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  اإلنفوجرافيك إستخدام على قائم تعليمى برنامج تأثير
 البطن  على الزحف سباحة اداء مستوى على

 نادية محمد طاهر شوشه )*(
 أميرة قطب غريب )**(

 ناديه حسن السيد زغلول )***(
 إيمان حسن الهادى حسن)***(الباحثة 

 : البحث ومشكلة  مقدمة
  األفراد   على   تفرض   التى  والمتطلبات   التغيرات   من   كثيرا  المعلوماتية   عصر   فى  الحياة   تشهد       

  العملية   على   القائمون   يواجه  كما ,  العصر  لهذا  والمعرفية  والتقنية  التكنولوجية  المتغيرات   مع   التعامل
  على   الحصول  فى   طالبهم   قدرات   لتنمية   سعيا   التقنية   المتغيرات   هذه  مع   التعامل   واقع   التعليمية 
 .  المختلفة  مصادرها من بأنفسهم المعرفة
  نظريات   وظهور  السريع  والتكنولوجي  العلمي  التغير  مع   أن  (م2008)   عزمى  نبيل   ويذكر        

  المعلم  من  كل  أداء  وتطوير  تحسين   الضروري  من  جديدة،أصبح  وتعليميه  تدريسية   واستراتيجيات 
  أو   وسائل  كانت   سواء  التربوية   والتجديدات   التغيرات   متطلبات   يلبي  بما  التعليمي  الموقف  في   والمتعلم 
 ( 98:  8.)  تدريسية  استراتيجيات   أو  تعليمية  تقنيات   أو أدوات 
  لعرض   جديد   مرئ  شكل  إلضفاء   محاولة   فى  المتنوعة   بتصميماته  اإلنفوجرافيك  فن   ظهر   وقد         

  ألنها   جدا   هامة  اإلنفوجرافيك  تصميمات   أن   حيث ,    القارئ   إلى   جذابة   بصورة  والبيانات   المعلومات 
 ( 63:    7.)   المعقدة والمعلومات  البيانات  تجاه   التفكير فى األفراد  طريقة  تغير  على  تعمل

  التعليمية   العملية  فى   قويا  دورا  يلعب   اإلنفوجرافيك  أن  إلىمDur   (2014  )ديور  ويشير        
  الطالب   إبداع   تشجيع  يمكنه   كما   مبسط   بشكل  الفهم   وصعبة   المعقدة  المفاهيم   يشرح   أن   يستطيع  حيث 
 ( 351:   15.) بهم   الخاص  اإلنفوجرافيك  وتصميم  إنشاء على   حثهم  خالل من  وذلك
  المعلومات   مدخالت   اإلنسان   يستقبل   حيث   الفعالة  البصرية   العناصر   من   يعتبر   واإلنفوجرافيك         
  لدى  المعرفة  مدخالت   وهى (  التذوق  –الشم  –اللمس  –السمع  –البصر)  الخمس   الحواس  طريق   عن 

  األخرى   األربع  الحواس  عن  البصر  حاسة  خالل  من  أفضل  بشكل  المعلومات   يستقبل  أنه  إال  اإلنسان
  يقوم   بل  النص   من   أسرع   الصور   بمعالجة  العقل   يقوم   حيث   بصريا  موجه  اإلنسان  عقل   من/  50و

  فى   أطول   وقتا   ويأخذ   خطى   بشكل   النص   يعالج   ولكنه   واحد   آن   فى   جميعا  الصور   بمعالجة   العقل
 ( 204:  12.) الصور  عن   النص  من المعلومات  على   الحصول
  تبسيط   فى  مهم   دور  من   به  يتميز  بما   والمتحرك  الثابت   بنمطيه  اإلنفوجرافيك  فن  ظهر  وقد         

 ( 613:    13.)  البيانات  من  الهائلة الكميات  قراءة فى والسهولة المعلومات 
  أهمية   تحتل   السباحة  رياضة   أن   ( م2001)  زكى  على,    ندا  محمد  طارق  من   كالا   يشير   و        
  السنوات   في  فيها   الكبير  التقدم   مقدار  ظهر   والتي   األخرى   الرياضات   أنواع   سائر  بين   من  متميزة 
  والقادة   واألطباء  العلماء  اتفق  ولقد   عام   بعد   عاما    القياسية  األرقام  تحطيم  يتوالى  حيث   األخيرة 

  العالية   للقيم   المرموقة   المكانة   هذه   وترجع   الرياضات   رياضة   تعتبر   السباحة  أن   علي   الرياضيون 
  السباحة   في   الكبيرة  المميزات   جانب   وإلي   ممارسيها   يكتسبها   التي  واجتماعيا    ونفسيا    بدنيا    المتعددة

 ( 48:    4.)  والعالمية  األولمبية  الدورات  في  بارزة  مكانة  تحتل  فإنها
 : البحث مشكلة
  على  يعتمد   التطبيقى  الجانب   من   السباحة   تعليم  ان   الحظت   كمعلمة  الباحثة  عمل  خالل  ومن      
  نموذج   وتقديم  المعلمة  شرح   على  يعتمد   والذى  المتبع  هو(  النموذج  أداء  –  الشرح)  األوامر   أسلوب 
,    المتعلمين   بين  الفردية   الفروق   يراعى  ال  الذى   األمر   الشائعة   األخطاء  بعض   وتصحيح  للمهارة
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  إلى   يؤدى  مما   بفاعلية   لإلشتراك   المتعلمين   إهتمام   جذب   على   األوامر   أسلوب   قدرة  عدم   وكذلك
  المهارية   النواحى  فى   ملحوظ  الغير   والتقدم  بالمادة  الخاصة  للمعلومات   الطرق  تلك   تقديم   فى   قصور
 .    فاعلية أكثر المتعلم ولجعل,   المتعلمين  مستوى  فى  تغييراا  تحدث   أن شأنها  من التى
  تكنولوجيا  و   التدريس  طرق   إستراتيجيات   من  اإلستفادة   ضرورة   الباحثة   رأت   ذلك  على  وبناءاا       
  عامة   بصفة  والسباحة  الحركى  التعلم  فى  وفعالة  مختلفة  تعليمية   بيئات   تصميم  فى  المختلفة   التعليم

 .   خاصة بصفة   البطن  على الزحف  وسباحة
  الفنى   الحس  إلى   باإلضافة   التقنية  المستحدثات   دمج   إلى   يسعى   اإلنفوجرافيك   أن  الباحثة   وترى       

  ورسومات   صور   صورة   فى   ومشوق   ومترابط   وموجز   جديد   بشكل   المعلومة  تقديم   فى   واإلبداعى 
  إستراتيجية   وضع   من   البد   فكان  إيجابية  مواقف  إيجاد   خالل  من.  فيديو   ومقاطع   ومتحركة   ثابتة 

ا  محوراا  يكون  ان للمتعلم تتيح   تعليمية  .  التعليمية  للعملي أساسيا
  سباحة   فى  اإلنفوجرافيك  إلستخدام   محاولة  أنه   فى  الحالى   البحث   أهمية  تتضح  سبق  ومما       

ا ,    البطن  على   الزحف   على   الزحف  سباحة  وتعلم   تعليم   طرق   فى  التطور  بضرورة   الباحثة  من  إيمانا
  إستخدام   بحث   أى  يتناول   لم   المرجعية   الدراسات   الى   والرجوع   الباحثة   علم   حدود   وفى ,    البطن 

  تأثير "    البحث   بهذا  القيام   إلى   الباحثة   دعا  مما  البطن   على   الزحف   سباحة  تعليم   فى   اإلنفوجرافيك 
 "             عمان  بسلطنة  البطن على   الزحف سباحة  تعليم   على اإلنفوجرافيك  إستخدام

 هدف البحث: 
  سباحة   اداء  مستوى  على   اإلنفوجرافيك  إستخدام  على   قائم   تعليمى   برنامج   تأثير التعرف على         
 .   البطن على  الزحف

 البحث: فروض 

 أداء  مستوى   في   التجريبية  للمجموعة   البعدي  و  القبلي  القياسين  بين   احصائيا   دالة  فروق  توجد  •
 .   البعدي القياس لصالح  البطن على   الزحف سباحة 

  أداء  مستوى  في   الضابطة   للمجموعة  البعدي  و   القبلي   القياسين  بين   احصائيا  دالة  فروق   توجد  •
 .   البعدي القياس لصالح  البطن على   الزحف سباحة 

  في   والضابطة   التجريبية  البحث   لمجموعتي   البعديين   القياسين   بين  احصائيا  دالة  فروق   توجد  •
 .   البعدي القياس  لصالح البطن  على  الزحف سباحة  أداء مستوى
 : البحث مصطلحات

 Infographic:    اإلنفوجرافيك • 
  يسهل   مصورة   رسوم  الى   المعقدة   والمعلومات   البيانات   تحويل   الى   يشير  تقنى  مصطلح   هو         
  الهامة   الوسائل  أحد   وهو ,    النصوص   من   الكثير  قراءة   الى  الحاجة  دون   إستيعابها   يراها   من   على 

ا   المعلومات   لعرض   جاذبية   وأكثرها   األيام   هذه   والفعالة    فهى ,    اإلجتماعية   الشبكات   عبر   خصوصا
 ( 98:    16.) المتلقى  الى وتوصيلها   المعلومة عرض  فى  والتسلية ,  السرعة ,  السهولة  بين   تدمج

