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 تأثير إستخدام التعميم المدمج عمى بعض نواتج تعمم سباحة الزحف عمى البطن
 خالل جائحة كورونا

 *د/ داليا سميمان السيد ميره

 ممخص البحث
 -اليدف:
لمقرر مادة سباحة  م االلكترونى والتعمم البصرىيقائم عمى الدمج بين التعم برنامج تعميمىبناء 

ألولى بنات بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الزحف عمى البطن لطالبات الفرقة ا
( 90عمى عينة عددىا )المنيج التجريبي  استخدمت الباحثة وتأثيره عمى بعض نواتج التعمم

 .طالبة 
 -: النتائج

م االلكترونى والتعمم البصرى يالدمج بين التعم أسموبالبرنامج التعميمى بإستخدام 
جريبية عن المجموعة الضابطة فى مستوى األداء الميارى أدى إلى تحسن المجموعة الت
  والتحصيل المعرفى.لسباحة الزحف عمى البطن 

 التوصيات:
م االلكترونى يالدمج بين التعم اسموبإجراء المزيد من الدراسات لمكشف عن فاعمية استخدام 

 والتعمم البصرى فى تدريس مقررات وعمى عينات أخرى .
 االرتقاءاللكترونى وأساليب التعمم المختمفة لمواكبة التطور العممى و م ايالدمج بين التعم-

 وتدريس مقررات عمى عينات أخرى.    العممية التعميميةب
توفير خدمات االنترنت بكميات التربية الرياضية لتسييل استخدام الوسائل التكنولوجية  -

 .الحديثة ، وضرورة تدريب الطالب عمى استخداميا
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م االلكترونى والتعمم البصرى فى تدريس مقررات وعمى يالدمج بين التعم اسموباستخدام -
 عينات أخرى .

Research Summary 

The effect of using blended learning on some outcomes of 

learning swimming crawling on the belly During the Corona 

pandemic 

Dr. Dalia Soliman Mirah 

The aim:- 

Building an educational program based on integrating e-learning 

and visual learning for the tummy crawl swimming course for a sample 

(90) students first-year female students in the Faculty of Physical 

Education, Sadat City University and its impact on some learning 

outcomes. 

The researcher used the experimental method for its suitability to 

the nature of this research, and she used the experimental design.  

The important results: 

The educational program using the method of integrating e-

learning and visual learning led to an improvement of the experimental 

group over the control group in the level of skill performance of belly 

crawl swimming for the sample “under research” 

- Recommendations: 

- Using the method of integrating e-learning and visual learning in 

teaching swimming course in physical education faculties.  

 

Lecturer in the Department of Theories and Applications of Battles and Water Sports, 

Faculty of Physical Education - Sadat City University 

 



 2العدد 12التربية البدنية والرياضية المتخصصة _كمية التربية الرياضية _جامعة أسوان _المجمد المجمة العممية لعموم 
 
 

 
634 

 مشكمة البحث وأىميتو:
يشيد العالم حاليا تطورات ىائمة فى استخدام التكنولوجيا فى كافة مجاالت الحياة 

يات، وأصبح الوصول الى والعموم، فأصبحنا فى عصر يتسارع فيو تطور التطبيقات والتقن
معمومة ميسرا بواسطة االجيزة الذكية بكافة أنواعيا . والمجال التعميمى الذى يواجو 
أصعب فتراتو بسبب أزمة كورونا يجب أن يواكب ىذا التطورالتكنولوجى واستغاللو فى 

لك العممية التعميمية بأفضل صورة عمى ضوء الظروف التى تقع بيا العممية التعميمية، وكذ
توظيف الجداول الدراسية لمحفاظ عمى التباعد االجتماعى ، وتساعد التكنولوجيا عمى حل 
الكثير من المشكالت التعميمية وكذلك توفر الكثير من الجيد والتعب ،وتساىم بشكل فعال 
فى جذب انتباه الطالب ، وتقريب الموضوعات إلى مستوى إدراكيم ، وتحسين اتجاىيم 

راسية المقدمة ليم ومراعاة الفروق الفردية لدييم ، ومع ظيور أساليب نحو الموضوعات الد
التعمم الحديثة التى تنادى بالتفاعل بين المعمم وطالبو،وكذلك المادة التعميمية أو الخبرات 
التربوية ،فعمى المعمم توجيو طالبو لمنشاط المؤدى لتحقيق األىداف المنشودة لعممية التعمم 

 دريس التى تساعده عمى ذلك.واختيار أساليب الت
 التعمم عممية في حاسة من أكثر إشتراك أىمية عمى والتربوية تؤكد العممية والبحوث

التعميمية ،وثبات  العممية في تأثيرىما حيث من األىم والبصر السمع ىحاست وتعتبر ،
 في البصر حاسة إشراك عمى Sylwester". ويعزو"سميوستر أطول لفترة المعمومات

 في الحسية من المستقبالت٪ 70 عمى وحدىا تحتوي الحاسة لألن ىذه التعمم ةعممي
 (122: 37) .الجسم

 التعمم ، في البصري اإلدراك عمى يقوم تدريسي واستراتيجية التعمم البصرى نمط
وأستخدام الموارد  .والتقنيات األخرى بالصور والمعمومات والبيانات والمفاىيم األفكار ويربط

جانب التربويين لتعزيزعممية التعمم ، فالموارد البصرية تصبح مكونًا أساسيًا  البصرية من
لممساعدة فى عبور المتعمم عديم الخبرة لمواقع الفعمى ، والخبرات المحسوسة ، فيذه 
الوسائل فعالو فى تدريس الحقائق والمفاىيم وجعل المعمومات المجردة ممموسة وأكثر 

 الصور، والمخططات، مشاىدة طريق عن والمعارف الخبرات تحصيل واقعية ، ويتم
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 أساساً  التدريس ىذا ويعتمد ،والتمثيل البيانى المعمومات بصرياً  ،وجمع الحسية والمشاىد
 (50: 40) ( 84: 28( ) 330: 19( ) 82:  11) .المالحظة عمى

 ةخبر  اإلنسان يكسب البصري والتعمم االلكترونى التعمموترى الباحثة أن الدمج بين 
 لمفيم أقرب الخبرة الحسية بأن المناىج واضعى ويؤكد  ، الواقع من قريبة أو واقعية حسية
الدمج بين التعمم  النسيان. ويوفر أسموب مقاومة عمى قدرة وأكثر الذىن في والبقاء

والتركيز  المتعة يوفر وىذا ، الزاىية باأللوان والرسوم الصور البصري االلكترونى والتعمم
 مشاىدة طريق عن الخبرات تحصيل يؤكد عمى اإلسموب وىذا . الدرس خالل واالنتباه
 بصريًا. ، وجمع المعمومات الحسية والمشاىد الصور،

) من الميارات الحركية مثل ميارات ورياضة السباحة تعتمد عمى العديد
الطفو،ميارات الغوص،الزحف عمى البطن والظيروغيرىا( وتسمى بالميارات العميا ، 

ميارات عقمية مثل الفيم ،والتحميل لمميارات الحركية، وكيفية تطبيق القوانين  وكذلك
عمييا، ويتوقف اكتساب الميارة عمى طريقة التدريس ،والفرص المتاحة لمتدريب عمييا، وما 
يقدم من معارف ومبادئ متصمة بيا. فالميارة العممية فى السباحة عبارة عن استجابات 

فر بيا تناسق الحركة بين كال من ضربات الرجمين حركية عضمية يجب أن يتو 
 ( 129:7،والذراعين، والتنفس حتى يظير بيا االنسياب الحركى واألداء السميم . )

السباحة من الرياضات المائية النادرة فى المجتمع المصرى وخاصة فى األقاليم 
م السباحة فى ولعامة الناس ، لذا نجد أن ىناك حاالت قمق وخوف من اإلقدام عمى تعم

مختمف المراحل السنية،وذلك لمعديد من العوامل منيا عدم توافر حمامات السباحة ،وعدم 
نشر ثقافة رياضة السباحة فى ىذه المجتمعات وخاصة لممرحمة الثانوية والجامعية بالنسبة 

 (23) لمفتيات وتقتصر رياضة السباحة عمى أعضاء األندية الكبرى .
ة بالتدريس لطالبات كمية التربية الرياضية جامعة مدينة خالل قيام الباحث ومن

السادات الجانب التطبيقى لمقررات الرياضات المائية، فقد الحظت صعوبة لدى الطالبات 
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فى التحصيل الميارى لمميارات األساسية لرياضة السباحة والمقررة عمى الفرقة األولى 
فيم ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكل بنات والمعتمدة من مجمس الكمية،وكذلك صعوبة فى 

