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 Microsoftستخدام منصة مايكروسوفت تيمز)بإ التعليم الهجين فاعلية
teams )لبعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة المهاريةو  على الجوانب المعرفية 

 (*) كامل بيومىمحمد  دعاءم.د/ أ.

 المقدمة ومشكلة البحث:

ديدة تقوم صيغ ج تبنى يتطلبتقدمة بتطوير العملية التعليمية، وهذا التطوير متهتم الدول ال 
الفكر التربوى القائم على األسلوب التقليدى فى سس منهجية نظامية تعمل على تغيير على أ

تطوير العملية التعليمية ، التى اصبحت غير مالئمة لعمليات  أساليب وطرق التعليم والتعلم الحالية
التطبيق العلمى للنظريات وكان لتطور تقنيات المعلومات واالتصاالت أثرها فى تفعيل عمليات 

 جيال ليم والتعلم وتطويرها لتساعد فى إعداد أواالتجاهات الحديثة فى مجال طرق واستراتجيات التع
جديدة أكثر قدرة على مواجهة تطورات العصر وتحديات المستقبل، حيث أن تطور االنظمة 

 مثل للتقنيات الحديثة.عليمية أصبح مرتبط باألستخدام األالت

 في المتعلمين لكافة واجبة ضرورة التعليم لتكنولوجيا نأ )م4002 (السايح صطفيم ويري 
 أنظمة ظهور بدأ هنا ومن والتربوية التعليمية العملية وفاعلية كفاءة مستوي  لرفع التعليم مراحل جميع

 لى)التفاع والفيديو ،(Self-Instruction) الذاتي التعلم ومنها التعليم منظومة من جديدة وأساليب
(Interactive video  الفاعل والنص  ( (Hyper text، الفائقة والرسوم (Hyper Graphic ) ، 

 ،اآللى الحاسب من وإمكانياتها وتقنياتها آلياتها في ومتقدمة متطورة أجيال ظهور إلي ذلك أدي وقد
 (23: 91(.التكنولوجية المستحدثات من العديد أفرز المتنامي التطور وهذا

التعليم الهجين نظام متكامل يدمج األسلوب التقليدى للتعلم وجها لوجه والتعليم يعد و 
تعليم كأحد المداخل الحديثة االلكترونى لتوجيه ومساعدة المتعلم خالل كل مرحلة من مراحل ال

ئمة على استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم مواقف تعليمية جديدة، وعلى الرغم من أن التعليم القا
هو  هجين أصبح كلمة مشهورة نوعا ما اال أنه اليزال هناك قدرا كبيرا من الغموض عن ماال

المقصود عندما يستخدم هذا المصطلح فالتعليم الهجين مختلف عن غيره من المصطلحات األخرى 
                                                           

 جامعة الزقازيق. – اتالتربية الرياضية بن كليةب المائية والمنازالتبقسم الرياضات  استاذ مساعد )*(
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والتعليم المفتوح   E-Learningوالتعليم االلكترونى   Distributed learningمثل التعليم الموزع 
Open learning   والتعليم المرنFlexible Learning  والمقررات المختلطة ،Hybrid 

Coursesلتى قدمت التعليم الهجين ، وإدخال التكنولوجيا الجديدة لعملية التعليم والتعلم هى ا
م أحيانا فى استخدام فراط الغير مالئليم الهجين إستخدم كرد فعل ضد اإلومصطلح التع ،لألضواء

 (32: 9(، )824: 32).االتكنولوجي

بيئة التعليم التقليدية من ناحية  والتعليم الهجين هو التقارب المستمر بين بيئتين للتعلم،
فى  والتى بدأت فى النمو والتوسع الهائل من ناحية أخرى  وبيئة التعلم الموزعة بواسطة الكمبيوتر

ويجمع التعليم  لالتصال والتفاعلمكانيات المتاحة اتسع نطاق اإل ة وقدوسائل التكنولوجيا الحديث
مع   Traditional instructor led traningالهجين بين فوائد التعليم التقليدى الموجه بالمعلم 

 (33: 32)( 38:  32.) مزايا التكنولوجيا الحديثة إليجاد البرنامج األمثل

وحيث أن التعليم الرقمى هو الشكل العصرى للتعليم والذى يعتمد على تكنولوجيا االتصال 
المعتمدة على شبكة االنترنت، ليشمل كافة الصور التعليم القائم على عدم اشتراط تواجد المعلم 

آليات والمتعلم فى نفس الزمان والمكان باستخدام وسائل اتصال مختلفة كالتعليم بالوسائط المتعددة و 
االنترنت ووسائل التواصل االجتماعية والمنصات البحث الرقمى والمكتبات الرقمية وبوابات ومواقع 

، وذلك من (Microsoft teamsمثل منصة مايكروسوفت تيمز )التفاعلية التزامنيه، وغير التزامنيه 
العملية التعليمية أجل ايصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة 

والتعلم وأدى التطور فى التعلم االلكترونى  ، وقياس وتقييم أداء المتعلمين من خاللهاوضبطها
لى حدوث تغييرَا كبيرَا فى المؤسسات التعليمية بوجه عام والجامعات بشكل خاص، بحيث الهجين إ

تها وسلبياتها بصورة يجابيضرورة استيعاب هذه التكنولوجيا بإفرض على المؤسسات التعليمية 
 (82: 2 ) (2: 92 ).الزامية

هو احدى صيغ  (المخلوطً)ًأن ًالتعليم ًالهجين  (م 4002) سن حسين زيتون ح ويرى 
، واحد إطار فى )التقليدي( الصفى التعليم مع االلكترونى يندمج فيها التعليمالتى  التعليم أو التدريب 

توظف أدوات التعليم االلكترونى سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو المعتمدة على الشبكات  حيث
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وجلسات التدريب والتي تتم غالبا  ،)مثل شبكة االنترنت في الدروس والمحاضرات وشبكة االنترنت
 (922:  2) في قاعات الدراسة )التدريب(.

