

    (27:21لمشاكل التى قد تؤدى إلى اإلصابة. ا

ـحاتم   (،13( 2002على زكى وآخرون )  (،16( 2000محـمد على الق  )عتف  كرل من : و 
( على أن هناك العديد من مهارات اإلنقاذ فى السررربا ة تتلخص  8( 2005صــ م منســى )وحســنى 

إلى الماء ، وط   السربا ة " اإلقت اب "، وط   المسرك والسرحب، وإخ اج الغ ع  ، فى مهارة الدخول  
 الوقو  فى الماء ، السبا ة تح  الماء.    

مثل   برالتعلم النقرالالم جعيرة الم تبطرة الردراسررررررررررررررات  على العرديرد منالبرا ثرة   من خالل إطال و         
محمود أحمد   ،(Chu  (2014 )27شـــــو   ،(2( 2013أحمد عبد المنعم محمد )  :  دراسرررررررة كل من
ــعد جمعة )  ،(18()2015دســـــوقى ) محمد   غيداءو   غالب عودة شـــــرا إ  ،(20( 2016مروة مســـ
ــون  ــى )  عبدالفتام الدين بهاء(، 5 (  2017) حسـ ــيماء  (،7( 2017راضـ  عبدالراز   عبدالعليم شـ

 توصرررل    (17()2019محمد فايز الدبابســة )  ،(15( 2018) على جمال محمد ( ،10   (2018)
تعليمى    ب نامجتبن  تصررررررررميم    –على  د علم البا ثة   –عدم وجود دراسررررررررة علمية وا دة إلى البا ثة  

 طالبات كليات الت بية ال عاضية.لتعلم مهارات اإلنقاذ فى السبا ة لباستخدام التعلم النقال 

  مهارات اإلنقاذ فى السبا ةتدرع     العلمية والعملية فىكما ال ظ  البا ثة من خالل خب تها  
أن هناك  جامعة الزقازع    -لطالبات الف قة الثالثة "تخصرررررررص سررررررربا ة" بكلية الت بية ال عاضرررررررية بنات  

سررررررررررررباب عدة من  أوقد أرجع  البا ثة ذلك الى  األداء الفنى لمهارات اإلنقاذ ،  في مسررررررررررررتوي   إنخفاض 
، وقلة الوق  المخصررررررص للتدرع ، وعدم   أسررررررلوب التعلم باألم (خدم  التدرع  المسررررررت أسررررررلوب همها  أ 

مهارات فى للطالبات    الفنىواإلرتقاء بالمسرررتوى  ، كفايته لتغطية جمي  مف دات المق ر بالشررركل األمثل 
علم  التمثل وجدت البا ثة أنه من الممكن اسررررررتخدام بعض التقنيات الت بوعة الحديثة    ومن هنا، اإلنقاذ  
، كمحاولة لزعادة لتعلم بعض مهارات اإلنقاذ فى السبا ةباسترررررخررررردام األجهررررررررررزة اللرررررو ية الذكيرررررة    النقال

وتحقي   ،  وكمحاولة لمواكبة التطور التكنولوجى   ،للطالبات   التطبيقىنسررب النجاو واالرتقاء بالمسررتوى  
الحديثة في  االتجاهات     يث تشررررررررررررريالسررررررررررررربا ة،  مهارات اإلنقاذ فى التقدم العلمى فى مجال تدرع   

و تطوع  الط   التقليدية  أوتدرع  السررررررررربا ة بصرررررررررورة خاصرررررررررة إلى تغيي   ، التدرع  بصرررررررررورة عامة  
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كملقن للمادة   ةوالتي ت كز على دور المعلمكليات الت بية ال عاضرررررررررررية، والمسرررررررررررتخدمة  الياا في معظم  
من    تسررتثم  بعضرراا ال  ، و اوخارجه  المحاضرر ةداخل   اوتحد من تفاعله،   ةش دور الطالبيالتعليمية، وتهم

    .النش  الفعال   التعلمتحقي، وبالتالي ال  في العملية التعليمية ا واسه

للتع   على ترررأثي  إسررررررررررررررتخررردام التعلم النقرررال المررردعم الحرررالى  البحرررث  ومن هنرررا جررراءت فك ة    
بعض مهارات اإلنقاذ فى السبا ة لطالبات الف قة الثالثة    مستوى أداءعلى  باألجهررررررررررزة اللرررررو ية الذكيرررررة  

 جامعة الزقازع .  -كلية الت بية ال عاضية بنات ب

 :  هدف البحث

المدعم باألجهررررررررررررررررزة اللررررررررو ية ب نامج تعليمى باستخدام التعلم النقال    تصميميهد  البحث إلي 
جامعة الزقازع   -بنات  "تخصررررص سرررربا ة" بكلية الت بية ال عاضررررية    الثالثةلطالبات الف قة الذكيررررررررررررررررررة 

 ومع فة تأثي ه على:

مسرررافة باك ب سررر   –  م50سررربا ة   ة مسرررافة   بعض مهارات اإلنقاذ فى السررربا ةأداء مسرررتوى    -1
الغول  –  م25مسرررررافة السررررربا ة وال أج خارج الماء   -  م25مسرررررافة   السررررربا ة الجانبية -  م25

إخ اج   -  م25مسافة    سحب الزميلة  -الوقو  فى الماء   - سحب الُدمية  –  والسبا ة تح  الماء
  .الزميلة(

 : فروض البحث

مستوى    لمجموعة التج عبية فيتوجد ف و  دالة إ صائياا بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي ل  -1
باك ب سررر  مسرررافة  –  م50سررربا ة   ة مسرررافة  فى السررربا ة  لبعض مهارات اإلنقاذ  األداء الفنى  

الغول  –  م25مسررررررافة السرررررربا ة وال أج خارج الماء   -  م25مسررررررافة   السرررررربا ة الجانبية -  م25
إخ اج   -  م25مسرافة    سرحب الزميلة  -الوقو  فى الماء   - سرحب الُدمية – والسربا ة تح  الماء

 لصالح القياج البعدى. الزميلة(

توجد ف و  دالة إ صررررررررائياا بين متوسررررررررطات القياسررررررررين القبلي والبعدي للمجموعة الضررررررررابطة في   -2
 لصالح القياج البعدى.قيد البحث  مستوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السبا ة

توجد ف و  دالة إ صررائياا بين متوسررطات القياسررين البعديين للمجموعتين التج عبية والضررابطة في   -3
 لصالح المجموعة التج عبية. قيد البحث  مستوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السبا ة
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 مصطلحات البحث:
 : Electronic Learning التعليم اإللكترونى

أسررررررررررررلوب تعليمى يعتمد على إسررررررررررررتخدام التقنيات الحديثة للحاسررررررررررررب والشرررررررررررربكة العالمية    "هو
للمعلومات ووسررررررررررررائطهما المتعددة، مثل األق ال المدمجة، والب مجيات التعليمية، والب عد اإللكت ونى،  

  (119: 9  ".وسا ات الحوار والنقاش

          :M- Learningالنقال  التعلم

مولة محلوا الصرررررغي ة الالسرررررلكية األجهزة باسرررررتخدام مكان وأي وق   أي في التعلم تقديم هو"  
، والهواتف    PDAsالشرخصرية   ال قمية ، والمسراعدات   Mobile Phonesالمتنقلة   الهواتف مثل يدوعاا 
 (Tablet PC". 350:26الصغي ة  الشخصية اللو ية ، والحواسيب  Smartphoneالذكية 

