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 الصدر  يأثر استراتيجية التعلم النشط في مستوى االداء الفني لسباح
 اجلبايلأ.د/ مصطفى حممد امحد 

 أ.د/ حممد ابراهيم بالل

 أ.د/ اهياب عادل فوزي

 الباحث/ رشيف سيد حامد عطوه

 المقدمة :اوالً: 

شهههههلسنوات هههههة انواا سريواًسراو هههههرسع موارروالحواةس وةا أرواتلس يهوةة ورساو تحوال رو     نو
كبسريو ةاعهههسسيو اوكههه  ههه،واتةاههه ىنهو اتهههى ورساوبهههس ر و تحو لهههسااواًسرانو اواةس واتا اةههه وات  ههه  سههه،و

 رو اوةسسانويواتاا اىااة اس،و ات س  س،و اىقاص سس،و اتاعلسةس،و اترس ضس،هوااةرواتى واةعكسوالحوزس س
اتاعلسمو لموسعسواىأاة موب تةعل ة نوأ واتً س،وات لسسيوةنواتعةلس،واتاعلسةس،هوبلوزاسواىأاة موبشكلوةلل او
بهه تاعلسمهو ىتهه وةنو شلواشههههههههههههههاس واتاهه تهه والحوات سهه موبةزسههسوةنواتةشههههههههههههههه او اتا هه اههلوة وزةش هه وكهه  راسو

ة واآل رسنوبلساوسصهههههههبعورقسروالحواىةاة  و تحوو كةاة ا،هوة و ا ل،وات رصههههههه،وت وتساعلموكسلوساع ةل
اتاةه اه،و كهىته وتسامواتر اباوبسة و بسنورقراة وةة وسك ههههههههههههههب واتةع رلو اتةل رانواتة ال ،و سةةاوااا أ ا و

و(.7:و7اإلسا بس،وةل وزةش  )
الحوة ا ة،واتاعلسمو براةا وة وةاالب نواتةااة و ات رسو  ههههههه  واتعةلووأىيواا هههههههارااساس ن اركزوو

 اتا سيو اىااةه سوااكه سسةاهو ب نواتال لوات اس اوتس رواتةعلمو اتةاعلموةالب وةلل وتة هههههههههههههه سريو ة ا ة،و
ةش واتاربس،و اتاعلسموتلوال واتةاًسران؛وانوا سموااةمو اتلضهههههههه رانورصههههههههبعوس  سوبة وا سة وة  هههههههه هههههههه ن

 صة عواتة ا بلهو تموسعسوةنواتة ب لوتساواتك سروةنواا   اواىااة اس،ورنواة رسواتة    نواتارب س،و
ااةة اواتا لسسس،و اواتاعلسمو اتاعلمهو ةنو مورصبلنوارا  واتاسرسسواتا لسسس،وبل ا،و تحوةرااع،و اا سرو

 اإلارا انواتاسرس ههههههههههس،هواتااوالسلو تحوا عسلوس رواتةاعلموو ا عسلوس رواتةسر هههههههههه،و اتةة ر هههههههههه نواتارب س،
تلس اواةلس،واتاعلمواتل س ،؛وةنو شلوة وس  موب واتةاعلموةنورةشهههههههههههها،و اارس هو اااة س والحوىاا و او
اتلصهه لوالحواتةعل ة نو اكا هه  واتةل رانهو اك سنوات سمو اىاا أ نو اتةس لواتعلةس،و اوةا لواتعل م؛و

ااةرواتى وساعلواةلس،واتاعلموب قس،واا رو او ,اتعسسسوةنواتةع رلو اتةل رانو اىاا أ نوبةه وسةةاوتهسسه 
 رصههههههههبعواتاركسزوالحواتةاعلةسنو اواىااة  وب تكس س،واتااواةكةلموةنو , كرو  اسانو ةة ر هههههههه نواتةاعلم

 رول لوةش اولال س واعلمور ضلهو رصبلنواىاا أ نواتةع صريواركزوالحوااةشا،واتاعلسةس،واتااوااة
سا بس،واتةاعلمورك روةنوغسرأ  و(282:و4.) ا 

السواة اعواترس ضهه نواتة  س،واتااوا هها سموات  ههاواتة  اوك  هههسل،وتلالر ووأحوات ههب ل،انورس ضهه،و
انوارس واىسا واتةركه وةنوضههههههههههههههربه نواترالسنو ضههههههههههههههرب نواتىرااسنو لرك،واتراسوهو اوا قسنوةةاامو
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كلرك نوس  واتا ههههموتشة مووبصهههه ريواة ههههس بس،و ا قسنو اس  عو ا ا  واسسو ةةااموهوكة واةل وا هههه اسوالحو
و(22:و10)لوبسةس و ا لس و ة   و اااة اس وتل رسواتةة رساتاةسزواتش ة
اعسوات ههههههب ل،ورس ضهههههه،وةةاع،و ىواعسوةنواتةشهههههه ا نواترس ضهههههههس،واتااواعموب ت   سيو از سوات رسوكىت و

ونبرال،و ةاع،وكبسريو لاو"ةنورةا وات    لوت ض  و قنوات راغو رك رأ واكا  ب وتلس ق،واتبسةس،و اتلركس،و سةك
 (01و-9:و8)."ةة ر ال وكرس ض،واة اس،و  رسس،
(وانوات ههههب ل،وتل وا  سروكبسروالحواالزيواتا ههههمواتلس س،واتة ال ،و0992 اشههههسرو ة  وابسواتب قاو)

ةةل وال زواتس ر واتاة  ههاو اتلركاو اتعضههلاو اتعصههباوبصهه ريو اضههل،وهوكة وا  رواسضهه والحواتا ة و
وااوساال اىااة ااوةنو شلواتةة ر هه،و اوات  ههاواتة  اواتًسروة ت لوتساواتةة ر هه،و او  ههاواااة 

و(044:و7)اًسسروص  نواتةرحو ات ر رو س لمو اوةع تا،وةشكشنوات راغو.و
(انوات ههههب ل،وااسعوتةة ر هههههسل وا   وةاعسسيو اواتةا ىنو2112س ضههههعوا ر و ههههعسواتسسنوق  ههههمو)

اتار سلس،و لحواع تجواة  أمواتا ةاو اتع لاهووكة وا  روب ض حوالحواك سنواتة اانواتص تعو ة وسا  و
 اس،واتةااة وهو اتاسسروب تىكروانوات هههههههههههب ل،وا هههههههههههاةسوةنواللسلل واتلركاو ار واسرس ههههههههههههل والحوة واسست

اتةب سئواتعلةس،واتةة ل،و اواا هههههسواتةسك ةسكس،و اتاشهههههرسلس،و ات  هههههس ت اس،و المواتلركاو اى هههههسواتارب س،و
و(24:و3 اتة  س،.)
وةنورأموا اة واتعةلس،واتاعلسةس،وبلسلوتةعلمسةل وا تسه واتاعلسمو اتاسرسسواتااوس هههههههههههههها اعهسور هههههههههههههه و

ات صهه لو تحور ضههلواتةا  جوة وةاة ا،واتةاعلةسنوب قلوالسوبة وسضههةنواى ههاةرارس،و اواتاعلمهو اكا هه  و
و.اتة الاواتةعر س،و اتبسةس،و اتلركس،هوتال س وااأسالواتاعلسةس،و اتارب س،

وسوا ههارااساس نواتاعلمواتةشههاوةارااوتة وااضههةة واتةارس،واتبة  س،واتااضهر ريوا هها سامو سراواتب لاو 
ةشهههها موةاسا،وا  الوقسراا وة وات بريوهو سةبًاوالحواتةعلةسنواتاة عو اواى ههههارااساس نوواتةاعلمسك نو سل و

و  ل ا المو اأاة ة الموات ب لسنو ات ر  وات رسس اتااوااة   وة وقسرانو
 :البحث مشكلة: ثانيا

  سورر واتب لاوهواتةراعس،ةا  جواتسرا هههه نواتةراا واتةا صههههصهههه،و و شلو اشعواتب لاوالحوةنو
ت ب ل،واتةل ر وااسا واتبسةاو وات س موبلىاواتبلاوتلاعرلوالاو)  الس،وا ارااساس،واتاعلمواتةشاو اوة ا او

تىاوولسس ،و اواتاعلسمو عحواتحواتبلاوانوا اراااس نوكةسر و ب ل، ةنو شلواةلواتب لاوهوواتصسر(
 عحواتب لاواتحواتاارب،واتل تس،وكةل  ت،والةس،وة ةة،وتلاعرلوالحوا  سروا اراااس،واتاعلمواتةشاو اواعلمو

و.بعضوةل رانو ب ل،واتصسروتل ب لسنواتةباس سن
 :البحث أهداف: رابعا

اتبسةاووسا اتبلاو تحواتاعرلوالحو  الس،وا ههههههههههارااساس،واتاعلمواتةشههههههههههاو اوة هههههههههها اواىأىاوسلسلو
 ر.ت ب ل،واتصسو اتةل ر 
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 :البحث فروض: خامسا

،واتةابع،(و)واتارس ا اسو ر  وسات،و لصههه  س موبسنوات س  هههسنوات بلحو اتبعساوتلةاة ا،واتضههه با،و .0
وه تص تعوات س   نواتبعسس،.ت ب ل،واتصسر اواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،و

اتاعلسةاوواتاارسبس،)واتبرة ةج اتبعساوتلةاة ا،وا اسو ر  وسات،و لصههههه  س موبسنوات س  هههههسنوات بلحو .2
 هو تص تعوات س   نواتبعسس،.ت ب ل،واتصسراتة ارح(و اواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،و

وات س  هه نواتبعسس،وتلةاة ااسنواتاارسبس،و اتضهه با،و اواتةاًسرانا اسو ر  وسات،و لصهه  س موبسنو .3
و   نواتبعسس،وتلةاة ا،واتاارسبس،.هو تص تعوات ست ب ل،واتصسراتبسةس،و اتةل رس،و

 :البحث في المستخدمة المصطلحات: سادسا

 استراتيجيات التعلم النشط
ةاة ا،واإلارا انو اتةة ر ه نواتااوسابعل واتةعلموسا لوات صهلوتل ص لو تحوة را نو اوض  و

ا هه اسوومواتااااأسالواتااو ضههعل هو ااضههةنوةاة ا،وةنواا هه تس و ااةشهها،و ات  هه  لو ر هه تس واتا  س
 (و34:و9.و)الحوال س وال وااأسال

 breaststroker: الصدرسباحة 
اتصههههسروةنو شلورسا و س صههههسوبل و اوأىاواتبلاو ههههب ل،ووااربع،وأاوارس ،وةنوار وات ههههب ل،و

و(01:و0)(و اتا ا  وبسنولرك نواترالسنو اتىرااسنو اتررس)ضرب نواترالسنوهوضرب نواتىرااسنوهو
 اوالً: الدراسات المرجعية باللغة العربية:

سرا ههه،وا ههههالس نواتال  وةنوةساو  الس،وبرة ةجواتاعلمو(و5)(و2102)ةلةسواتشهههةر وة شههها راراو .0
اتةشهاوتا  سلوصهع ب نواتاعلمو اوات را يوتساواشةسىواتةسارسواىباسا س،.و قسواك ةنواسة،واتسرا ،و

واتىسنوتسسلموة ا س نوةرا ع،وةنوصع ب نو(والةسىاو الةسىيوةنواتصلوات  تاواىباسا اوةن21ةنو)
(و هههههههة ان.و قسواك ةنواتةاة ا،واتاارسبس،و9-8اتاعلمو اوات را يوةةنواارا حوراة رأمواتزةةس،وبسنو)

(واشةسى.و ا ههها سةنواتب ل ،وا اب رور هههمو01اشةسىهو اك ةنواتةاة ا،واتضههه با،وةنو) (10) ةن
 اواىااة اا/واىقاصهههههه س وتل ههههههريواتةصههههههرس،هواترالوتلىك  وتا سواةلوأ رسسهو ا ههههههاة ريواتة هههههها

 ة س سو رزول ىنوصهههههع ب نواتاعلمهو ة س سوصهههههع ب نواتاعلمو اوات را يهو برة ةجواتاعلمواتةشهههههاو
اتى وراسا واتب ل ،.و قسور هه رنواتةا  جوانو ع تس،وبرة ةجواتاعلمواتةشههاو او  ضوصههع ب نواتاعلمو

،.وةنور راسواتعسة،واتاارسبس،وة  رة،وب  راسواتةاة ا،واتض با اوات را يوتساواشةسىواتةرلل،واىباسا س،و
 رشه رنوةا  جواتسرا هه،ورسضهه و تحوا هاةرارو  الس،واتبرة ةجواتة هها سمو او  ضوصههع ب نواتاعلمو او

 .س ة  (45)ات را يوبعسواةال  و اريواتةا بع،و اتااوقسرنوبهو
اتااوأس نو تحواشههههههه سيواتاشةسىوى  و(8)و(2102كة وا  نوسرا ههههههه،وة ز وابسواتصهههههههةسواتاركا) .2

صهههههههع ب نواتاعلموبس ت،واتك سنهو اتاعرلوالحو  الس،وا ههههههها ساموبعضوا هههههههارااساس نواتاعلمواتةشهههههههاو
)اتاعلمواتاعه  ةاهو تعه واتهس ر(والحواةةسه،واتا كسرواإلبهساااو اةةسه،واتهسا عسه،واتهسا لسه،وتهساواتاشةسههىو
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واتةاة ل،و اوا اب رواتة هههعواتةس ر ت ااوات هههرس هى  وصهههع ب نواتاعلم.و ا ههها سةنواتب ل ،ورس اال و
 ا ابه رواتا كسرواإلبهساااهو ة سه سواتهسا عسه،واتهسا لسه،.و اب هنواتسرا هههههههههههههه،والحوةاة ا،وةنواشةسىو
اتصهههلواتراب واىباسا اهوامواشههه سصهههلموكاشةسىوى  وصهههع ب نواعلموبةسر هههااواالةسس،و ةس هههل نو

بسلس،و)كةاة ا،وضهههه با،(.و ا صههههلنواتسرا هههه،و)كةاة ا،واارسبس،(هو ةسر ههههااوصهههه رواتشههههبس و رشهههه
تلعسسسوةنواتةا  جورأةل و ع تس،وا هههههها ساموا ههههههارااسااواتاعلمواتاع  ةاو تع واتس رهو اواةةس،واتا كسرو
اإلبساااو اتسا عس،واتسا لس،وتساواتاشةسىوى  وصههههههع ب نواتاعلموبس ت،واتك سنهو ر صههههههنوب تةارو او

 .علسمواتاشةسىوى  وصع ب نواتاعلمو  ص  صلماةاسموةلا اواتة ررانو اوض  و ل  ،وا
 :االنجليزية: الدراسات المرجعية باللغة ثانياً 

 );.Taraban, R.; Box, C.; Myers, R  اوسرا ههههه،وراراأ واراب نو ب كسو ة سرزو ب ىرسو ب سن .0
Pollard,) R. & Bowen, C., 2007 أس نو تحوا ا ص  ور روا اسلوا ارااساس نواتاعلمو(و11)و

اتةشاو اواتالصسلواتسرا اهو ااا أ نو  ل كس نواتالب،و اوة سيواالس  وتلةرلل،وات  ة س،.و اغراضو
،ولس  و او لساواتةسارسوات  ة س،و او ىساتسرا هههههه،وامواصههههههةسموة ابرسنوتلاعلمواتةشههههههاوتاسرسسوة سيواا

اك هه سوااةرسكس،هو ق ههمواتالب،و تحوةاة ااسن:وةاة ا،وضهه با،هو ر راواارسبس،.واموا ههاسلوكلوة و
سار وسا لواتًر ،واتصهههههههه س،و ة ابر واتاعلمواتةشههههههههاوترصههههههههسوةة ر هههههههه نواتةعلمو ارا  واتاسرسسواتااو

 ااا أ نواتالب،.وكة ورالرنواتا هههاسشنورة وس ههها سةل و اواسرسسوةلا اواتةةل رو رصهههسو هههل ك نو
لسنو الواتةعلمواتةاع  نوا هارااساس نواتاعلمواتةشهاوسا لوة ابرواتاعلمواتةشهاو  سوا ا سموصل  لو

رة واعلمواتالب،و  سواا ىو .اةلورقلهو ك ةنوةة ر ههههههههه ا واتاعلسةس،واعاةسوبشهههههههههكلوكبسروالحورسا واتالب،
ةا  جواتسرا ههه،ورنواتالب،واتىسنواعلة او اوة ابرواتاعلمواتةشهههاوقسوواتا ب واتاشههه ركاو اتاع  ةا.و رالرن

اكا ههههب اوقسراوركبروةنوةلا اواتة سيواتاعلسةس،وة  رة،وب  ت  واتىسنواعلة او اوغر ،واتصههههلواىااس سس،.و
كة وركسنواتسرا هههه،ورنواتاعلمواتةشههههاواتى وسامو اوة ابرانواتاعلمواتةشههههاو اتةةل رواتى وسصههههةموتسسرسو

لوا اسلوا ارااساس نواتاعلمواتةشا؛وسزسسوةنو  الس،واتالب،وسا لواتًر ،واتص س،هو سل نوةنوةنو ش
اااه أه الموةل واتاعلمهو سعززواتعةهلواتاشهههههههههههههه ركاواتاعه  ةاوبسةلمهو سعززواتاعلمواتهىاااوتسسلمو سزسسوةنو

 . لةلموتةلا اواتة سيواتسرا س،
 .Scheyvens, R Griffin, A.  (10)ocoy, C)  راراوشههههس ةزو ارس سنو ا  ههههاو تس و براس  رس .2

Liu, Y. & Bradford, M., 2008) سرا هههه،وأس نو تحوا هههها صهههه  ور روا اسلوا ههههارااساس نواتاعلمو
اتةشاو اواسرسسواتاًرا س و رأةس،وأى واى ارااساس نو او شرا واتةاعلةسنو اواتة قلواتاعلسةاوة  رة،و

اتاعلسمواىااس سس،واتااوسلسةنو سل واتةعلموالحواتة قلواتاعلسةاهو ىوااسعوات رصههههههههههههه،وتلةاعلةسنووبارا  
تلةشههههه رك،وات  ال،و س .و ا كسواتسرا ههههه،والحورأةس،وا اسلوا هههههارااساس نواتاعلمواتةشهههههاو اواسرسسوة سيو

 اواتك سروةنوو اتاًرا س هو ر ضوكلواىاا  سانورنوا اسلوا ههارااساس نواتاعلمواتةشههاوسصههع واة سىأ
اتة اقلواتاعلسةس،هو ىت واةل وااال ورنوسك نوتساواتالب،وةعر ،وة هههههههههههههب ،وبةلا اواتة قلواتاعلسةاهو
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 رنواابس وغ تبس،وا هههههههارااساس نواتاعلمواتةشهههههههاوااال والساوكبسراوةنوقبلواتةسر هههههههسنو اتالب،والحولسو
 .  ا 

 منهج البحث :اوالً: 

وةنواتال  و أ وو ،لستاو ال س واتبلاوتابسع،وتةة  هههههبا و ىت واتاارسبحواتةةلجواتب لاوا ههههها سم
وت س ساوة هههها سة مووضهههه با،و اا راوالسأة واارسبس،والحوةاة اا نواارسباوه باصههههةسمو ر ضهههه وصههههل،
و.وةاة ا،وتكلو اتبعس وات بلا
 مجتمع البحث:ثانياً: 

بة ساو2120/2121تلة  مواترس ضارواتةباس سنو ب لاو ب ل،واتصسوالحواتبلاوةااة اشهاةلو
و. ب ح  بع نو ة ،و(و75)واتة   ت ن

 :عينة البحثثالثاً: 

ة ساوبات هههههههههههههب لسنواتةباس سنةنو تارس ،واتعةسس،وبق مواتب لاوب  اس رواتعسة،وات  صههههههههههههه،وب تبلاو
و75 اتب تغواسسأ و)اتة   ت نهو ورلساأة ةاة ااسنوةا ههههههههههههه  س،و:تحوالحواتةل واتا وا زسعلم اموو هههههههههههههب حو(
هوتةشههههاا ههههاراااس،واتاعلمواااب وةعل واتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحوب  هههها ساموو قسهوو ههههب ح(و25)وب اق اارسبس،و

ااب وةعل ور ل  واتاعلسمواتةاب و)واتشرحو رسا واتةة ىرو(وو قسهو ب ح(و25الحو)و اشهاةلن ات  ةس،وضه با،و
تار لوو(و ههههههب لسنوةنوةباس او هههههههب ل،واتصهههههههسر4اتصهههههههسرهوكىت وق مواتب لاوب  هههههههابع سو)تاعلسمو ههههههب ل،و

 قسوامو ارا واتسرا  نوو(و ب لسنه01(و ب لسنوتعسمواةاا ةلموب تبرة ةجواتاعلسةاهو بإاة تاو)2ةرضس،هو)
ةنوةااة واتبلاو   ررواسة،واتبلاواى ههههه  هههههس،هوىارا وو هههههب ح(وو05اى هههههااشاس،والحواسة،وق اةل و)

واتةع ةشنواتعلةس،وتش اب رانو"قسسواتبلا"
 ( توصيف مجتمـــــــع وعينــــــــة البحث الكلية1جدول )

 العينة الكلية البيانات
 عينة البحث األساسية

السابحين  العينة األستطالعية
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المستبعدين