ميارة ، مما يؤدى إلى انخفاض المستوى الميارى ،وذلك بسبب الخوف من الماء والغرق 
،وعدم نزول الماء من قبل ، وما طرأ عمى تعديل الجدول الدراسى  بسبب جائحة كورونا 

منصة الكمية ليكون محاضرة واحدة فى األسبوع بالتبادل بين النظام االلكترونى من خالل 
والمعتمدة من الجامعة والنظام التقميدى حيث يكون محاضرتين فى الشيرنظرى والكترونيا 
،ومحاضرتين بالتدريب العممى التقميدى داخل حمام السباحة المخصص بالكمية ، لذلك فقد 
رأت الباحثة ذلك غير كاف لتعمم الميارات األساسية لرياضة السباحة فمجأت إلى استخدام 

وب الدمج بين األسموب االلكترونى والتعمم البصرى ، لمالئمتو مع االسموب أسم
االلكترونى المستخدم ولتدعيم العممية التعميمية واكساب الطالبات المعرفة والمعمومات 
والتغذية الراجعة من خالل عرض فيديوىات لمميارات المراد تعمميا ،وكذلك صور وأشكال 

 رة العممية .ممونة لمميارات أثناء المحاض
فيناك مشكمة تواجو كثيرممن يتعممون السباحة ىى نقل الخبرة إلى اآلخرين ، 
فعممية تعميم السباحة تحتاج إلى خطوات سميمة ، ومتدرجة ، فكثير من الذين فشموا فى 

 ( 55: 2تعمم السباحة كان بسبب بعض األفكار الخاطئة فى عممية التعميم . ) 
 تجد ذلك وبدون ، في التدريس البصرية التعميمية وسائلال وشعرت الباحثة بأىمية

 عمى تؤثر مما والميارات الحركية الخاصة ، المفاىيم استيعاب في الطالبات صعوبة
أداء عمى الشرح و  المعتمدة والطريقة التقميدية ومستوى أدائيم الميارى ، تحصيميم الدراسي

 مما يستدعي كشاف واالبتكارات،ذلك فيى التعطى مجاال لالست في السبب النموذج ىي
 من وتقنيات وطرائق، واستراتيجيات، نظريات، من التربوي الميدان في المستجدات متابعة
 تجريب أجل من عمى إسموب جديد الباحثة اعتمدت لذلك ، التعميمية تطوير العممية أجل

 . صريالب التعمم وىو إسموب الدمج بين التعمم االلكترونى و التدريس فاعميتو في
حيث تعد الميارات االساسية لرياضة السباحة والتى تدرس لمفرقة االولى بنات من 
المواد الدراسية التى تحتوى عمى العديد من المعارف والمعمومات والميارات العديدة التى 
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تقانيا بشكل جيد بدون تقديميا فى شكل مواد  قد تجد الطالبات صعوبة فى أكتسابيا وا 
ى التذكر البصرى الجيد لمميارات والمعمومات ، وبالتالى تحسن من بصرية تساعدىم عم

مستوى التحصيل واالداء الميارى ، حيث تتضمن ىذه المواد البصرية شرح لفظى 
لمميارات والمعمومات المتضمنو المنيج وبعض خرائط المفاىيم واألشكال باالضافة الى 

توضيحى الداء الميارة وغيرىا ، صور مسمسمة سواء ثابتة أو متحركة الى جانب فيديو 
 وكل ىذه المواد السابقة تسيم كمعينات بصرية فى تحسن عممية التعمم .

من  تطويرىا في ، ومفيد، ويسيم جديد ىو ما لكل مستمرة بحاجة التعميمية والعممية
ستراتيجيات  فقد ، الطالب تحصيل مستوى رفع أجل من تدريس جديدة، وطرائق أساليب وا 

 أسموب الدمج بين التعمم االلكترونى و" جديد  أسموب تجريب محاوالً  الحالي جاء البحث
  .سباحة الزحف عمى البطن مادة تدريس في  "البصري التعمم

وبالرغم من أىمية التعميم المدمج ودوره الفعال فى العممية التعميمية اال أن الباحثة 
، رياضةالىذا األسموب فى مجال  لم تجد فى حدود عمميا اال ابحاث قميمة قامت بإستخدام

خضاعيا لمبحث والتطبيق مثل دراسة  وندرتيا فى مجال "رشا سباحة الزحف عمى البطن وا 
"عبداهلل ( ، دراسة 3() 2011)"أشرف صبحى يونس"(،دراسة 9م ( )2007)ناجح عمى "

م( 2014)"عامر فيصل عمى الشييمى "(، 16م( )2008") بن يحيى حسن آل محيا
( ، دراسة 4م() 2016)السيد الحريري " رشا يحيى سة "أميرة محمود طو،درا(، 14)

دراسة  (،8( )2016)"رشا فرج "( ، دراسة 17( )2016)"عال طو عبداهلل اسماعيل "
 (.5م() 2018)" إيمان حسن الحارونى، تامر جمال عرفو، محمد محمود طو"

 ىدف البحث:
عمى الدمج بين التعمم االلكترونى  قائمالتعرف عمى تأثير استخدام برنامج تعميمى 

لمقرر مادة سباحة الزحف عمى البطن لطالبات الفرقة األولى بنات بكمية  والتعمم البصرى
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التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وتأثيره عمى بعض نواتج التعمم " المستوى الميارى 
 مستوى التحصيل المعرفى . –لسباحة الزحف عمى البطن 

 ث:فروض البح
التجريبية  تينتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسيين القبمي والبعدى لممجموع -1

والضابطة فى مستوى األداء  الميارى والتحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى لمعينة)قيد 
 البحث(.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في  -2
اء الميارى، والتحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية لمعينة مستوى األد

 )قيد البحث( .
توجد فروق في نسب التحسن بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعتين التجريبية  -3

والضابطة في مستوى األداء الميارى ، والتحصيل المعرفى لصالح المجموعة 
 (. التجريبية.العينة )قيد البحث
 مصطمحات البحث:
: ىو نوع من التعميم يمزج بين التعميم االلكترونى عن بعد والتعميم االسموب المدمج 

                               الصفى داخل حجرات الدراسة وذلك لالستفادة من مميزات كال األسموبين .
 (9  :16 )  

االتصال الحديثة ،وتقنية  : ىو طريقة لمتعمم بإستخدام أليات التعمم االلكترونى
 الويب ،واالنترنت إلحداث التعمم .

 )تعريف اجرائى (  
 والمخططات، الصورة، مشاىدة طريق عن يتم الذي دريسالت ىو التعمم البصرى :

                  بصريًا. والمعارف الخبرات المعمومات وتحصيل والشرح المفظى ، وجمع والفيديوىات،
(18 :330   ) 
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 -راءات البحث :إج
 -:منيج البحث 
المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث ، وقد استعانت  الباحثةاستخدمت 

بالتصميم التجريبي الذى يعتمد عمى القياس القبمي والبعدي لمجموعتين إحداىما ضابطة 
 واألخرى تجريبية .

 -مجتمع وعينة البحث :
، االستطالعية ( بالطريقة العمدية ، حيث  تم اختيار عينة البحث الكمية )األساسية

( طالبة من الفرقة األولى بكميــة التربيــة الرياضيـــة ، 60بمغ عدد عينة البحث األساسية )
م ( ،الفصل الدراسى 2021/ 2020جامعة مدينة السادات المقيدات لمعام الجامعى ) 

( طالبة لكل مجموعة، 30)الثانى ، تم تقسيمين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع 
( طالبة وذلك لحساب المعامالت العممية 30كما بمغ عدد العينة االستطالعية )

 ( يوضح تصنيف عينة البحث1لالختبارات )قيد البحث ( والجدول )
 (1جـدول )

 الألساسية واالستطالعيةتصنيف عينة البحث 

 انؼذد يجًىػبد انجذث انؼيُخ
انُغجخ 

 انًئىيخ

 

 األعبعيخ
 03 نًجًىػخ انزجشيجيخا

..66٪ 
 03 انًجًىػخ انعبثطخ

 ٪0060 03 انًجًىػخ األعزطالػيخ

 ٪033 03 اإلجًبنـً
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( طالبة وبنسبة 60( أن إجمالي العينة األساسية قد بمغت )1يتضح من جدول )
( طالبة 30٪ من إجمالي عينة البحث ، فى حين بمغت العينة األستطالعية )66.7مئوية 

 ٪ من إجمالى عينة البحث ومن خارج أفراد العينة األساسية.33.3وية وبنسبة مئ
 

 -تجانس )اإلعتدالية( عينة البحث :
 (2جدول )

تجانس عينة البحث )األساسية واالستطالعية ( فى بعض المتغيرات المختارة                               
 90ن=    ن ، الطول ، الوزن ،معدل الذكاء()لس

( أن معامالت اإللتواء لعينة البحث )االساسية واالستطالعية 2يتضح من جدول )
( فى المتغيرات المختارة )السن ، الطول ، الوزن ، ، اختبار الذكاء ، اختبار التحصيل 

يعنى تجانس أفراد العينة المختارة ( مما  3المعرفى( "قيد البحث" قد إنحصــرت بين )
 وبالتالى وقوعيا تحت المنحنى الطبيعي والتوزيع اإلعتدالى لو.