 :Resue Skillsرياضة اإلنقاذ 

المنقذين على تطوع  وتحسررين المهارات الطبيعية   هى " إ دى ال عاضررات المائية التى تشررج 
 ( 21)."والعقلية للمنقذ والمطلوبة إلنقاذ الحياة فى البيئة المائية

 :  إجراءات البحث
 : منهج البحث

التصررررررررميم    بإتبا وذلك   لمناسرررررررربته لطبيعة هذا البحث،سررررررررتخدم  البا ثة المنهج التج عبى  أ          
 .باستخدام القياسات القبلية والبعديةالتج عبى لمجموعتين إ داهما تج عبية واألخ ى ضابطة 

 :  مجتمع وعينة البحث

بكلية الت بية ال عاضرررية   تخصرررص سررربا ة( طالبات الف قة الثالثة  تمل مجتم  البحث على  برررأ
للعام الجامعى   األول( طالبة فى الفصرررررررررررررل الدراسرررررررررررررى  104   نوبلغ عدده،  الزقازع جامعة   -بنات  
  وقد بلغ عددها ،بالط عقة العمدية  عينة البحث األسررراسررريةوقد قام  البا ثة بإختيار   ،  2019/2020

إلي مجموعتين إ داهما تج عبية واألخ ى    نتم تقسرررررريمه%(  28.85طالبة بنسرررررربة مئوعة قدرها  (  30 
كما تم إختيار عينة للدراسرررررة اإلسرررررتطالاية عشررررروائياا من بين  طالبة ، (  30ضرررررابطة قوام كل منهما  

إلسرررررررررررررتخدامها فى إيجاد المعامالت العلمية ل ختبارات   ات ( طالب10أف اد المجتم  الكلى بلغ عددها  
 .المستخدمة فى البحث 
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وزع  أف اد عينة البحث في بعض المتغي ات التى قد تؤث  على المتغي   عتدالية تإ وتم  سررررراب 
ى ، ومسرررتوى أداء مهارات اإلنقاذ قيد البحث، وجدول  ، الوزن ، الذكاء ، الطول السرررن : التج عبى مثل

 : ذلك انوضحي( 2(، 1 
 ( 1جدول )

  السنفى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث 
 40ن =                                       والطول والوزن والذكاء                                            

  وحدة المتغيرات 
 القياس 

 المتوس 
 الحسابي 

  اإلنحراف
 المعياري 

 الوسي  
  معامل
 اإللتواء 

 0.71 21.40 0.85 21.60 سنة السن

 0.91 164.00 6.24 165.90 سم الطول

 0.67 62.00 5.61 63.25 كجم الوزن 

 0.69 30.00 6.13 31.40 الدرجة  الذكاء 

ما بين      ت او فى معدالت النمو قيد البحث  االلتواء    ت معامالأن  (  1جدول    من  ضحتي
بين  (  0.91:  0.67  ما  تنحص   توزع   إ لى  إ  يشي   مما  (3± وهى  العينةعتدالية  هذه   أف اد  فى 
 . متغي ات ال

 ( 2جدول )
  فى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث 

 40ن =                            قيد البحث المتغيرات المهارية                                      

  وحدة المتغيرات 
 القياس 

 المتوس 
 الحسابي 

  اإلنحراف
 المعياري 

 الوسي  
  معامل
 اإللتواء 

 0.76 5.25 1.39 5.60 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 0.95 4.00 1.26 4.40 درجة م25باك برس  مسافة 
 0.63 2.00 0.96 2.20 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 0.81 5.00 1.12 5.30 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 0.85 2.85 1.24 3.20 متر الغوص والسباحة تح  الماء

 0.46 2.00 0.97 2.15 درجة سحب الدمية
 0.56 15.49 3.31 16.11 ثانية  الوقوف فى الماء
 0.79 2.50 1.14 2.80 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 0.49 1.75 0.92 1.90 درجة إخراج الزميلة

بعض مهرارات اإلنقراذ قيرد لمسررررررررررررررتوى أداء  االلتواء  ت معرامالأن قيم  ( 2جردول    من  ضررررررررررررررحتي
عتدالية توزع   إ لى إ  يشررررررررري  مما  (3± وهى تنحصررررررررر  ما بين  (  0.95:  0.46ما بين      ت او  البحث 

 .متغي ات فى هذه الاألساسية أف اد العينة 
وبعد أن تأكدت البا ثة من إعتدالية توزع  أف اد عينة البحث األسرررراسررررية تم تقسرررريمها عشرررروائياا  

ات قيد البحث إلى مجموعتين إ داهما تج عبية واألخ ى ضرابطة ، وتم إيجاد التكافؤ بينهما فى المتغي  
 :( يوضحان ذلك4(، 3، والجدولين  
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 ( 3جدول )
 ابطة  ـــية والضــين التجريبـــرو  بين المجموعتـــــة الفـــدالل
  (السن والطول والوزن والذكاءمعدالت النمو )فى                                  

 المتغيرات          

 
  وحدة
 القياس 

    التجريبية المجموعة
    15 = ن

       الضابطة المجموعة
  15=  ن

 " ت" قيمة
 ع م ع م

 0.41 0.61 21.50 0.69 21.40 سنة السن

 0.46 5.53 165.00 5.92 164.00 سم الطول

 0.27 4.29 63.00 4.77 62.53 كجم الوزن 

 0.61 4.82 31.33 5.01 30.20 الدرجة  الذكاء 

 0.05* دال عند مستوى                                         2.048=   0.05مستوى   الجدولية" ت" قيمة       
المجموعتين    بين  0.05عند مسررررتوى    دالة إ صررررائياا غي   وجود ف و   (3جدول    من  يتضررررح

يشررررررررررري  إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه  ممامعدالت النمو قيد البحث فى  التج عبية والضرررررررررررابطة
 المتغي ات. 

 ( 4) جدول
  لمجموعتين التجريبية والضابطةاالفرو  بين  داللة

 قيد البحث المتغيرات المهارية فى 

 المتغيرات          
  وحدة
 القياس 

   التجريبية المجموعة
    15 = ن

       الضابطة المجموعة
  15=  ن

 " ت" قيمة
 ع م ع م

 0.44 1.22 5.40 1.17 5.20 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 0.31 1.18 4.13 1.11 4.00 درجة م25باك برس  مسافة 
 0.57 0.91 2.20 0.95 2.00 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 0.49 1.11 5.13 1.03 4.93 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 0.34 1.19 3.15 1.15 3.00 متر الغوص والسباحة تح  الماء

 0.37 0.95 2.00 0.92 1.87 درجة سحب الدمية
 0.26 3.18 16.03 3.26 15.71 ثانية  الوقوف فى الماء
 0.55 0.92 2.67 0.99 2.47 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 0.21 0.88 1.80 0.95 1.73 درجة إخراج الزميلة

 0.05* دال عند مستوى                                     2.048=   0.05مستوى  الجدولية" ت" قيمة        