 11 17 57 57 57 العــــــــــــــــــــدد
 %133333 %153.75 %333333 %333333 %111 النسبـــــــــــــــة

 تجانس العينة : /أ
واتهةة ووووووووووووووووووووووووووووووو وةهعهههههههسىن ولهسههههههها وةهن واتهبهلههههههها واهسهةههههههه، ور هراس واه زسه  وااهاهههههههساتهسههههههه، وةهن واتهبههههههه لههههههها اهله ه 

قسسواتبلاهوةارامواأةس،وأى واتةاًسرانو) والمتغيرات البدنيةل والمهارية( ه) الســـــنلالطوللالولنل ال كاء(
 (.5كما يتضح من جدول ) ا  سرأ والاواةلسااواتاعلسمو اتاعلمهو

 
 
 



6 

 

 
 
ضابطة ( في المتغيرات "قيد  –تجريبية  –معامالت األلتواء لعينة البحث ) إستطالعية ( 5جدول )

 البحث"
و(25نو=و)

 

اتبلاو اواتةاًسرانوقسسواتبلاوقسواةلصههرنوة ووعسة،رنوةع ةشنواىتا ا وتو( 5يتضــح من جدول ) 
 –) الســـن  اواةس وقس  هههه نوةعسىنواتةة وو،ابسعسو،اتبلاواااساتسواسة،ةة وسسلوالحورنو(  3) ± بسن

و. ا اب رو)واتىك  و(و اتةاًسرانو)واتبسةس،هو اتةل رس،(و"وقسسواتبلا"وو-والولن ( –الطول 
 تكافؤ مجموعتي البحث : /ب

بعهههسورنواههه كهههسواتبههه لهههاوةنورنواسةههه،واتبلهههاوة ههههههههههههههل بههه،وةنوةااة وةااههه ةسو ا  والهههنواتةةلةاو
هو اا راوضههه با،هوب اق و هههب ح( 51)اىااساتاهواموا  هههسمواتعسة،و تحوةاة ااسنورلساأة واارسبس،هوب اق و

ا سامو ىت وب  ههوبسنوةاة اااواتبلاوهو)التكافؤ(هو ال  واتب لنوةنواتاك   وةنو شلو سا س ههب ح( 51)
 (.3" كما يتضح من جدول ) T "ا اب رو

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
وحـــــــــدة 
 معامالاللتواء ع م القيـــاس

ت 
دال
ــــــــ
معـــ

ــــو
ــــــــ
نمـــ
ال

 

 0.406- 0.640 7.323  ة، العمر

 0.197 0.808 26.185 كام الولن

 0.332 0.894 126.169  ههم الطول

 0.507- 1.641 60.200 سرا، القدرة العقلية )ال كاء( 

نية
لبد
ت ا
غيرا
لمت
ا

 

 القـــــــدرة

كجم  1اختبــــار رمي كرة طبيــــة لنــــة 
 0.486 0.490 4.385و هههههههم بالـــــيدين.

ــــــــــار الوث  الطويل من  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ اختبـ
 الثبــــــــــــــــــــــــــــــات.

 0.286 0.499و60.431و هههههههم

 السرعة
ـــدو ) اختبار  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م( من 51اختبار عـ

 0.186- 0.815 7.662و  ةسه، البدء العالــــــــــي.

 المـرونة
ــ ع أماما أسفل من  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اختبار ثني الجـ

 0.032- 0.504 1.508و هههههههم الوقـــــــــوف.

 0.032- 0.504 14.508وات  ةسه، الجري المكوكــــــــــــــــي مختلف األبعاد. الرشاقـة

 0.077-و0.682و13.062وات  ةسه، ةــــــــــــــــــــــــــــــاختبار الدوائر المرقم التوافق
رية
مها
ت ال
غيرا
لمت
ا

 
 0.158 0.502 2.462وسرا، حركة ال راعين

 0.222- 0.501 2.554وسرا، حركــــة الرجلين

 0.032- 0.504 3.508وسرا، التوافق بين ال راعين والرجلين

و0.384-و0.655و4.292وسرا، التنفــــــــــــــــــس

و1.664و0.391و5.185وسرا، مستوى األداء
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قيد "التجريبية ( في القياسات القبلية للمتغيرات  -مجموعتي البحث ) الضابطة  تكافؤ( 3جدول )

 "البحث
 (51نو=و)

و2.042=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*
رنوقسة،ونوا  نوغسروسات،و لصه  س وبسنوةاة اااواتبلاواتض با،و(  3يتضـح من جدول ) 

 ا اب رو)واتىك  و(ووو-والولن ( –الطول  –) الســـــن اتاارسبس،والاواةس وقس  ههههههه نوةعسىنواتةة وو–
سهه،ووةةهه وسههسلوالحواكهه   واتةاة ااسنو اوأههى و اتةاًسرانو)واتبههسةسهه،هو اتةلهه رسهه،(و اوات سهه  ههههههههههههههه نوات بل

 .ات س   نو"وقسسواتبلا"
 وسائل وأدوات جمع البيانات :رابعاً: 

ب ىاشعوالحواتةراا و اتسرا ه نوات ه ب ،واتةش بل،وبًرضواى ا  سيوةةل و اوكس س،واتب لاوق مو
ارا واإل اب  ولا".ورانواتةل رس،و"وقسسواتباصةسموا اة ريوا ااشعوررا وات  سيوات برا هو كىت والسسسو ا 

وحـــــــــدة المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القيـــاس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 ( Tقيم)

 ع م ع م

ت 
دال
ــــــــ
معـــ

ــــو
مــــ
الن

 

 10224 0.507 7.440 0.748و7.320و ة، العمر

 10920 0.735 25.960 0.800 26.160 كام الولن

 10313 0.970 126.240 0.898 126.160  ههم الطول

 10548 1.464 60.320 1.631 60.080 سرا، العقلية )ال كاء(القدرة  

نية
لبد
ت ا
بارا
الخت
ا

 

 القـــــــدرة

 1اختبـــار رمي كرة طبيـــة لنـــة 
و10282 0.500 4.360 0.500 4.400و هههههههم كجم بالـــــيدين.

اختبــــــــــــــــــــــــار الوث  الطويل من 
 الثبــــــــــــــــــــــــــــــات.

و10280 0.500 60.400 0.507 60.440و هههههههم

 السرعة
م( 51اختبار عـــــــــــدو ) اختبار 

 10844 0.823 7.480 0.852 7.680و  ةسه، من البدء العالــــــــــي.

 المـرونة
ـــــــــــــــــــــــ ع أماما  اختبار ثني الجـ

 10278 0.510 1.520 0.507 1.560و هههههههم أسفل من الوقـــــــــوف.

 التوافق
المكوكـــــــــــــــــــــــــي مختلف الجري 
 10277 0.510 14.480 0.509 14.520وات  ةسه، األبعاد.

 الرشاقـة
اخــــــــــتــــــــــبــــــــــار الــــــــــدوائــــــــــر 

و10422 0.666 13.120 0.676 13.040وات  ةسه، ةــــــــــــــــــــــــــــــالمرقم

رية
مها
ت ال
بارا
الخت
ا

 
 1011 0.507 2.440 0.507 2.440وسرا، حركة ال راعين

 10521 0.510 2.520 0.500 2.600وسرا، حركــــة الرجلين

 10277 0.510 3.480 0.510 3.520وسرا، التوافق بين ال راعين والرجلين

 10842 0.678 4.280 0.666 4.120وسرا، التنفــــــــــــــــــس

و1011 0.436 5.240 0.436 5.240وسرا، مستوى األداء
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و
 األجهلة المستخدمة في البحث : /أ

ةسزانو--.)شرساوقس سوةرنو)ب ت ةاسةار-وال زواتر ا ةساروت س سواتا لوة سراوب ت ةاسةار
ال زوو–كرانوابس،وو- .  ا،و س  لوتل   واتزةنو-.)اباوت س سوات زنو)ب تكسل وارام

وو.data showال زوالوو-.ت ل نوا  وو-.زا ةل.شساسانواتك سنو-.اتسسة ة ةسار
 

 قسوامواتا كسوةنوصهههههشلس،وأى وااالزيوةنو شلواتسرا ههههه،واى هههههااشاس،وكة واموةع سريوبعضهههههل وو
ب  ىوقس  هههه نوالحورالزيوالةس،وةة  ل،و ة  رة،واتةا  جواتةلصههههل،وةةل وى ههههابع سور وال زوسعااوقرا انو

وغسروةا ب ،وتلةع سريو.و
  المستخدمة:االختبارات والمقاييس 

ق مواتب لاوبسرا ههه،وة هههلس،وتلعسسسوةنواتةراا و اتسرا ههه نو اتبل اواتعلةس،وات ههه ب ،و اتااوو
تل واشق،وبة ضهههههه عواتبلاوتلاعرلوالحواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،وب إلضهههههه  ،و تحواتاعرلوالحو
ات س  ههههههه نو اى اب رانواتةة  ههههههههب،وت س سوال واتةاًسرانو ىت واةلسساوتاصهههههههةسموا ههههههههاة ريوا ههههههههابس نو

ضههل والحوات برا وتالسسسورأمواتةاًسرانواتةرابا،وبة ضهه عواتبلاوهو ة وسةكنورنوس س ههل وةنوتعرو
ا ابه رانولسهاوامواتا صههههههههههههههلو تحواههسسوةنواتةاًسرانواتبههسةسه،و اتةله رسهه،واتةراباهه،وببعضوةلهه رانو

"وقسسواتبلا"وتاشةسىواتصههلوات ههه سسوب تةرلل،واىباسا س،هوكة وق مواتب لاوبعرضوو ههب ل،واتصهههسر
اتةاًسرانوةنو شلوا ههاة ريوا ههااشعواترر والاوات ههه سيوات برا و ىت وتالسسسورأمواتةاًسرانوأى و

و"وقسسواتبلا".و ب ل،واتصسراتبسةس،و اتةل رس،وتلةل رانواا   س،و او
 الدراسات االستطالعية :

ق المواف الجمعهاتحوس موم5151/  9/ 57الموافق  الجمعهق مواتب لاو شلو اوات اريوةنوس موو
وبإارا وسرا  نوا ااشاس،وبلسلواآلااو:وم1/11/5151

وات ب نو(وتش اب رانواتبسةس،هو اتةل رس،"وقسسواتبلا"و.و–ل   واتةع ةشنواتعلةس،و)واتصس وو-
واالسزوااس انو ااالزيواتة ا سة،و اواى اب رانو اتا كسوةنوصشلسال وإلارا واى اب رانو.و-
اسرس واتة ههههه اسسنوالحوارس ،واة سىواى اب رانوتضهههههة نو)وة ضههههه اس،و سق،وات س سو(و صهههههل،وو-

واتبس ة ن.و
ا زس واتعةلو اراسب و اةاسة و اة س  وة واتة  اسسنوتضة نول نو سرواتعةلور ة  واى اب رانوو-

و.
تكلوا اب روالحولسيوتالسسسواتزةنواتى وس ههههههاًرق و اوو ههههههب حةعر ،واتزةنواتى وس ههههههاًرق وكلوو-

واةس واى اب رانو.
واتا كسوةنوةش ة،واتبرة ةجواتاعلسةاوتلةرلل،وات ةس،و.و-
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اتاعرلوالحواتصههع ب نواتااوةنواتةةكنورنوا اا واتب لاواةسواتاابس والحواتعسة،واا هه  ههس،وو-
و ةساو ةك ةس،واتاًل والحوال واتصع ب نو.