 وهى لإلنقاذ، الدولى اإلتحاد اعليه يشرف والتى المائية، الرياضات من اإلنقاذ عدوي
 وحاالت ،اإلصابات تقليل محاولة عمله خالل من يقوم والذى المائية، لأللعاب العالمية المنظمة

 سباقات تنظيم ويتم األهلية، اإلتحادات مع بالتعاون  الدور هذا ويؤدى ، المائيالوسط  فى الغرق 
 إلى المنقذين اإلنقاذ سباحة رياضة عن المسئولين ويشجع المنقذين، مستوى  تطوير بهدف تنافسية
 الدور أن حيث المائية، البيئة فى الحياة إلنقاذ والمطلوبة والعقلية الطبيعية المهارات وتحسين تطوير

 البيئة فى خطر حالة فى هم الذين األشخاص إنقاذ هو العالم أنحاء كافة فى للمنقذين األساسى
 المشاكل تفادى فى والمساعدة العالمات، كتثبيت الحماية على تساعد بمهام القيام وكذلك المائية،

  (38) اإلصابة. إلى تؤدى قد التى

من المواضيع الهامة والحيوية في العصر الحدديث التدي تطلدب تددقيقًا علميدًا وبحدث  ذاإلنقاف
وتنقيب عن أهم العوامل التي تؤدي إلى الحفاظ على أرواح األفراد من الكبدار والصدغار مدن أخطدار 

 .(4: 91) الموت الناتج عن الغرق،
 منسى وصالح حسنى حاتم (،98) (م4004) وآخرون  زكى على من كل ويتفق

 اإلنقاذ مهارات من العديد هناك أن على (99) (م4008) وآخرون  منسى صالح ،(2) (م4002)
 المسك وطرق  "اإلقتراب"، السباحة وطرق  الماء، إلى الدخول مهارة فى تتلخص السباحة فى

 الماء. تحت السباحة الماء، فى الوقوف الغريق، وإخراج والسحب،

 التربية دروس من درس تصور يمكن وال التعليمية، العملية في هاماً  دوراً  المعرفى وللجانب 
 والنظريات القوانين تشكل معينة، معلومات في يتمثل معرفي محتوى  أو مضمون  بدون  الرياضية
 (993: 92) الحركية. بالمهارات المرتبطة والحقائق والمفاهيم

 التربية كليةالثالثة بالفرقة  لطالبات السباحة مقرر بتدريس الباحثة قيام خالل ومن
 مهارات لبعض المعرفيةو  المهارية الجوانب فى قصوراً  الحظت الزقازيق جامعة بنات الرياضية

 رى تو  ،بالكلية التدريس هيئة أعضاء من المبذول الجهد من الرغمب طالباتال لدى سباحةال فى اإلنقاذ
 الجوانب تعلم فى (باألمر التعلم) المتبع التدريس أسلوب مناسبة عدم إلى يرجع قد ذلك أن ةالباحث
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 المهارة بشرح ةالمعلم قومت األسلوب هذا ففى ،سباحةال فى اإلنقاذ مهارات لبعض المعرفيةو  المهارية
 ال الذى األمر التعليمى، الموقف فى فعلية مشاركة الطالبات مشاركة دون  النموذج أداء ثم لفظياً 

 عن البحث التعليم بعملية ةالقائم من هذا ويتطلب ،الطالبات بين الفردية الفروق  ةالمعلم فيه راعىت
 للطالبات المعلومة توصيل على أيضاً  عمليو  تشويقًا، أكثر التعليمية العملية يجعل للتدريس أسلوب
 األهداف تحققت وبالتالى ن،لديه التعليمية الخبرات وتثبت نإنتباهه جذبيو  ملل وبدون  ،بسهولة

  .التعليمية

يم الهجين لتعلا تأثيرفكرة البحث من كونها محاولة علمية للتعرف علي  تانبثقومن هنا  
الجوانب المهارية والمعرفية  على( Microsoft teams) مايكروسوفت تيمزباستخدام منصة 

سباحة لدى طالبات الفرقة الثالثة تخصص سباحة بكلية التربية ال فى لبعض مهارات اإلنقاذ
 .قازيقالرياضية بنات جامعة الز 

 هدف البحث: 

 يهدف البحث إلى التعرف على: 

على  (Microsoft teams)مايكروسوفت تيمزستخدام منصة إفاعلية التعلم الهجين ب
 –متر  911سباحة حرة مسافة  )سباحة ال فى لبعض مهارات اإلنقاذالمعرفية و الجوانب المهارية  

مسافة  نبينسباحة الج -م32سباحة الظهر بدون ذراعين  –متر  32سافة السباحة تحت الماء م
 -م سباحة 32م+32الُدمية انقاذ  – اإلنقاذ والنزول العمودىسباحة  - شمال" 32م يمين، 32"

طالبات الفرقة الثالثة تخصص ل ( المسكات خارج الماء –والتعامل خارج الماء مهارة سحب الزميلة 
 جامعة الزقازيق. سباحة بكلية التربية الرياضية بنات

 فروض البحث:

)التعليم الهجين  للمجموعة التجريبية يًا بين القياسين القبلى والبعدىتوجد فروق دالة إحصائ -9
والتحصيل ) قيد البحث(  الجوانب المهاريةتعلم  فى بإستخدام منصة مايكروسوفت تيمز(

 ى.لصالح القياس البعدفي السباحة اإلنقاذ  بعض مهاراتلالمعرفى 
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مر( واتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة )التعلم باأل -3
 في السباحة اإلنقاذ لبعض مهارات والتحصيل المعرفىفى تعلم الجوانب المهارية )قيد البحث( 

 ى.لصالح القياس البعد

 التجريبية والضابطة فى تعلم عتينتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجمو  -2
لصالح  فى السباحة اإلنقاذ لبعض مهارات والتحصيل المعرفىالجوانب المهارية )قيد البحث( 

 ة.المجموعة التجريبي

 مصطلحات البحث:
 (:Hybrid Lnstructionالتعليم الهجين )

 ، والتعلم التكامل الفعال بين مختلف وسائل نقل المعلومات فى بيئات التعليمهو 
 ونماذج التعليم وأساليب التعليم كنتيجة لتبنى المدخل المنظومى فى استخدام التكنولوجيا

 (89: 34 ).الهجينة مع أفضل مميزات التفاعل وجها لوجه

 :*(Microsoft Teamsمايكروسوفت تيمز )

هو عبارة عن منصة تعليمية تفاعلية تسمح للمعلم بانشاء فصل دراسى افتراضى 
التواصل المباشر بينه وبين الطالب وكذلك مشاركة الملفات والتطبيقات مما  يمكن من خالله

 يساعد فى تحقيق االهداف المختلفة.

  :Cognitive Achievementالتحصيل المعرفي 

أو المهارة التي نمت عنده من خالل تعلم  المتعلم"المعلومات التي اكتسبها  هو 
في أحد اختبارات  المتعلمالموضوعات الدراسية، والذي يقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

  (28: 3) التحصيل".