 :العربية  الدراسات المرجعية 

واّخرون  سو  •   على   االنفوجرافيك  إسهام بعنوان    ( 17) (م2014)Sudakov,I et a دكاف 

بهدف    المناخ   بعلم  الرياضات   دمج   عملية  فى  المعلومات   ترتيب   تسهيل   إسهام   على  التعرف , 

, واستخدم    المناخ  بعلم   الرياضات   دمج   عملية   فى  المعلومات   ترتيب   تسهيل  على  االنفوجرافيك 

  بإستخدام  عالجها تم  الطالب   منها   عانا  التى  الصعوبات , على عينة من    التجريبى الباحث المنهج  

, وكانت أهم النتائج     المكتوبة الدراسية المواد  ضمن تكون  بصرية  تعليمية  كوسيلة اإلنفوجرافيك

  على   الطالب   ساعد   الذى  األمر  العديدة  للمعلومات   موجز  عرض   من   يمكن  االنفوجرافيك  أن

 .   أوضح بشكل  المعلومات  ترتيب 
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  االداء   تعلم  على  اإلنفوجرافيك   تقنية  استخدام   فعالية بعنوان    ( 5)  (م2016) سالم محمد  •
بهدف    الطويل  الوثب   لمسابقة   المعرفي  والتحصيل   المهاري   تقنية   استخدام   فعالية  معرفة , 

, وإستخدم    الطويل  الوثب   لمسابقة    المعرفي   التحصيل   المهاري   األداء  تعلم   على   اإلنفوجرافيك 
المنهج   اهم    الثالثة   الفرقة   طالب   من   طالب (  70), على عينة قوامها    التجريبى الباحث  , ومن 

  األداء  مالحظة   بطاقة   أبعاد   على   داللة   ى مستو  عند   إحصائية   داللة   ذات   فروق   وجود النتائج  
  القياس   لصالح  التجريبية  للمجموعة  الهواء  فى  المشي  حركة   وأداء   الطويل   الوثب   لمسابقة  الفني

     .  البعدى

 اإلنفوجرافيك   تقنية  على   قائم   العلوم  في  تعليمي   برنامج   أثر بعنوان  ( 3)( م2017)  ابراهيم رضا •
  التالميذ   لدى  لالستخدام  والقابلية   البصري  التفكير   مهارات   وتنمية   العلمية   المفاهيم   اكتساب   في

ا   المعاقين   قائم   العلوم  فى  تعليمى  برنامج  أثر  عن   الكشف, بهدف     اإلبتدائية  المرحلة  فى   سمعيا
  والقابلية   البصرى  التفكير   مهارات   وتنمية   العلمية   المفاهيم   اكتساب   فى   اإلنفوجرافيك   تقنية   على 

الباحث   اإلبتدائية  المرحلة فى ًسمعيا  المعاقين   التالميذ  لدى  لالستخدام واستخدم  ,    التجريبى , 

( ,  12-9)   بين  ما   أعمارهم   تتراوح   ًسمعيا   المعاقين    التالميذ   من   تلميذ (  30) على عينة قوامها  

النتائج   أهم     تالميذ    درجات    متوسطى   بين    بين    إحصائية    داللة   ذات   فروق  وجود وكانت 
  المجموعة   لصالح  االبعدى  التطبيق  فى  الضابطة   المجموعة   ودرجات    التجريبية   المجموعة 
  التفكير   واختبار   لالستخدام،  القابلية  ومقياس  ،  العلمية  المفاهيم   أختبار:  من  كل  فى  التجريبية
 . البصرى 

  والمتحرك   الثابت   بنمطية   اإلنفوجرافيك   استخدام   فاعليةبعنوان    ( 9) (م2019)  عبدالحافظ  هبة  •
بهدف    القفز   طاولة   على   باليدين   األمامية   للشقلبة   والمهاري   المعرفي   التحصيل   على    التعرف , 
  والمهاري   المعرفي  التحصيل  على   والمتحرك  الثابت   بنمطية  اإلنفوجرافيك  استخدام  فاعلية  على

المنهج    القفز   طاولة   على  باليدين   األمامية   للشقلبة  الباحث  واستخدم  عينة    ى التجريب ,  على   ,
  تأثير   له   الثابت   اإلنفوجرافيك   إستخدام , ومن أهم النتائج     طالبة (  60) قوامها , على عينة قوامها  

  إستخدام,    القفز  طاولة  على باليدين األمامية  الشقلبة  مهارة  وتعلم  المعرفى  التحصيل  على  إيجابى
  األمامية   الشقلبة  مهارة   وتعلم  المعرفى  التحصيل   على  إيجابى  تأثير  له  المتحرك  اإلنفوجرافيك

 القفز  طاولة  على   باليدين

  على   اإلنفوجرافيك  وسيلة   باستخدام  تعليمي  برنامج   تأثير   بعنوان   (1)   ( م2020)   السيسى   إيمان •
,    السادات   مدينة  جامعة   الرياضية  التربية   كلية   طالبات   لدى   الطويل   الوثب   سباق   أداء  مستوى 
  سباق   أداء  مستوى  على  اإلنفوجرافيك  وسيلة باستخدام   تعليمي  برنامج  تأثير    على   التعرف بهدف  
, استخدم الباحث المنهج    السادات  مدينة جامعة الرياضية التربية كلية  طالبات  لدى الطويل  الوثب 

  التعليمى   البرنامج, وكانت اهم النتائج    االولى  بالفرقة  طالبة (  40), على عينة قوامها    التجريبى
  اإلنجاز   ومستوى  المهارى  األداء  مستوى   على   إيجابى   تأثير   له   االنفوجرافيك  اسلوب   بإستخدام
 .  الطويل  الوثب  سباق  فى للطالبات  الرقمى

 إجراءات البحث :

 : منهج البحث
 إحتتداهما لمجمتتوعتين التجريبتتى التصتتميم بإستتتخدام التجريبتتى المتتنهج الباحثتتة إستتتخدمت  
 .البحث  هذا لطبيعة لمناسبته وذلك( البعدى – القبلى) القياس بإستخدام ضابطة واالّخرى تجريبية
 :البحث وعينة مجتمع
  عددها   ويبلغ  بعمان  العالمية  الرواد   بمدرسة  اإلبتدائى  الرابع  الصف  تالميذ   البحث   مجتمع  يمثل        

المجموعة    سحب   تم   تلميذ (  30)   قوامها   وبلغ   العمدية   بالطريقة   البحث   عينة  إختيار   تم ,    تلميذ (  55)
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)  تلميذ (  15)  قوامها  يبلغ  التى  التجريبية   قوامها  يبلغ  التى  الضابطة  والمجموعة  تلميذ  15,   )  ,
  البحث   عينة   خارج  ومن  للبحث   األصلى  المجتمع  نفس  من  اإلستطالعية   الدراسة  عينةياالضافة الى  

 . ( تلميذ نظراا لحالتهم الصحية  13وتم استبعاد ) ميذ تل( 12)  قوامها يبلغ  و  األساسية
 التوصيف اإلحصائى لمجتمع البحث :

   قيد البحث متغيرات ال تجانس مجتمع البحث في 

قامت الباحثة بحساب معـامـل االلـتـواء بداللة كل من المـتوسط الحسابي والوسـيط واالنحراف        

   .( 1، كما يتضح في جدول )قيد البحث اري لعـينة البحـث في المتغيرات المعـي
 ( 1جدول )

 السن(   -الوزن –تجانس مجتمع البحث فى متغيرات النمو)الطول  

 42التوصيف االحصائي لمجتمع البحث في المتغيرات قيد البحث        ن=

( جدول  معامل  1يوضح  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  لعينة (  االلتواء 

البحث في متغيرات النمو والذكاء، والمتغيرات البدنية ومستوي األداء المهارى لسباحة الزحف على  

( االمر الذي يشير 3البطن، حيث يتضح ان قيم معامالت االلتواء لعينة البحث انحصرت ما بين )±  

 الى اعتدالية توزيع العينة وتجانسها في هذه المتغيرات.

 الضابطة( في جميع المتغيرات : -مجموعتى البحث )التجريبيةتكافؤ 

 الضابطة(  فى متغيرات )السـن  –قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بين مجموعتى البحث )التجريبية        

 – الوــدرا العضــلية للــذراعين - الوــدرا العضــلية للــرجلين - الســرعة الوصــوى - الــوزن – الطــول –

حركات  - ضربات الرجلين - الطفو واالنزالق على البطن -  التوازن  –  فقالتوا  –  المرونة  –  الرشاقة

مستوي أداء سباحة الزحف علـى الـبطن( قيـد البحـث ا كمـا يتضـح فـى   -  التنفس المنتظم  -  الذراعين

 ( .2جدول )

  

 المتغيرات  م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

 الوسيط
معامل  
 االلتواء

 0.91- 9.60 0.23 9.53 سنة  السن  1
 0.83 142.00 3.97 143.10 سم الطول 2
 1.13 40.00 3.94 41.48 كجم الوزن 3

 0.85 10.00 1.27 10.36 ثانية  السرعة القصوى 1
 0.21 139.00 2.39 139.17 سم القدرة العضلية للرجلين  2
 0.60 3.38 0.10 3.40 متر  العضلية للذراعين القدرة  3
 0.31- 39.00 2.77 38.71 ثانية  الرشاقة  4
 0.22- 8.00 0.95 7.93 درجة  المرونة  5
 0.30- 30.00 1.88 29.81 ثانية  التوافق  6
 0.29- 13.00 2.15 12.79 ثانية  التوازن 7

 2.23 1.00 0.74 1.55 درجة  الطفو واالنزالق على البطن 1
 0.45 1.00 0.80 1.12 درجة  ضربات الرجلين 2
 1.11 1.00 0.70 1.26 درجة  حركات الذراعين 3
 0.49- 1.00 0.74 0.88 درجة  التنفس المنتظم  4
 0.45 1.50 0.66 1.60 درجة  مستوي أداء سباحة الزحف على البطن  5
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   (2جدول )

 داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياسات القبلية في  

 15=2=ن1متغيرات النمو والمتغيرات البدنية ومستوي األداء        ن

 =   0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوي داللة 

  ( جدول  من  التجريبية  2يتضح  البحث  مجموعتي  بين  احصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم   )

النمو والمتغيرات البدنية ومستوي األداء المهارى، مما يدل على تكافؤهم في  والضابطة في متغيرات  

 هذه الوياسات. 