من مبتدئي ســــــباحة  ســــــبا ( 17على عينة قوامها )االســــــتطالعية ء الدراســــــة وقد تم إجرا
 من مجتمع البحثل ومن خارج عينة البحث االساسية . الصدر 
 (2ةر  و): اختبار القدرات العقلية)ال كاء(أواّل : 

 إعداد الدكتور) موسى عبد الفتا  (ر ا سمواتب لاوا اب رواتىك  واتةص رو

 للقدرات العقلية)ال كاء(:المعامالت العلمية 
 تالسبق مواتب لاوبل ههههههههههه  واتةع ةشنواتعلةس،وى ابهههههههههههه رواتىك  و شلو اوات اريوةنوس مو

و-على النحو التالي:5/11/5151الموافق  السبتاتحوس موم57/9/5151الموافق 
 -: صدق االختبار :أ 

ب  ههههههههها سامواتصهههههههههس و" قيد البحث" ال  واتب لاوةنوصهههههههههس وا اب روات سرانواتع لس،و)اتىك  (
هو ىات وانوارس واابس واى اب رانو"قسسواتبلا"والحوةاة ااسنوةا   ساسنو او)التمايل(اتاارسبا

هورلهساأة واة لواسة،واتبلاوةنوةباهس او ههههههههههههههبه له،واتصههههههههههههههسرو ههههههههههههههبه ح( 17) اتعهسسوق اموكهلوةةلم
وسرانهو اتةاة ا،واا راوىانوة هههههههههها اوةرا  و اوال واتةاً)مجموعة غير مميلة(اى ههههههههههااشاس،و

 -"مانهو ىته وانوارس وا اب رووتم حسااااااا ا فروق بون ول جمو بون نو تمو،)المجموعة المميلة(
 (.4وتني" ل كما يتضح من جدول )

( في االختبارات القدرات  غيرالمميلة -( داللة الفروق بين المجموعتين ) المميلة 7جدول )
 وتني" -العقلية قيد البحث بطريقة " مان 

 
متوسط  المجموعات وحــــدة القياس المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 الرت 
مجموع 
احتمالية الخطاء  U Z الرت 

((P 

 درجة ءال كا -القدرات العقلية
 339.00 22.60 المميـــــــــــــــــلة

6.000 -4.494 .000b 
 126.00 8.40 غيــــر المميلة

 1.96( = 1317( الجدولية عند مستوى داللة )Z*قيمة )
 ا سو ر  وسات،و لصهههه  س وبسنواتةاة ااسنواتةةسزيو غسرواتةةسزيو اوو(7يتضـــح من جدول )

 ات سرانواتع لس،و اتى وسشسرواتاوصس وا اب روات سرانواتع لس،.
 -ثبات االختبارات :  :  

ا سيواابس  والحواشةسىواسة،واتبلاو امول هههههههههههه  وةع ةلوات ب نوانوارس واابس واى اب رو ا 
هوب  ر وزةةاوقسريور هههههههب عو بة سوار لواتاابس واا لهو هههههههب حو(17)اى هههههههااشاس،هواتب تغوق اةل و

سا سوةع ةلواىراب اوبسنواتاابس سنه و(7كما يتضح من  جدول )  ا 
 معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني في القدرات العقلية)ال كاء (( 7جدول )
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و(05نو=و)

 المتغيــــــــــــــرات
 التطبيق الثاني التطبيق االول

 ر
 ع م ع م

 ال كاء -القدرات العقلية

 0.497( = 1317*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
ةة و(و10914)رنوةع ةلواىراب اوبسنوات س سواى لو ات  ةحوتلىك  ووبلغو(7) جدوليتضـــــح من 

وسشسرواتحوانواى اب رواتة ا سموىانوةع ةلو ب نوا تح.
و(8ةر  و)"قيد البحث"االختبارات البدنية ثانيّا : 

 شلوو"قسسواتبلا"وةنو هههب ل،واتصهههسر موالسسسورأمواى اب رانواتبسةس،واتةرابا،وببعضوةل رانو
ا اسه روةاة اه،وةنواى ابه رانواتااوا سسواتعةه صههههههههههههههرواتبهسةسه،واتةرابا،وب تةل رانو"قسسواتبلا"وهوةنو

محمد ( ل دراسة 71)م(5151ل )محمد سـالم حسـين دروي دراسـة  شلواتةراا و اتسرا ه نوات ه ب ،
(ل 15) م(5117امل  اللغبي الســعيد لصــفوت احمد عليل )ل ( 33) م(5113حســن حســن رخال )

 قههسواب ههنوأههى واى ابهه رانو اواتعههسسههسوةنواتههسرا ههههههههههههههه نو(73) م(5111منــار خيرت على أحمــد ل )
و. اابل اواتةة  ل،هو  بنورةل وى وةع ةشنوالةس،وا تس،

آراء الخبراء حول ترشيح االختبارات التي تقيس العناصر البدنية الخاصة بالمهارات ( 7جدول )
 بتدائيةاألساسية " قيد البحث" لتالمي  المرحلة األ

 االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات القدرات البدنية
 آراء الخبراء

 النسبة المئوية
غير  موافق

 موافق

 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
 %111 1 9 كجم بالـــــيدين. 1اختباررمي كرة طبية لنة 

 %111 1 9 اختبــــار الوث  الطويل من الثبـــــــــــــــــــات.

 الســــــــــــــــــــــــرعة االنتقالية
 %333333 1 3 البدء العالــــــــــي.( من م51اختبار عــــــدو )

( ثواني من البــــدء 7اختبــــارالعــــدو لمــــدة )
 %333333 . 3 العالــي.

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونة

اختبار ثني الج ع أماماأســـــــفل من وضـــــــع 
 %553555 5 5 الجلوس طواًل.

من  اختبار ثني الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع أماماأسفل
 %333333 1 3 الوقـــــــــوف.

 الرشاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 %113111 3 1 إختبار الجري اللجلاجى )بارو (

ــي مختلف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اختبارالجري المكوكـ
 %1111 1 9 المحاور.

 التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
 %333333 1 3 اختبار الدوائر المرقمة
 %553555 5 5 اختبار نط الحبل
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وناتبسةس،وات  ص،وب تةل روواتعة صر نواتة ب،واتة  س،وارا وات برا وتالسسسورأموو(7يتضح من جدول )
رراضحواتب لاوب ى اب رانواتااو الس و  سوو(%111:  31)اى   س،وتاشةسىواتةرلل،واىباسا س،وة وبسنو

 .  ك ر%31لصلنوالحو
 البرنامج التعليمي المقتر : 
 الهدف العام للبرنامج :

فاعلية اســـــتراتيجية التعلم النشـــــط في مســـــتوى االداء الفني لســـــباحة يهدف البرنامج إلى التعرف على 
و. الصدر 

 أسس التدريس باستخدام استراتيجيات التعلم النشط /أ
 رنوساة   واتةلا  وة وأسلواتبرة ةجواتى و ضع وةنورال . .0
 ةراا يواسررواتبرة ةجوةنوات للو تحواتصع و ةنواتب ساو تحواتةرك . .2
  ل ا ا و ةس تلمو اوأى واتةرلل،.وةباس او ب ل،واتصسررنوس  مواتبرة ةجوالحواأاة ة نو .3
 ساصلواتبرة ةجوب تةر ة،و اتاة عو اتب  ا،و اتشة ل.رنو .4
 .ةش ة،واى ارااساساسنواتة ا سةاسنو اواتبرة ةجوت ص  يواتةرلل،واتعةرس،وقسسواتبلا .5
 .لحولسياو ب حةش ة،واى ارااساساسنواتة ا سةاسنوإلةك ةس،واتاابس وبشكلو رس وة وكلو .2
 تلاعلم.ولم ا ا  ر وس ا عوات ب لسنةراا يوا لسلواتة سرانواتةشاا،وىةاب  و .7
سا بس،. .8  ةراا يواتزةنواتةة   وتاة سىواتبرة ةجولاحوسك نورك روا  سراو ا 
 ةراا يواتب  ا،و اتاة عو اتشة لوىشب عورغب نواتةاعلمواتلركس،. .9

 ةراا يو ص  يواتةة واتلركاو ةاالب ا هو ا اةلواىةنو ات شة،. .01
 ةش او اتا  الس،.ةنواتلرك،و اتوات ب لسنةراا يو شب عول ا نو .00
 ةراا يوا  سرواتةك نواتةة   و اإلةك ةس نواتشزة،وتاة سىواتبرة ةج. .02

 محتوي البرنامج: /ب
 او ههههب ل،واتصههههسروتساوات ههههب لسنواتةباس سنوبة س واتة   ت نوتلة  ههههمواموالسسسواتةل رانواى هههه  ههههس،و

و.اتاعلمواتةشاوا اراااس،هوكة وامو ض واتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحوب  ا ساموم2121/2120
 تنظيم محتوي البرنامج /ج

تب لاوبالسسسوق مواوها هههاراااس،واتاعلمواتةشههها اوضهه  و صههه  يواتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحوب  ههها سامو
وةلا  واتبرة ةجو اواز سسنور س سن:

و
و
و
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 الجلء األول: المقدمة
اتا سسمهوو را وبعضل و ااضةنو أاواتص ل نواتااوساموارضل والحواتل   واآلتحوبص ريووةاا تس،

اااساسهواإلشهههرالهوااأسالواتع ة،هواعلسة نواى ههها ساموالحورنواةالاوبعرضوق  ة،واى اس رانواتر س هههس،و
و اعابرواتة ا،وات  صل،وبسنواتاز واا لو اتاز وات  ةا.

 الجلء الثاني: المحتوي التعليمي:
 ويتكون المحتوي التعليمي لكل مهارة من اآلتي:

 سلو ة سة وانواتةل ري.اعرو -
 ارس ،ورسا واتةل ري. -
 بعضواتة  اواتااوسا واتاركسزوالسل . -
 اسرسب نوةاسرا،والحواتةل ري. -
 ر  ل،وا  سةس . -

والحورنوس  مواتب لاوبالسسسواتاز واتاعلسةاواتةراسواعلة ول  وا ل ل وب تبرة ةج.
 تحديد األنشطة التعليمية: /د

س او ههب ل،وةبااضههةنواتبرة ةجوة ا نوةنوااةشهها،واتاعلسةس،وة عوس  موبل واتةعلمو اا روس  موب و
وبًس وال س ورأسا  و أة :واتصسر

 أنشطة يقوم بها المعلم: (1
 :قبل البدء في تدريس البرنامج 

اتةل رانواى ههه  هههس،و"وقسسواتبلا"و ات ق لووضالحواسا وبعوات هههب لسنس  موب تا كسسوالحوةساوقسريو
والحوات ضعواتل تاوتةاالب نواىسا .