 :Resue Skillsرياضة اإلنقاذ  

المنقذين على تطوير وتحسين المهارات الطبيعية  هى "إحدى الرياضات المائية التى تشجع 
 ( 42) ."والمطلوبة إلنقاذ الحياة فى البيئة المائية لديهموالعقلية 
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 :جعيةالدراسات المر 

استهدفت التعرف على أثر برنامج مقترح  (:44م()4042دراسة مى محسن أبو النور ) -
المهارية ومستوى التحصيل المعرفى لدى باستخدام التعليم الهجين على بعض المتغيرات 

الباحثة المنهج التجريبى ،واشتملت عينة البحث طالبات تخصص السالح، واستخدمت 
طالبة ، ومن أهم نتائج البحث إستخدام التعليم الهجين له تأثير إيجابى  (41على عدد)

  على المستوى المهارى والمعرفى.
تعليمى ر برنامج يأثتالتعرف على الدراسة هدفت (: 8()م4040) رضا سعد يسدراسة  -

جهاز العارضتان مختلفتا  مهارات بعض  فى تعلم الكترونية يةتعليممنصة باستخدام 
، واستخدمت الباحثة جامعة طنطا–كلية التربية الرياضية لدى طالبات االرتفاع فى الجمباز 
واشتملت عينة البحث على  ،بتصميم المجموعة التجريبية الواحدةالمنهج التجريبى 

 يةالتعليمالمنصة إستخدام امج التعليمى بالدراسة أن البرن( طالبة ، ومن أهم نتائج 31عدد)
ساهم فى تحسين مستوى التحصيل المعرفى واألداء المهارى لبعض مهارات جهاز 

  العارضتان مختلفا االرتفاع.
تأثير هدفت الدراسة التعرف على (: 21()4028دراسة مايسة محمد عفيفى ) -

بعض  تعلم وخرائط المفاهيم علي اإلستراتيجية القائمة على الدمج بين دورة التعلم السباعية
، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبى بتصميم المجموعتين .في السباحة مهارات اإلنقاذ

( طالبة ، ومن أهم نتائج الدراسة 21التجريبية والضابطة، واشتملت عينة البحث على عدد)
ورة التعلم السباعية اإلستراتيجية القائمة على الدمج بين دأن البرنامج التعليمى بإستخدام 

ساهم فى تحسين مستوى التحصيل المعرفى واألداء المهارى مهارات   وخرائط المفاهيم
  االنقاذ فى السباحة.

إستخدام  هدفت الدراسة التعرف على تأثير(: 9م()4021دراسة رضا محمد ابراهيم ) -
 فى مهارات اإلنقاذلبعض والمعرفية  تعلم بعض الجوانب المهارية على الفيديو التفاعلى

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبى بتصميم المجموعتين، واشتملت عينة البحث ، سباحة ال
( طالبة ، ومن أهم نتائج الدراسة أن البرنامج التعليمى بإستخدام الفيديو 81على عدد)

التفاعلى ساهم فى تحسين مستوى التحصيل المعرفى واألداء المهارى لبعض مهارات 
  قاذ فى السباحة.االن
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 :المرجعيةاإلستفادة من الدراسات 

وإختيار العينة واألسلوب ، فى إختيار المنهج المرجعيةأستفادت الباحثة من الدراسات 
ستفادت الباحثة من أكما ، هالمقترحية التعليم الوحداتوأيضًا فى كيفية وضع محتوى  اإلحصائي،

 نتائج الدراسة الماثلة. نتائج الدراسات المرتبطة عند مناقشة وتفسير

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:أوال: 

وذلك بإتباع التصميم  المنهج التجريبى لمناسبته لطبيعة هذا البحث، الباحثةأستخدمت 
 التجريبى لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة باستخدام القياسات القبلية والبعدية.

 مجتمع وعينة البحث:ثانيا: 

البحث بالطريقة العمدية من بين طالبات الفرقة الثالثة  مجتمعر اختيبإ الباحثةقامت 
الثانى من الدراسى )تخصص سباحة( بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق فى الفصل 

 باختيار( طالبة، وقامت الباحثة 382وقد بلغ عدد مجتمع البحث )، م3139/ 3131العام الدراسى 
( طالبة 21و) للدراسة االستطالعية ات( طالب91)تقسيمهن إلي و ، عشوائيا طالبة( 21عدد )

مجموعة ( طالبة 32و) ،تجريبيةة مجموع( طالبة 32)تم تقسيمهم كاآلتى و لتجربة البحث األساسية 
 .ضابطة

عتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية في بعض المتغيرات إ حساب ب وقامت الباحثة  
ومستوى أداء سباحة الزحف على ، الوزن  ،الطول ،تؤثر على المتغير التجريبى مثل: السنالتى قد 

وضح ي (9) وجدول فى اإلنقاذ، المعرفيوالتحصيل ، والقدرة العقلية ،البطن والظهر وسباحة الصدر
 ذلك.
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 (2جدول )

 ومستوى اداء سباحة السن والطول والوزن  إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى
  والقدرة العقلية والتحصيل المعرفى الزحف على البطن والظهر وسباحة الصدر

 طالبة 10ن = 
وحدة  المختارة المتغيرات

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل  الوسيط
 االلتواء

 0.84 40 2.29 40.22 سنة السن

 0.00- 2.12 2.22 2.12 سم الطول

 0.09- 12 9.28 12.80 كجم الوزن 

 2.22- 2 2.01 1.22 درجة البطن علىسباحة الزحف 

 0.80 1 0.80 1.42 درجة الظهرسباحة 

 2.28 1 0.92 1.20 درجة الصدر  باحةس

 0.24- 28 2.12 28.24 درجة العقلية القدرة

 0.00 22 4.40 22.02 درجة االختبار المعرفي

ومستوى اداء سباحة الزحف  فى معدالت النموااللتواء  تمعامالأن ( 9جدول ) من ضحتي 
 مما (2±)وهى تنحصر ما بين ( 9584، 9522-)ما بين تتراوحعلى البطن وسباحة الصدر 

 .متغيراتأفراد العينة فى هذه التوزيع  اعتداليةلى إ يشير

 جمع البيانات:ووسائل  أدواتثالثا: 

 :األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث 

 .معاير لقياس الوزن بالكيلو جرامميزان طبى  -

 الكلى للجسم بالسنتيمتر.  جهاز الرستامير لقياس الطول -

 من الثانية ومزودة بذاكرة. Stop Watch 9/911ساعة إيقاف رقمية  -

 .حمام سباحة تعليمى -

 أدوات سباحة اإلنقاذ. -
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 :االختبارات والمقاييس 

 (4ملحق ) :إختبار القدرة العقلية )الذكاء( -2

( م3114األنصاري ) لطفي ساميةاألختبار  هذات الذكاء أعد اختباراستخدمت الباحثة   
 سؤال. 21من  ويتكون  الرشد سن إلي ( سنة93سن ) من والكبار للصغار الذكاء ويقيس
 (2ملحق )السباحة:  فياإلنقاذ مهارات لختبار التحصيل المعرفي إًا: لثثا   -4