 ثالثاً: وسائل جمع البيانات : 

 استطالع اّراء الخبراء :

 قامت الباحثة بإعداد استمارات استطالع اّراء الخبراء لتحديد :       

 ( 3دنية المستخدمة قيد البحث.مرفق)استمارا إستطالع راّي الخبراء حول أهم اإلختبارات الب •

 (  5قيد البحث. مرفق) فى سباحة الزحف على البطن توييم مستوى األداء إستمارا  •

 (  8إستمارا إستطالع راي الخبراء حول اإلطار الزمنى للبرنامج التعليمى الموترح. مرفق) •

 ( 7استمارة تسجيل البيانات:مرفق )

 األجهزة واألدوات المستخدمة : 

شريط قياس االطوال   -ميزان طبي لوياس الوزن )كجم(  -هاز ريستاميتر لوياس الطول )سم( ج •

كرات   - كرات يد  -مدرجة لوياس المرونة مسطرا  -ساعة إيواف  -أقماع بالستيك  - )سم(

 طباشير .  -حاسب اّلى  - حمام سباحة  -صافرا  -طبية 

 اإلختبارات المستخدمة قيد البحث  

 ( 5اإلختبارات البدنية : مرفق )

قامت الباحثة باإلطالع على الدراسات المرجعية والمراجع العلمية المتخصصة بهدف تحديد أهم        

( خبراء 9اإلختبارات البدنية الخاصة بالسباحة ا ثم قامت الباحثة بوضعها فى إستمارا لعرضها على )

بدنيـة المرتبطـة ( ا لتحديـد أفضـلها فـى قيـاس الوـدرات ال1فى مجال السباحة وطرق التدريس مرفق )

 ( يوضح ذلك3) بالبحث ا وجدول

 المتغيرات  م
قيمة   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 ±ع س ±ع س )ت( 

 0.45 0.25 9.53 0.22 9.49 السن  1
 0.19 4.64 143.47 4.31 143.80 الطول 2
 0.04 4.75 42.00 4.06 41.93 الوزن 3

 0.55 1.35 10.60 1.23 10.33 السرعة القصوى 1
 0.15 2.49 139.27 2.29 139.13 القدرة العضلية للرجلين  2
 0.56 0.09 3.39 0.10 3.37 القدرة العضلية للذراعين  3
 0.05 2.99 38.73 3.18 38.67 الرشاقة  4
 0.55 1.07 8.00 0.86 7.80 المرونة  5
 0.27 2.02 29.67 1.88 29.47 التوافق  6
 0.23 2.43 12.73 2.22 12.93 التوازن 7

 0.23 0.74 1.53 0.64 1.47 الطفو واالنزالق على البطن 1
 0.18 0.80 1.07 0.92 1.13 ضربات الرجلين 2
 0.24 0.77 1.20 0.80 1.27 حركات الذراعين 3
 0.24 0.56 0.80 0.92 0.87 التنفس المنتظم  4
 0.23 0.72 1.66 0.63 1.60 مستوي أداء سباحة الزحف على البطن  5
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 ( 3) جدول
 نتائج إستطالع آلراء الخبراء حول أهم اإلختبارات التى تقيس 
 9ن=          القدرات البدنية الخاصة بسباحة الزحف على البطن

 اإلختبارات  القدرات البدنية م
عدد اّراء 

 اإلتفاق 

النسبة 

 المئوية

اإلختبارات 

 المختارة البدنية 

1 

 √ %100 9 م  من البدء العالى30اختبار العدو  السرعة 

ياردا   50عدو   4 44.44%   

ث10اختبار الجرى فى المكان   3 33.33%  

 المرونة  2
 √ %88.88 8 الوقوف  من لألمام  الجذع ثني

  %55.55 5 طوالً  الجلوس من لألمام  الجذع ثني
ً  الرجل فتح اختبار %44.44 4 جانبا   

 الرشاقة  3

 √ %100 9 م 4.75×3الجرى الزجزاجى  
ث10الخطوا الجانبية   3 33.33%  
م 10×4الجرى اإلرتدادى    5 55.55%  

 التوازن 4
  %55.55 5 الثماني  الشكل اختبار

 √ %100 9 الوقوف على مشط الودم
ً  بالودمين الوقوف %44.44 4 العارضة  على مستعرضا   

 التوافق  5
 √ %100 9 الدوائر المرقمة 

%44.44 4 الوثب بالحبل لألمام   

  %55.55 5 رمى وإستوبال الكرات  

6 
قدرة  

 الذراعين

%44.44 4 الشد ألعلي    
كجم 1رمي كرا طبية زنة   8 88.88% √ 

  %33.33 3 رمي كرا يد بالوثب ألقصي مسافة

 قدرة الرجلين 7
  %33.33 3 اختبار الوثبات المتتالية

%44.44 4 الوثب العمودي من الوقوف والركبتين نصف ثني    

 √ %88.88 8 الوثب العريض من الثبات 

       ( الودرات  3يتضح من جدول  تويس  التى  أهم اإلختبارات  الخبراء حول  نتائج إستطالع راّى   )

الخاصة   السباحة  البدنية  باإلختبارات برياضة  والمشرفين  الخبراء  والسادا  الباحثة  إرتضت  حيث  ا 

 ( إختبارات . 7فأكثر ا ولود أسفرت نتائج إستطالع راّى الخبراء عن )   %80الحاصة على  

 (10نى بسباحة الصدر : مرفق ) تقييم مستوى األداء الف

 إعداد البرمجية التعليمية بإستخدام االنفوجرافيك )إعداد الباحثة(:

باإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة فى رياضة رياضة السباحة مثل  الباحثة  قامت   

)  كالً من , على زكى  ندا  )  (5م()2001طارق محمد  بشير سعد  بغرض   (,11م()2013, صالح 

تتعلق بطريوة   والتى  البطن ،  الزحف على  بسباحة  بتعلم مستوء االداء  المتعلوة  العلمية  المادا  وضع 

تصميم   بهدف  وذلك   ، للمهارات  الفنى  األداء  وكذلك  بها،  الخاصة  والمعلومات  الحركى  األداء 

 البرمجية التعليمية من خالل: 

 رمجية التعليمية الموترحة : مراعاا االسس التالية عند تصميم وانتاج الب       
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 خصائص النمو لهذا المرحلة السنية .  •

 .تالميذ مبدأ الفروق الفردية بين   •

 التدرج من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب . •

 إشباع حاجات التلميذات من الحركة و النشاط .  •

 للتعلم .  تالميذ إستثارا دوافع   •

 تناسب محتواها التعليمى مع أهدافها .  •

 تحويق قدراً من الشعور بالسعادا و التشويق . •

 توافر عوامل األمن و السالمة عند إستخدام البرمجية .  •

على         الزحف  سباحة  تدريس  فى  المتخصصة  العلمية  المراجع  بعض  باإلطالع  الباحثة  قامت 

 -وذلك عند وضع المحتوى التعليمى للبرمجية حيث روعى فية :, البطن

 . االهداف التى تسعى البرمجية الى تحويوها أن يتناسب مع  •

 . و مناسب للمرحلة السنية تالميذ الأن يكون مالئما لخبرات  •

 أن يشتمل على أكثر من نموذج لتوصيل و تأكيد المعلومات .  •

 .  الدقة العلمية و الصياغة اللغوية •

 ومن ثم أمكن إختيار المحتوي التعليمي الذي يتكون من : 

 " :  قانون السباحةالجزء النظرى "  .أ

 ويشمل على بعض المعارف والمعلومات المرتبطة سباحة الزحف على البطن .        

 الجزء العملى )مستوى األداء( : .ب

وفى ضوء أهداف البرمجية و األهداف السلوكية واألسس التى تووم عليها و المحتوى التعليمى         

 ا موضع التنفيذ .أمكن للباحثة تصميم البرمجية التعليمية ووضعه

 بناء )مراحل البرمجية التعليمية( :  . ج 

فى          إتفوت  حيث   ، به  تعرض  الذى  النهائى  بالشكل  تخرج  أن  قبل  مراحل  بعدا  تمر  أنها  وجد 

الذى  العمل  التنفيذ وخطوات  المضمون وأساليب  بالطبع إختلفت فى  تبنى عليها ولكنها  التى  األسس 

خال من  يستخدمون  و  األفراد  المستحدثات  ينفذها  و  األجهزا  و   " "المحتوى  التعليمية  المواد  لها 

 . صل المحتوى التعليمى الى التلميذ التكنولوجية المختلفة فى البيئات التعليمية حتى ي 

البرمجة( وقد وجدت الباحثة انة عند الويام    –التجهيز   –وتتمثل هذا المراحل فيما يلى )التصميم        

بتصميم البرمجية فانة البد أوال من عمل السيناريو الخاص بالبرمجية ووجدت انة يمر بعدا مراحل  

 ويندرج سيناريو البرمجية تحت مرحلة التصميم . 