بين المجموعتين    0.05دالة إ صائياا عند مستوى  غي   ( وجود ف و   4يتضح من جدول  
التج عبية والضابطة فى المتغي ات المهارعة قيد البحث مما يشي  إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه  

 المتغي ات.  
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 جمع البيانات:ووسائل أدوات 
 وتنقسم إلى ما يلى : 

 ( 2ملح   أستمارة تقييم مستوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السباحة :    أواًل : 
السبا ةتحديد    تم  فى  اإلنقاذ  مهارات  أداء  مستوى  تقييم  على   خالل  من  أستمارة  اإلطال  

فى   المتخصصة  العلمية  واإلنقاذ  الم اج   للغول  المص ى  واإلتحاد   ، اإلنقاذ  ،  ( 11 ،(8 سبا ة 
 يث أبتمل  أستمارة التقييم على  (  1إلى إستطال  رأى الخب اء ملح     باإلضافة (  21، (16 ،(13 

  -   م25ب س  مسافة  باك    –  م50سبا ة   ة مسافة  هى    مهارات اإلنقاذ فى السبا ةمجموعة من  
الغول والسبا ة تح    –  م25مسافة  السبا ة وال أج خارج الماء    -  م25مسافة    السبا ة الجانبية

وتقيم كل  إخ اج الزميلة(    -  م25مسافة    سحب الزميلة  -الوقو  فى الماء    -  سحب الُدمية  –  الماء
سب للطالبة المسافة التى  وتحت،    الغول والسبا ة تح  الماء( درجات ما عدا مهارتى  10مهارة من  

تم التقييم عن ط ع   و بالثانية ،  فت ة الوقو  فى الماء  قطعتها ، والوقو  فى الماء تحتسب للطالبة  
 ( بأخذ متوس  الدرجات.2ثالث محكمات  ملح  

   (3ملح   ( : 6()2005السيد محمد خيرى ) إعداد إختبار الذكاء العالى ثانيًا : 

( سؤاالا من األسئلة الذهنية التى تبين قدرة المختب ة على التفكي   42عدد  يشتمل اإلختبار على   
القدرة على    –القدرة الحسابية    – الذكاء(، من خالل قياج القدرات العقلية المتعددة مثل  القدرة اللغوعة  

 ( دقيقة.30التصور( ، وزمن هذا اإلختبار  

 البحث:األجهزة واألدوات المستخدمة فى ثالثًا : 

 الكلى للجسم بالسنتيمت .  جهاز ال ستامي  لقياج الطول -

 ميزان طبى معاي  لقياج الوزن بالكيلو ج ام.   -

 .Tablet PC الشخصية  اللو ية األجهزة -

 من الثانية ومزودة بذاك ة. Stop Watch  1/100ساعة إيقا  رقمية  -

  مام سبا ة تعليمى ، وأدوات اإلنقاذ. -
 
 



 9 

 الثبات( لإلختبارات قيد البحث: –المعام ت العلمية )الصد  
  :Validity  معامل الصد حسـاب أواًل: 

إلستمارة تقييم مستوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السبا ة  حساب معامل الصد   ب   قام  البا ثة        
العالى   الذكاء  التموإختبار  بأسلوب  اعن ط ع  صد   بين مجموعتين إ داهما مجموعة  يز  المقارنة 

األخ ى  و   ،  ات ( طالب10بلغ عددهن  كلية  الب   (تخصص سبا ة   الف قة ال ابعةبوهن طالبات  ،  مميزة  
من مجتم  البحث   ات طالب(  10وعددهن  ،    وهى عينة البحث االستطالاية،  مجموعة غي  مميزة  
 :( يوضح ذلك5وجدول  ، وخارج العينة األساسية 

 ( 5) جـدول
 إلستمارة تقييم مستوى أداء الصد   معامل

 الذكاء إختبار و  مهارات اإلنقاذ فى السباحة

 المتغيرات       
 
وحدة  
 القياس 

 المجموعة المميزة  
 10ن =

 المجموعة غير المميزة  
 قيمة "ت"  10ن =

 ع م ع م
 * 8.52 1.11 5.20 0.75 9.00 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 * 8.04 0.97 4.00 0.93 7.60 درجة م25باك برس  مسافة 
 * 10.93 0.91 2.00 0.88 6.60 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 * 8.03 1.03 4.80 0.92 8.50 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 * 10.14 1.11 3.00 2.16 11.20 متر الماءالغوص والسباحة تح  

 * 10.85 0.98 2.00 0.81 6.60 درجة سحب الدمية
 * 14.24 4.12 15.93 5.39 48.12 ثانية  الوقوف فى الماء
 * 9.13 0.97 2.40 1.12 6.90 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 * 8.97 0.85 1.50 1.63 7.00 درجة إخراج الزميلة

 * 3.24 2.17 29.00 2.29 32.40 درجة الذكاء
 0.05* دال عند مستوي                                 2.101=  0.05توي سعند م   الجدولية"   ت"   قيمة         

  المميزة  المجموعتينبين    0.05( وجود ف و  دالة إ صرائياا عند مسرتوي 5 من جدول   يتضرح
  المجموعةولصررررالح وإختبار الذكاء العالى  السرررربا ةمسررررتوى أداء مهارات اإلنقاذ فى وغي  المميزة في 

 .قيد البحث  اإلختبارات إلي صد   يشي المميزة مما 

  : Reliabilityالثبـات معامل حسـاب ثانيًا: 

وإختبار  إلسررررررتمارة تقييم مسررررررتوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السرررررربا ة   سرررررراب معامل الثبات  تم    
  العينة االسرررررررتطالاية  أف اد على    م ة أخ ى إعادة التطبي   و   اإلختبارات تطبي    عن ط ع الذكاء العالى  
  ،1/10/2019إلى    25/9( أيرررام فى الفت ة من  7قررردره  وبفرررار  زمنى    ،  ات طرررالبررر  (10   وعرررددهن

 :يوضح ذلك (6   لجدو و 
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 ( 6) جــدول
 إلستمارة تقييم مستوى أداءالثبات  معامل
 10ن =                          مهارات اإلنقاذ فى السباحة والذكاء                                 

                             
 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

 ع م ع م قيمة "ر"  التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 * 0.821 0.98 5.50 1.11 5.20 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 * 0.864 0.91 4.10 0.97 4.00 درجة م25باك برس  مسافة 
 * 0.819 0.86 2.20 0.91 2.00 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 * 0.812 1.00 5.00 1.03 4.80 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 * 0.833 1.17 3.10 1.11 3.00 متر والسباحة تح  الماءالغوص 

 * 0.806 0.95 2.10 0.98 2.00 درجة سحب الدمية
 * 0.794 3.64 16.77 4.12 15.93 ثانية  الوقوف فى الماء
 * 0.801 0.92 2.50 0.97 2.40 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 * 0.799 0.97 1.70 0.85 1.50 درجة إخراج الزميلة

 * 0.783 2.39 30.20 2.17 29.00 درجة الذكاء
 0.05* دال عند مستوي                                    0.632 = 0.05عند مستوي  الجدولية"  ر"  قيمة        

نتائج التطبيقين    بين  0.05 مسرررررتوي إ صرررررائياا عند   دال إرتبا وجود  (6  جدولمن   يتضرررررح
  مما يشري وإختبار الذكاء العالى   تقييم مسرتوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السربا ةإلسرتمارة  والثاني  األول 
 عند إج اء القياج. اإلختبارات  ثبات إلي 