 :أثناء تدريس البرنامج  
ا ههههاًشلو وووا ههههاراااس،واتاعلمواتةشههههاساة لو اوشههههرل،وتةلا  واتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحوب  هههها سامو

وب ل،واتصههسرةباس او ههو ةك ةس وا ههاعراضوة وب وةنو را او صهه رواعلسةس،وا ضههسلس وب إلضهه  ،و تحوا اس 
ةل وات س موب اةشا،واتاعلسةس،و ةا بع،وا سسةلمو اصلسلل ور ا  لمواتاعلسةس،و اإلا ب،والحواتا   ىنواتااو

وقسواالرور ة  واتاعلسم.
 :بعد االنتهاء من تدريس البرنامج 
نواب سا واتةشهه اواتةال  وةةلمو اتى وساة لو اوات ا ووةباس او ههب ل،واتصههسراالسسو اواكلسلو -

واتاعلسةس،واتةاسرا،.
لنو شهههرالواووا هههاراااس،واتاعلمواتةشهههاب  ههها سامووةباس او هههب ل،واتصهههسرااةشههها،واتااوس  موبل و -

واتةعلم.
ةك ةس ا . - وسةا لوةنوةرلل،واعلسةس،وا رواب  وت راا وات  ص،و قسراا و ا 
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وسة رسواتةل رانوقسسواتبلاواابس  . -
 اإلطار العام لتنفي  البرنامج : /ه

قسسوو ههههب ل،واتصههههسرق مواتب لاوب ضهههه وات لسانواتاعلسةس،وتبعضواتةل رانواتلركس،واى هههه  ههههس،و حووووووووو
و (و لس02اتبلاو ىت وب ترا عو تحواتةراا واتةارس،و ات برا وةصههههههههل ب،وب أسالو ههههههههل كس،و ق ههههههههةنو تحو)

اة سىوات لسانواتاعلسةس،و(وسقس ،وهو بة  والحوىت و  سوا هههههاًر و91ر هههههب اس مهو بزةنو)و لساسناعلسةس،وب اق و
و(9(ور  بس و ك نواتشكلواتةل  اوتل لسيواتاعلسةس،والحواتةل واتا تاو:وةر  و)2)

وسقس ،(و5)واااة لواإلسارس،
نشااا  فل بوج ن مق بوتميمنمق ج ساااتلفبم بووحفب  

وسقس ،(و21)وبونسقمق
وسق   (وو5)و لة  وا م

وسق   (وو01)و لة  و  ي
وسقس ،(45)وويج ن نج  ) بو زء بو ئمسي(بوتطجمل بوميني 

وسق   (وو5)وات ا م
 تقويم محتوى البرنامج : /و

ةنورالوا  سمو  الس،وةلا اواتبرة ةجوق مواتب لاوب  هههههههها سامواى اب رانواتةل رس،و ات  صهههههههه،وببعضو
 ههههههههب ل،و حواسا وبعضوةل رانووةباس او ههههههههب ل،واتصههههههههسر اتااوا سسوة هههههههها اوو ههههههههب ل،واتصههههههههسرةل رانو
و"قسسواتبلا".اتصسر

 تجري  البرنامج التعليمي : /ز
بعهسواىةاله  وةنوةرلله،واتاصههههههههههههههةسمو الهسسهسوةك ةه نواتبرةه ةجواتاعلسةاواتة ارحوقه مواتبه لهاوباارسهه و

هو ب ح(و05اتبرة ةجوالحواسة،وةة  ل،وتةااة واتبلهههههاو ةنو  ررواسة،واتبلاواى   س،و اتب تغوق اةلهههههههههه و)
هوم 3/11/5151الموافق  االحــداتحوس موم9/5151/.5الموافق  االحــد ىتههه و شلو اوات اريوةنوس مو

والحوكىت واتاعرلاسة،واتبلاووتشا  لاتاه كهسوةنوةعه سسرواتةه سيواتاعلسةسه،و)اتةله ران(واتااو هههههههههههههه لوا سمو
تلبرة ةجواتة ارحوهو بة  والحوةا  جوةرلل،واتاارس وامو ارا واتاعسسشنووةباس او هههههههب ل،واتصهههههههسرةساو لمو

اتصهعب،وتلةل رانو رصهبعواتبرة ةجوةالزامو ةكاةشموتلاابس والحواتعسة،وااصلس،وقسسوواتاسرسب ن ىت وبلىلو
واتبلاهووو الحوأىاوق مواتب لاوب تاة سىوات علاوتلبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحو.

 تنفيذ  تجـــــــــــــــربة البحث:خامساً: 

 تطبيق  تجربة البحث :

ب  هههههاكة لور ا وات صههههه رواتااواتب لاو وة ور ههههه رنواة وق مووبعسو ارا واتسرا ههههه نواى هههههااشاس،و
ىلاله و اتا كسوةنوصههههههههههههههشلس،وااالزيو ااس انواتة هههههههههههههها سة،و اواى اب رانو"قسسواتبلا"وتلاشةسىواسة،و
اتبلاوقبلوبس واة سىوقس   نواتبلاوالحواتةاة ااسنواتاارسبس،و اتض با،ولساواةنواإلارا انوكة وسلاو

: 
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 القياس القبلي :

ق مواتب لاوبإارا وات س سوات بلاوتلةاة ااسنواتاارسبس،و اتضهههه با،و اواى اب رانواتبسةس،هو اتةل رس،وو
اتحوس موم17/11/5151الموافق  االحد"وقسسواتبلا"و ىت و شلوات اريوةنوس موو ههههههههههههههبه له،واتصههههههههههههههسر او

والحواسة،واتبلاو.م15/11/5151الخميس الموافق 
 المقترح :خطوات تنفيذ البرنامج التعليمي 

موبعضو)اتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارح(وتاعلوا ههههههههههاراااس،واتاعلمواتةشههههههههههاق مواتب لاوباابس وا ههههههههههاراااس،و
ةاة اهه،واتاارسبسهه،وهوبسةةهه واابعههنواتةاة اهه،واتوت ههههههههههههههبهه لح"وقسههسواتبلهها"وو ههههههههههههههبهه لهه،واتصهههههههههههههههسرةلهه رانو

شلوات اريوةنو  او اتعرضو(و اواتاسرسسو ىت وا  وات س سوات بلاوو-اتضه با،اتارس ،واتا لسسس،و)واتشرح
و(و لهههسي2)هووب اق وم 5151/ 53/15الموافق  االثنيناتحوس مووم51/11/5151الموافق  االثنينس مو

( .)(وسقس ،وتكلو لسيواعلسةس،وهوبة  والحوىت وا ههههههههههههههاًر واة سىواتاارب،و91اعلسةسه،ور ههههههههههههههب اس مهوو بزةنو)
 ر  بس و.

 : بعديالقياس ال

بعههسواةالهه  وات اريواتةلههسسيوتاة سههىواتبرةهه ةجواتاعلةاواتة ارحوامو ارا وات سهه سواتبعههسسهه،والحوةاة اااو
وم ياتبلههاواتاارسبسهه،و اتضههههههههههههههه باهه،و اواى ابهه رانواتبههسةسهه،و اتةلهه رسهه،و"وقسههسواتبلهها"و ىتهه و شلوات اريوةنو

رانواتةل رس،والحوةل وهو قسواموات س سوتش اب وم59/15/5151االحداتحوس موم 57/15/5151الثالثاء
وة وامو ارا  و اوات س سوات بلا.

 المعالجات اإلحصائية:سادساً:

اتةع تا نواإللص  س،وتلبس ة نواا   س،وسا لوأىاواتبلاوب  ا ساموبرة ةجواتلزة،واتب لاوا ا سمو
واإللص  س،وتلعل مواإلااة اس،و:

 Meanاتةا  اواتل  با -1
 Medianات  ساو. -2
 Standard Deviationاىةلرالواتةعس ر . -3
 Skewnessةع ةلواىتا ا . -4
 Correlation Coefficientةع ةلواىراب ا. -5
 .  T test  اب رو"ن"و -6
 Change Ratioةع ةلواتاًسسرو)واتال نو(ووو -7

 :نتائج البحث أوال: عرض 

 حوضههههه  ورأسالو و  ر ضواتبلاهو  حواا رواتةع تا،واإللصههههه  س،و هههههساموارضوةا  جواتبلاو
و تح:ب تاراس واتا
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 اتى وسةيوالحو ا سو ر  وىانوسىت،و لص  س،وعرض نتائج الفرضـية  االولى من فروض البحث  .1
"وقسسوواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،و حبسنوةا  ههههههها نوات س  ههههههه نوات بلس،و اتبعسس،وتلةاة ا،واتضههههههه با،و

 تص تعوات س سواتبعس و.اتبلا"وهو
والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية "قيد ( داللة الفروق بين القياسات القبلية 5جدول )

 البحث"
 (57ن= )

وحـــــــــدة المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القيـــاس

 القياس البعدي القياس القبلي
 ( Tقيم)

نس  
 ع م ع م التغير

1.  

 القـــــــدرة

كرة طبية لنة  اختبار رمي
94.84 0.688 5.160 0.500 4.400و هههههههم كجم بالـــــيدين. 1

ـــــــار الوث  الطويل  ــــ اختبـــــ
 من الثبــــــــــــــــــــــــــــــات.

و هههههههم
60.440 0.507 62.440 2.917  37.56

2.  

 السرعة
ــدو  اختبار اختبار  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عـ
م( مــــــن الــــــبــــــدء 51)

 العالــــــــــي.
93.24  0.663 6.760 0.852 7.680و  ةسه،

3.  

 المـرونة
ـــ ع  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اختبار ثني الجـ
أمـــــامـــــا أســـــــــــفـــــل مـــن 

 الوقـــــــــوف.
98.12  0.526 1.880 0.507 1.560و هههههههم

4.  
 الرشاقـة

الجري المكوكـــــــــــــــــــــــــــــي 
86.52  0.823 13.480 0.510 14.520وات  ةسه، مختلف األبعاد.

5.  
 التوافق

اخــــــتــــــبــــــار الــــــدوائــــــر 
87.64 0.638 12.360 0.676 13.040وات  ةسه، ةــــــــــــــــــــــــــــــالمرقم

 
و2.064=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*

بسنوات س   نوات بلس،و اتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصه  س مواةسوة ها اوهو(5يتضـح من جدول)
وتلةاة ا،واتض با،و اواتةاًسرانواتبسةس،و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.