 مرحلة التصميم:  .د

ت الباحثة بتصميم البرمجية التعليمية الموترحة باستخدام االنفوجرافيك  لتعلم مستوى االداء  قام       

لسباحة الزحف على البطن  ، حيث قامت الباحثة لتصميم العمل قيد البحث بإستخدام الحاسب االلى  

لت رجمتة  بتصميم وإعداد سيناريو البرمجية فى ضوء أهداف البحث المرغوب الوصول إليها تمهيداً 

 الى الصيغة التنفيذية للبرمجية وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية : 

على   ✓ السيناريو  إشتمل  وقد  االلى  بالحاسب  التعلم  خصائص  ضوء  فى  البرمجية  محتوى  تنظيم 

 صفحات المودمة ، االهداف ،التعليمات االرشادية للتلميذا بوائمة اإلختبارات االساسية. 

: وهى ✓ التعليمى  االّلى   المحتوى  الحاسب  المتعلم فى عرضها على شاشة  يتحكم  التى  الصفحات 

 بالتتابع و التفرغ الذى يختارا طبوا للتعليمات و الدرس المحدد . 

تم إعداد هذا السيناريو فى صورتة المبدئية وعرضة على السادا الخبراء وذلك بهدف إستطالع   ✓

ط وضع  بضرورا  فأفادوا  السيناريو  هذا  محتوى  فى  التعليمية  راّيهم  والخطوات  األداء  ريوة 
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البحث و كذلك ضرورا وضوح قيد  التلميذ   للمهارات  المدمجة وتعريف  العمل    المراحل  بطبيعة 

وضع   ضرورا  كذلك  و  المودمة  صفحات  بداية  فى  تعليمات  صورا  فى  البرمجية  إطار  فى 

لية التعلم بناء على  األهداف العامة و السلوكية لمستوى االداء ، وكيفية إستخدام البرمجية فى عم

 ما سبق .

 -وقد راعت الباحثة المعايير واألسس التى يجب مراعتها أثناء تصميم البرمجية مثل :

والذى تمثل فى تحديد هدف البرمجية و ترجمتها إلى أغراض سلوكية توضح   األساس التربوى : -

 مدى ما تم تحويوة وما لم يتم من األغراض الموضوعة .  لوك محدد يبين للمعلمة و التلميذ س

- : التقنى  التعليمية فى صورا إطارات و شاشات    األساس  المادا  تنظيم  تمثل فى عملية إعداد و 

 التعلم من خالل برمجية الحاسب االّلى .توود المبتدئين لمتابعة 

تمثل فى تحديد و إختيار المادا العلمية حول سباحة الزحف على البطن و التى    األساس العلمى : -

لتزويد   التعليمية  البرمجية  بالمحتوى    تالميذ التودمعا  المتعلوة  المهارات  و  الخبرات  و  بالمعارف 

 التعليمى . 

 رمجية تم تنظيمة فى أجزاء رئيسية هما : بعد تحديد المحتوى التعليمى للب

ع مستمر و بدون تدخل  المودمة : وهى الشاشات التى يتم عرضها من خالل الحاسب االّلى فى تتاب ✓

أثناء العرض ا يتضمن هذا الجزء رؤية جديدا ، التوديم ، اإلعداد ، اإلشراف ، كيفية    من التلميذ 

 التعامل مع البرمجية .

 البرمجية .أهداف  ✓

 نص معلوماتى و لوطات فيديو.  السباحة مودمة عن  ✓

 تعليمات اإلستخدام .  ✓

 وجميع ما سبق يمكن تخطيه حتى نصل إلى الوائمة الرئيسية للمحتوى التعليمى :        

 : الخطوات التعليمية لسباحة الزحف على البطن . المحتوى التعليمى .ه

مهار        أو  للعب  قاعدا  كل  نهاية  التوويمية  وبعد  االسئلة  بعض  على  تحتوى  شاشة  هناك  يكون  ا 

 -اإلجابة عليها حتى يمكنها اإلستمرار فى متابعة التعلم ويتم ذلك كاالّتى : التالميذ يجب على 

 التقويم الداخلي : .و

وذلك بعد اإلنتهاء من كل   التالميذ يتم عرض مجموعة من األسئلة و اإلستفسارات يجيب عليها         

محور من محاور التعليم داخل البرمجية ، وداخل المحور المهارى فيتم أيضا عرض مجموعة من  

 االسئلة بعد تعلم كل مرحلة من المراحل قيد البحث .

 ز.التقويم الخارجي : 

 قامت الباحثة بتقويم مدى فاعلية المحتوى التعليمى للبرمجية من خالل :        

 إستخدام توييم مستوء األداء قيد البحث . ✓

 ( 9ح.تصميم إطارات البرمجية )السيناريو(:مرفق ) 

ضمنتة من أغراض معرفية و مهارية و تحديد مراحل التعليم ي وما  بعد تحديد المحتوى التعليمى         

الب التى  فى  األساسية  الوحدا  اإلطار  يمثل  ، حيث  إطارات معلوماتية  و توصيفها فى صورا  رمجية 

  جموعة من المعلومات تظهر للتلميذ تتكون منها البرمجية ، وهو ما يعرض على الشاشة من خالل م

فى إطار واحد شاشة واحدا سواء كان نص معلوماتى مكتوب أو لوطات من شرائط فيديو أو صور  

 ثابتة مصحوب ذلك بالصوتيات أو بدونها أو قد تكون أحد هذا الوسائط أو بعضها مجتمعة .

o  النص المكتوب بإستخدام برنامجMicrofoft word 2010  -  لوطات الفيديو .  -الصور الثابتة 

o  الصوتي . التعليق 
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 ط.صياغة إطارات البرمجية :

التعليمية          البرمجية  إطارات  صياغة  عند  اللفظية  وغير  اللفظية  اللغتين  الباحثة  إستخدمت 

الموترحة ، حيث إستخدمت اللغة اللفظية فى كتابة محتوى اإلطارات من نصوص معلوماتية ، بينما  

التعزيزات  بعض  توديم  وفى  وموسيوى  وأشكال  ورسومات  من صور  اللفظية  غير  اللغة  إستخدمت 

إطارات ك لجميع  كخلفية  الهادئة  الموسيوى  كماإستخدمت  إنفجار،  صوت  أو  تصفيق  صوت  حدوث 

 المحتوى التعليمى للبرمجية .

 ى. اإلستجابة :

صحيحة يتم تعزيزها بشكل مباشر لفظياً على الشاشة من خالل إصدار   إذا كانت إستجابة التلميذ        

" اشخاص  من  تصفيق   " وهو صوت  البرمجية  من  أجبت   صوت  لود   ،  " "تهانينا  عبارا  وتظهر 

االجابة الصحيحة ، اضغط على هذا المربع الستكمال البرنامج التعليمى " وتووم البرمجية بالذهاب  

إلى الوائمة الرئيسية للتعلم وذلك لتحديد قاعدا اللعب أو المهارا التالية للتعلم ، هذا التعزيز االيجابى  

تكرار   امكانية  من  ويشعرن    التالميذ يزيد  لها  يتعرضون  مرا  كل  فى  فيها  المرغوب  لالستجابة 

 بنجاحهن فى الموقف التعليمى الذى يواجهونة ، وبذلك تزداد دوافعهم التعلم من خالل البرمجية . 

 : ك.تحكم التلميذ

البرمجة تتيح للتلميذات  فرصة فى تعلمها عن قصد من خالل عرض المحتوى و التنول خالل          

شاشتها ، مع التحكم فى وقت عرض المحتوى و السماح بتكرار العرض بالسرعة التى تناسب قدرتها  

 ، كذلك التحكم فى وقت اإلستجابة على السؤال "المثير " حسب قدرتها وسرعتها الذاتية . 

 

 ل.عملية البرمجة : 

البرمجة          بعملية  للويام  وذلك  االّلى  الحاسب  مجال  فى  الخبراء  ببعض  باإلستعانة  الباحثة  قامت 

  " برنامج  االّلى عن طريق  السريان  power point2003بالحاسب   / التدفق  إعداد خريطة  الى    "

flowchart  البرنا بالبرمجيه ا وكذلك  الخاصة  تنفيذ االوامر  تتابع  يتم من خاللها  التطبيوى  التى  مج 

الذى يسمح بإعداد المادا التعليمية وتنفيذها دون     "Auther ware professional 2.0.0"للتأليف  

الحاجة إلى معرفة ايه معلومات تخصصية دقيوة فى البرمجة ، كما توفر فرصة التحاور المباشر بين  

 ".  keyboardمن خالل إستخدام لوحة المفاتيح "  التالميذ 

 م.أنشطة تعليمية تقوم بها المعلمة : 

 قبل البدء فى التعامل مع برمجية األجهزة اللوحية التعليمية :   ✓

البرمجية ،         يتم من خاللها شرح مكونات  التجريبية  للمجموعة  لمدا اسبوع  تاهيلية  دورا  عمل 

ستووم   ما  وتوضيح  وشرح   ، بالبرمجية  العالقة  ذات  وملحواتة  إستخدامها  عند وكيفية  التلميذات  به 

 إستخدامهم ألى من هذا الملحوات ، وكيفية عمل البرمجية و الفكرا التى تهدف اليها . 