لقياس الجوانب المختلفة فى سباحة ( 38م( )4022منار خيرت على ) أعد هذا اإلختبار 
( 82إصابات( ويتكون اإلختبار من عدد ) –عوامل أمن وسالمة  –مهارات  –اإلنقاذ )تاريخ 

 ( درجة. 82سؤال، والدرجة الكلية لإلختبار )

 (0ملحق)ستمارة تقييم مستوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السباحة: إ -2

ستمارة لتقييم مستوى أداء مهارات اإلنقاذ فى السباحة من خالل إبتصميم  الباحثةقامت  
واإلتحاد المصرى للغوص        اإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة فى سباحة اإلنقاذ،

( 2ستمارة التقييم ملحق )إ( حيث أشتملت 9باإلضافة إلى إستطالع رأى الخبراء ملحق ) .واإلنقاذ
السباحة تحت  –متر  911سباحة حرة مسافة ) رات اإلنقاذ فى السباحة هى على مجموعة من مها

 32م يمين، 32"مسافة  بيننلجاسباحة  -م32سباحة الظهر بدون ذراعين  –متر  32سافة الماء م
مهارة سحب الزميلة  -م سباحة 32م+32الُدمية انقاذ  – اإلنقاذ والنزول العمودىسباحة  - شمال"

( 8بواسطة ) المحكمينوتم التقييم بإستخدام طريقة  (المسكات خارج الماء  –والتعامل خارج الماء 
( ممن لهم خبرة فى تدريس السباحة، وكل واحدة منهن تعطى درجة 8)ملحق ورئيسة محكمات 

وتحتسب الدرجة من متوسط  ثم تقوم الرئيسة بحذف الدرجتين الكبرى والصغرى، واحدة للطالبة،
 رجتين المتوسطتين.الد

 :االولىالدراسة االستطالعية رابعا: 
إلى م 98/2/3139االستطالعية في الفترة من الدراسة قامت الباحثة بإجراء  

من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث  ( طالبات91على عينة قوامها )م 32/2/3139
 .األساسية وذلك إليجاد المعامالت العلمية )الصدق، الثبات( لالختبارات قيد البحث
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 :الثبات( -)الصدقالمعامالت العلمية  
 حساب معامل الصدق:  

طريق صدق التمايز بأسلوب المقارنة بين  عن بحساب معامل الصدق الباحثةقامت 
ات طالب( 91المجموعة المميزة، وهن طالبات بالفرقة الرابعة تخصص سباحة بالكلية وبلغ عددهن )

واألخرى مجموعة غير مميزة من طالبات الفرقة الثالثة تخصص سباحة بالكلية، وهى عينة ، 
ث، ومن خارج عينة البحث األساسية، من مجتمع البح اتطالب( 91البحث االستطالعية وعددهن )

                       ( يوضح ذلك.3وجدول )
 (4) جدول

سباحة الزحف على البطن  داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى مستوى أداء
 وإختبار التحصيل المعرفى فى سباحة اإلنقاذوسباحة الظهر والصدر والقدرة العقلية 

 91=  3= ن9ن

   المتغيرات 
 مجموعة غير مميزة مجموعة مميزة وحدة القياس

قيمة "ت" 
المتوسط  وداللتها

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 ٭8.09 0.09 1.4 0.09 9.4 درجة سباحة الزحف علي البطن
 ٭22.24 0.24 2.9 0.10 9.2 درجة الظهر سباحة

 ٭22.81 0.28 1.2 0.24 9.2 درجة سياحة الصدر 
 ٭29.02 0.24 22.1 2.22 22 درجة القدره العقليه
 ٭22.22 0.002 20 4.22 22.0 درجة االختبار المعرفي

 0002* دال عند مستوي                      4.202=  0002قيمة "ت" الجدولية عند ميتوي 

 المجموعتينبين  (1,12)( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي 3)من جدول  يتضح 
سباحة الزحف على البطن وسباحة الظهر والصدر والقدرة مستوى أداء وغير المميزة في  المميزة

إلي  يشيرالمميزة مما  المجموعةولصالح  وإختبار التحصيل المعرفى فى سباحة اإلنقاذالعقلية 
 فيما تقيس. راتصدق االختبا

  :الثباتمعامل  -ب
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سباحة الزحف على البطن وسباحة الظهر والصدر ء لمستوى ادا تم حساب معامل الثبات 
إعادة و  تطبيق اإلستمارة عن طريق وإختبار التحصيل المعرفى فى سباحة اإلنقاذوالقدرة العقلية 

وبفارق زمنى  ،طالبات (91) وعددهن العينة االستطالعية أفرادعلى  Retest - Testالتطبيق 
 ك.يوضح ذل (2) لجدو و  ،م32/2/3139إلى م 2/3139/ 98( أيام فى الفترة من91قدره )

 (2) جدول
سباحة الزحف على البطن  فى مستوى أداءاإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى  تمعامال

 وإختبار التحصيل المعرفى فى سباحة اإلنقاذوسباحة الظهر والصدر والقدرة العقلية 
 20 =ن 

   المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس الثاني األولالقياس 
 معامل االستقرار
المتوسط  قيمة "ر" وداللتها

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 ٭15122 1521 2513 1521 253 درجة سباحة الزحف علي البطن  
 ٭15148 1522 254 1523 251 درجة سباحة الظهر
 ٭15142 1582 259 1584 252 درجة سياحة الصدر
 ٭15123 1513 2859 1523 2852 درجة القدره العقليه

 ٭15198 15129 1528 15119 91 درجة االختبار المعرفي
 0002* دال عند مستوي             00124=  0002عند مستوي  الجدولية" ر" قيمة

نتائج  بين (1,12) مستوي دالة إحصائيًا عند   إرتباطيةوجود عالقة  (2) جدولمن  يتضح 
 .قيد البحث اإلختبارات ثباتمما يشير إلي  التطبيقين األول والثاني

 Microsoftالبرنامج التعليمى المقترح بإستخدام التعليم الهجين المدعم بمنصة خامسا:

teams: 

السابقة التى تناولت اعداد البرامج قامت الباحثة باالطالع على المراجع العلمية والدراسات 
ومن خالل ذلك  Microsoft teams المدعم بمنصة التعليمية باستخدام أسلوب التعليم الهجين

 استخلصت الباحثة االسس والخطوات التالية العداد البرنامج التعليمى:

 هدف البرنامج:
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 السباحة فى باإلنقاذ المتعلقة المعرفية والجوانب المهارات بعض تعليميهدف البرنامج الى  
 .المجموعة التجريبيةلدى طالبات 

 األهداف المعرفية: 