 -: تكافؤ مجموعتى البحث
 

 انميبطودذح ادانًزغيش و

 انًؼبنجبد اإلدصبئيخ

 انًزىعػ
 االَذشاف

 يسانًؼيب
 يؼبيم اإلنزىاء انىعيػ

0 

ى
ًُ
ان
د 
ال
ؼذ
ي

 

 3660- 03633 3600 00600 انغُخ 6 انغ0ٍ

 3680 0.0633 06.4 0.0600 انغى 6 انطىل0

 .360- 0633. 630. 0608. انكجى 6 انىص0ٌ

 36333 0.633 3608 04603 دسجخ انزذصيم انًؼشفً 0

 36333 00633 686. 00633 دسجخ يؼذل انزكبء 0
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 (3جدول )
 داللة الفروق بين القياسات القبمية لمجموعتى البحث )الضابطة ، التجريبية(                              

 30=2=ن1ن   الذكاء واختبارات المتغيرات )قيد البحث (فى بعض معدالت النمو ومعدل    

 ودذح انميبط انًزغيشاد  

 انًجًىػخ انزجشيجيخ انًجًىػخ انعبثطخ

 ف 6 و
ليًخ "د" 

 انًذغىثخ
 ع  ط   ع  ط  

1 

د 
ال
ؼذ
ي

ى
ًُ
ان

 

 36.0 3603 .366 .0068 3660 03630 انغُخ 6 انغ0ٍ

 3600 .360 0608 0.0600 4630 0.0686 انغى 6 انطىل0

 3606 3666 603. 0603. 600. 0606. انكجى 6 انىص0ٌ

2 

يخ
ذَ
نج
 ا
د
شا
غي
ًز
ان

 

 3603 3606 .060 006.3 06.4 00600 انزكشاس لىح ػعالد انزساػيٍ

 3686 3640 .060 663. 0600 606. كجى لىح ػعالد انظهش

 0640 3606 0666 4606 0633 4633 كجى لىح ػعالد انشجهيٍ

 0600 0643 0680 6660 0600 0600 عى َخ يفصم انكزفيٍيشو

 0648 0633 0600 600. 0604 4600 عى يشوَخ انؼًىد انفمشي

 3608 3603 0600 00603 0684 04683 عى انمذييٍ يشوَخ يفصم
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 0600 0633 0600 04603 0680 00603 ثبَيخ انجشي انًكىكً

 0640 3660 .063 6606 0608 6600 ثبَيخ انذوائش انًشلًخ

 3640 3636 3600 36.0 3606 3663 دسجخ4 انطفى ػهً انجطٍ

 3600 3630 3604 3660 3600 3666 دسجخ4 انطفى ػهً انظهش

  
 3600 3680 6638 00600 6660 00603 دسجخ يؼذل انزكبء

 3600 3600 0636 0640 0600 06.6 دسجخ03 انزذصيم انًؼشفً

 2.00( = 0.05( ، ومستوى معنوية )58= ) 2-( 2+ن1د د.ح )نقيمة" ت " الجدولية عن
" ت " الجدوليـة في جميـع المتغيرات السابقة مما يدل عمـى عدم وجود فروق دالة  <( أن قيمـة " ت " المحسوبة 3يتضـح من جـدول )

 إحصائيًا وتكافـؤ مجموعتي البحـث )الضابطة والتجريبية (.
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 جمع البياناتأدوات ووسائل  -ثالثًا :
 بإستخدام األدوات التالية لجمع البيانات المتعمقة بالبحث :الباحثة  قامت

استمارة تسجيل قياسات الطالبات فى معدالت النمو)السن ،الطول  ، الوزن  -1
 (1(مرفق ) 
 (1استمارة تسجيل قياسات الطالبات فى المتغيرات البدنية  والسباحة . مرفق ) -2
 –شريط قياس  –جياز الرستاميتر –مسطرة مدرجة  –طواق أ –حمام سباحة  -3

 مسطرة قياس مرونة القدمين . –مقعد خشبى -طباشير -جياز      ديناموميتر
 (2اختبار الذكاء المفظى مرفق  ) -4
 (3اختبار التحصيل المعرفى )إعداد الباحثة ( مرفق)-5

 وفيما يمي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:
نات الدراسات السابقة والمرتبطة والبحوث العممية واإلنتاج العممي تحميل بيا

 والمؤتمرات ، والمراجع العممية )العربية،األجنبية( ذات الصمة بموضوع الدراسة.
 إختبار مستوى القدرات العقمية. )الذكاء(

بتطبيق إختبار الذكاء المفظى لممرحمة الثانوية والجامعية الذى قام  الباحثةقامت 
، والذي ثبت مدى  (2) رفقمم( 2007) "جابر عبد الحميد ، محمود أحمد عمر"عداده بإ

 صدقة وثباتو لقياس السمة التي وضع من أجميا.
 -المعامالت العممية لالختبار :

 -صدق إختبار الذكاء:
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 (4جدول )
 داللة الفروق بين الربيعى األعمى والربيعى األدنى لعبارات اإلختبار الذكاء

 8= 2=ن1ن

 انًزغيشاد

 انشثيؼً األػهً

ٌ0 =0 

 انشثيؼً األدًَ

انفشق ثيٍ  0=0ٌ

 انًزىعطيٍ

ليًخ " د" 

 انًذغىثخ

 ع  ط   ع  ط  

 *03640 04686 0600 006.0 .066 03643 إخزجبس انزكبء

( ، ومستوى معنوية 14= ) 2-(2ن +  1ن* قيمة "ت" الجدولية عند د.ح : )
(0.05 = )2.145 

الجدولية إلختبار الذكاء مما "ت"  >قيمة "ت" المحسوبة أن  (6)جدول يتضح من 
إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود فروق بين الربيعى األعمى  دالة" تيدل عمـى أن قيمـة "

والربيعى األدنى لصالح الربيعى األعمى ، مما يدل عمى أن ىذا االختبار قادر عمى 
 فيىما وضع من أجمو.التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق اإلختبار 

 ثبات إختبار الذكاء:
عادة تطبيقو إختبار الذكاء تم حساب ثبات  )قيد البحث ( بطريقة تطبيق اإلختبار وا 

( طالبة من طالبات الفرقة األولى ومن 30عمى العينة األستطالعية والتى بمغ عددىن )
الصدق بمثابة خارج عينة البحث األساسية ، حيث اعتبرت الباحثة القياسات الخاصة ب

( 6تطبيق لالختبار ، ثم قامت بإعادة التطبيق وكانت المدة الفاصمة ما بين التطبقيين )
عادة  ح معامل الثبات بين التطبيق وا  ستو أيام تحت نفس الظروف والجدول التالي يوضِّ

 التطبيق.
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 (5جدول )
عادة التطبيق إلختبار الذكاء  30=ن  معامل االرتباط بين التطبيق وا 

 نًزغيشادا
 يؼبيم اإلسرجبغ انزطجيك انثبًَ انزطجيك األول

 ع ط   ع ط   " س " انًذغىثخ

 3606 .68. 00603 648. 00600 إخزجبس انزكبء

( فى 0.05( ، ومستوى معنوية )28= )2–ن* " ر" الجدولية عند د.ح : 
 0, 361اتجاىين=

عادة التطبيق أن قيمة معامل االرتباط بين التطبيق و  (7يتضح من جدول ) ا 
 (0.05)( وىذه  القيمـة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.97قد بمغ ) إلختبار الذكاء

 وبالتالى ثبات اإلختبار.
 (3) رفقم اإلختبار المعرفي: )إعداد الباحثة(

سباحة عمى العديد من الدراسات واألبحاث التى تمت في مجال  الباحثةبعد أطالع 
رف عمى خطوات بناء االختبار والمعامالت العممية ليا وطريقة والتع الزحف عمى البطن

لمفرقة سباحة الزحف عمى البطن صياغة األسئمة المستخدمة قامت بتحميل مقرر مادة 
األولى بنات ، وفى ضوء ذلك أعدت االختبار المعرفى في شكمة المبدئى ،  حيث 

تيار من متعدد( وتضمن تتضمن االختبار نوعين  من األسئمة ىم )الصح والخطأ ، اخ
عمى مجموعة من الخبراء في قسمى السباحة وقسم  و، وتم عرض (3) رفقم( مفردة  45)

، وتم إجراء  (4) رفقمالمناىج وطرق التدريس من أساتذة كميات التربية الرياضية  
( 40التعديالت الالزمة في ضوء رأى السادة الخبراء ، وبناءًا عمى ذلك أصبح متضمن )

حيث تم حذف خمس مفردات ، وتم عرضو مرة أخرى عمييم ، وتم تحديد درجة مفردة 
 واحدة لكل سؤال ، وأصبح بذلك جاىز إلجراء المعامالت العممية.