 أثناء إستخدام البرمجية التعليمية المقترحة ووفق خصائص كل نمط تعليمى :  ✓

 اليوظة و الوقوف فى مكان يسمح لها بمالحظة كل تلميذا أثناء تعلمها .  -

 وقت الحاجة . الميذ لتلتوديم العون والمساعدا  -

 الذين قد يكونوا متعسرين أثناء تعلمهم ولكن يخجلوا من طلب المساعدا. التالميذ مالحظة  -

بها   - المكلفين  ألدوارهن  متفهمين  وأنهم  جيد  بشكل  وظائفهن  يؤدون  التلميذات  أن  من  التأكد 

 وينفذونها بصورا صحيحة وفق خصائص كل نمط تعليمى بنشاط و فاعلية . 

 ( 11البرنامج التعليمى قيد البحث: مرفق)رابعاً: 

بعمــل إســتمارا إســتطالع رأى الخبــراء حــول اإلطــار العــام لتنفيــذ البرنــامج  قامــت الباحثــة 

 التعليمى.
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 بناء البرنامج المقترح: • 

  الهدف العام للبرنامج:

 هو معرفة تأثير إستخدام اإلنفوجرافيك على تعليم سباحة الزحف على البطن بسلطنة عمان.       

 ديد األهداف العامة للبرنامج :  تح - 
قامت الباحثة بتحديد األهداف العامة للبرنامج في ثالثة أهداف طبواً لجوانـب الـتعلم وتتمثـل فيمـا      

 يلي:

 هدف عام معرفى: •

 توظيف المعارف والمفاهيم المرتبطة بسباحة الزحف على البطن . التلميذ ستطيع يأن  

 هدف عام مهارى: •

 أداء سباحة الزحف على البطن . ستطيع التلميذ يأن  

 هدف عام وجدانى: •

آراء وإتجاهــات إيجابيــة نحــو إســتخدام البرمجيــة التعليميــة بإســتخدام  كــون التلميــذ يأن  

 االنفوجرافيك فى تعلم سباحة الزحف على البطن .

تم صياغة األهداف العامة للبرنـامج التعليمـى فـى صـورا أهـداف سـلوكية يمكـن مالحظتهـا  

 وقياسها وتمثلت فيما يلى:

 األهداف المعرفية: -أ

 على بعض المصطلحات الشائعة المستخدمة فى بسباحة الزحف على البطن. تعرف التلميذ يأن  -

 على األداء الفنى الصحيح بسباحة الزحف على البطن.  تعرف التلميذ يأن  -

 على المحددات األساسية عند تعلم المهارات.   تعرف التلميذ يأن  -

التلميذ يأن   - المسابوات   تعرف  وعمل  البطن  على  الزحف  بسباحة  المرتبطة  الووانين  بعض  على 

 بينهم. 

 األهداف المهارية: -ب    

 األعمال المطلوبة كما شرحت لهم في البرمجية التعليمية  .  التالميذ ؤدي يأن  -

 أداء المهارات قيد البحث .  التالميذ تون يأن  -

 النواحي المهاريه و الفنيه أثناء أداء بسباحة الزحف على البطن .  التالميذ راعي يأن  -

التكنيك األمثل لألداء والمحافظة علي وضـع الجسـم السـليم أثنـاء أداء سـباحة   التالميذ مارس  يأن   -

 .الزحف على البطن

 األهداف الوجدانية: -ج    

 توجيهات المعلمة أثناء تعلم بسباحة الزحف على البطن . توبل التلميذ يأن  -

 بإيجابية أثناء تعلم المهارات قيد البحث. شارك التلميذ يأن  -

 نفسها وتحدد مستواها أثناء آداء المهارات. ويم التلميذ يأن  -

بنوـاط الوـوا أثنـاء األداء بسـباحة الزحـف علـى الـبطن وتصـحيح نوـاط الضـعف   هتم التلميـذ يأن   -

 ء بمستواها.لإلرتوا

 دافعية الوصول إلى مستوى عالى أثناء التعلم. متلك التلميذ يأن  -

 إعجابها بالتمرينات وطريوة تنفيذها. بدى التلميذ يأن  -
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 أسس وضع البرنامج:  • 

 مالئمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات أفراد عينة البحث. -

 توافر اإلمكانات واألدوات المستخدمة فى البرنامج. -

 يراعى البرنامج خصائص النمو لهذه المرحلة.أن  -

 أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافه. -

 بما يسمح بإستثارا دوافعهم. التالميذ أن يتحدى محتوى البرنامج قدرات  -

 أن يتميز البرنامج بالبساطة والتنوع. -

 مرونة البرنامج وقبوله للتطبيق العملى. -

 ى المركب.التدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إل -

 .ميذ أن يراعى الفروق الفردية بين التال -

 يكسب التلميذات المعارف المرتبطة بسباحة الزحف على البطن. -

 يراعى عوامل األمن والسالمة عند التطبيق. -

 فى وقت واحد. التالميذ أن يتيح البرنامج فرصة لالشتراك والممارسة لكل  -

 أخطائهن.وتعديل  التالميذ يساعد فى توويم مستوى  -

 الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج : •

       ( على  يشمل  بحيث  البرنامج  بإعداد  الباحثة  )8قامت  بواقع  أسابيع  فى  2(  تعليمية  وحدا   )

( التعليمية  الوحدا  وزمن  ا  )90اإلسبوع  وجدول  ا  وحدا   لكل  دقيوة  الزمنى  7(  التوزيع  يوضح   )

 لنموذج للوحدا التعليمية لعينتى البحث . 

 ( 8مرفق ) اإلطار الزمنى للبرنامج التعليمى المقترح :

لتنفيذ          الالزمة  الزمنية  الفترا  لتحديد  الخبراء  راّى  إلستطالع  إستمارا  بإعداد  الباحثة  قامت 

 البرنامج التعليمى الموترح .  

       ( لتنفيذ  4وجدول  الالزمة  الزمنية  الفترا  تحديد  فى  الخبراء  السادا  اّراء  يوضح  البرنامج  ( 

 التعليمى الموترح لتلميذات الصف الرابع االبتدائى . 
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 ( 4جدول )

 نتائج إستطالع رأى الخبراء حول تحديد الفترة الزمنية ألجزاء  

 9البرنامج والنسبة المئوية لتحديد التوزيع الزمنى للبرنامج             ن=                   

 التكرار  المقترحات   محتوي البرنامج المقترح   م
النسبة  

 المئوية 
 المحتوى المختار 

1 

 

 تحديد الفترة الكلية للبرنامج 

 

  % 55.55 5 أسابيع )شهر ونصف( 6

 √ % 100 9 أسابيع )شهرين( 8

  % 44.44 4 أسابيع)شهرين( ونصف( 10

2 

تحديد عدد الوحدات 

التعليمية اليومية في  

 االسبوع الواحد

 

 √ % 100 9 وحدتان 

  % 55.55 5 وحدات  3

  % 33.33 3 وحدات  4

3 

 

تحديد زمن الوحدة التعليمية 

 خالل البرنامج التعليمي 

 

 √ % 100 9 دقيوة  90

  % 22.22 2 دقيوة  60

  % 44.44 4 دقيوة  45

       ( جدول  من  البرنامج  4يتضح  ألجزاء  الزمنية  الفترا  تحديد  حول  الخبراء  استطالع  نتائج   )

 ( بنسبة مئوية قدرها  الباحثة  للبرنامج  حيث إرتضت  الزمنى  التوزيع  لتحديد  المئوية  ( %80والنسبة 

 للبرنامج ا وقد أسفرت النتائج االّتى : فأكثر من آراء الخبراء فى التوزيع الزمنى 

 أسابيع )شهرين(. 8الفترا الكلية للبرنامج :  •

 ( وحدا . 2الوحدا التعليمية اليومية خالل اإلسبوع الواحد : )  •

 ( دقيوة .90زمن الوحدا التعليمية اليومية فى اإلسبوع الواحد : )  •

 المجموعة الضابطة:  

الضابطة    المجموعة  تعليم  )الشرح  تم  الوحدا  –بأسلوب  داخل  التدريس  النموذج(  ويتم  أداء 

أثناء  السليمة  العلمية  األسس  مراعاا  تم  وقد   ، العملى  النموذج  وأداء  اللفظى  الشرح  فى  يتمثل  الذى 

  :التطبيق ، وتم مراعاا التالى عند تنفيذ تجربة البحث 

 التعلم. قيام الباحثة بالعملية التعليمية لتوحيد متغير  •

 مراعاا عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر مجموعة دون األخرى بفارق التوقيت. •

 تجهيز األدوات الالزمة ومكان التطبيق .  •

 المجموعة التجريبية:  

األعمال    بعد  االنفوجرافيك  بإستخدام  التعليمية  البرمجية  التجريبية  المجموعة  إستخدمت 

( دقيوة ، 90( أسابيع بواقع )وحدتين تعليميتين( أسبوعيا لمدا )8ذ )اإلدارية ا وقد إستغرقت مدا التنفي

( ق ، ثم 15حيث تم ضبط األعمال اإلدارية ومشاهدا البرمجية التعليمية أوالً وكانت مدا المشاهدا )

 استكملت إجراءت الوحدا التعليمية . 
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 ساليب التقويم المستخدمة:أ •
 التمهيدى:التقويم المبدئى أو  .أ

يتم قبل البدء فى تنفيذ الوحدات التعليمية الخاصة بتعلم سباحة الزحف على الـبطن ، ويعطـى  

، ويتم ذلك من خـالل التطبيـق   دأ منها التلميذ يبوالنوطة التى  معلومات مهمة عن تحديد مستوى التعلم  

 الوبلى ألدوات الوياس وهي توييم مستوى االداء .