 :  النقال التعلم بإستخدام ترمقالتعليمى الم البرنامج

 :  ترمقالتعليمى الم البرنامجمن  فهدأواًل : ال

 ألف اد المجوعة التج عبية.مهارات اإلنقاذ فى السبا ة قيد البحث تعليم  -1

 :ترمقالتعليمى الم البرنامجمحتوى ثانيًا: 

المدعم   النقال التعلم بإسرررررررتخدام ت وقالتعليمى الم البرنامج وحدات  إعداد  في البدء قبل
 كما تم اإلطال  ،  اإلنت ن   ببكة على تعليمي موق   بإنشاء ةالباحث ت قام األجهررررزة اللررو ية الذكيررةب

 في منها ل فادة الحالي البحث  بمتغي ات  العالقة ذات  اإلنت ن   على التعليمية المواق  بعض  على
 الموق  في تقديمه يتم الذي التعليمي المحتوى  تحديد ب  البا ثةوقام  ،  التعليمي تصرررررررررررميم الموق 

 على وع ضررررررها اختيارها، تم التي بمهارات اإلنقاذ  الخاصررررررة التعليمية الموديوالت  إعداد و  ،  التعليمي
 إج اءتم  و  آرائهم، على للتع    (4 ملح     فى ط   التررردرع  والسرررررررررررررربرررا رررةالخب اء   من مجموعرررة
  السررررررررررررينارعو على بناء الكمبيوت ي  الب نامج إنتاجثم تم  مقت  اتهم،   في ضرررررررررررروء الالزمة التعديالت 
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كما   ،(Joomla)  تم كتابتها فى ب نامج يث   HTMN  وذلك بإسرررررتخدام لغةالموضرررررو  على الور  ،  
  .Windows  Movie Maker - Adobe photoshop – 2010 قام  البا ثة بإستخدام ب نامج

، وهو  https://rescuedrreham.blogspot.com.eg الموق  التعليمى   راب تحرديرد  وتم 
الب نررامج   ثررة من رف   اللموق  التعليمى  تى تتمكن البرر  Home pageابررارة عن صررررررررررررررفحررة دليليررة  
برة تحتوى على  تظه  فال Enterبعد كتابة إسرم الموق  والضرغ  على  التعليمى ونشر ه من خاللها ، و 

مصررحوبة بموسرريقى  لمهارات اإلنقاذ   يث يظه  فيها صررور وفيديو    مهارات اإلنقاذ فى السرربا ةجمي   
تررررررأثيرررررر  إستخدام  متح ك لع ض عنوان البحث   (بن ب ع   وعظه  أعالها  ، لجذب اإلنتباه والتشوع  

 ،  (عض مهارات اإلنقاذ فى السبا ةالتعلم النقال المدعم باألجهررررررزة اللرررو ية الذكيرررة على مستوى أداء ب
 ية محمولة  تى تتمكن  و المجموعة التج عبية أجهزة ل أف اد  لدى يكون  بأن البا ثة أبرررررررررررررت ط   وقد 

،   الطررالبررة من الرردخول إلى الموق  التعليمى وتحميررل الو رردات التعليميررة المق رة فى سرررررررررررررربررا ررة اإلنقرراذ 
  : الموق عنوان وفالبة  ( يوضح1والشكل  

 
 ( 1شكل )

 عنوان وف شة الموقع 
ــية للموقع ــفحة الرئيســ لكى تتمكن الطالبة من دخول الموق  واإلبحار داخله والحصررررررول على  :   الصــ

 Passward & userقيرد البحرث البرد من إدخرال   اإلنقراذ  بمهرارات المعلومرات والمعرار  الخراصررررررررررررررة 

name  يوضررررح جزء من  (  2، والشرررركل    الخال بكل طالبة من طالبات المجموعة التج عبية والبا ثة

  :بداية الصفحة ال ئيسية للموق 

 

https://rescuedrreham.blogspot.com.eg/
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 (2شكل )

 جزء من بداية الصفحة الرئيسية للموقع 

 ات طالب  ( 10قوامها   استطالاية عينة على الكمبيوت ي  الب نامج تج عب كما قام  البا ثة ب 
 .2019/ 10/ 8إلى  3/10وذلك فى الفت ة من  ،  التعليمي الموق  على رفعه قبل الب نامج لتقوعم

 :برنامج التعليمىلل التوزيع الزمنىثالثًا: 

 ( أسابي  هى فت ة تطبي  التج بة. 8األسابي     عدد  إجمالى -1

 تم توزععها كما يلى:   ( دقيقة90  و دة تعليميةلكل  المخصص  الزمن -2

 . دقيقة( 15  من خالل األجهزة اللو ية مشاهدة الموق  التعليمى -        

 ( دقائ . 15  ةالبدنيالتهيئة  -        

 ( دقيقة. 55الجزء التعليمى والتطبيقى    -        

 . ( دقائ 5الجزء الختامى   -        

 فى األسبو .  ينتعدد الو دات التعليمية و د   -3

 تعليمية. ( و دة16الو دات التعليمية فى الب نامج   عدد  إجمالى -4

 : القبلية القياسات

القبلية  قبل   لمهارات اإلنقاذ تعليمية  الو دات  ال  بعض بتدرع     قام  البا ثة إج اء القياسات 
 ، والضابطة  التج عبية  البحث  من    لمجموعتى  الفت ة  قام     10/2019/ 13و تي    ،10/10في  ثم 

مهارات ومستوى أداء  ،  فى معدالت النمو    لمجموعتى البحث التج عبية والضابطة   القياسات القبلية ب
 . 17/10/2019و تي  ،15/10في الفت ة من فى السبا ة  اإلنقاذ 
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 : برنامج التعليمىال تطبيق

 األجهررزة اللرو ية الذكيرةبالمدعم    النقال التعلم بإستخدام ت وقالتعليمى الم الب نامجتطبي   تم   
زمن    و دتين فى األسبو تصلة بواق   ( أسابي  م8لمدة    المجموعة التج عبية  أف اد ( على  5ملح   
كما تم إستخدام    ،   12/2019/ 14و تي    20/10/2019وذلك فى الفت ة من    ،دقيقة    (90الو دة  

  .( 6ملح    الضابطةم  المجموعة  أسلوب التعلم باألم 

 البعدية:  القياسات

مهارات مستوى أداء  والضابطة فى    التج عبيةالقياسات البعدية للمجموعتين    إج اءب  قام  البا ثة 
السبا ة  اإلنقاذ  القياسات    فى  وب و   ت تيب  من    ،القبليةبنف   الفت ة  و تي    16/12/2019فى 
18 /12/  2019 . 