 أن تتعرف الطالبة على المعلومات والمعارف الخاصة بمهارات االنقاذ فى السباحة. -9

 أن تتعرف الطالبة على طريقة االداء الفنى الصحيح لمهارات االنقاذ فى السباحة. -3

 :المهاريةاألهداف 

 الطالبة طريقة أداء بعض مهارات االنقاذ فى السباحة المتمثلة فى :تتقن أن   -9

سباحة الظهر بدون  –متر  32سافة السباحة تحت الماء م –متر  911سباحة حرة مسافة ) 
اإلنقاذ والنزول سباحة  - شمال" 32م يمين، 32" مسافة نبينالجعلى سباحة  -م32ذراعين 
 –والتعامل خارج الماء مهارة سحب الزميلة  -م سباحة 32م+32الُدمية انقاذ  – العمودى

 (المسكات خارج الماء 

 أن تؤدى الطلبة مهارات االنقاذ قيد البحث وفقا لشروط االداء الصحيح. -3

 األهداف الوجدانية:

 أن تكتسب الطالبة الثفة واالعتماد على النفس. -9

 .البحث مهارات االنقاذ قيدأن تشعر الطالبة بالدافعية لتعلم  -3

مايكروسوفت  التعليمى المقترح بإستخدام التعليم الهجين المدعم بمنصة أسس وضع البرنامج
 :(Microsoft teamsتيمز)

 أثناء تصميم البرنامج التعليمى األسس العلمية التالية: الباحثةراعت  

 مراعاة أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافه. -
 السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.مراعاة تدرج الخطوات التعليمية من  -
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات. -

 مراعاة التكرارات المناسبة لتعلم كل مهارة. -
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 مراعاة أن يتميز البرنامج بالمرونة وتوفير البدائل فى عرض المادة العلمية للطالبات. -

الصحيحة لكل مهارة  مراعاة تقديم التعليمات واإلرشادات التى توضح النواحى الفنية -
 لمعالجة األخطاء وتصحيحها.

 أن يتناسب البرنامج مع مستوى الطالبات. -

أن تكتسب المتعلمة مجموعة من المعارف والمعلومات حول كل مهارة من المهارات قيد  -
 البحث.

 أن يتميز محتوى البرنامج بالتنوع والتشويق والسهولة والبساطة. -
 ن المناسب لتنفيذ البرنامج.مراعاة توفير االمكانيات والمكا -

 :البرنامج التعليمىمحتوى 

فى السباحة  االنقاذتم اجراء مسح مرجعى للخطوات التعليمية وطريقة األداء الفنى لمهارات  
وذلك من المراجع العلمية المتخصصة وقد اسفر ذلك عن التعرف على الخطوات التعليمية وطريقة 

 األداء وتم ترتيبها من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب.
 :البرنامج التعليمىاالطار العام لتنفيذ 

( 92( أسابيع بعدد )4)تم وضع وتوزيع محتوى البرنامج التعليمى لمهارات االنقاذ على  
البرنامج  استخداموقد تم ، ( دقيقة11زمن الوحدة االسبوعية ) بواقع وحدتين فى األسبوع وحدة

ستخدام أسلوب أ، كما تم (2ملحق ) ( مع أفراد المجموعة التجريبيةالتعليم الهجين)التعليمى المقترح 
 .(2ملحق ) المجموعة الضابطةمع أفراد  التعلم باألوامر )الشرح اللفظى والنموذج العملى(

خبراء من المتخصصين فى البرنامج التعليمى على بعرض محتوى  ةالباحث توقد قام 
 اها( حيث أتفقوا على محتو 9) ملحقبكليات التربية الرياضية  والسباحةالمناهج وطرق التدريس 

 .(%12)للتطبيق وجاءت موافقتهم بنسبة مئوية قدرها  اوصالحيته ،ومناسبته للعينة

لتعلم بعض التعليم الهجين بإستخدام البرنامج التعليمى محتوى تشير الباحثة إلى أن و  
 .(2) بملحقفى السباحة قيد البحث موضح تفصيليًا  االنقاذمهارات بعض الجوانب المعرفية و 

 :الثانيةالدراسة اإلستطالعية سادسا:  

 وذلك للتعرف على ما يلى: م3139 /2 / 32 فى الثانيةالدراسة االستطالعية تم اجراء  

 ألفراد عينة البحث. ةالمقترحالوحدات التعليمية مدى مالئمة محتوى  -
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 الصعوبات التى يمكن أن تقابل الباحثة أثناء التطبيق. -

للتطبيق على  ةصالحالوحدات التعليمية سفرت نتائج الدراسة االستطالعية أن محتوى وأ 
 عينة البحث مع تقليل عدد التمرينات الحركية داخل كل وحدة تعليمية.

 تجربة البحث األساسية:: تنفيذ سابعا 

 القياسات القبلية: -  

وذلك  الضابطة( -إجراء القياسات القبلية لمجموعتى البحث )التجريبية قامت الباحثة ب 
 .م38/2/3139 فى السباحة يوم االنقاذمهارات مستوى أداء بقياس التحصيل المعرفى و 

 (2 جدول )
في  ذبعض مهارات اإلنقافي داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

 التحصيل المعرفى )التكافؤ(و السباحة 
   42=  4= ن 2ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع± م ع± م )ت(

 1533 1521 252 1521 254 درجة متر 200السباحة 

نقا
 اإل
ملة
 ج
رات
مها

 ذ

 111 1522 1512 1592 9512 درجة م42 السباحة تحت الماء
 1514 1522 1512 1538 9592 درجة م42راعين ذسباحة الظهر بدون 

 1524 1538 1542 1592 1512 درجة م42بين الجن سباحة
 1513 1532 1541 1539 151 درجة العموديو النزول سباحة اإلنقاذ 

 1522 152 2512 1532 2532 درجة م42م + السباحة 42إنقاذ الدمية 
سححححححب الزميحححححل + التعامحححححل خحححححار  المحححححاء 

(CPR) 1522 1583 954 1511 3 درجة 

 1541 1589 9522 1538 9542 درجة المسكات خار  الماء
 1512 3599 9452 9531 9451 درجة التحصيل المعرفي

 00,.2 ( = 0,0,قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

المجموعتين  بين 1512عند مستوى  عدم وجود فروق دالة إحصائياً  (8جدول ) من يتضح 
 مماقيد البحث  التحصيل المعرفىتعلم بعض مهارات اإلنقاذ فى السباحة و فى  التجريبية والضابطة

 يشير إلى تكافؤ المجموعتين فى هذه المتغيرات.
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 تطبيق تجربة البحث األساسية: - 