و
( داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية 3جدول )

 "قيد البحث"
 (57ن= )

 م
وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 القياس
 القياس البعدي القياس القبلي

 نس  التغير (Tقيم)
 ع م ع م

96.44 0.768 3.560 0.507 2.440وسرا، حركة ال راعينو .0

 0.84196.96 3.040 0.500 2.600وسرا، حركــــة الرجلينو .2
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 3.5200.5104.2000.86695.8وسرا، والرجلين التوافق بين ال راعينو .3

 95.28  1.173 4.720 0.666 4.120وسرا، التنفــــــــــــــــــسو .4

5.2400.4366.0400.88993.96وسرا، مستوى األداءو .5

و2.064=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*
بسنوات س  هه نوات بلس،و اتبعسس،و(1015) ا سو ر  وسات،و لصهه  س مواةسوة هها اوهو(3يتضــح من جدول)

 تلةاة ا،واتض با،و اواتةاًسرانواتةل رس،و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.
  س،و لصههههوارضوةا  جوات رضههههس،ووات  ةاوةنو ر ضواتبلاو اتى وسةيوالحو ا سو ر  وىانوسىت، .2

قسسواتبلا"هوو"اتةاًسرانواتبهسةسه،و اتةله رس،وو حبسنوات سه  هههههههههههههه نوات بلسه،و اتبعهسسه،وتلةاة اه،واتاارسبسه،و"و
 تص تعوات س سواتبعسس،و.

( داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية 9جدول )
 "قيد البحث"

 (57ن= )

و2.064=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*
بسنوات س  ههه نوات بلس،واتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصههه  س مواةسوة ههها او( 9يتضـــح من جدول)

و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.واتبسةس و اواتةاًسرانواتاارسبس تلةاة ا،و

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
وحـــــــــدة
 القيـــاس

 القياس البعدي القياس القبلي
 ( Tقيم)

نس  
 ع م ع م التغير

1.  

 القـــــــدرة

اختبــار رمي كرة طبيــة 
9.23894.36 0.490 5.640 0.490 4.360و هههههههم كجم بالـــــيدين. 1لنة 

اختبــــار الوث  الطويل 
 من الثبــــــــــــــــــــــــــــــات.

و هههههههم
60.400 0.500 66.520 2.002 14.826 33.48

2.  

 السرعة
اختبار عــــــدو  اختبار 
م( مـــــن الـــــبـــــدء 51)

 العالــــــــــي.
94.16 9.074 0.374 5.840 0.823 7.480و  ةسه،

3.  

 المـرونة
ثني الجـــــــــــــــــ ع  اختبار

أمــــامــــا أســـــــــفــــل من 
 الوقـــــــــوف.

 0.507 2.440 0.510 1.520و هههههههم
6.400 

 
97.56

4.  
 الرشاقـة

الجري المكوكــــــــــــــــــــي 
87.96 16.450 0.539 12.040 0.510 14.480وات  ةسه، مختلف األبعاد.

5.  
 التوافق

ـــــر  ـــــدوائ ـــــار ال ـــــب اخـــــت
13.98189.28 0.542 10.720 0.666 13.120وات  ةسه، ةــــــــــــــــــــــــــــــالمرقم
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( داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المتغيرات المهارية 11جدول )
 "قيد البحث"

 (57ن= )
 م

وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
نس   (Tقيم)

 ع م ع م التغير

 0.436 5.760 0.507 2.440وسرا، حركة ال راعينو .1
24.838 

94.24 

 0.597 5.760 0.510 2.520وسرا، حركــــة الرجلينو .2
20.630 

94.24 

3.4800.5106.4000.500وسرا، التوافق بين ال راعين والرجلينو .3
20.444 

93.6 

 0.645 6.600 4.2800.678وسرا، التنفــــــــــــــــــسو .4
12.389 

93.4 

5.2400.4366.8000.408وسرا، مستوى األداءو .5
13.061 

93.2

و2.064=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*
بسنوات س  هه نوات بلس،واتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصه  س مواةسوة هها او (11يتضـح من جدول)

و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.واتةل رس وو اواتةاًسرانواتاارسبس تلةاة ا،و
الحو ر  وىانوسىت،و لصههههه  س،وبسنوعرض نتائج الفرضـــية  الثالثة من فروض البحث وال ي ين   .3

 هههههههههههب ل،واتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،و ىو حاتضههههههههههه با،و اتاارسبس،وولةاة اااواتبلااتبعسسلات س  ههههههههههه نو
 هوتص تعواتةاة ا،واتاارسبس،و."وقسسواتبلا"واتصسر
( داللة الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات 11جدول )

 البدنية "قيد البحث"
 (50= )ن

و2.021=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
وحـــــــــدة
 القيـــاس

 ( Tقيم) المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 ع م ع م

1.  

 القـــــــدرة

كجم  1اختبــار رمي كرة طبيــة لنــة 
 0.4899 5.6400 0.6880 5.1600و هههههههم بالـــــيدين.

2.842 

ـــــــار الوث  الطويل من  ــــــــ ــــــــ اختبـــــــــ
 الثبــــــــــــــــــــــــــــــات.

و هههههههم
62.4400 2.9166 66.5200 2.0025 

5.766 
 

2.  
 السرعة

م( من 51اختبار عــــــــدو ) اختبار 
 0.3742 5.8400 0.6633 6.7600و  ةسه، البدء العالــــــــــي.

6.040 
 

3.  
 المـرونة

ــــــــ ع أماما أسفل  ـــ ـــ ـــ اختبار ثني الجـ
 0.5066 2.4400 0.5260 1.8800و هههههههم من الوقـــــــــوف.

3.834 
 

4.  
 الرشاقـة

 الجري المكوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مختلف
 0.5385 12.0400 0.8226 13.4800وات  ةسه، األبعاد.

7.323 
 

 0.5416 10.7200 0.6377 12.3600وات  ةسه، ةــــــــــــــــــــــــــــــاختبار الدوائر المرقم التوافق  .5
9.801 
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بسنوات س  ههههههههه نواتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصههههههههه  س مواةسوة ههههههههها او (11يتضــــــح من جدول)
وتةاة اااواتبلاواتض با،و اتاارسبس،و اواتةاًسرانواتبسةس،و"قسسواتبلا"و تص تل تةاة ا،واتاارسبس،.

( داللة الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في 15جدول )
 قيد البحث"المتغيرات المهارية "

 (71ن= ) 
 م

وحدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (Tقيم)

 ع م ع م

 0.4359 5.7600 0.7681 3.5600وسرا، حركة ال راعينو .1
12.455 

 0.5972 5.7600 0.8406 3.0400وسرا، حركــــة الرجلينو .2
13.189 

4.20000.86606.40000.5000وسرا، التوافق بين ال راعين والرجلينو .3
11.000 

 0.6455 6.6000 1.1733 4.7200وسرا، التنفــــــــــــــــــسو .4
7.019 

 

6.04000.88886.80000.4082وسرا، مستوى األداءو .5
3.885 

و2.021=وو1015قسة،و)ن(واتاس تس،واةسوة ا او*
بسنوات س  ههههههههه نواتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصههههههههه  س مواةسوة ههههههههها اوو(15يتضــــــح من جدول)

وتةاة اااواتبلاواتض با،و اتاارسبس،و اواتةاًسرانواتةل رس،و"قسسواتبلا"و تص تعواتةاة ا،واتاارسبس،.
 النتائج: وتفسير مناقشة: ثانيًا

ىت،و ر  وىانوسو ا سالحوومن فروض البحث وال ي ين  مناقشــة وتفســير نتائج الفرضــية األولى .0
قسسواتبلا"و"و اواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،بسنوات س   نوات بلس،و اتبعسس،وتلةاة ا،واتض با،و لص  س،و

 تص تعوات س سواتبعس و.
بسنوات س  هههه نوات بلس،و اتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصهههه  س مواةسوة هههها او(5يتضـــح من جدول)

واتبسةس،و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.تلةاة ا،واتض با،و اواتةاًسرانو
بسنوات س  ههههههه نوات بلس،و(1015) ا سو ر  وسات،و لصههههههه  س مواةسوة ههههههها اوهو(3يتضـــــح من جدول)كما 

  اتبعسس،وتلةاة ا،واتض با،و اواتةاًسرانواتةل رس،و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.
لسههسسهه،وىوسةكنو غ هه تلهه و اتااواعاةههسوالحواتشههههههههههههههرحورا واتبهه لههاوأههى واتةاساهه،و تحورنواتارس هه،واتا س و

اتل ااو رسا واتةة ىرواتعةلاوتلةله رانواا هههههههههههههه  ههههههههههههههسهه،واتةال  واعلةله هو موا ههسسموةاة اه،وةنواتاهسرسبهه نو
اتةاسرا،وةنوات هههههههللو تحواتصهههههههع و ةنواتب هههههههساو تحواتةرك و ةة ر ههههههه،و اكرارورسا واتةل ريوةنواتاش و

ةعلمور ة  وىت هوةة وس س و تحواتاعلموبصه ريو هلسة،وةا ب ،وتلسا و اصهلسعواا ا  و ا اسللموةنوقبلوات
وات ةاوتلةل ريو ةنو موا  روا  سراو سا بس و اوك   يوااسا واتةل را.

اا ل  واتا لسس و)اتشرحو اتةة ىر(وت وا  سرو سا باوالحواعلمواتةل رانواتلركس،و أىاوسشسرو تحورنو
قسسواتسرا ههههههههههههه،و سرا وىت و تحو ا سواتةاعلمو قس ة وب تشهههههههههههههرحو رسا واتةة ىرو اا  ىواةس وات رارانو ةا بع،و
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ااهه  واتاًههىسهه،واترااعهه،وتلمواةسعهه و او قههنو الههسوةةهه وكهه نوتهه واا ر اواإلساهه باو واتةاعلةسنور ةهه  وااسا و ا 
واةلس،واتاعلم.