 : المستخدمة اإلحصائية األساليب

 المعالجة اإل صائية للبيانات األولية األساليب اإل صائية التالية: وقد تضمن  خطة 

  .الوسي  -          .اإلنح ا  المعيارى  -          .المتوس  الحسابى -

  .إختبار "ت" -          . معامل اإلرتبا  البسي  -        .معامل اإللتواء -

          .إختبار النسب والمعدالت  -
 :النتائج ومناقشة عرض 
 : نتائجالعرض  : أوالً 

 ( 7) جدول
  قبلى والبعدى للمجموعة التجريبيةبين القياسين ال الفرو   داللة

   15= ن                أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة قيد البحثمستوى فى                         
وحدة   المتغيرات 

 القياس 
 ع م ع م قيمة "ت"  القياس البعدى  القياس القبلى 

 * 8.33 1.02 8.90 1.17 5.20 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 * 9.51 0.96 7.87 1.11 4.00 درجة م25باك برس  مسافة 
 * 14.27 0.91 7.60 0.95 2.00 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 * 7.84 1.14 8.53 1.03 4.93 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 * 19.31 0.96 11.75 1.15 3.00 متر الغوص والسباحة تح  الماء

 * 15.17 0.83 7.20 0.92 1.87 درجة سحب الدمية
 * 24.92 2.51 46.18 3.26 15.71 ثانية  الوقوف فى الماء
 * 11.64 0.93 7.13 0.99 2.47 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 * 13.81 1.00 7.40 0.95 1.73 درجة إخراج الزميلة
 0.05* دال عند مستوى                                        2.145=  0.05عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة
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دالة إ صائياا عند مستوى  7يتضح من جدول    القبلى    0.05( وجود ف و   القياسين  بين 
  قيد البحث مستوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السبا ة  في    والبعدى للمجموعة التج عبية 
 ولصالح القياج البعدى. 

 ( 8) جدول
 الضابطة بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة  الفرو   داللة

   15= ن                مستوى أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة قيد البحثفى                       
وحدة   المتغيرات 

 القياس 
 ع م ع م قيمة "ت"  القياس البعدى  القياس القبلى 

 * 5.29 1.16 7.67 1.22 5.40 درجة م50سباحة حرة مسافة 
 * 7.03 0.98 7.00 1.18 4.13 درجة م25باك برس  مسافة 
 * 11.85 0.95 6.53 0.91 2.20 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 * 4.42 0.99 7.20 1.11 5.13 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 * 15.96 1.12 10.40 1.19 3.15 متر الغوص والسباحة تح  الماء

 * 12.25 0.91 6.33 0.95 2.00 درجة سحب الدمية
 * 20.88 2.63 41.77 3.18 16.03 ثانية  الوقوف فى الماء
 * 9.14 1.18 6.20 0.92 2.67 درجة م25مسافة  سحب الزميلة
 * 11.37 0.95 6.33 0.88 1.80 درجة إخراج الزميلة

 0.05* دال عند مستوى                                             2.145=  0.05عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة

دالة إ صائياا عند مستوى  8من جدول    يتضح  القبلى    0.05( وجود ف و   القياسين  بين 
قيد البحث  فى السبا ة  لبعض مهارات اإلنقاذ  مستوى األداء الفنى    في  الضابطة والبعدى للمجموعة  

 ولصالح القياج البعدى. 
 (9جدول )   
  تين التجريبية والضابطةللمجموع يينداللة الفرو  بين القياسين البعد

                       مستوى أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة قيد البحثفى           

وحدة   المتغيرات          
 القياس 

 المجموعة التجريبية   
 15ن=

المجموعة الضابطة       
 قيمة "ت"  15ن=

 ع م ع م
 * 2.98 1.16 7.67 1.02 8.90 درجة م50سباحة حرة مسافة 

 * 2.37 0.98 7.00 0.96 7.87 درجة م25مسافة باك برس  

 * 3.04 0.95 6.53 0.91 7.60 درجة م25مسافة  السباحة الجانبية

 * 3.31 0.99 7.20 1.14 8.53 درجة م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 

 * 3.43 1.12 10.40 0.96 11.75 متر الغوص والسباحة تح  الماء

 * 2.64 0.91 6.33 0.83 7.20 درجة سحب الدمية

 * 4.54 2.63 41.77 2.51 46.18 ثانية  الوقوف فى الماء

 * 2.31 1.18 6.20 0.93 7.13 درجة م25مسافة  سحب الزميلة

 * 2.91 0.95 6.33 1.00 7.40 درجة إخراج الزميلة

 0.05* دال عند مستوى                                          2.048=  0.05عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة
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  يين بين القياسين البعد   0.05( وجود ف و  دالة إ صائياا عند مستوى  9من جدول    يتضح
قيد البحث    فى السبا ةلبعض مهارات اإلنقاذ  مستوى األداء الفنى  في    والضابطة  التج عبية  تينللمجموع
 .التج عبية المجموعة ولصالح 

 
 ( 1) الشكل           

   تين التجريبية والضابطةللمجموع  يينداللة الفرو  بين القياسين البعد           
                      مستوى أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة قيد البحثفى                       

 
 ( 10) جدول

  والضابطة القياس البعدى عن القبلى للمجموعتين التجريبية تحسن نسب
                       مستوى أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة قيد البحثفى 

 15ن=            المجموعة الضابطة  15ن =          المجموعة التجريبية    المتغيرات 
 نسب التحسن   بعدي قبلي  نسب التحسن   بعدي قبلي 

 %42.04 7.67 5.40 %71.15 8.90 5.20 م50سباحة حرة مسافة 
 %69.49 7.00 4.13 %96.75 7.87 4.00 م25باك برس  مسافة 
 %196.82 6.53 2.20 %280.00 7.60 2.00 م25مسافة  السباحة الجانبية

 %40.35 7.20 5.13 %73.02 8.53 4.93 م25مسافة السباحة والرأس خارج الماء 
 %230.16 10.40 3.15 %291.67 11.75 3.00 الغوص والسباحة تح  الماء

 %216.50 6.33 2.00 %285.03 7.20 1.87 سحب الدمية
 %160.57 41.77 16.03 %193.95 46.18 15.71 الوقوف فى الماء
 %132.21 6.20 2.67 %188.66 7.13 2.47 م25مسافة  سحب الزميلة
 %251.67 6.33 1.80 %327.75 7.40 1.73 إخراج الزميلة

فى   الضرررررررابطة  على أف اد المجموعة  التج عبية تفو  أف اد المجموعة(  10يتضرررررررح من جدول   
 .فى السبا ةلبعض مهارات اإلنقاذ مستوى األداء الفنى في لقياج البعدى عن القبلى اتحسن  نسب 
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 : نتائجالمناقشة  ًا:نيثا

 :الفرض األول  مناقشة نتائج -أ

بين القياسرررين    0.05وجود ف و  دالة إ صررررائياا عند مسررررتوى  عن  ( 7جدول  ال  أسررررف ت نتائج 
قيد في مسررررررررتوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السرررررررربا ة   القبلى والبعدى للمجموعة التج عبية

 ولصالح القياج البعدى. البحث 

مسرررررررتوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السررررررربا ة ألف اد با ثة التحسرررررررن فى وتعزى ال
األجهررررررررررررررررررررزة  بالمدعم   النقال التعلم بإستخدامالتعليمى    الب نامجالمجموعة التج عبية إلى فاعلية إستخدام 

وفيديوهات تعليمية فائقة التداخل ، بما تتضرمنه من صرور    الموق  التعليمىعب   اللررررررررررررررررو ية الذكيررررررررررررررررة  
والمعلومرات الم تبطرة بهرا من نوا ى فنيرة  ،  والتكنولوجيرا الحرديثرة المتطورة فى ع ض مهرارات اإلنقراذ  