 -:لالختبار المعرفى حساب السيولة والصعوبة والتميز
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 (6جدول )
 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لعبارات اإلختبار المعرفي

 30ن=                       " قيد البحث"مى البطن  لسباحة الزحف ع

 يؼبيم انزًييض يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انغهىنخ سلى انؼجبسح يؼبيم انزًييض يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انغهىنخ سلى انؼجبسح

0 36.6 3600 3606 00 36.3 3603 3643 

0 360. 3640 3686 00 360. 3640 3600 

0 3640 360. 3604 00 36.3 3603 3664 

0 36.4 3600 36.. 00 3640 360. 3664 

4 3640 3648 3664 04 360. 36.0 3664 

. 3640 3600 3643 0. 36.4 3604 36.. 

6 36.4 3604 36.0 06 3604 36.0 3643 

8 3660 360. 3604 08 3640 3606 3643 

0 36.4 3604 364 00 3640 36.8 3664 

03 360. 3603 3686 03 3606 3640 3664 

00 3660 3600 3664 00 3646 3640 3643 

00 3640 3600 3643 00 3640 360. 3643 

00 3606 3640 3664 00 3660 3648 3600 

00 3660 3603 3606 00 3640 3600 3664 

04 3608 3640 3664 04 360. 3648 3664 

0. 36.6 3600 3606 0. 36.3 3603 3643 
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متوسطة ،حيث أن جميع معامالت السيولة  ( أن مفردات االختبار المعرفى تميزت بمعامل سيولة وصعوبة 6يتضح من جدول )
مما يؤكد عمى جاىزية استخدام وتطبيق ( 0.68،0.30)جميع معامالت الصعوبة تنحصر بين أن كما (،  0.72،0.36)تنحصر بين 

 . االختبار
 

06 360. 3640 3686 06 360. 3640 3600 

08 3640 360. 3604 08 36.3 3603 3664 

00 36.4 3600 36.. 00 3640 360. 3664 

03 3640 3648 3664 03 360. 36.0 3664 
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 -:داللة الفروق بين الربيعى األعمى والربيعى األدنى الختبار التحصيل المعرفى
صدق التمايز بطريقة المقارنة الطرفية بين الربيعى األعمى الباحثة استخدمت 
( ، كما ىو موضح t-testمجموعة واحدة باستخدام اختبار "ت" )والربيعى األدنى ل
 بالجدول التالى:

 (7جدول )
 داللة الفروق بين الربيعى األعمى والربيعى األدنى لعبارات االختبار المعرفى

 8= 0ٌ=1ن

 انًزغيشاد

 انشثيؼً األػهً

ٌ0 =0 

 انشثيؼً األدًَ

ٌ0 =0 
انفشق ثيٍ 

 انًزىعطيٍ

 " ف و "

ليًخ " د" 

 ذغىثخانً

 ع  ط   ع  ط  

االخزجبس 

 انًؼشفً
4633 3633 0604 3643 0664 6633* 

( ، ومستوى معنوية 14= ) 2-(2ن+  1ن* قيمة" ت " الجدولية عند د.ح : )
(0.05 = )2.776 

الجدولية إلختبار " ت "  >قيمة " ت " المحسوبة أن  (7جدول )يتضح من 
إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود فروق  دالة" تـة "االتحصيل المعرفى مما يدل عمـى أن قيم

بين الربيعى األعمى والربيعى األدنى لصالح الربيعى األعمى ، مما يدل عمى أن ىذا 
 االختبار قادر عمى التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق اإلختبار فيىما وضع من أجمو.

 -معامل ثبات االختبار المعرفى :
المختار بطريقة التجزئة النصفية بإستخدام معادلة معرفى االختبار التم حساب ثبات 

ح معامل ثبات إختبار التحصيل المعرفى  ."سبيرمان براون "والجدول التالي يوضِّ
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 (8جدول )
معامل الثبات لمفردات اختبارالتحصيل المعرفى بإستخدام طريقة التجزئة النصفية

 30=ن  
 ػذد انؼجبساد َصفً االخزجبس

انًزىعػ 

 غبثًانذ

االَذشاف 

 انًؼيبسي

يؼبيم االسرجبغ ثيٍ 

 َصفً االخزجبس

يؼبيم االسرجبغ 

 نالخزجبس ككم

 *.360 3600 .060 00608 ػجبسح 03 انُصف األول

   0648 "00643 ػجبسح 03 انُصف انثبًَ

( = 0.05( ، ومستوى معنوية )20(= ) 2 -ن * قيمة" ر " الجدولية عند د.ح : )
0.423 

( بين 0.05( وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية )8)يتضح من جدول 
 درجات نصفى مفردات اختبار التحصيل المعرفى ، وبالتالى ثبات اإلختبار.

التعمم م االلكترونى و يالدمج بين التعمتصميم البرنامج التعميمى القائم عمى أسموب 
 (5مرفق ) البصرى

 -:مرحمة اإلعداد والتخطيط
 -العام :* تحديد اليدف 

م االلكترونى يييدف البحث إلى إستخدام أسموب تدريس قائم عمى الدمج بين التعم
والتعمم البصرى وتأثيره عمى بعض نواتج التعمم والتى تتضمن ) األداء الميارى لسباحة 

التحصيل المعرفى( الخاصة بمقرر السباحة لطالبات الفرقة األولى  –الزحف عمى البطن 
 جامعة مدينة السادات. -ية الرياضية بنات بكمية الترب

 -* تحديد الفئة المستيدفة :
 جامعة مدينة السادات. –طالبات الفرقة األولى بنات بكمية التربية الرياضية 
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 -* تحديد المحتوى :
تم إستخدم اإلسموب المقترح لتدريس مقرر مادة السباحة بما يتضمنو من معمومات 

خالل مفردات توصيف المقرر الخاص بالفرقة األولى ومعارف وميارات عممية محددة من 
بنات والمعتمدة من مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية 

 جامعة مدينة السادات. –التربية الرياضية 
 -* تحديد الطرق واألساليب المستخدمة:

 -ىى :تم تحديد عدد من الطرق واألساليب المستخدمة أثناء التدريس و 
طريقة المناقشة  ،الطريقة االلقائية،األسموب التطبيقى  ،أسموب األمر -

                                      األسموب التبادلى الثنائى.،
 :مرحمة التصميم

 عداد الوسائل واألدوات البصرية المستخدمة فى البحث  تحديد وا 
عداد وتصميم وسائل وأدوات ال الباحثةقامت  تعمم البصرى المستخدمة في بتحديد وا 

الصور المسمسمة ، فيديو  ، نص مكتوب ، أشكال توضيحية ، البحث وىى تتضمن " 
 خرائط مفاىيم ".
 إعداد المحتوى النظرى الخاص بالميارات 

تم إعداد المحتوى النظرى الخاص بالمعارف والمعمومات والشرح المفظى لمميارات 
يتم تدريسو من خالل المحاضرة  النظرية  ( pdfالمختارة "قيد البحث" فى شكل ممف ) 

 تستطيع الطالبة األطالع عميو عند الحاجة.)التعميم االلكترونى ( و 
 -:مرحمة األنتاج

(  وىوبرنامج تقديمى يتعامل بكفاءة power point) تم استخدام برنامج البوربوينت
ائل التعمم مع المخططات ،وعرض المحتوى التعميمى ،ويسمح بإدراج مكونات ووس

 البصرى بسيولو وفاعمية.
 -:مرحمة التقويم
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، وتم وبعد إعداد وانتاج الوسائل البصرية التى سوف تستخدم أثناء تطبيق االبرنامج 
إجراء المقابمة الشخصية مع مجموعة من السادة الخبراء في مجال السباحة وطرق 

المعد. وتم التعديل تبعًا إلستطالع آرائيم حول البرنامج التعميمى  (4مرفق )التدريس. 
 )وسائل التعمم البصرى ( جاىزة لمتطبيق ، ثم قامت آلراء الخبراء وأصبحت البرمجية

( طالبة من الفرقة األولى بنات ومن خارج 30بإجراء دراسة أستطالعية عمى ) الباحثة
مة ودقة م لمتأكد من سال2021/ 31/3العينة األساسية وذلك يوم األربعاء الموافق 

األجيزة والوسائل المستخدمة ، والتعرف عمى األخطاء المحتمل ظيورىا أثناء إجراء 
 الدراسة األساسية.