لى إ م3139 /34/2تم تطبيق تجربة البحث األساسية، وذلك فى الفترة من  
( وحدة تعليمية فى األسبوع الواحد زمن 3( أسابيع متصلة بواقع )4على مدى ) م32/2/3139

جزء ( دقيقة لل21احماء أرضى ومائى، وزمن ) ائقدق( 91) مقسمة إلى ( دقيقة11الوحدة )
ة للدخول على المنصة قبل التطبيق بيوم في وقت محدد من ق( دقي21الرئيسى تم توزيعها كاآلتى )

  ( دقائق للجزء الختامي .91، )في اليوم التالى ( دقيقة للتطبيق 81) قبل الباحثة،

 القياسات البعدية: - 

 -التجريبية  لمجموعتى البحث )م 38/2/3139 يومإجراء القياسات البعدية فى تم  
فى السباحة قيد البحث بنفس  االنقاذمهارات بعض الضابطة( فى التحصيل المعرفى ومستوى أداء 

 ترتيب وشروط القياسات القبلية. 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:ثامنا 

 إحصائيًا، بإستخدام أساليب التحليل اإلحصائى التالية:قامت الباحثة بمعالجة البيانات  

   الوسيط. -اإلنحراف المعيارى.         -     المتوسط الحسابى.  - 

  إختبار "ت". -    معامل اإلرتباط البسيط. -معامل اإللتواء.           - 

 نسب التحسن %.  - 

 النتائج: ومناقشة عرض 
ن واقع البيانات والنتائج التي تم التوصل أهداف وفروض البحث وممن خالل 

اليها واسترشادا بالدراسات السابقة والقراءات النظرية سوف يتم عرض ومناقشة النتائج 
 وذلك من خالل: 

 الفرض األول  نتائجومناقشة  عرض أواًل:
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 (2جدول )
بعض مهارات تعلم فى التجريبية  القبلي والبعدي للمجموعة القياسينداللة الفروق بين 

 .التحصيل المعرفىو  في السباحة ذاإلنقا
 42ن =                                 

 وحدة القياس المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

قيمة "ت" 
 وداللتها

نسبة 
 التحسن
% 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 14.00 ٭44.41 0.24 9.2 0.09 2.8 درجة متر 200سباحه 
 248.1 ٭29.49 0.42 4.2 0.21 2.02 درجة م42 سباحه تحت الماء

 202.2 ٭21.82 0.42 4.22 0.42 2.22 درجة م42 سباحه علي الظهر بدون ذراعين
 212.4 ٭22.44 0.00 4.2 0.21 0.92 درجة م42 نبينسباحه الج

 212.2 ٭40.22 0.42 4.22 0.42 0.9 درجة سباحه االنقاذ والنزول عمودي
 292.2 ٭22.00 0.24 9.1 0.41 2.42 درجة م42م+ السباحة42إنقاذ الدميه

 212 ٭22.22 0.28 9.2 0.00 4 درجة سحب الزميل والتعامل خار  الماء
 290.2 ٭29.22 2.02 9.4 0.42 2.82 درجة المسكات خار  الماء
 240 ٭02.22 0.99 24.9 2.49 28.9 درجة التحصيل المعرفي

 1512* دال عند مستوى                       3512 =  1512عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة

بين القياسين القبلى  (1,12)( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 2من جدول ) يتضح
التحصيل المعرفى لمهارات و مستوى أداء بعض مهارات اإلنقاذ فى  التجريبيةوالبعدى للمجموعة 
 ولصالح القياس البعدى.اإلنقاذ فى السباحة 

التعلديم الهجددين هدذه النتدائج إلدى تطبيدق البرندامج التعليمدى المقتدرح باسدتخدام  ةوترجدع الباحثد
تعلم لدالمطبدق علدى المجموعدة التجريبيدة  (Microsoft teams)باستخدام منصة مايكروسوفت تيمز

والددذى يجمددع بددين الددتعلم عبددر االنترنددت والددتعلم ، والتحصدديل المعرفددى  فددي السددباحة ذمهددارات اإلنقددا
وإثددارة الدددوافع وبددث   المهدارةتعلددم االيجابيدة وتعطشددهم إلددى  الطالبدداترغبددة ممددا يزيدد مددن وجهدا لوجدده 

نددواحي مددن  الطالبدداتوالبرنددامج سدداعد علددى تنشدديط واسددتخدام أقصددى مددا لدددى ، روح المنافسددة بيددنهم
، واستخدام منصدة )مايكروسدوفت تيمدز ( وتطور حركى للمهارات لديهم بشكل إيجابى وفعال معرفية
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وسدديلة مددن الوسددائل التددي تسدداعد علددى تطددوير العمليددة التعليميددة وتحويلهددا مددن مجددرد عمليددة روتينيددة 
 تهدف الى التلقين فقط الى عملية تفاعلية وابداعية تعمل على تنمية المهارات والقدرات .

التعليم أن م( 4004عبدالحميد شرف )، (م3111) "Ravio & Jordan"لك مع ذويتفق 
)التعلددديم الهجدددين( يعتبدددر احدددد اهدددم تطدددورات  واإللكترونددديمدددن خدددالل الددددمج بدددين األسدددلوب التقليددددي 

تجربددة تعليميدددة ناجحدددة  إليجدددادالواسددعة فدددي تقددديم فرصددده حقيقيددة  إلمكاناتدددهالعصددر الحدددالي ، نظددرا 
المختلفدة ويحسدن  اإللكترونديوتبرز أهميته في كونه اكثدر شدموال ومروندة وفاعليدة مدن أنمداط التعلديم 

المقددم  التعليمديمن فاعلية التعلديم مدن خدالل تدوفير تنداغم وانسدجام بدين متطلبدات المدتعلم والبرندامج 
ل عمليدددة التواصدددل بدددين أطدددراف ممدددا يتددديح الوصدددول للمعلومدددات بيسدددر وسدددهولة فدددي اى وقدددت وتسدددهي

واكتسددداب المعدددارف المختلفدددة يدددتم بدددأكثر مدددن وسددديلة فدددي نظدددام مخطدددط لددده جيددددا  العمليدددة التعليميدددة
 .(22: 93،) (319: 31) .وباستخدام أكثر من حاسة من حواس الجسم

نهى  ،(33()م3139)مى محسن أبو النور""كل من  ه الدراسة مع دراسةذنتائج ه تفقتو  
إستخدام التعليم إلى أهمية ة حيث تشير نتائج هذه الدراس  (42م()4020فتحى)سمير محمد 

 تأثير إيجابى على المستوى المهارى والمعرفى.من له مما الهجين 
 Microsftسبق يتضح لنا أهمية استخدام التعليم الهجين المدعم بمنصة  من خالل ما

teams  على عملية التعلم من خالل تكنولوجيا التعليم حيث يعتبر البرنامج المدعم مصدرا تعليميا
مهما بسبب توظيفه للتقنيات الحديثة ، وأيضا تعمل على تحقيق مبدأ التعلم المستمر لمن يرغب في 

م بإتاحتها ويساعد البرنامج على حل مشكلة زيادة عدد المتعلمين وزيادة اقبالهم على التعل االستفادة
التعليمية من خالل األنشطة اإلجرائية  المادةخارج الحدود المكانية وتعمل أيضا على إثراء 

  المصاحبة لها. 