وأخطاء فنية وط   تصرررررررررررحيحها وتدرعبات فى بررررررررررركل جذاب عن ط ع  الصرررررررررررور الثابتة  ، وتعليمية  
وتوفي  التغذية الم تدة من خالل  ، ومصررررررررررررررطلحات خاصررررررررررررررة بالمهارات قيد البحث ، ومقاط  الفيديو  

( كما أن إسرتخدام تلك الوسرائ  سراهم فى سري  العملية التعليمية وفقاا ل  بة  Email الب عد اإللكت ونى  
وسرررررررررررررررررررررررررررررررر عة تعلمهن للمهارات قيد ،  ات مما يزعد الحماج فى نفوج المتعلم ات وس عة وقدرة المتعلم

ــالم )  أحمد محمد كل من :البحث ، وعتف  هذا م  ما أبرررررررررررار إليه     كوربل وفالديز  ( ،3)(2006ســـــ
Corbel &Valdes  (2009()28) ،  التعلم  أهميرة إسررررررررررررررتخردام  بر (1)(2010)العلى  عـبد   أحـمد

 يمكنكما  ،  ا تياجاتهم وعسرررررد  المتعلم  ول المتمحور التعلم يعززالعملية التعليمية  يث  النقال فى 
 المتزامن االتصرررال خالل من التعاون  عسرررهلو ومكان،  زمان أي في التعليمي المحتوى  إلى الوصرررول
المختلفة،   االتصرررال قنوات  باسرررتخدام والمدرسرررين الطلبة بين الثقافية الحواجز خفض و المتزامن،   وغي 

  .معين بمجال الخاصة الفيديو مقاط  من صغي ة مكتبة انشاء في الطلبة يساعد  النقال التعلمكما أن 

مروة  (،  18()2015محمود أحمد دســوقى )  نتائج دراسرررة كل من:تتف  هذه النتيجة م  كما 
 الدين بهاء(،  5 (  2017محمد حسون ) غالب عودة وغيداء إشرا (،  20( 2016مسعد جمعة )

ــى ) ــيماء(،  7( 2017عبدالفتام راضـ على  جمال محمد( ،  10   (2018عبدالراز  ) عبدالعليم شـ
التعلم النقال المدعم  على فاعلية إسرررررررررررررتخدام   (17()2019محمد فايز الدبابســـــــــة )  (،15( 2018)

 فى تعلم وإتقان المهارات الح كية فى ال عاضات الف دية والجمااية. باألجهزة اللو ية والمحمولة
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ــيونى ) وفى هذا الصرررررررردد يشرررررررري    من تقدمة  النقال األجهزة تقنية أن  (2017عبدالحميد بســـ
 مكان أي من المتعلمين زمالئه وم  ،التعليمية المؤسرسرة م  اتصرال  على تجعله ما للمتعلم الخدمات 
 بفصررررررل ت تب  ال فهي الدراسررررررية الم ا ل جمي  في ممتعاا للمتعلم تجعله أنها كما ،  وق   أي وفي
  (18:12 .التعلم الذاتى وتشجعه ، بمواصلة التعلم للطالب  لتسمح تتجاوزه بل ، دراسي

توجد ف و  دالة إ صررررررررائياا  والذى ينص على :"  يتحقق صـــــحة الفرض األول للبحثوبذلك 
لبعض مهارات مسرررتوى األداء الفنى  بين متوسرررطات القياسرررين القبلي والبعدي للمجموعة التج عبية في

مسرررافة    السررربا ة الجانبية -  م25باك ب سررر  مسرررافة   –  م50سررربا ة   ة مسرررافة   فى السررربا ة  اإلنقاذ  
  -  سررحب الُدمية  – الغول والسرربا ة تح  الماء  –  م25مسررافة  السرربا ة وال أج خارج الماء   -  م25

 ."لصالح القياج البعدىإخ اج الزميلة(  - م25مسافة  سحب الزميلة -الوقو  فى الماء 

 :الفرض الثانى  مناقشة نتائج -ب

بين القياسرين القبلى    0.05إ صرائياا عند مسرتوى  ( وجود ف و  دالة 8جدول  ال  أفه ت نتائج 
والبعدى للمجموعة الضررررابطة في مسررررتوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السرررربا ة قيد البحث 

 ولصالح القياج البعدى.

لدى أف اد مسررتوى األداء الفنى لبعض مهارات اإلنقاذ فى السرربا ة  وت ج  البا ثة التحسررن في 
ي تقوم به المعلمة في هذا األسررررررررررررلوب ت" التعلم باألم  " إلي الدور اإليجابي الالمجموعة الضررررررررررررابطة  

قيد البحث ووصرفها وصرفاا  ات التدرعسرى ، والذي يعتمد علي الشر و اللفظي من قبل المعلمة عن المهار 
بواسرررررطة المعلمة ، هذا باإلضرررررافة    الم اد تعلمها ات باإلضرررررافة إلي ع ض نموذج عملي للمهار ،  دقيقاا  
محمود عبد وتتف  هذه النتيجة م  ما أبررار إليه وتقديم التغذية ال اجعة ، إصررالو األخطاء الفنية   إلي

( أن المعلم فى هذا األسرررلوب هو صررران  الق ار والمتحكم ال ئيسرررى فى العملية التعليمة  2006الحليم )
 ( 248:  19مما يؤكد نجاو المتعلم ، وعحدد خ  سي ه خالل العملية التعليمية. 

توجد فرو  دالة إحصـــــائيًا  والذى ينص على :" وبذلك يتحق  صرررررررحة الف ض الثانى للبحث 
ــابطة في   ــين القبلي والبعدي للمجموعة الضـــ ــطات القياســـ ــتوى األداء الفنى بين متوســـ لبعض مســـ

 ."لصالح القياس البعدىقيد البحث  فى السباحةمهارات اإلنقاذ 
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 :الفرض الثالث  مناقشة نتائج -ج

  0.05وجود ف و  دالة إ صررررائياا عند مسررررتوى  إلى (  1والشرررركل  (  9جدول  ال  وأبررررارت نتائج
لبعض مهارات مسررررررررررتوى األداء الفنى والضررررررررررابطة في   التج عبية  تينللمجموع  يينبين القياسررررررررررين البعد 

 .المجموعة التج عبيةولصالح قيد البحث  فى السبا ةاإلنقاذ 

مسررررررتوى األداء الفنى  في وت ج  البا ثة تفو  المجموعة التج عبية على المجموعة الضررررررابطة 
لمادة التعليمية المقدمة من  لالمجموعة التج عبية  أف اد  إلى اسرتخدام    لبعض مهارات اإلنقاذ فى السربا ة

زعادة مستوى التحصيل  ب  يث أسهم   األجهررررررررررزة اللرررررو ية الذكيرررررةبالتعلم النقال المدعم إستخدام  خالل 
سررررهم بشرررركل  أوالقدرة على إسررررت جا  المعلومات وق  الحاجة إليها مما ، وتقليل زمن التعلم ، المهارى  