تصميم الموقف التعميمي الذي سوف تمر بو الطالبات في إجراء الدراسة 
 -األساسية:

جانب عممى (، حيث تم إعداد  –ىناك جانبين لممحتوى التعميمى )جانب نظرى 
ظرى الخاص بسباحة الزحف عمى البطن والمعتمد من قسم نظريات وتطبيقات المحتوى الن

المنازالت والرياضات المائية ، وتدريسو لمطالبات من خالل التعمم االلكترونى بواسطة 
منصة كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وفى الوقت المحدد من الكمية ، وكان 

 3/ 31عرضيا عمى الطالبات فى الفترة من  ( محاضرات نظرية ، تم  5عددىم) 
لى 2021/ بواقع محاضرة واحدة كل يوم اربعاء كل أسبوعين ، وكانت  2021/  2/6وا 

دقيقة لتمقى االستفسارات  15دقيقة شرح لممحتوى ،  30دقيقة منيم  45مدة المحاضرة 
 وىذا البرنامج تم تطبيقو عمى عينة البحث األساسية  من الطالبات
 بطة ، والتجريبية ( .) الضا

 )أ( الموقف التعميمي لممجموعة الضابطة :
 -يكون التطبيق العممى لمجزء الميارى المراد تعممو عن طريق )الطريقة التقميدية( :

 ق(.10أداء اإلحماء واإلعداد البدني العام ومدتو ) -
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 التقديم الشفيي لمميارة. -
ل الفنية أثناء أداء تقديم نموذج صحيح مع الشرح المفظي وتوضيح المراح -

 النموذج.
 إعطاء تدريبات التدرج التعميمي الخاص لمميارة. -
 تنفيذ الميارة من قبل الطالبات مع تصحيح األخطاء. -
عمل موقف تقييمى لمطالبات ، حيث تقوم كل طالبة بعمل الميارة ويتم  - -

 تقيميا من خالل القائم بالتدريس.   
اعطاء بعض التمرينات لمتيدئة ، ق( يتم فيو  5الجزء الختامى ومدتو ) -

 وتمرينات التنفس البطيئة لمعودة لمحالة الطبيعية .
 )ب( الموقف التعميمي لممجموعة التجريبية:

الجزء العممى فيتم عن طريق التطبيق العممى لمجزء الميارى المراد تعممو عن 
 طريق التعمم البصرى وذلك من خالل الخطوات التالية:

 ق( .10)االحماء( ومد تو )الجزء التمييدى  -
 التقديم الشفيي لمميارة ورؤية النص المكتوب واالشكال التوضيحية الخاصة بالميارة.-
عرض نموذج لمميارة من خالل الفيديو  لتشاىد الطالبات النموذج  األمثل بسرعتو -

فظى الطبيعية ، ويصاحب عرض الفيديو توضيح النقاط الفنية لمميارة من خالل التعميق الم
من قبل الباحثة، ثم تشاىد الطالبات الميارة المتعممة بتفاصيميا الدقيقة ، مما يعطى تغذية 
راجعة فورية ، وتتبمور أسس التذكر الحركي لدى الطالبات بشكل جيد ، مما يؤىميا إلتقان 

 ( دقيقة.15الميارة ومدتو )
الميارة ، والتدريب عمييا دقيقة ( تقوم الطالبات بتطبيق 45ثم الجزء التطبيقى ومدتو ) -

بطريقة كمية مما يؤكد عمى ماشاىده المتعممين فى الفيديو التوضيحى ، ويكون دور القائم 
بالتدريس التوجيو واإلرشاد ، والتشجيع المستمر لمطالبات أثناء التطبيق ، وكذالك تصحيح 

عا دة عرض النموذج األخطاء فعند وجود أخطاء كبيرة ولمعظم الطالبات يتم إيقاف العمل وا 
ولكن بوسيمة تعميمية مختمفة سواء صور مسمسمو ثابتة أو متحركة ، أو العودة ورؤية 



 تأثير إستخدام التعميم المدمج عمى بعض نواتج تعمم سباحة الزحف عمى البطن
 خالل جائحة كورونا

يا سميمان السيد ميره*د/ دال  

  

 
653 

النموذج من خالل الفيديو يتم اختيارىا حسب الموقف التعميمي ونوع الخطأ المالحظ حيث 
تقانيا  أن ىذا التنوع يزيد من وضوح اليدف أمام الطالبات ويساعد عمى اكتساب الميارة وا 

كل أفضل مع تصحيح األخطاء ، وكذلك تعمل عمى زيادة حماس الطالبات لمعمل، وأداء بش
 تقوم الطالبات بأداء الميارة مرة أخرى. ثمالميارة بشكل فعال حتى إتقانيا، 

ويتم تطوير األداء الخاص بالميارة عن طريق  أستخدام كاًل من األسموب التطبيقى   -
قوم كل طالبة بالتدريب عمى الميارة وتنفيذىا بمفردىا ، ثم واألسموب التبادلى الثنائى حيث ت

( طالبتان ، والقائم بالتدريس يقوم 2تقسم الطالبات إلي مجموعات كل مجموعة تتكون من )
بتقسيم الطالبات ، وتحديد األدوار حيث تقوم طالبة بدور المؤدى ، واألخرى بدور المالحظ 

س التوجيو واإلرشاد ومالحظة أداء الطالبات داخل وتصحيح األخطاء ، ودور القائم بالتدري
المجموعات وتقديم المساعدة لين ، وكذلك إعطاء األمر بتبديل األدوار داخل المجموعات ، 
كما يتم أثناء عمل المجموعات األستعانة بالوسائل البصرية المختارة "قيد البحث" والخاصة 

الب توب وتعرض من خالل الالب توب بالميارة المراد تدريسيا حيث تكون موجودة عمى 
وتكون في مكان واضح لمجميع بما تحتويو من معارف ومعمومات وتوجييات حيث الخطوات 
التعميمية والطريقة الفنية الخاصة بالميارة وكذالك صورة توضيحية ألداء وشكل الميارة ، 

د الحاجة لذلك ، . حيث يمكن لممجموعات الذىاب إلييا عنالباحثةوالمعدة مسبقًا من قبل 
وأن يتم توجيين الستخداميا عند الحاجة من قبل القائم بعممية التدريس ، ثم يعودون إلى 
العمل داخل المجموعة مرة أخرى وتكرار األداء. ويتم العمل في ىذه المنظومة حتى تصل 

 الطالبات إلى مرحمو اآللية واإلتقان في أداء الميارة.
قييمي لمطالبات ، حيث تقوم كل طالبة بعمل الميارة ويتم تقوم الُمعممة بعمل موقف ت -

 تقيميا من خالل القائم بالتدريس.
دقائق ( يتم فيو اعطاء بعض التمرينات لمتيدئة ، وتمرينات  5الجزء الختامى ومدتو ) -

 التنفس البطيئة لمعودة لمحالة الطبيعية .
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 (9جدول )
 محددات البرنامج التعميمى

 
 

 
 (10جدول )

 الوحدات التعميمية لتعميم سباحة الزحف عمى البطن
 ػذد انذسوط انهذف انىدذح

 دسط إرمبٌ ورثجيذ يهبسح انطفى األونً

 دسعيٍ رؼهيى ظشثبد انشجهيٍ انثبَيخ

 دسعيٍ رؼهيى دشكبد انزساػيٍ انثبنثخ 

 دسعيٍ رؼهيى انزُفظ فً عجبدخ انضدف ػهً انجطٍ انشاثؼخ

 دسعيٍ إرمبٌ ورثجيذ انزىافك وانزىليذ انخبيغخ

 
 
 

  

 زىصيغ انضيًُان انجيـــبٌ و

 0 ػذد األعبثيغ 0

 0 ػذد انىدذاد انزؼهيًيخ في األعجىع 0

 03 ػذد انىدذاد انزؼهيًيخ ككم 0
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 (11جدول ) 
 نموذج لوحدة تعميمية لممجموعتين )التجريبية والضابطة (

 الزحف عمى البطنليدف : تعميم ضربات الرجمين لسباحة ا
 انًجًىػخ انعبثطخ انًجًىػخ انزجشيجيخ أجضاء انىدذح

انجضء 

 ق(03انزًهيذي)

 ادًبء أسظً:

)انىلىف( انجشي فً انًكبٌ يغ رجبدل انشجهيٍ -0

 ػبنيب6

 )انىلىف( انىثت فً انًكبٌ انمذييٍ يؼب0-6

 )انىلىف ( سفغ انزساػيٍ أيبيب ػبنيب6 -0

)جهىط ػهً أسثغ( لزف انشجهيٍ خهفب يغ  -0

 ب6فزذهً

 