 هائى:التقويم الختامى أو الن .ب

يتم هذا النوع فى نهاية التفاعل مع البرنامج التعليمى ، للوقوف على ما تـم تحويوـه مـن أهـداف،        

فـى جوانـب الـتعلم  ميـذ وقد تم ذلك التوويم من خالل تطبيق أدوات الوياس لتوريـر مـدى تحصـيل التال

 المختلفة ، كما يلى:

 قيد البحث. توييم مستوى أداء سباحة الزحف على البطن •
 
 

 : خامساً: الدراسة االستطالعية
م الى االثنين الموافق 1/3/2021االثنين الموافق دراسة اإلستطالعية فى الفترا من  أجريت ال 

الصف الرابـع اإلبتـدائى مـن مجتمـع   ميذ على عينة إختيرت بالطريوة العشوائية من تالم  8/3/2021

 . ( تلميذ 12بحث األساسية وقوامها )البحث وخارج عينة ال

بــإجراء دراســة إســتطالعية للتعــرف علــى النــواحى اإلداريــة والفنيــة  حيــث قامــت الباحثــة 

 والتنظيمية الخاصة بتطبيق اإلختبارات قيد البحث ، والتى تم تحديدها فيما يلى:

    ياسات .التأكد من سهولة الو •

 إختيار األماكن المناسبة إلجراء الوياسات . •

   تحديد زمن إجراء الوياسات . •

 الثبات( . –التأكد من المعامالت العلمية لإلختبارات )الصدق  •

 التأكد من مدى مالئمة اإلختبارات والوياسات المستخدمة . •

 التعرف على مدى صالحية األدوات واألجهزا المستخدمة قيد البحث .  •

 المعامالت العلمية لالختبارات البدنية واالختبارات المهارية قيد البحث :

 معامل الصدق .

قامت الباحثة بحساب صدق االختبارات باستخدام طريوة صدق التمايز بين مجمـوعتين مــن       

يمـثلن فريـق السـباحة بالمدرسـة  ( تلميـذ 12) محـداهما مميـزا وعـددهمتساويتين فـي العـدد أ  ميذ التال

وهـي عينـة البحـث االسـتطالعية مـن نفـس   ( تلميـذ 12)  مى غير المميـزا وعـددهوالمجموعة األخر

 ( .5كما يتضح في جدول )مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ، 
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 ( 5جـدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة 

 12=  2=ن1ن                        في االختبارات البدنية قيد البحث

 2.074=  0.05الجدولية عند مستوى * قيمة )ت( 

( الجدول  من  مستوي  5يتضح  عند  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  المجموعتين    0.05(  بين 

البدنية قيد البحث، ولصالح المجموعة المميزا مما يشير إلي  المميزا وغير المميزا في االختبارات 

 صدق االختبارات البدنية فيما تويس.

 الثبات: 
بفارق زمني قامت   التطبيق  باستخدام طريوة تطبيق االختبار وإعادا  الثبات  الباحثة بحساب 

العين على  وذلك  )يومين  وعددها  االستطالعية  تلميذ 12ة  العينة    (  وخارج  البحث  مجتمع  نفس  من 

،   األساسية حيث طبق نفس االختبارات وتحت نفس الظروف وباستخدام نفس األدوات والمساعدين

( يبين معامالت ثبات اختبارات  6وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين التطبيوين األول والثاني، وجدول ) 

 المتغيرات البدنية قيد البحث. 
 ( 6جدول )

 الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين المتوسط 
 12التطبيق األول والثاني لالختبارات البدنية                ن=

 0.576=  0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين  6يوضح جدول )

والثاني لالختبارات البدنية حيث يتضح وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين  التطبيق األول  

 االختبارات البدنية
 المجموعة غير المميزة   المميزةالمجموعة 

 قيمة )ت( 
 ع س ع س

 * 3.55 1.24 10.08 0.75 11.63 متر من البدء المنطلق  30اختبار العدو 
 * 11.93 2.57 139.08 1.19 149.27 اختبار الوثب العريض من الثبات

 * 3.18 0.10 3.41 0.48 3.88 كجم من مستوي الكتف 1اختبار رمي كرة طيبة زنة 
 * 5.65 2.09 38.75 1.26 34.59 م 4.5×   3اختبار الجري المكوكي بطريقة بارو 

 * 3.45 0.95 8.00 0.62 9.18 أختبار ثنى الجذع من الوقوف 
 * 4.43 1.68 30.42 0.37 28.12 اختبار الدوائر المرقمة 

 * 6.39 1.83 12.67 0.97 16.66 اختبار الوقوف على مشط القدم 

 االختبارات البدنية
معامل   التطبيق الثاني التطبيق االول 

 ع س ع س االرتباط
 * 0.93 1.11 9.83 1.24 10.08 متر من البدء المنطلق  30اختبار العدو 

 * 0.92 2.32 139.50 2.57 139.08 اختبار الوثب العريض من الثبات
 * 0.96 0.09 3.45 0.10 3.41 كجم من مستوي الكتف 1اختبار رمي كرة طيبة زنة 

 * 0.90 1.76 38.25 2.09 38.75 م 4.5×   3اختبار الجري المكوكي بطريقة بارو 
 * 0.89 0.75 8.25 0.95 8.00 أختبار ثنى الجذع من الوقوف 

 * 0.88 1.56 29.92 1.68 30.42 اختبار الدوائر المرقمة 
 * 0.93 1.27 13.17 1.83 12.67 اختبار الوقوف على مشط القدم 
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التطبيق األول والثاني لالختبارات البدنية قيد الدراسة األمر الذي يشير إلى ثبات االختبارات  

 المستخدمة قيد البحث. 

 سادساً: اإلجراءات التنفيذية للبحث : 
 القياس القبلي :

وتوييم          البدنية  اإلختبارات  في  األساسية  البحث  عينة  علي  الوبلي  الوياس  بإجراء  الباحثة  قامت 

م الى يوم  2021/ 9/3يوم الثالثاء الموافق  زحف على البطن قيد البحث ا وذلك  مستوى أداء سباحة ال

 . م 2021/ 3/ 11الخميس الموافق 

 تنفيذ البرنامج التعليمي : 

قامت          والضابطة(  )التجريبية  البحث  مجموعتى  تكافؤ  من  الباحثة  تأكدت  أن  تجربة بعد  بتنفيذ 

 .م 5/2021/ 6  الخميسم الى يوم 2021/ 3/ 14يوم األحد الموافق البحث األساسية فى  

 القياسات البعدية:   

الضابطة    المجموعتين  من  كالً  على  الموترح  التعليمى  البرنامج  تطبيق  من  اإلنتهاء  بعد 

فى   وذلك   ، البحث  قيد  البطن  على  الزحف  سباحة  فى  البعدى  الوياس  إجراء  تم    االحد والتجريبية 

 .م 2021/ 5/ 11الموافق  الثالثاءم الى 2021/ 5/ 9الموافق 

 سابعاً: المعالجات اإلحصائية: 
هذا         استخدمت في  التي  للمتغيرات  المختلفة  الوياسات  وتسجيل  البيانات  بعد جمع  الباحثة  قامت 

الـفـروض  صـحـة  مـن  والـتـأكد  األهـداف  لتحويق  المناسبة  اإلحصائية  المعالجات  بإجراء  البحث 

اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  اآللي  الحاسب  وكذلك  اإلحصائية  الووانين  تم  و  ”SPSS“باستـخـدام 

 حساب ما يلي : 

 . Mean المتوسط الحسابي . 

 . Median الوسيط . 

 . Standard Deviation االنحراف المعياري .

 . Skewness معامل االلتواء . 

 . Paired Samples T Test اختبار داللة الفروق )ت( .

 . Correlation (person) معامل االرتباط البسيط )بيرسون( . 

 . Percentage of Progress التحسن. نسب 

 0,05وارتضت الباحثة بمستوي معنوية 
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 أوالً عرض النتائج:

 عرض نتائج الفرض األول : 

 ( 7جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسين القبلي والبعدي 

 15للمجموعة التجريبية في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن      ن=  

 2.145= 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
الوبلي  ( المتوسط الحسابي  7يوضح جدول )  الوياسين  واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين 

والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن، حيث يتضح وجود فروق  

بين الوياسين الوبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوي اداء سباحة الزحف على   دالة إحصائياً 

 البطن ولصالح الوياس البعدي.