وإسرررررررررررررتعدادهن ،   تف عد التعليم طبقاا لقدراتهنعلى  وسررررررررررررراعد الطالبات ، كبي  فى توفي  الوق  والجهد  
للتعلم  يث تقدم المادة   ماج المتعلمات وزعادة  ،  على اإلسررررررررررررررتم ار فى األداء  وتشررررررررررررررج  المتعلمات 

من متابعة  المتعلمات ، بينما ال تمكن الط عقة التقليدية  التعليمية بط عقة بررريقة وممتعة وأكث  وضرررو اا  
رؤعه نموذج   سرررررتطي ت، كما أن هناك من ال ن  صرررررعوبة فى فهم ما يطلب منه  نومن ثم يجد  ،الشررررر و
داء المهارة بصرررررورة  النوا ى الفنية أل اتضرررررح لهتوبالتالى ال    من زوايا مختلفة،و بشررررركل واضرررررح  ةر المها

ــموند   أبرررررررررار إليه ما م وتتف  هذه النتيجة    ،صرررررررررحيحة أن التعلم    Desmond  (2010)(29)ديســــ
 تبادل وسرررهولة التشررراركي، التعلم على تقوم التعليمية المواقف إطار في جديدة تعلم بيئة يخل  النقال

 إلى عدد  يصررررل أنه كما ،  أخ ى  جهة من والمحاضرررر  ،جهة من أنفسررررهم بين المتعلمين المعلومات 
 أنه إال ،  الجوالة األجهزة من نو  أي على واسررررتخدامه ،  تطبيقه بسررررهولة وعتميز ، الطلبة من أكب 
   االلكت وني. التعلم مستقبل هو بل االلكت وني فق  للتعلم امتدادا لي 

ــو (،  2( 2013أحمد عبد المنعم محمد )  تتف  هذه النتيجة م  نتائج دراسررررة كل من:كما  شـ
Chu  (2014 )27  ،)( ــوقى دين بهـاء(،  18()2015محمود أحمـد دســـــــ عبـدالفتـام راضـــــــــى   اـل

ــيماء(، 7(  2017)   (،15( 2018على ) جمال محمد( ، 10   (2018عبدالراز  ) عبدالعليم شــ
إسررتخدام التعلم النقال المدعم باألجهزة اللو ية والمحمولة فاعلية    (17()2019محمد فايز الدبابســة )

 م .بأسلوب التعلم باألمقارنة  فى تعلم وإتقان المهارات الح كية فى ال عاضات الف دية والجمااية

  Press  (2009) بريس ،(  14)(2008المهدى ) مجدىكل من : هذه النتيجة  وعتف  م   
 الحفظ القائم التعليم في التقليدي النموذج يعد  لمعلى أنه    luecy  (2012()35)( ، لوســـــى 36)

 هما والكتاب  والمدرسرررررررة بوعة،  الت العملية محور هو المعلم وال ،  التعليمية العملية في والتلقين دور
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 الجوالة والهواتف الالسرررررررلكية االتصرررررررال تقنيات  بإدخال االهتمام أبد  بل للمع فة، الو يد  المصررررررردر
 من بررررررررركل أنه اعتبار على التعليمية، األنظمة فيالنقال   التعلم هو جديد  تعلم والمحمولة، ليظه 

 ،  الدراسرية ومق راتهم وا تياجاتهم خصرائص المتعلمين م  يتناسرب  يث أنه  ، بعد  عن التعلم أبركال
،  الفصرررررررول الدراسرررررررية خارج وضررررررربطها ،التعليمية العملية نقل من تمكن وبصرررررررورة ، التكاليف بأقل

   والمكانية.  الزمانية الح عة من إطار في الصفية والقاعات 

نتررررائج  المجموعررررة  التج عبيررررة  تفو  أف اد المجموعررررة(  10جرررردول  ال  كمررررا أفه ت    على أف اد 
فى مهارات اإلنقاذ  لمسررررررتوى األداء الفنى  في لقياج البعدى عن القبلى  اتحسررررررن   نسررررررب الضررررررابطة فى 

 .قيد البحث  السبا ة

 النقرال التعلمأن    (Attewell   (2015) 24أتوـيل  أبررررررررررررررار إليره  مرا  م وتتف  هرذه النتيجرة 
 والوسررائ  التعليمية المواد  الطالب على فيحصررل المعلم، وإربررادات  االلكتوني التعلم توليفة من يتكون 
 وذلك ،المطلوبة والمهمات  المعلومات  نحو بتوجيهه المعلم وعقوم ن ،  االنت على المتا ة المتعددة
 لذك المتا ة، االتصررررال قنوات  للمحاضرررر ات عب  واالسررررتما  األنشررررطة وبناء المناقشررررات  خالل من

 كما يحتاج النموذج، هذا في بينهما والتفاعالت  العالقات  فهم طبيعة إلى والمتعلم المعلم يحتاج
 كي للمتعلم، واالجتمااية االنفعالية والنوا ي المع فية، والمهمات  المعقدة العالقات  فهم إلى المعلم
     الطلبة.  على أثارها تنعك  تعليمية اجتمااية خل  بيئات  من يتمكن

ــائيًا  والذى ينص على :"   وبذلك يتحق  صرررررررررحة ف ض البحث الثالث  توجد فرو  دالة إحصــــ
لبعض بين متوسطات القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى األداء الفنى 

 ."لصالح المجموعة التجريبية فى السباحة قيد البحثمهارات اإلنقاذ 

 :  اإلستخ صات

 استخالل ما يلي:في ضوء أهدا  وف وض البحث والنتائج التي تم التوصل إليها يمكن 

 https://rescuedrreham.blogspot.com.eg تم تصررررررميم موق  تعليمى على اإلنت ن     -1

  .من خالل التعلم النقال ل طال  على ما هو  ديث فى مهارات اإلنقاذ فى السبا ة

على  دال إ صائياا    تأثي اا إيجابياا  األجهررررررررررررررررزة اللررررررررو ية الذكيررررررررةبالتعلم النقال المدعم  إستخدام    ؤث ي  -2
باك ب سرررر  مسررررافة    –  م50 سرررربا ة   ة مسررررافة   بعض مهارات اإلنقاذ فى السرررربا ةمسررررتوى أداء  

الغول  –م  25السرررررربا ة وال أج خارج الماء مسررررررافة  -م  25السرررررربا ة الجانبية مسررررررافة   -م  25

https://rescuedrreham.blogspot.com.eg/
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إخ اج   -م  25سرحب الزميلة مسرافة   -الوقو  فى الماء   - سرحب الُدمية  –ماء والسربا ة تح  ال
 .جامعة الزقازع  -بنات كلية الت بية ال عاضية الف قة الثالثة "تخصص سبا ة" بلطالبات  الزميلة(

بط عقة إيجابية فى تعلم    لفظى وأداء النموذج العملى( سررررررررررراهم الشررررررررررر و ال  أسرررررررررررلوب التعلم باألم   -3
 .قيد البحث نقاذ فى السبا ة مهارات اإل

مستوى أداء  فى   م التعلم باألعلى  األجهررررررررررررزة اللررررررو ية الذكيررررررةبالتعلم النقال المدعم زعادة فاعلية    -4
 .قيد البحث  مهارات اإلنقاذ فى السبا ةبعض 