 ادًبء أسظً:

)انىلىف( انجشي فً انًكبٌ يغ رجبدل -0

 انشجهيٍ ػبنيب6

)انىلىف( انىثت فً انًكبٌ انمذييٍ -0

 يؼب6

 )انىلىف ( سفغ انزساػيٍ أيبيب ػبنيب6 -0

)جهىط ػهً أسثغ( لزف انشجهيٍ  -0

 خهفب يغ فزذهًب6

 

انجضء انشئيغً 

خبسج انًبء 

 ق(04)

ٍ يٍ خالل سؤيخ انجضء انخبص ثعشثبد انشجهي

انالة رىة ثى أداء انزذسيجبد انخبصخ خبسج انًبء 

 يغ يشاػبح انُىادً انفُيخ6

ثجبد انىعػ( انىثت الػهً -)ولىف -0

 يغ رجبدل وظغ انمذييٍ الػه6ً

انزساػيٍ يبئال أعفم( –)جهىط غىيم -0

 رجبدل سفغ وخفط انشجهيٍ 6

)انجهىط ػهً دبفخ انذىض( أداء -0

غجبدخ انضدف ظشثبد انشجهيٍ انخبصخ ث

 ػهً انجطٍ فً انهىاء6

َفظ انزًشيٍ انغبثك ونكٍ ثهًظ  -0

 انشجهيٍ نغطخ انًبء 6

انجضء انشئيغً 

رطجيمً داخم 

 ق(04انًبء )

)ولىف انصذس يىاجه نهذىض، انزساػيٍ ػبنيب( -0

يغك يبعىسح انذىض وانىصىل إنً انىظغ األفمً 

 وأداء ظشثبد انشجهي6ٍ

 بػذح انضييهخ انزًشيٍ انغبثك ونكٍ ثًغ-0

انزساػبٌ يًغكخ  -)انطفى األفمً ػهً انجطٍ-0

 و4:06ثهىدخ انطفى( ،أداء ظشثبد انشجهيٍ يٍ 

يكشس انزًشيٍ انغبثك ػذح يشاد نهىصىل نهزمذو  -0

 فً انًبء ثذوٌ ثزل يجهىد ػُيف يٍ انشجهيٍ 

ويزى ػٍ غشيك انششح وأداء انًُىرج 

انصذيخ )انطشيمخ انزمهيذيخ فً 

 انزذسيظ(

 انجضء انخزبيً

 ق(4)

االصطفبف وأخز انزذيخ –ػًم رًشيُبد نهزهذئخ 

 وانغيبة

االصطفبف وأخز –ػًم رًشيُبد نهزهذئخ 

 انزذيخ وانغيبة
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 : اسات القبميةيالق

التجريبية بإجراء القياسات القبمية لمجموعتي البحث ، المجموعة  ةالباحثت قام
"إسموب  والضابطةنى و التعمم البصرى" ، م االلكترو يبإستخدام "إسموب الدمج بين التعم

"المختارة" )سباحة  البحث م االلكترونى والطريقة التقميدية " في متغيراتيالدمج بين التعم
 م31/3/2021 فى الفترة من (6مرفق )الزحف عمى البطن( بواسطة لجنة المحكمين. 

:3/4/2021. 
 :تنفيذ التجربة األساسية 

م االلكترونى والتعمم ينامج القائم عمى الدمج بين التعمبتطبيق "البر  الباحثة قامت
م يوأسموب التدريس القائم عمى الدمج بين التعمالمجموعة التجريبية ، البصرى عمي 

المجموعة االلكترونى واألسموب التقميدي )الشرح المفظي وأداء النموذج العممي( عمي 
 الموافق االربعاء،في الفترة من يوم  الضابطة
 المخصص السباحة بحمام م2/6/2021 الموافق االربعاء يوم إلى م31/3/2021

 بالكمية. الدراسي لمجدول الزمني التوزيع حسب وذلك.  السادات بمدينة الكمية من
قيد البحث ) مستوى األداء  متغيراتلمبإجراء القياسات البعدية  ةالباحث تقام

بواسطة لجنة  م6/2021/ 8لموافق الثالثاء ايوم الميارى ( عمى عينة البحث األساسية 
 . (6مرفق )المحكمين فى السباحة 

 المعالجات اإلحصائية :
البرنامج االحصائى الباحثة فى ضوء أىداف وفروض البحث ....استخدمت 

(SPSS: لمعالجة البيانات ، واستعانت باألساليب االحصائية التالية ) 
معادلة اختبار ، اإللتواء  عاملم ،الوسيـط ،اإلنحراف المعياري،المتوسط الحسابي

(t-test)، "النسب المئوية لمعدالت التحسن. ،معامل ارتباط "سبيرمان 
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 عرض ومناقشة النتائج:
فى البعدية( لممجموعة الضابطة  -ومناقشة نتائج القياسات )القبمية  عرض .1

ختبار التحصيل المعرفى )قيد البحث( األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن  .وا 
 

 (12جدول )
األداء الميارى لسباحة داللة الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى فى 

ختبار التحصيل المعرفى لممجموعة الضابطة )قيد البحث( الزحف عمى البطن  30ن=  وا 

 انًزغيشاد و
 انميبط انجؼذي انميبط انمجهً

 ف 6 و
ليًخ "د" 

 انًذغىثخ
 ع  ط   ع  ط  

0 

عجبدخ 

ػهً  انضدف

 جطٍان

0600 063. 06636 0683 006.0 00603 

0 
انزذصيم 

 انًؼشفً
0640 0606 0468 060. 00600 .0640 

( 0.05( ، ومستوى معنوية )29( = )1-ּכ*قيمة" ت " الجدولية عند د.ح : )
 =1.699 

"ت" الجدولية فى سباحة الزحف  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 12يتضح من جدول )
بحث( مما يدل عمـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود عمى البطن )قيد ال

البعدى( في مستوى األداء الميارى و إختبار التحصيل  –فروق بين القياس )القبمى 
م االلكترونى يالدمج بين التعم أسموبالمعرفى لممجموعة الضابطة والمستخدم معيا 

،وأداء النموذج العممى( ولصالح القياس  فى التدريس )الشرح المفظى يةالتقميد لطريقةوا
 البعدى.
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م االلكترونى واألسموب يالدمج بين التعمأسموب يتضح مما سبق ان استخدام 
التقميدى فى التدريس )الشرح المفظى وأداء النموذج العممى( كان لو تأثير إيجابى عمى 

مت المعممة بشرح ) قيد البحث( ، حيث قا   مستوى تعمم وأداء سباحة الزحف عمى البطن
وعرض نموذج ليا عن طريق المحاضرة األون الين مسبقا لممحاضرة نظريا  الميارة 

العممية ، وكذلك معرفة الطالبات لممعمومات والمعارف وطريقة األداء ساىم فى تكوين 
صورة واضحة لمميارة ، ثم قيام الطالبات بالتدريب عمى الميارة وتكرار األداء الذى 

ح األخطاء من قبل المعممة وتقديم التغذية الراجعة خالل كل مرحمة من يصاحبو تصحي
مراحل التعمم ، فذلك ساىم فى أكتساب المعمومات والمعارف ، وتعمم األداء الميارى 

 لدى طالبات المجموعة الضابطة.   )قيد البحث( لسباحة الزحف عمى البطن
                                                                                                     

المزيد من المعمومات الجديدة ال يمكن إغفاليا حيث تقدم ىذه الطريقة والطريقة التقميدية 
وتوضح لمطالبات مراحل "قيد البحث"،  والمتنوعة حول ميارة سباحة الزحف عمى البطن

اعاتيا أثناء األداء وبالتالى فإن أى معمومات األداء والنواحى الفنية لمميارات التى يجب مر 
تبرز العالقات األجتماعية والجوانب و تقدم لمطالبات سوف تزيد من حصيمتين المعرفية ، 
وترجع  الباحثة ىذه النتيجة أيضًا إلى اإلنسانية بينيم ، ويزيد من دافعية الطالبات لمتعمم ، 

ظي وأداء النموذج العممي في تدريسيم أن القائمين بالتدريس يعتمدون عمى الشرح المف
األداء الميارى لسباحة وبالتالي اكتساب الطالبات العديد من المعمومات ، والمعارف حول 

الدمج بين التعمم االلكترونى واألسموب أسموب ، وبالتالى )قيد البحث( الزحف عمى البطن
لتمقين كان ليا تأثير إيجابى التقميدى فى التدريس )الشرح المفظى ،وأداء النموذج العممى( ا

  فى مستوى التحصيل المعرفى لمطالبات.
 مفيد أحمد،" (22)م(2010) "مايسة محمد عفيفى "وىذا يتفق مع نتائج كال من 

() 2011)"أشرف صبحى يونس" (،9م ( ) 2007)"رشا ناجح عمى "(، 26()2011")
م( 2008)" سعد يوسف"(، 16م( ) 2008") "عبداهلل بن يحيى حسن آل محيا( ، 3
"عال طو عبداهلل ( ، 4م() 2016)السيد الحريري " رشا يحيى "أميرة محمود طو،(، 32)
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م() 2018)"ىبو اهلل عصام " (،8( )2016)"رشا فرج "( ، 17( )2016)اسماعيل "
29)  ،Sima,Diana(2018)(37)، Sengoku(2004)(36).  أن استخدام

النموذج( يؤثر بشكل ايجابى فى تحسن مستوى  األسموب التقميدى ) الشرح المفظى وأداء
الطالب سواء فى الجانب الميارى أو المعرفى الخاص بتمك الميارات التى يتم تعميميا 

 أثناء الدرس .   
البعدية( لممجموعة التجريبية  -عرض ومناقشة نتائج القياسات )القبمية  .2

ختبار الزحف عمى البطن فى مستوى األداء الميارى لسباحة التحصيل المعرفى  وا 
 لممجموعة التجريبية )قيد البحث(.