و(ه39(و)2102ةلةسو ههههههه تمول هههههههسنوسر سشو) اا  وةا  جوأى واتسرا ههههههه،وة وةا  جوكلوةنوسرا ههههههه،و
ةلةسو(هو52)(م2105هو) ى وابهههسوات ا حورلةسوات ههههههسسوهو(44)(.2102ة ز وابسواتصةسواتاركاو) سرا ،و

ةة رو سرنو(هوسرا هههه،و33)(م2114ةلةسورلةسو الاوازرو)هوسرا هههه،و(32)م(2103ل ههههنول ههههنور  هو)
 اورنواتارس ،واتا لسسس،واتة هها سة،و اواتسرا ههاسنورسنو تحو سا بس،واتة شهه و(و42)وم(2101الحورلةسوهو)
و اتالروبا ة واعلمواتا ة واتةعر اوات  يوب ت ب لاسن.واتصسرتاعلمو ب لاسنو

و اتى وسةيوالح:واا ل بىت وسال  وات رضو
تةاًسرانوا"ا اسو ر  وسات،و لصهه  س وبسنوةا  ههاوات س  ههسسنوات بلاو اتبعس وتلةاة ا،واتضهه با،و او

وتص تعوات س سواتبعس "و"قسسواتبلا"
سىت،وو ر  وىانو ا سالحوومن فروض البحث وال ي ين  مناقشــة وتفســير نتائج الفرضــية الثانية .2

قسسواتبلا"و"ورسب، اواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،اتااات بلس،و اتبعسس،وتلةاة ا،ووالقياســـاتبسنوإحصـــائية
 تص تعوات س سواتبعس و.
بسنوات س  هه نوات بلس،واتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصهه  س مواةسوة هها اوهو(9يتضــح من جدول)

و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.واتبسةس و اواتةاًسرانواتاارسبس تلةاة ا،و
بسنوات س  ههه نوات بلس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصههه  س مواةسوة ههها او (11يتضـــح من جدول)ك لك 

و"قسسواتبلا"و تص تعوات س   نواتبعسس،.واتةل رس وو اواتةاًسرانواتاارسبس اتبعسس،وتلةاة ا،و
وشههههااتبرة ةجواتاعلسةاواتة ارحوب  هههها ساموا ههههاراااس،واتاعلمواتةرا واتب لاوأى واتةا  جو تحو  الس،وس و

 اتى وامواابس  والحواتةاة ا،واتاارسبس،ولساو  روتلةاعلموةسا لواسسسيوىكا هههههههههههههه  واتةعل ة نوبارس ،و
 رسس،وباا ب وةة  هه وة و ا سيو ا هههارا عوأى واتةعل ة نوبة وساة  ههه وة وقسراا واتشههه صهههس،هوكة ورنوا سسمو

ىانوا سيوا تس،واتة سيواتعلةس،وسا لواتبرة ةجو ارضهههههههل وبشهههههههكلواسرسااوةب هههههههاوب ا ههههههها،وارضور ههههههه مو
 ةرابا،وبر اباو    ،وتا ضهههههههههسعوارس ،ورسا وكلواز وةنورازا واتا هههههههههمو اورسا واتةل ريو ساةل وب تشهههههههههرحو
اتل ااواعلواتةاعلموسرغ و اورنوسصههههههههبعوقرسب وةنوأى واتصهههههههه ريوة ورباوىت وب اسا واتعةلاوتة و ههههههههب و

جوةريور راوإلةساسوباعزسزو  ر و شهههههههه أسو اصههههههههلسعور ا  وااسا وةنو شلواةكة وةنواتع سيو تحواتبرة ة
واةسواسمواةكة وةة ورسا واتةل ريور واز وةةل وةة وس س و تحوال نو اا سروااسا واتةل ر .

م(و تحورنوا ا سامواتكةبس اروس  اسوالحو2117 س  وأىاوة وة ورش رنو تس و  س ،وةصا حو  تمو)
 و،وتلةاعلمولساوس  ا ول  هههههه،وات ههههههةال سزول اسواتةاعلموبشههههههكلوكبسرو ل وسعاةسوالحواتةسا لواتل ههههههس

 اتبصههههرو اتلةسوب إلضهههه  ،و تحواةصههههرواتلرك،وتسس و ب تا تاو ل وس هههه اسوالحوال ههههنوك   يوأى واتل اسو
و(.271:و22تلةاعلم.و)
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الحورنواةلس،واتاعلموااموالحوركةلو ا وم(2112 براأسموابسوات كسلوات  رهو)  اوأىاواتصسسوسىكرو
ات  ههههههه  اواتاعلسةس،واتة ال ،واتااوااصهههههههلوبا  سرواتة سرواتةضهههههههب اواتى و ىاولريواتةعلموالحوا ههههههها سامو

و(52:و2سل  واإلا ب،واتةال ب،واتااواعززوات ل  واتةال  .و)
رنواتاعلمواتةشههههههاوسزسسوةنوCenter for Teaching and Learning (2006) ركسنوسرا ههههه،
سنو سزسسوةنورةشهها،واتاعلمهو ساعلواتةاعلة سةةاواتة هها س نواتعلس وتلا كسروتسسلمهو ,اتاع  نوبسنواتةاعلةسن

سة ر ههههههه نواةلس نواتعلمهوة لواتةشلا،و ات صهههههههلو اتا  هههههههسرو اتاةب و اى هههههههاةا رهو بة  واتةاعلموتةعر ا و
و(41:و57.)بة   ؛وةنو شلواتا  اشنواىااة اس،وة واآل رسن

ش وتلةشههه رك،و اوم(ب نواتاعلمواتةشهههاو"وأ و ا ل،وات رصههه،وتلا2102ةلة سوهو) هههسسو ا ضههعو ى و
هوبلساوىوووااةشهههها،واتصهههه س،واتااواشههههاعلموالحواتا كسرو اتاعلس والحواتةعل ة نواتةعر ضهههه،وتلةة قشهههه،

سا قلوس رأموالحواإلصههههههههههههههًه  و  اوبهلوالسلمواا سروةله راالمو اواتاع ةلوة وال واتةعل ة نوانوارس و
ة واآل رسنوهور وةنو شلوات سهه مووقسهه ةلموباللسههلوالهه واتةلهه رانو اركسبلهه و ا  سةلهه وةنو شلواتةةهه قشههههههههههههههه،

 (و03:و53.و)ب ااة لواتكا بس،واتااواشا والحواتاعلمواتةشاو"
وساتس (هوسرا ،05)و(:2114 سسا،وةلةسو عسسوا نو) اا  وةا  جوأى واتسرا ،وة وةا  جوكلوةةسرا ،

ابسووسرا هههههه،وازي(هو22)(2115ابسوات أ  هو  اة،وةلةسو)(هو سرا هههههه،و02)(2102اتشههههههربسةا.و)وس  ههههههل
ةلةسو هه تموسرا هه،و(هوسرا هه،هو30)و(م2101ة س هه،وةلةسوا س حو)سرا هه،وه(27)م(2110اتةةصههلوةلةسو)
سرا ه،وب شهسلو شارازووه(52)(و2105 ى وابسوات ا حورلةسو هسسو)هوسرا ه،و(38(و)2102ل هسنوسر سشو)

pucelSterzسرا ههه،وسشهههسلووه(55)(وم2005)ووMichael , L et al اة  تنوسرا ههه،و(هو28()م2006)و 
( ر هههه رنوانوبعضواتةا  جوةةل واتا كسسوالاوس رواتةعلمو22()م2006)و Livingston ك  وتس ةا هههها نو

ولمواتةشاا اراااس نواتاع اورنونواتاعلموةنو شلوشبك،واىةارةنوو راكا ه  وةل  اواع سسواتاش والاو
سرا وة وس رسسورنوساعلة هو كىت وال هههههههههههسنوىانورأةس،وكبسريولساو ههههههههههه اسنوااا  لوالحو هههههههههههرا،وات لمو ا 

وة ا اوااسا واتةل راو اتةعر ا.
و اتى وسةيوالح:وات  ةح بىت وسال  وات رضو

تةاًسرانوا"ا اسو ر  وسات،و لصههه  س وبسنوةا  هههاوات س  هههسسنوات بلاو اتبعس وتلةاة ا،واتاارسبس،و او
وتص تعوات س سواتبعس "واتةل رس،و"قسسواتبلا"

سىت،وو ر  وىانو ا سالحوومن فروض البحث وال ي ين  الفرضــية الثالثةمناقشــة وتفســير نتائج  .3
قسسو"وتلةاة ااسنواتضههههههه باو اتاارسبس، اواتةاًسرانواتبسةس،و اتةل رس،واتبعسس،بسنوات س  ههههههه نو لصههههههه  س،و
 ات س   نواتبعسس،وتلةاة ا،واتاارسبس،.وتص تع واتبلا"و

بسنوات س  ههههههههه نواتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصههههههههه  س مواةسوة ههههههههها او (13يتضــــــح من جدول)
وتةاة اااواتبلاواتض با،و اتاارسبس،و اواتةاًسرانواتبسةس،و"قسسواتبلا"و تص تل تةاة ا،واتاارسبس،.



21 

 

بسنوات س  هه نواتبعسس،و(و1015) ا سو ر  وسات،و لصهه  س مواةسوة هها اوو(15يتضــح من جدول)أيضــا 
وض با،و اتاارسبس،و اواتةاًسرانواتةل رس،و"قسسواتبلا"و تص تعواتةاة ا،واتاارسبس،.تةاة اااواتبلاوات

را واتبه لهاوأهىاواتا هسمواتى وارروالحواتةاة ا،واتاارسبس،و تحواتةاًسرواتاارسباواتى وساة لو اوس و
 اتااو ل نوبس ،واعلسةس،واسسيوةنو ا هههههههها  ريوس ا ع وةل واتاعلمو ة هههههههه اسيوالحووا هههههههاراااس،واتاعلمواتةشهههههههها

وتةاعلمااتا كسرواتعلةاواتةةامو اعل وس هههههههههههسرو اواتعةلس،واتاعلسةس،هو    وترغبا و  هههههههههههراا و قسراا وةة وس  و
سراك وتلل    و ا ةع رلواتةرابا،وتتلشع روبىاا و قسةا و س ر و اواتعةلس،واتاعلسةس،وةة ورساو تحوا اسع ب و ا 

بة هههههها اوااسا واتةل راو اتاعلمواتصههههههلسعهوبسةة وىواةكنواتارس ،واتا لسسس،و)اتشههههههرحواتل ااو رسا واتةة ىرو
اتعةلا(وبعضوااا ه لوةنوةاه بع،واتشههههههههههههههرحو ةنو موصههههههههههههههع ب،و لمواتةال  وةةلمهوكة ورنوأة  وةنوىو

،واسا وتا تاوىوااضههههعوتلمواتة الاوات ةسس ههههااسع نور س،وةة ىرواتةل ريوبشههههكلو ههههلسموةنوز اس وة ال ،و ب 
اتةل ريوبصهههههه ريو ههههههلسة،هوكة ورة و اوبعضواتةل رانواتلركس،وات ههههههرسع،وىوس ههههههااس وبعضوااا  لوةا بع،و

وةراللوااسا واتلركاوتلةل ريوةة وقسوس  روالحواعلةلموتلى واتةل ريوبص ريوصلسل،.
بة  هههه هووتبة  س،هو اورنواتةاعلموسبةاوةع ر  ا ههههارااساس نواتاعلمواتةشههههاوالحوات ل هههه ،واكىت واااة سو

 ا كسوالحواتس رواتةشهاوتلةاعلمهو اتاعلموى واتةعةحهو رنواتاعلمواةلس،وةشها،و ة هاةريهوكة ورنواتةشهه رك،و
اإلسا بس،و اواتاعلمواتةشههههههاواسلوالحو ا سوا  الو اواتة اقلواتاعلسةا؛و  تةشهههههه اوسباواتلس يو اواتعةلس،و