  :والذى ينص علىللبحث يتحقق صحة الفرض األول من خالل العرض السابق و 

للمجموعة التجريبية )التعليم الهجين  يًا بين القياسين القبلى والبعدىتوجد فروق دالة إحصائ"  
) قيد البحث( والتحصيل المعرفى  الجوانب المهاريةتعلم  بإستخدام منصة مايكروسوفت تيمز( فى

 "ى.لصالح القياس البعدفي السباحة اإلنقاذ  بعض مهاراتل

 :والذى ينص على الثانىالفرض نتائج  ومناقشة عرض :ثانيا
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 (1جدول )
بعض مهارات تعلم فى الضابطة  القبلي والبعدي للمجموعة القياسينداللة الفروق بين 

 .التحصيل المعرفىو  في السباحة ذاإلنقا
 42ن =                                 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
قيمة "ت" 

 وداللتها

نسبة 
 التحسن

% 
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 0..60 ٭06.01 1.60 5.6 0..1 6.5 درجة متر 011سباحه 

 0.55. ٭6.55 1.51 0.56 .1.0 1.06 درجة م56سباحه تحت الماء

 51.50 ٭01.51 1.55 6..0 1.66 1.06 درجة م56سباحه علي الظهر بدون ذراعين

 006.0 ٭0..06 1.11 5 1.51 1.56 درجة م56بينالجنسباحه 

 061 ٭..05 1.10 5 1.55 1.51 درجة سباحه االنقاذ والنزول عمودي

 000.0 ٭05.06 1.15 0.. 1.5 0.16 درجة م56م+ السباحة 56إنقاذ الدميه

 ..005 ٭05.0 1.60 6.. 1.15 0.5 درجة سحب الزميل والتعامل خارج الماء

 051.5 ٭61.0 1.110 . 1.10 0.56 درجة المسكات خارج الماء

 0.50. ٭10.65 1.05 05.5 5.00 05.0 درجة التحصيل المعرفي

 1512* دال عند مستوى                    3512 =  1512عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة
بين القياسين القبلى  1512وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (2) من جدول يتضح

 قيد البحث والتحصيل المعرفي مهارات اإلنقاذ فى السباحةتعلم فى  ضابطةالوالبعدى للمجموعة 
 لصالح القياس البعدى.

وترجع الباحثة تلك الفروق والتأثير اإليجابى لنتائج القياس البعدى للمجموعة الضابطة إلى 
ون أن الطريقة التقليدية المتبعة بالكلية تهتم بالمادة التعليمية )مراحل األداء الفنى للمهارات( وهنا يك

ذ، من خالل إعطاء مهارات اإلنقاللمعلم الدور األساسى فى الطريقة التقليدية المتبعة فى تدريس 
فكرة واضحة عن كيفية األداء الصحيح وكذلك عمل نموذج للمهارة بواسطة المتعلم ثم إعطاء 
مجموعة من التدريبات المتدرجة من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب وتصحيح 
األخطاء والتوجيه األمر الذى أدى إلى تحسن مستوى أداء طالبات المجموعة الضابطة فى مهارات 

 ذ قيد الباحثة باإلضافة لتحصيلهن المعرفي.إلنقاا

محمد سعد زغلحول وآخحرون (،39)م(3113)مهدى محمود سالم" هذا يتفق مع ما أشار إليهو 
الطريقدددة التقليديدددة فدددى التعلددديم تعدددود عليهدددا الطدددالب خدددالل مراحدددل التعلددديم أن  علدددى(20)(م4002)

المختلفة، ومدن خاللهدا يسدهل علديهم تحصديل بعدض المقدررات النظريدة والتطبيقيدة لقيدام المعلدم بهدذه 
 تعديل سلوك المتعلم بالممارسة والتمرين حتى يحدث التكيف فى المواقف الجديددةالمهمة، وفيها يتم 



19 
 

 

لدددى األسدددلوب التقليددددي يتصدددف بدددأن المعلدددم ذو أهميدددة كبيدددرة وهدددو المحدددور الرئيسدددى فدددي واالعتمددداد ع
   .العملية التعليمية وأن هذا األسلوب له تأثيرا إيحابيا على مستوى أداء المتعلمين في عملية التعليم 

م( علدى أن الدتعلم الحركدى هدو 3113) أبوعبحده"السحيد حسحن "وهذا ينطبق مدع مدا أشدار إليده 
التغير فى األداء أو السلوك الحركى كنتيجة للتدريب والممارسة وليس نتيجة للنضج أو التعب وغير 

 .(2: 2) لك من العوامل التى تؤثر على األداء أو السلوك الحركى تأثيرًا وقتياً ذ

محمححححد عفيفححححى مايسححححة "  النتددددائج مددددع مددددا توصددددلت إليدددده دراسددددات كددددل مددددنه ذوتتفددددق هدددد
شرح اللفظي وأداء الالمتبع) أن إستخدام البرنامج (31م()3192)"منار خيرت على"،(21م()4028)

 .والتحصيل المعرفى ذمهارات اإلنقا متعل فيللمجموعة الضابطة له تأثير إيجابى  (ذج العمليالنمو 

 :والذى ينص على للبحث الثانيوبذلك يتحقق صحة الفرض 

مر( واإحصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة )التعلم باألتوجد فروق دالة "  
 في السباحة اإلنقاذ لبعض مهارات والتحصيل المعرفىفى تعلم الجوانب المهارية )قيد البحث( 

 "ىلصالح القياس البعد

 الثالثالفرض نتائج  ومناقشة عرض :ثالثا
 (0جدول)

 بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة الفروق  داللة
 الجوانب المهارية والمعرفية لمهارات اإلنقاذ فى السباحةبعض فى 

 42ن=
   المهارات االساسية

 والتحصيل المعرفي

وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة "ت" 

المتوسط  وداللتها
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 ٭.1.. 1.60 5.6 1.65 0.1 درجة متر 011سباحه 