 (13جدول )
داللة الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى فى مستوى األداء الميارى 

ختبار التحصيل المعرفى ) الزحف عمى البطن لسباحة  ( قيد البحثوا 
 30ن=

 انًزغيشاد م
 انميبط انجؼذي انميبط انمجهً

 ف 6 و

ليًخ 

"د" 

 ع  ط   ع  ط   خانًذغىث

 00648 06600 0600 00603 0600 0643 عجبدخ انضدف ػهً انجطٍ 1

 68660 086.4 064 00608 3600 0608 انزذصيم انًؼشفً 2

( 0.05( ، ومستوى معنوية )29= ) 1-1ּכ*قيمة " ت " الجدولية عند د.ح : 
 =1.699 

ية فى مستوى أداء الجدول "ت" >( أن قيمة "ت" المحسوبة 13يتضح من جدول )
سباحة الزحف عمى البطن )قيد البحث( مما يدل عمـى أن قيمة"ت" دالة إحصائيًا وىذا 

البعدى( في مستوى األداء الميارى لممجموعة  –يشير إلى وجود فروق بين القياس )القبمى 
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م االلكترونى والتعمم البصرى ولصالح يالدمج بين التعم اسموبالتجريبية المستخدمة "
 ياس البعدى.الق

م يالتدريس القائم عمى الدمج بين التعم أسموبوترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أن 
االلكترونى والتعمم البصرى المستخدم في البحث مع المجموعة التجريبية وما تتضمنيا من 
" نص مكتوب وخرائط مفاىيم وأشكال توضيحية " وطرق وأساليب مختمفة تتماشى مع 

، ووفرت لين إمكانية عرض النموذج بأكثر من وسيمة وبعدة  لمطالباتالفروق الفردية 
اتجاىات مختمفة ، كما تم عرض الميارة لين بالسرعة الطبيعية ألداء الميارة ثم عرضيا 
بشكل بطيء كل ذلك ساعد الطالبات عمى تحسين مستوى األداء الميارى ،وكذلك 

باتيا لما تضمنتو المحاضرات النظرية تحصيميم المعرفى وقدرتيم عمى تذكر المعمومات وث
عن طريق التعمم االلكترونى االون الين والوسائل البصرية من معمومات ومعارف خاصة 

الدمج بين أسموب )قيد البحث( . ويؤكد ذلك عمى أن  بميارة سباحة الزحف عمى البطن
ء المحاضرة م االلكترونى لممحاضرات النظرية والوسائل البصرية المستخدمة أثنايالتعم

العممى تتيح لمطالبات فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل المتتابعة لمميارة ألدائيا من خالل 
مشاىدة النموذج ورؤية من خالل  الرؤية الواضحة والوقت الكافي أثناء عرض الميارة، 

 –عدة وسائل مختمفة باألضافة الى استخدام عدة أساليب " األمر بالميارة بشكل جيد  
ساعد في إعطاء الطالبات تصور حركي صحيح ، مما  التبادلى الثنائى " –قى التطبي

والتعرف عمى الشكل الطبيعي لسرعة الميارة وتناسقيا ، وتفاصيل الميارة وكافة  لمميارة،
"قيد  لميارة سباحة الزحف عمى البطنوالتى ساىمت فى اتقان الطالبات  أجزائيا ،
 .البحث"

األخطاء وتقديم التغذية الفورية المناسبة حيث راعت وأعطى ليم الفرصة لتصحيح 
تقان الميارة  ىذه االساليب المختمفة الفروق الفردية بين الطالبات وساعدتيم عمى تعمم وا 

 المختارة.وتعزيز العممية التعميمية
مايسة محمد  (،9م ( ) 2007)"رشا ناجح عمى "،  وىذا يتفق مع نتائج كال من

"عبداهلل بن يحيى ( ، 3() 2011)"أشرف صبحى يونس" (،23)م(2011عفيفى السيد )
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(، 14م( ) 2014)"عامر فيصل عمى الشييمى "(، 16م( ) 2008") حسن آل محيا
"عال طو عبداهلل ( ، 4م() 2016)السيد الحريري " رشا يحيى "أميرة محمود طو،

مر إيمان حسن الحارونى، تا" (،8( )2016)"رشا فرج "( ، 17( )2016)اسماعيل "
حيث أكدت نتائجيم عمى أىمية  (.5م() 2018)" جمال عرفو، محمد محمود طو

 استخدام أسموب الدمج بين التعميم االلكترونى واستخدام  التعمم البصرى فى التعميم .
توجد فروق دالة أنو وبذلك نجد أنو قد تحقق الفرض االول والذين ينص عمى 

ممجموعتين الضابطة والتجريبية فى مستوى األداء إحصائيًا بين القياسيين القبمي والبعدى ل
 الميارى والتحصيل المعرفي لصالح القياس البعدى  لمعينة )قيد البحث(.

عرض ومناقشة نتائج القياسات البعدية لمجموعتى البحث الضابطة  .3
ختبار التحصيل المعرفى  لسباحة الزحف عمى البطنوالتجريبية فى األداء الميارى  وا 

 )قيد البحث(
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 (14جدول )
داللة الفروق بين متوسطى القياسات البعدية لمجموعتى البحث فى مستوى 

ختبار التحصيل المعرفى )قيد البحث (  الزحف عمى البطن األداء الميارى لسباحة  وا 
 30=2=ن1ن

 انًزغيشاد و

انًجًىػخ 

 انعبثطخ

انًجًىػخ 

 ف 6 و انزجشيجيخ

ليًخ 

"د" 

 ع  ط   ع  ط   انًذغىثخ

 4600 0600 0600 00603 0683 06636 عجبدخ انضدف ػهً انجطٍ 0

 .0460 634. 064 00608 .060 0468 إخزجبس انزذصيم انًؼشفً 0

( ، ومستوى معنوية 58= )2 -(  2+ن1ن*قيمة" ت " الجدولية عند د.ح :) 
(0.05 = )1.671 

أداء "ت" الجدولية فى مستوى  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 14يتضح من جدول )
ختبار التحصيل المعرفى )قيد البحث( مما يدل عمـى أن قيمة  سباحة الزحف عمى البطن وا 
"ت" دالة إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود فروق بين القياسات البعدية لممجموعة الضابطة 
والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية فى كل من مستوى أداء سباحة الزحف 

ختب  .ار التحصيل المعرفى ) قيد البحث (عمى البطن وا 
تعزو الباحثة تفوق المجموعة التجربية عن المجموعة الضابطة فى مستوى      

م يالدمج بين التعم موبسأ) قيد البحث( أن أستخدام  سباحة الزحف عمى البطنأداء 
فى تدريس وتعمم سباحة الزحف عمى االلكترونى والتعمم البصرى المستخدمة في البحث 

لبطن )قيد البحث( كان أسموب مشوق وجاذب إلنتباه حواس الطالبات ، حيث أنتقل ا
التركيز من طريقة الشرح المفظى والنموذج واألوامر فى التعميم إلى التركيز عمى عمميات 
اإلتصال بمشاىدة الميارة عن طريق الفيديو، والصور المسمسة ، وكذلك مع وجود النص 