ات ة ل؛وتىت وارااحوا ههارااساس نواتاعلمواتةشههاوةبسروةنورأموةب سئواتاعلموات ع لهوواتاعلسةس،هو سبعسأ وان
سا بسا  ب ةل و"اإلارا انو ات ا انواتااوسابعل و(2111ا سسو)الةسو ههه تمو سعر ل و , أ وةشههه اواتةاعلمو ا 

 وب تا كسرو ةاتةاعلمو اتة ااوتل وة ههههههههههب  مو اتااوااعلواتةاعلموةشهههههههههها مو اواتة اقلواتاعلسةا؛وةنو شلوقس
:و08)و. ساة لوس رواتةعلمو اواتا اس و اإلرشهههههه سه اتبلاو ات را يو اتكا ب،و اى ههههههاة عو اتالساو اتةة قشههههههه،

و(029
س هه مو و  اشمواتةاعلموس رامور  سل وسلع وواتاعلمواتةشههاواراااس،ا هه اوىانوات ههس  و إنواتب لاوسراوانو

 اواةلسهه،واتاعلموااعلهه وسةروب برانواعلسةسهه،وةبهه شههههههههههههههريوهو اواتعةلسهه،واتاعلسةسهه،وهولسههاو نوةبهه سريواتةاعلمو
 ااعل وسكاشههههههههههههلوك سراموةنواتةع رلو اتةعل ة نوهو سكا هههههههههههه وةل ريوالةلواتة هههههههههههه  تس،وهو ساب ل واةلس مو
تحوا سسموة واعلة  وكة ورة وسعززو  ه تةاعلة نوبله ا،و تحورنوسا ةل او سة واعلة  وهو ة وسا ورنوساعلة  وهو ا 

اىلا ه اوبه تةعل ةه نو اةةسه،وةله رانواتا كسرواتعلسه و؛وةةه وساعهلوسا عس،واتةاعلموةرا ع،وقهسريواتاش والحو
 .    ص،واتب تًسنوةةلم

الحوا ارااساس نواتاعلمواتةشاواآلاس،و ات ع ت،و اواسرسسو Mathews (2006)  ركسنوسرا ،وة  س 
:و22.و) ص  هوللواتةشكشناتعل مو أا:واتةة قشه،و اوةاة ا نوصهًسريهواتةشه رك،و اوااةشها،هواى ها

و(08
ب نوا ههارااساس نواتاعلمواتةشههاواشههةلوةساو ا هه وةنوااةشهها،و(2102ةلةسواتشههةر وة شهها) ىكرو

اتااواشههه ر و اواتعة صههههرواا ههه  ههههس،وهو اتااوالاواتاش والحورنوسة ر ههه او س كر اول لوااشههههس  واتااو
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و اولاواتاش والحورنوسةشهههههههًل او اساعلة ةل و سة ر ههههههه ةل وهو سةكنورنوا ههههههها سموأى واى هههههههارااساس نو
 (و08:و34)واتا كسرواتة قسو اإلبساااوهو اتالساوة ورقراةلمور واتةا ةس واتصًسريور واتصلو.

(هو05)و(:2114 سسا،وةلةسو ههههههههههههعسسوا نو) اا  وةا  جوأى واتسرا ههههههههههه،وة وةا  جوكلوةنوسرا هههههههههههه،
سرا ههه،و(هو22)و(2115،وةلةسو)ابسوات أ  هو  اة(هو سرا ههه،و02)(2102اتشهههربسةا.و)وس  هههلوساتس سرا ههه،

سرا هههه،و(هوسرا هههه،هو30)و(م2101ة س هههه،وةلةسوا س حو)سرا هههه،وه(27)وم(2110ازيوابسواتةةصهههلوةلةسو)
سرا ههههه،ووه(52)(و2105 ى وابسوات ا حورلةسو هههههسسو)هوسرا هههه،و(38(و)2102ةلةسو هههه تمول هههههسنوسر سشو)

(هو28()م2006)و Michael , L et alسرا ههه،وسشهههسلووه(55)(وم2005)ووpucelSterzب شهههسلو شهههارازو
( ر ههههه رنوانوبعضواتةا  جوةةل واتا كسسو22()م2006)و Livingston  اة  تنوسرا ههههه،وك  وتس ةا ههههها نو

 اورنونواتاعلموةنو شلوشههههههههههههههبكهه،واىةارةههنوو راكا ههههههههههههههه  وةلهه الاوس رواتةعلمو اواع سههسواتاش والاو
سرا وة وسرسسورنوىانورأةس،وكبسريولساو هههههه اسنوااوا ههههههاراااس نواتاعلمواتةشهههههها ا  لوالحو ههههههرا،وات لمو ا 

وساعلة هو كىت وال سنوة ا اوااسا واتةل راو اتةعر ا.
و بىت وسال  وات رضوات  تاو اتى وسةيوالح:

"ا اسو ر  وسات،و لصههههههه  س وبسنوات س  هههههههسسنواتبعسسسنوتلةاة ااسنواتاارسبس،و اتضههههههه با،و اوةاًسرانو
وتص تعواتةاة ا،واتاارسبس،"واتصسرة ا اوااسا واتةل راوت ب ل،و

 االستنتاجات 

ةنو اق واتبس ة نو اتةعل ة نواتااوا صههههههههههلو تسل واتب لاو  اولس سواسة،واتبلاو  صهههههههههه  صههههههههههل و
 ابسع،و رأسالوأى واتسرا ههههه،و  اولس سواتةا لواتى واب نو س و  اوضههههه  واتةع تا نواإللصههههه  س،و ةنو

و شلوةة قش،و ا  سرواتةا  جوسةكنو  اةا روااااو:و
اتارس ،واتا لسسس،و)اتشهههههههرحواتل ااهو اتةة ىرواتعةلا(و ههههههه أةنوبارس ،و سا بس،و اواعلمو هههههههب ل،و .0

 تلا  لواتةاة ا،واتض با،.واتباناتزللووالحو
لحواواتبرة ةجواتاعلسةاواتةعسوب  هاراااس،واتاعلمواتةشاا   واتةاة ا،واتاارسبس،واتااوا ها سةنو .2

 .اتا لسسس،و)اتشرحواتل ااو اتةة ىرواتعةلا(واتةاة ا،واتض با،واتااوا ا سةنواتارس ،و
علحواعلمو ههههههههههههههب ل،واتزللووالحو ه السه،واتبرةه ةجواتاعلسةاواتةعهسوبه  ههههههههههههههاراااس،واتاعلمواتةشهههههههههههههها .3

 .اتباةللا  لواتةباس سنو"اسة،واتبلا".
 ثانياّ : التوصيات :

ر ضلوةنوواتاعلمواتةشاوا اراااس، اوض  ووة ور  رنواة واتسرا  واتل تس،وةنورنواتاسرسسوبإ ا سامو
وةل رانواةلس نواتاعلم.وةباس او ب ل،واتصسراتاسرسسوب  ل  واتشرحو اتعرضو  او كا   و
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از سسولة ة نوات ب ل،واتاعلسةس،وبةعةلو  يوسضمواةس و    اواتاعلمواتاكة ت اس،واتااوسةكنو .0
اتا اس ووةةل وة ورنوس ههههاعسنوبل وااا  لواةسواعلةلموتار وات ههههب ل،وبلساوس ا ر اوة وسة  ههههبلم

  اإلرش سوةنوا ة واتةعلم.
 ال ،.اةسواعلسمواتةل رانواتلركس،واتة وات ب لسنرأةس،وةراا يوات ر  و اوات ص  يواتبسةس،وبسنو .2
 .الحوا ارااساس نواتاعلمواتةشاوتةعلةاو ةعلة نوات ب ل،ا سوس رانواسرسبس،و .3
لموااالزيواتاكة ت اس،و اوةا لواتاع ارا واتةزسسوةنواتسرا ههههه نو اتبل اواتاارسبس،و اوا ههههها سامو .4

الحوة ههههههها اوكلس نواتاربس،واترس ضهههههههس،و  لسانوات هههههههب ل،وتشرا   وب تعةلس نواتاعلسةس،و اتاسرسبس،و
والحوات ا وااكةلو ة اكب،وتلاا رواتل ساوب تس لواتةا سة،.

 ،و.سضر ريوا سوس رانواسرسبس،وتلةعلةسنو ىت وةنورالواتاعرلوالاورلساواا  تس واتاعلسة .5
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 أوال: قائمة المراجع باللغة العربية:

ا  سمواىسا وات ةاوتل ههههههههههههههبه ل وهر هههههههههههههه ت وسكا را وغسروو: م(2112ابراأسمو عسسول ةسنوهو) .0
وةةش ر هكلس واتاربس واترس ضس ولل ان.

 اعلسموات ب ل،وهوساروات كرواتعرباوهواتابع،وات  ت ،هوات  أريو.و:م(0997ا  ة،وك ةلوراا ) .2

برة ةجوة ارحوتاعلسموات هههب ل،وتلةع قسنوىأةس "وهور ههه ت،وو: م(و2112ا ر و عسواتسسنوق  مو) .3
وة ا اسروغسروةةش ريهوكلس،واربس،ورس ضس،وتلبةسنوا ةع،ولل انهوات  أري.

هوسارور هه ة،و0اتةعلمو ا ههارااساس ا واتاعلسمواتلسساهواو: م(2118اتصس اهو)رلةسوا الو .4
و ن.تلةشرو اتا زس هواارسنهواة

ا هههارااساس،و اواتاعلمواتةشههها.وات هههع سس،:وةكاب،واتةل و لسوو:(2102ةلةسواتشهههةر وة شههها) .5
و.ات اةس،

ة  أسمو حو هسك ت اس،واتاة  سواترس ضهح)اا كةسرس،وو:(م2110ةلةسوابسواتعزسزو هشة،هو) .2
وم(2110:وسارواتا ةعسسنوتلاب ا،هواتابع،واا تحهو

سههه،و اتاابس وهوةكاسههه،واتعزسزوتلكةبس اروات ههههههههههههههبههه لههه،وبسنواتةاروو:(م2111ةلةههسوالحوات ا) .7
وهاتزق زس و

ر روا ههههههها ساموبعضوا هههههههارااساس نواتاعلمواتةشهههههههاو اوو: (.2102ة ز وابسواتصةسواتاركا) .8
اةةس،واتا كسرواإلبساااو سا عس،واتاشةسىوى اوصهههع ب نواتاعلموبس ت،واتك سن.وةصهههر:وةال،و

و.304-250هو34اإلرش سواتة  اهواتعسسو
 مراجع باللغة االنجليزية:ثانياً: قائمة ال

9. Harvey sing(2003):Building effective Blended learnig programs,Educational 
technology,vol.43,no.b,2003. 
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