 
 (1) شكل

 الفرق بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي اداء سباحة

 الزحف على البطن للمجموعة التجريبية  
 عرض نتائج الفرض الثانى : 

 ( 8جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسين القبلي والبعدي 

 15للمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن      ن=  

 2.145= 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 االختبارات المهارية  
وحدة  
 القياس 

 القياس البعدي القياس القبلي 
 قيمة )ت( 

 ع س ع س

 * 39.24 0.35 9.12 0.64 1.47 درجة الطفو واالنزالق على البطن 
 * 30.54 0.24 8.89 0.92 1.13 درجة ضربات الرجلين 
 * 30.05 0.46 8.68 0.80 1.27 درجة حركات الذراعين
 * 24.09 0.66 8.16 0.92 0.87 درجة التنفس المنتظم 

 * 31.81 0.58 8.88 0.63 1.60 درجة مستوي أداء سباحة الزحف على البطن 

 االختبارات المهارية 
وحدة  
 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 قيمة )ت(

 ع س ع س

 * 25.33 0.42 7.29 0.74 1.53 درجة  الطفو واالنزالق على البطن 

 * 21.64 0.63 6.96 0.80 1.07 درجة  ضربات الرجلين 

 * 25.77 0.27 6.82 0.77 1.20 درجة  حركات الذراعين 

 * 21.47 0.91 6.93 0.56 0.80 درجة  التنفس المنتظم 

على   الزحف  سباحة  أداء  مستوي 
 البطن 

 0.72 1.66 درجة 
6.85 0.75 18.68 * 
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الوبلي  ( المتوسط الحسابي  8يوضح جدول )  الوياسين  واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين 

والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن، حيث يتضح وجود فروق 

بين الوياسين الوبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة الزحف على   دالة إحصائياً 

 البطن ولصالح الوياس البعدي.

 
 (2شكل )

 الفرق بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي اداء سباحة

 الزحف على البطن للمجموعة الضابطة  
 عرض نتائج الفرض الثالث : 

 ( 9جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية 

 15والمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن      ن=  

 2.145= 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين الوياسين البعديين  ( المتوسط الحسابي  9يوضح جدول ) 

وجود  يتضح  حيث  البطن،  على  الزحف  سباحة  اداء  مستوي  في  والضابطة  التجريبية  للمجموعة 

سباحة  اداء  مستوي  في  والضابطة  التجريبية  للمجموعة  البعديين  الوياسين  بين  إحصائياً  دالة  فروق 

 للمجموعة التجريبية. الزحف على البطن ولصالح الوياس البعدي 

 االختبارات المهارية 
وحدة  
 القياس 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة )ت(

 ع س ع س

 * 12.52 0.42 7.29 0.35 9.12 درجة  الطفو واالنزالق على البطن 

 * 10.71 0.63 6.96 0.24 8.89 درجة  ضربات الرجلين 

 * 13.05 0.27 6.82 0.46 8.68 درجة  حركات الذراعين 

 * 4.09 0.91 6.93 0.66 8.16 درجة  التنفس المنتظم 

على   الزحف  سباحة  أداء  مستوي 
 البطن 

 درجة 
8.88 0.58 6.85 0.75 8.01 * 
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 (3شكل )

 الفرق بين القياسين البعديين والبعدي في مستوي اداء سباحة 

 الزحف على البطن للمجموعة التجريبية والضابطة  
 مناقشة الفرض األول للبحث :

       ( جدول  الوبلي  7يوضح  الوياسين  بين  )ت(  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط   )

والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن، حيث يتضح وجود فروق  

بين الوياسين الوبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوي اداء سباحة الزحف على   دالة إحصائياً 

 البطن ولصالح الوياس البعدي.

سباحة الزحف على البطن للمجموعة التجريبية إلى  هذا التودم في مستوي اداء    الباحثةوترجع          

إستخدام اإلنفوجرافيك الذى يوفر استخدام ألوان متنوعة وأسهم وخطوط مختلفة والتى من شأنها أن 

للمهارا المعروضة ا كما ساعد ترتيب المراحل الفنية من خالل الصور   ميذ تزيد إنتباه وتركيز التال

اإل بإستخدام  التتابعية  الوقت والرسومات  اتاحة  الى  االّلى  الحاسب  خالل  من  وعرضها  نفوجرافيك 

 الكافى والرؤية الواضحة . 

قدرا            من  زاد  مما  ا  متميز  بشكل  البحث  قيد  للمهارا  األداء  مراحل  استيعاب    التالميذ وكذلك 

على إدراك وإستيعاب الحركة المراد تعلمها نتيجة لوضوح شكل األداء وإمكانية العودا للجهاز لرؤية  

التلميذا  ذهن  فى  للمهارا  السليم  التصور  تكوين  على  ساعد  مما  ا  مرا  من  أكثر  الصحيح  النموذج 

والت اإليجابية  المشاركة  عن  فضالً  ا  أكبر  وقتاً  بالمعلومة  اإلحتفاظ  على  قبل والمساعدا  من  فاعل 

 . مع محتوى اإلنفوجرافيك التالميذ 

  ( 3م() 2017رضا ابراهيم )ا (4م() 2016محمد سالم )  كما يتفق ذلك مع نتائج دراسة كال من       

محور العملية    التلميذ إلى التأثير اإليجابى إلستخدام اإلنفوجرافيك  فى العملية التعليمية بحيث تجعل  

 .شداً ومهيئاً للجو التعليمى وهذا ما تسعى إليه التربية الحديثة التعليمية والمعلم موجهاً ومر 
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ومحتوى          أساليب  بتطوير  يسمح  ما  اإلمكانات  من  لها  ومستحدثاتها  التكنولوجيا  ساعدت  كما 

تحويق   على  االنفتاح  إلى  عليها  التوليدية  اآلليات  سيطرا  من  التعليم  نظم  وتحرير   ، التعليم  وأدوات 

وا بإنسانيته  التعليم  بين  االلتحام  تحوق  إذا  خاصة  معاً،  والكمية  النوعية  بآلياتها  أهدافها  لتكنولوجيا 

 المتطورا. 

إلية           أشارت  ما  مع  هذا  سالمويتفق  مصطفى  المستحدثات    م(2007)  وفيقة  استخدام  أن  إلى 

حيث   لتلميذ لبشكل كبير فهو يعتمد على المداخل الحسية    التلميذ التكنولوجية يساعد على تحفيز حواس  

إلى عنصر باإلضافة  واللمس  والبصر  السمع  يساعد على    يخاطب حاسة  فهو  وبالتالي  لدية  الحركة 

 ( 270:   9تحسن كفاءا هذه الحواس للمتعلم .)

  ميذ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الوياسيين الوبلي والبعدي لتالالباحثة  وترى         

وما   التعليم  فى  اإلنفوجرافيك  واستخدام  الروتينية  الطريوة  تغيير  إلى  يرجع  التجريبية  المجموعة 

األداء  أفضل لطريوة  فهم  التلميذات على  وألوان جذابة شجعت  يحتويه من صور ورسوم وتصاميم 

 . الصحيحة 

يشير          ) وهنا  شوقى  المتنوعة  م(2016محمد  بتصميماته  ظهر  اإلنفوجرافيك  محاولة    أن  فى 

أن   حيث  ا  جذابة  بصورا  البيانات  نول  أو  المعلومات  وعرض  لتجميع  جديد  مرئى   شكل  إلضفاء 

البيانات   تجاه  التفكير  فى  األفراد  طريوة  تغيير  على  تعمل  ألنها  جداً  مهمة  اإلنفوجرافيك  تصميمات 

توديم المناهج الدراسية والمعلومات ا وأنه من الفنون التى تساعد الوائمين على العملية التعليمية فى  

 ( 29:   6بأسلوب جديد وشيق .)

من          كالً  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  وبينروتتفق   Buket ,A & Pinar  بوكيت 

N(2014 ()سودكافو واّخرون   13م, )Sudakov,I et al  (2014()ياسمين شاهين , 16م  , )

 .  (8م() 2019عبدالحافظ)( , هبة 10م() 2019مريم السودانى ) 

 وهذه النتيجة تحقق كلياً صحة ما جاء به الفرض األول من فروض البحث والذي ينص :

البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى أداء   -توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي        

 . سباحة الزحف على البطن لصالح القياس البعدي  

 ني للبحث :مناقشة نتائج الفرض الثا

      ( جدول  الوبلي  8يوضح  الوياسين  بين  )ت(  وقيمة  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط   )

والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة الزحف على البطن، حيث يتضح وجود فروق 

بين الوياسين الوبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوي اداء سباحة   الزحف على  دالة إحصائياً 

 البطن ولصالح الوياس البعدي.