م يؤثرات الصوتية ،والموسيقى داخل البرنامج المعد بالتعمالمكتوب ، والمقروء ، والم
االلكترونى و"الوسائل البصرية " كل ذلك يعطى فرصة كبيرة لمطالبات لمشاىدة النواحي 
الفنية لمميارة بصورة واضحة، ويعطى لمطالبة التصور الحركى الصحيح لمميارة، مما أدى 
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كل يثير دوافعيم لمتعمم دون الشعور بالممل إلى تفاعل الطالبات مع البرنامج بإيجابية وبش
، وتسيم في تنمية قدرتيم عمى المالحظة واسترجاع المعمومة والتصور الحركى لمميارة، 
وتراعى الفروق الفردية ، من خالل مشاىدة الميارات الحركية بمراحميا الفنية بأحسن 

 صورة حتى تتمكن أن تتعمميا وتؤدييا بشكل صحيح وجيد .
لباحثة تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في التحصيل وتعزو ا

م االلكترونى والتعمم البصرى المستخدمة في يالدمج بين التعم أسموبالمعرفي إلى أن 
ساىمت إسيامًا كبيرًا في زيادة كم المعمومات والمعارف التي تم تحصمييا من قبل  البحث

لسباحة الزحف عمى البطن طالبات لألجزاء المقررة الطالبات ،وزيادة أستيعاب وتحصيل ال
حيث تم تنظيم المعمومات بصورة منطقية متسمسمة ، وعرض المعمومات بعدة  )قيد البحث(

أشكال مثل النص المكتوب، وخرائط المفاىيم ،واالشكال التوضيحية ،وكذلك ما تضمنتو 
متعمم والتحصيل، وتثبيت من ألوان، وأشكال ، وصور زادت من حماس ودافعية الطالبات ل

 المعمومات ،والقدرة عمى استرجاعيا.
                                                                                        

"رشا ناجح عمى ( ، 1( )2015أحمد محمود عبد الحكيم " ) كال من وىذا يتفق مع
"عبداهلل بن يحيى حسن آل ( ، 3() 2011)"أشرف صبحى يونس" (،9م ( ) 2007)"

"أميرة محمود ،  (14م( ) 2014)"عامر فيصل عمى الشييمى "(، 16م( ) 2008") محيا
( 2016)"عال طو عبداهلل اسماعيل "( ، 4م() 2016)السيد الحريري " رشا يحيى طو،
إيمان حسن الحارونى، تامر جمال عرفو، محمد "  (،8( )2016)"رشا فرج "( ، 17)

 منى مصطفى( ،"10()2012، "سناء ادريس") (5م() 2018)" محمود طو
"   Amira,Mostafa "(2015)(34)( ،30()2014")ىيثم جاسم( ، "27()2008")
 ،   "Al salhi "(2019)(33).   عمى أىمية استخدام التعميم االلكترونى والوسائل

والذين ينص عمى الثانى د تحقق الفرض وبذلك نجد أنو ق البصرية فى العممية التعميمية .
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسيين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية فى أنو 
مستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي لصالح القياس البعدى  لممجموعة التجريبية 

 )قيد البحث(.
بحث )الضابطة معدالت التحسن بين القياسات البعدية لمجموعتى ال .4

ختبار التحصيل  بطنوالتجريبية(فى مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ال وا 
 المعرفى )قيد البحث(

 (15جدول )
معدالت التحسن بين متوسطات القياسات البعدية لمجموعتى البحث ) الضابطة 

حصيل واختبار الت بطنوالتجريبية ( فى مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى ال
 المعرفى )قيد البحث(

 انًزغيشاد و
 انًجًىػخ انعبثطخ

انًجًىػخ 

 ف 6 و انزجشيجيخ
ليًخ "د" 

 انًذغىثخ

َغجخ 

 انزذغٍ٪
 ع  ط   ع  ط  

0 
عجبدخ انضدف 

 ػهً انجطٍ
06636 0683 00603 0600 0600 4600 04606 

0 
انزذصيم 

 انًؼشفً
0468 060. 00608 064 .634 0460. 00640 

( أن معدالت التحسن بين متوسطات القياسات البعدية  15ن جدول ) يتضح م
لسباحة الزحف عمى األداء الميارى  لمجموعتى البحث  الضابطة والتجريبية في مستوى

ختبار التحصيل المعرفي ) قيد البحث( ،والتى جاءت جميعيا لصالح المجموعة  البطن وا 
 التجريبية.

م االلكترونى يالدمج بين التعمعميم بواسطة أسموب التالى وتعزو الباحثة ىذا التحسن 
،  باالضافة إلى أنيا توضح م يأحد فاعميات التعم لتقنيةوالتعمم البصرى  حيث تعتبر ىذه ا

المعمومات بشكل دقيق ، وبالتفصيل لبعض المعمومات والمعالم ، كما يراعى الفروق 
كون متمقيا ، ويعطى فرصة الفردية بين المتعممين بحيث يصبح فعاال بدال من أن ي

خمق جو تعميمى تفاعمى ، لممتعممين بمعرفة التقنيات الحديثة والبرامج والتقنيات المفيدة و 
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، فتبنى لديو فرصة تعميمية جيدة لممفاىيم واالجراءات التى تعمم لممجذاب ، ومشوق 
 تساعده لتنمية الميارات المطموبة منو .

قدرة عمى اإلنجاز العالي الرتباطو بتركيز حيث يمعب البصر دورا رئيسيا في ال
العالقة بينيما طردية فكمما زادت المقدرة عمى التركيز البصري والذاكرة البصرية ف ،االنتباه

)القدرات البصرية (، زاد تركيز االنتباه وانعكس ذلك بشكل ايجابي عمى األداء ليكون في 
تجييز المعمومات و المنبيات أعمى مستوياتو، فيو مرحمة مبكرة ضمن سمسمة مراحل 

كقدرة معرفية بشكل أساسي عمى القدرات المعرفية  –و يرتكز اإلدراك البصري  ،البصرية 
األخري في معالجة المنبيات البصرية مثل االنتباه و الذاكرة و التفكير، حيث تري اغمب 

التخزين  يكون افضل وأسرع إذا كان والنظريات المعرفية المفسرة لإلدراك البصري أن
البصري لممنبيات والمعطيات جيدا، و انو ال يمكن الفصل بين اإلدراك البصري و 
العمميات المعرفية األخري في تجييز ومعالجة المعمومات البصرية ألنيا متداخمة ومتفاعمة 

(35.) 
"رشا ( ، 1( )2015أحمد محمود عبد الحكيم " ) "وىذا يتفق مع نتائج كال من 

"عبداهلل بن يحيى ( ، 3() 2011)"أشرف صبحى يونس" (،9م ( ) 2007)ناجح عمى "
(، 14م( ) 2014)"عامر فيصل عمى الشييمى "(، 16م( ) 2008") حسن آل محيا

"عال طو عبداهلل ( ، 4م() 2016)السيد الحريري " رشا يحيى "أميرة محمود طو،
 " مايسة محمد عفيفى" (،8( )2016)"رشا فرج "( ، 17( )2016)اسماعيل "

مايسة محمد عفيفى السيد  (، 25م()2021، " محمد حامد )(23 )م(2011)
حيث تؤكد عمى أىمية استخدام  Chen Ye(2008)(40)  ( ،24)م(2017)

استراتيحيات وأساليب جديدة واستخدام التعميم االلكترونى والوسائل البصرية فى العممية 
  التعميمية . 
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توجد فروق فى نسب أنو والذين ينص عمى  وبذلك نجد أنو قد تحقق الفرض الثالث
التحسن بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعتين الضابطة والتجريبية فى مستوى األداء 

 الميارى والتحصيل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية  لمعينة )قيد البحث(.
 

 اإلستناجات والتوصيات"
 أواًل : االستنتاجات :

 تائج التي تم التوصل إلييا يمكن استخالص مايمى :في حدود ىدف البحث والن
م االلكترونى والتعمم البصرى يالدمج بين التعم أسموبالبرنامج التعميمى بإستخدام 

أدى إلى تحسن المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة فى مستوى األداء الميارى 
 لسباحة الزحف عمى البطن لمعينة "قيد البحث"

 ات :ثانيًا: التوصي
 بناء عمى النتائج واإلستخالصات التى تم التوصل إلييا توصى الباحثة بما يمى :

م االلكترونى والتعمم البصرى فى تدريس مقرر يالدمج بين التعم اسموباستخدام  -
 السباحة فى كميات التربية الرياضية.

م يلتعمالدمج بين ا اسموبإجراء المزيد من الدراسات لمكشف عن فاعمية استخدام  -
 االلكترونى والتعمم البصرى فى تدريس مقررات وعمى عينات أخرى .

توفير خدمات االنترنت بكميات التربية الرياضية لتسييل استخدام الوسائل  -
 .التكنولوجية الحديثة ، وضرورة تدريب الطالب عمى استخداميا

التطور العممى  م االلكترونى وأساليب التعمم المختمفة لمواكبةيالدمج بين التعم -
 وزيادة العممية التعميمية .
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