 ٭0..0 1.51 0.56 1.50 5.1 درجة م56سباحه تحت الماء

 ٭5.5 1.55 6..0 1.51 5.60 درجة م56سباحه علي الظهر بدون ذراعين

 ٭5.01 1.11 5 1.11 5.6 درجة م56بينالجنسباحه 

 ٭5..5 1.10 5 1.51 5.06 درجة االنقاذ والنزول عموديسباحه 

 ٭01.00 1.15 0.. 1.65 0.5 درجة م56م+ السباحة 56إنقاذ الدميه

 ٭00.05 1.60 6.. 1.15 0.0 درجة سحب الزميل والتعامل خارج الماء

 ٭0... 1.110 . 0.10 0.5 درجة المسكات خارج الماء

 ٭5..11 1.05 05.5 1.00 15.0 درجة التحصيل المعرفي

 1512* دال عند مستوى                  35199 =  1512عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة
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 يينالبعد القياسين بين 1512 مستوى  عند إحصائياً  دالة فروق  وجود (2) جدول من يتضح
 التحصيلقيد البحث و  السباحة فى اإلنقاذ مهاراتتعلم بعض  فى والضابطة التجريبية تينللمجموع
 .التجريبية المجموعة لصالح المعرفى

التجريبية إلى  وترجع الباحثة تلك الفروق والتأثير اإليجابى لنتائج القياس البعدى للمجموعة
تعلم مهارات ل  Microsoft Teams التعليم الهجين باستخدام منصة مايكروسوفت تيمزاستخدام 

والدمج بين التعليم عملية مهارية معرفية نشطة، ي أنتج ذوال والتحصيل المعرفى في السباحة ذاإلنقا
االلكترونى والتعليم وجها لوجه حيث يتم عرض النواحى التعليمية والفنية واالخطاء وطرق إصالحها 

مما يزيد الحماس لدى الطالبات وعرض الصور ومقاطع الفيديو وتوفير التغذية الراجعة للمتعلم 
انها اتاحت الفرصة للطالبات للتحول من االصغاء للتفاعل في  لتعلم المهارات قيد البحث حيث

 التعلم فهى تساعد على تنظيم المعلومات مما يزيد استيعاب وتحصيل الطالبات.

أن التعليم الهجين (2م()4008جمال على الدهشان، مجدى محمد يونس)حيث يشير كال من     
على األجهزة لكترونى ولكنه يعتمد اإلشكل من أشكال التعليم Microsoft Teamsالمدعم بمنصة

الالسلكية مثل الهواتف النقالة حيث أنه يخلق فرصا عديدة إلحداث التفاعل واجراء التعلم التعاونى 
بين الطالب بعضهم البعض وبين الطالب والمعلم والذى ال تحققه بعض الطرق األخرى بهذه 

 المعلومات في اى وقت وأى مكان.ريع مع شبكة إمكانية التواصل الس الكفاءة العالية ويتيح للمتعلم

 على التدريس بالطريقة المعتادة أوالتعليم الهجين ستخدام النتائج تفوق التدريس بإ وأظهرت
مصطفى "، "محمد سعد زغلول" لك معذ(، ويتفق ج العمليذ)الشرح اللفظي وأداء النمو  التقليدية
المهارات الحركية فى المجال فى تعليم  (التقليديةالمعتادة )أن الطريقة ( 20) (م4002) "السايح

اإلتجاهات وبضرورة تجاوبها مع ، البد وأن تتغير للوفاء بأغراض التربية وأهدافها الحديثدةالرياضى 
  وتلبية التزايد الكمى فى أعداد المتعلمين.الحديثة فى التدريس وتكنولوجيا التعليم، 

 "مححححى محسححححن أبححححو النححححور"النتددددائج مددددع مددددا توصددددلت إليدددده دراسددددات كددددل مددددن ه ذوتتفددددق هدددد
سددداهم  التعلدديم الهجدددينأن إسدددتخدام  (،94)(م3131) "محمححود عبحححدالعزيز أحمحححد "(، 33()م3139)

 بطريقة إيجابية في تعلم بعض المهارات الحركية والتحصيل المعرفي ألفراد المجموعة التجريبية

 :والذى ينص على الثالثوبذلك يتحقق صحة الفرض 
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 عتين التجريبية والضابطة فى تعلمتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجمو  "
لصالح  فى السباحة اإلنقاذ لبعض مهارات والتحصيل المعرفىالجوانب المهارية )قيد البحث( 

 "ة المجموعة التجريبي

 اإلستخالصات والتوصيات:
 اإلستخالصات:أوال :  

 أهداف وفروض البحث والنتائج التي تم التوصل إليها يمكن استخالص ما يلي:في ضوء 
بعض تعلم  على  Microsft teamsالمدعم بمنصة  م الهجينيم التعلإستخدايؤثر  -9

  .وزيادة التحصيل المعرفى  فى السباحة )قيد البحث( مهارات اإلنقاذ
فى  مهارات اإلنقاذ تعلم بعض إيجابيًا علىتأثيرًا  يؤثر إستخدام أسلوب التعلم باألمر -3

 .التحصيل المعرفى السباحة وزيادة 
كان أكثر إيجابية وتأثيرا من   Microsft teamsالتعليم الهجين المدعم بمنصة أسلوب  -2

 .وزيادة التحصيل المعرفى فى السباحة مهارات اإلنقاذاالسلوب التقليدى على تعلم بعض 
 التوصيات:ثانيا: 
 ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصى الباحثة بما يلى:فى  

تعلم وإتقان مهارات ل Microsft teamsالتعليم الهجين المدعم بمنصةأسلوب إستخدام   -9
 لطالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.اإلنقاذ وزيادة التحصيل المعرفى 

 Microsftالتعليم الهجين المدعم بمنصة أسلوب تطبيق البرنامج التعليمى باستخدام  -3
teams  أخرى ورياضات أخرى.على مراحل دراسية 

اإلهتمام بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة فى  -2
 الطريقة التقليدية فى التدريس. جمودوذلك لتفادى س مختلف جوانب مهارات اإلنقاذ تدري

أسلوب التعليم الهجين المدعم بمنصة إجراء المزيد من البحوث التجريبية بإستخدام  -8
Microsft teams  ومقارنته باألساليب التدريسية األخرى، وإختيار األسلوب المناسب

 ( لمهارات اإلنقاذ فى السباحة.معرفية – ا لتعلم الجوانب المختلفة )تطبيقيةمنه

ين بالمجال الرياضى على كيفية استخدام التعليم الهجين عقد دورات تدريبية لصقل العامل -2
 .Microsft teamsالمدعم بمنصة 

عقد ورش عمل عن أساليب التدريس الحديثة والتى يكون فيها موقف الطالب ايجابيا  -1
 تفاعليا وليس متلقيا فقط.
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