المتبعة    وترجع        الطريوة  يستخدم  الذى  المتبع  التعليمى  البرنامج  أن  إلى  النتيجة  تلك  الباحثة 

اللفظى   البحث   –)الشرح  قيد  البطن  على  الزحف  لسباحة  النظرى  الجزء  تدريس  فى  النموذج( 

إيجابى على مستوى نتيجة إعطاهم المعلومات والمعارف ا كل لتلميذات المجموعة الضابطة له تأثير  

والمعلومات   المعارف  تنمية  إلى  أدى  كما  ا  الحركية  للمهارات  وعميق  كامل  تصور  إلى  ادى  ذلك 

)الشرح   المتبعة  الطريوة  تلك  تعودهن على طبيعة  بجانب  ا  تربوية هادفة  لديهن من خالل مسارات 

 كل تلميذا متلوية لكل ما يوال لها .  النموذج( والتى تكون فيه –اللفظى 
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وتعتمد الطريوة المتبعة فى التدريس بشكل أساسى على إعطاء فكرا واضحة عن كيفية األداء        

السليم وتوديم المعارف والمعلومات المرتبطة بسباحة الزحف على البطن  قيد البحث من منطلق أنه  

إنتظام عملية البحث فى العملية التعليمية وجهود الوائم    البد من أن يجمع بين الممارسة والمعرفة وإلى

 . ( 1م()2020إيمان السيسى )ا ويتفق هذا مع نتائج دراسة  للتالميذ بالعملية التعليمية 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التدريس بالطريوة التوليدية والتى تعتمد على التوديم  اللفظى          

بالممارسة والتكرار للمهارات ، ثم   النموذج العملى ثم قيام التلميذ   هاراا وأداءمن قبل المعلمة عن الم

فرصة جيدا للتعلم    ل المعلمة ، كل ذلك يعطى للتلميذ توديم التغذية الراجعة وتصحيح األخطاء من قب

بات  مما يؤثر إيجابياً على مستوى أداء سباحة الزحف على البطن  لديهن وأيضاً تكرار األداء والتدري

المختلفة، مما جعلهم يؤدون سباحة الزحف على البطن  ، حيث تتميز هذه الطريوة بأن المعلمة هى 

الورارات،  وأن دور التال يودم    ميذ التى تتخذ  تلوى للمعلومات وتوليد األداء حسب النموذج الذى  هو 

 . لهن

النموذج         وأداء  اللفظي  )الشرح  التوليدية  الطريوة  في  المعلمة  أن  إلى  النتيجة  الباحثة  وتعزو 

تودم  كما  التعليمية  وخطواتها  البطن  على  الزحف  سباحة  حول  المعلومات  من  المزيد  تودم  العملي( 

أثناء    ميذ تودم للتال  معلومات عن األخطاء الشائعة التي قد تحدث أثناء األداء وبالتالي فأن أي معلومات 

 (       2م() 2020حمد الزياد)  دراسة نتائج وهذا يتفق مع,  الوحدا التعليمية

 : وهذه النتيجة تحقق كلياً صحة ما جاء به الفرض الثانى من فروض البحث والذي ينص

مستوى أداء  البعدي للمجموعة الضابطة في    -توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي         

 . سباحة الزحف على البطن لصالح القياس البعدي

 مناقشة الفرض الثالث للبحث :

( الوياسين  9يوضح جدول  بين  المعياري وقيمة )ت(  الحسابي واالنحراف  المتوسط   )

حيث   البطن،  على  الزحف  سباحة  اداء  مستوي  في  والضابطة  التجريبية  للمجموعة  البعديين 

دالة   فروق  وجود  في  يتضح  والضابطة  التجريبية  للمجموعة  البعديين  الوياسين  بين  إحصائياً 

 مستوي اداء سباحة الزحف على البطن ولصالح الوياس البعدي للمجموعة التجريبية. 

وترجع الباحثة سبب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى االداء  المهارى        

التصور الحركى الصحيح ألداء   ميذ التالوالتى ساعدت على إكساب  إلى إستخدام تونية اإلنفوجرافيك  

الوحدات   وفرت  حيث  مميز  بشكل  األداء  مراحل  إستيعاب  وأيضا  ا  البطن  على  الزحف  سباحة 

التعليمية المعدا بتونية االنفوجرافيك رسوم مسلسلة وصور فيديو موطعة لمراحل األداء من جوانبها  

لرؤية النموذج الصحيح أكثر من مرا فى الوقت الذى   ميذ رصة للتالالمختلفة ا فضالً عن غتاحة الف

وتعزيز   تحسين  فى  إيجابياً  راجعة  كتغذية  عليها  تحصل  التى  المعلومات  عائد  واستخدام  ا  تريده 

 ( 1م()2020إيمان السيسى )وهذا يتفق مع نتائج دراسة  .ميذ التالمواصفات وسرعة التعلم عند 
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)ويوضح          , هانى عبدالمنعم  أبو هرجة  مكارم   , أن تكنولوجيا التعليم    م(2001محمد زغلول 

أو مساعدته    التلميذ تهتم باستخدام تونيات تسهم في تجويد عملية التعليم والتعلم سواء باستثارا دافعيه  

ه أو تعزيز جهده حيث ، أو توديم مثيرات تعلم جديدا أو تنشيط استجابات   على استدعاء التعلم السابق

ينبغي التأكيد على التكنولوجيا ال كمعدات وأجهزا فوط وإنما على أنها طريوة في التفكير تهدف إلى 

األهداف تلك  إلى  الوصول  تسهيل  ما من شأنه  باستخدام كل  أفضل  نتائج  إلى  تبني    الوصول  ، ألن 

ير في طرق منهجية منظمة في اختيار تكنولوجيا التعليم في النظام التربوي يستدعي الحاجة إلى التفك

 ( 65: 5التونيات وتصميمها وتطويرها وإنتاجها واستخدامها استخداما واعيا مفيدا. )

في حين أن الطريوة التوليدية بإستخدام الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي التي خضع لها   

مجرد    ميذ تال أنهم  علي  إليهم  تنظر  الضابطة  فيكون  المجموعة  فوط،  للمعلومات  ومتلوين  مستوبلين 

 دورهم سلبي في العملية التعليمية مما يولل من دافعيتهم للتعلم.

سباحة الباحثة  وترجع          اداء  في  الضابطة  المجموعة  علي  التجريبية  المجموعة  تفوق  سبب 

ية األداء الصحيح إذا حتاج إلى رؤي  االنفوجرافيك نظراً إلن التلميذ   الزحف على البطن ، إلي استخدام

تطلب األمر ذلك حيث وفر االنفوجرافيك ذلك من خالل عرض المهارا بإستمرار دون توقف أو تعب 

إلى  ومات مما يزيد من دافعية التلميذ أو ملل وتتميز بالتجديد والبعد عن الروتين والعرض الشيق للمعل

المراح إلستيعاب  كبيرا  فرصة  للتلميذات  أتاح  هذا  كل  الرؤية  التعلم  خالل  من  لالداء  المتتابعة  ل 

الواضحة والوقت الكافي أثناء عرض سباحة الزحف على البطن كما أنها تمكن التلميذ من السيطرا  

التودم في مستوى أداء تال  ميذ والمشاركة اإليجابية والتفاعل مع مكونات االنفوجرافيك مما أدى إلى 

 .  المجموعة التجريبية قيد البحث 

 وهذه النتيجة تحقق كلياً صحة ما جاء به الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص: 

التجريبية والضابطة في         البحث  لمجموعتي  البعديين  القياسين  بين  دالة احصائيا  توجد فروق 

 .  مستوى أداء سباحة الزحف على البطن لصالح القياس البعدي

 نتاجات والتوصيات االست

 : اإلستنتاجات: أوالً 

 أداء  مستوى  في   التجريبية  للمجموعة  البعدي  -  الوبلي  الوياسين  بين  احصائيا  دالة  فروق  توجد  •

 .  البعدي الوياس لصالح البطن على الزحف سباحة

 أداء   مستوى  في   الضابطة  للمجموعة  البعدي  -  الوبلي  الوياسين  بين  احصائيا  دالة  فروق  توجد  •

 .  البعدي الوياس لصالح البطن على الزحف سباحة

  في   والضابطة  التجريبية  البحث   لمجموعتي  البعديين  الوياسين  بين  احصائيا  دالة  فروق  توجد  •

 . البعدي الوياس لصالح البطن على الزحف سباحة أداء مستوى

 على   الزحف  سباحة  تعليم  فى  إيجابى  تأثير  له  االنفوجرافيك  تونية  بإستخدام   التعليمى  البرنامج •

 . عمان  بسلطنة البطن
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 ً  : التوصيات: ثانيا

  على   الزحف  سباحة  تعليم  فى  االنفوجرافيك  تونية   بإستخدام  التعليمى  البرنامج  تطبيق  ضرورا •

 . عمان  بسلطنة البطن

  عامة   بصفة  مختلفة  سنية  مراحل  مع  مبتكرا   جديدا  أساليب   بإستخدام  مماثلة  دراسات   إجراء •

 . خاصة بصفة االبتدائية المرحلة لتلميذات 

  المنوطة   والمؤسسات   خاص   بشكل  التعليمية  االدارات   فى  والمحاضرات   الندوات   بإقامة  األهتمام •

 .المهارى االداء على االنفوجرافيك تونية إستخدام بأهمية  التوعية لزيادا الرياضة عن

  المهارات   تعلم  فى  االنفوجرافيك  تونية  استخدام  كيفية  على  والمعلمات   المعلمين  بتدريب   اإلهتمام •

 .  الرياضية

  المختلفة   االكترونية  والوسائل  الدراسية  الموررات   فى  اإلنفوجرافيك  تونية  توظيف  إمكانية •

 . والتالميذ  التلميذات  مع للتواصل

 صورا  الى  االّخرى   والرياضات   السباحة  تتضمنها  التى  والمعلومات   البيانات   بتحويل  االهتمام •

ً   وأكثر أسرع االستيعاب  يجعل مما اإلنفوجرافيك بإستخدام  مرئية  .  تشوقا
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