تحسرررررن القياج البعدى  نسرررررب تفو  أف اد المجموعة التج عبية على أف اد المجموعة الضرررررابطة فى   -5
 .قيد البحث  مهارات اإلنقاذ فى السبا ةمستوى أداء بعض عن القبلى فى 

 :  التوصيات

 فى ضوء ما أسف ت عنه نتائج البحث توصى البا ثة بما يلى:

باألجهررررزة اللررو ية الذكيررة لما له من فاعلية فى إتقان مهارات اإلنقاذ  إستخدام التعلم النقال المدعم    -1
 جامعة الزقازع . –فى السبا ة لطالبات الف قة الثالثة بكلية الت بية ال عاضية 

  https://rescuedrreham.blogspot.com.eg الموق  التعليمى على اإلنت ن   إسرررررتخدام    -2
 .من خالل التعلم النقالمهارات اإلنقاذ فى السبا ة على ما هو جديد فى  ل طال 

 م   جنب  إلى جنبا للمهارة نموذج وإعطاء الشررررر و على تعتمد  والتى التقليدية الط ع  اسرررررتخدام  -3
 كليات الت بية ال عاضية. تطوع  م  وخاصة النقال التعلم

 م اكز وإنشرراء ،فى مق رات السرربا ة   االلكت وني الت بية ال عاضررية بالتعليم ات كلي اهتمام ضرر ورة  -4
 .الجودة معايي  ضوء فيًا الدراسية إلكت ونيا المق رات  وإنتاج لب مجة

الجوانب المتعددة  على تعلم التعلم النقال اسرررتخدام  يأثت  ولالعلمية   الدراسرررات  من المزعد  إج اء  -5
 .الت بية ال عاضية ات كلي لطالبات  ال عاضات المائية مق رات فى 

 

 

 

https://rescuedrreham.blogspot.com.eg/
https://rescuedrreham.blogspot.com.eg/
https://rescuedrreham.blogspot.com.eg/
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 لمراجعا

 أواًل : المراجع العربية:
 .، القاه ة الحديث  الكتاب  دار ، بعد  عن التعلم (:2010)   العلي عبد حمدأ -1

ب نررامج برراسررررررررررررررتخرردام التعلم المتنقررل وتررأثي ه في تعلم بعض (:"  2013أحمـد عبـد المنعم محمـد )  -2
مهارات الجمباز لتالميذ المدارج الذكية فى ضررروء تكنولوجيا المعلومات واإلتصررراالت"،  

 جامعة طنطا. ال عاضية ، الت بية كلية رسالة دكتوراه ،

، "لالسررلكيةا التقنيات  باسررتخدام للتعلم جديدة رؤعة - الجوال " التعلم(:2006محمد سـالم ) أحمد  -3
 القاه ة. ،التدرع  وط    للمناهج المص عة لجمعية، ا عش  الثامن العلمي المؤتم 

 تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكت ونى، مكتبة ال بد، ال عاض. (:2014سالم )محمد أحمد  -4

ــرا إ  -5  تقنيات  باسررررتخدام تعليمي منهج تأثي   (:"2017) محمد حســـون  غيداء ،  غالب عودة شـ
 األوربية المجلة "،للطالب  الشررررررررررريش سرررررررررررالو مهارات  بعض  تعلم في النقال الهاتف

 لتكنولوجيااألكاديمية الدولية   ،  (11   العدد  ، (7السررررنة    ،  ال عاضررررة علوم لتكنولوجيا
 .ال عاضة

ــيد محمد خيرى )  -6 دار النهضرررررة الع بية    وتطبيقات(،إختبار الذكاء العالى  تعليمات  (:  2005السـ
 القاه ة. ،

 على Learning-M النقال التعلم أسررلوب  إسررتخدام  (:"2017راضــى ) عبدالفتام الدين بهاء  -7
  (44، العدد  ال عاضرية الت بية وفنون  لعلوم أسريو  مجلة "،الجمباز مهارات  بعض   تعلم
 جامعة أسيو . (، كلية الت بية ال عاضية ،3المجلد   ،

 (: موسوعة اإلنقاذ المائى ، دار العلم للنش ،الكوع .2005ص م منسى )، حاتم حسنى  -8
، دار ف  ة للنشرر   المدرسررة الذكية مدرسررة الق ن الحادى والعشرر عن  :(2005)ســلمى الصــعيدى    -9

 ، القاه ة. والتوزع 

 التعليمية المخ جات  على النقال التعلم استخدام تأثي   "(:2018) عبدالراز   عبدالعليم شيماء  -10
 لعلوم العلمية المجلة "، واجز م 100 مسرابقة في ال عاضرية  الت بية كلية طالبات  لدى
 . لوان جامعة ، بنات  ال عاضية الت بية كلية ، (51  المجلد  ، ال عاضة وفنون 
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برر كة إنقاذ(،   –تدرعب   –األسرر  العلمية للسرربا ة  تعليم  (:  2008صــ م منســى وآخرون )   -11
 الكوع . دار العلم للنش ،

ــيوني الحميد عبد  -12  ، ابن سررررررررينا مكتبة ، الجوال والتعليم اإللكت وني التعليم:   (2017) بســـ
 .القاه ة

، (انقاذ   –تدرعب  –تعليم   –تكنيك     السرررررررررربا ة  (:2002، ايمان ذكى ) ، طار  ندا على ذكى  -13
 ، القاه ة. دار الفك  الع بى

ــ م   مجدي -14  ،  تطبيقه ف ل  ،  مقوماته ،  فلسرررررفته ، اضررررري  االفت التعلم  (:2008المهدي )صـ
 االسكندرعة. ، الجامعة الجديدة دار

 التحصرررررررررررررريرل على األكواد  بقرار   المردعم النقرال التعلم ترأثي   "(:2018)  على جـمال محـمد  -15
 وفنون  لعلوم العلمية المجلة  "،الطائ ة الك ة فى ألسرررررراسررررررية المهارات  وبعض  المع فى
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السرررررررررررررربرررا رررة بين النظ عرررة والتطبي ، مكترررب العزعزى للكمبيوت ،    (:2000محمــد على الق  )  -16
 الزقازع .

الهاتف أث  التغذية ال اجعة اللفظية المؤجلة والفورعة باستخدام  (:"  2019) محمد فايز الدبابسة  -17
النقال على بعض المتغي ات الكينماتيكية واألداء المهارى بسرررربا ة الصرررردر لدى طالب 

 المجلد  ، مجلة دراسرررررررررات العلوم الت بوعة  كلية الت بية ال عاضرررررررررية فى الجامعة األردنية"،
 ، كلية الت بية ال عاضية ، الجامعة األردنية. (3  العدد  ، (46 

(:" تأثي  التعلم النقال على التحصررريل المع في وبعض المهارات 2015محمود أحمد دســوقى )  -18
 كلية دكتوراه ،رسرررررررررررررالة  الح كية وإختزال قل  التعلم فى ك ة اليد للمعاقين سرررررررررررررمعياا "،

 ال عاضية بنين ، جامعة اإلسكندرعة. الت بية

كز الكتاب ديناميكية تدرع  الت بية ال عاضررررررررررررية   م  :  (2006)  محمود عبد الحليم عبد الكريم  -19
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 ال عاضية ، جامعة طنطا. الت بية ماجستي  ، كليةرسالة  الثانوعة"،
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