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 أتثري استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارة السباحة احلرة 
 ملخص البحث  
طالب ومت معرفة أتثري ( 24)أتثري استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارة السباحة احلرة على دراسة يف هذا البحث مت 

 احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارة السباحة احلرة . 
 ومن أهم االستنتاجات اليت توصل إليها الباحثون : 

األسلوب التقليدي املتبع يف قسم  من استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارة السباحة احلرة حقق نتائج أفضل - 1
 احلاصلة هلم .           الرتبية الرايضية وبشكل واضح من خالل نسبة التطور

التغذية الراجعة خارج وداخل محام السباحة بعد أداء التمرين مما يساعد ذلك على تصحيح  عمل احلاسوب على أعضاء – 2
  األخطاء.

استخدام النموذج الذي مت عرضه لتعلم مهارة السباحة احلرة اختصار املهارة وأجزائها بشكل واضح ومفصل داخل املاء ومن   – 3
 كل االجتاهات أفضل من النموذج احلي . 

:Abstract 

In this study the effect of usingthe computer as an aid in learning the skill of free swimming 

was influenced on (24) students. The effect of using the computer as an aid in learning the 

skill of free swimming was learned Among the most important conclusions reached by 

researchers:  

1 – Using the computer as an aid in learning the skill of free swimming achieved better 

results than the traditional method used in the Department of Physical Education  

and clearly through the rate of development occurring to them. 

2 – The computer worked on the members of the feedback outside and inside the pool after 

performing the exercise which helps to correct errors.  

3 - Using the model presented to learn the skill of free swimming The abbreviation the skill 

and its parts clearly and detailed inside the water and from all directions is better than the first 

model  . 
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 التعريف ابلبحث:  -1
 املقدمة ومشكلة البحث: -1-1

ما يشههد  عاملنها مهن تغيهريات سهريعة ومتالحقهة أدت إ  تغهري  مفههوم الرتبيهة احلديثهة وحثه  علهى السهعي إ  تطهوير التعلهيم وذلهك 
ابالعتمههاد علههى تكنولوجيهها التعلههيم مههن خههالل مهها يقدمههه مههن وسههائل تعليميههة حديثههةم وإن جمههاح العمليههة التعليميههة يف  ههال الرتبيههة 

كثههرية ومتعههددة ال تقتصههر علههى دور كههل مههن املههدرس والطالههب فحسههب بههل تتعههد  ذلههك لتشههمل دور   الرايضههية يعتمههد علههى عوامههل
األجههههزة والوسهههائل التعليميهههة م ومسهههاةة ههههذ  األجههههزة والوسهههائل يف تهههوفري  هههروي تعليميهههة مناسهههبة تالئهههم إمكانيهههة املهههتعلم والوقههه  

 املخصص للتعليم. 
ة التعليميههة ومههن الصههعب االسههتغناء عنههها وخاصههة يف تعلههيم بعهه  املهههارات إن الوسههائل التعليميههة أصههبح  ضههرورة يف العمليهه

الصعبة واليت متيزت هبا خصوصية السباحةم وتعلم املهارات أو احلركات يف رايضة السباحة خيتلف عن تعلم املهارات واحلركهات يف 
وسهها الههذي تهه د  فيههه ابقههي الرايضههات الرايضههات األخههر م مههن حيههث تعلههم مهاروهها تهه د  يف وسهها (تلههف كليهها  )املههاء( عههن ال

األخر م وتعد السباحة أحد الرايضات احملببة واملشوقة واملمتعة يف كثري من دول العامل ملا هلا من أةية متيزها عهن ابقهي الرايضهاتم 
املههارات حيث إهنا تكسب اإلنسان فوائد بدنية وصحية ونفسية واجتماعيةم والسهباحة مثلهها أي رايضهة أخهر  تقهوم علهى بعه  

األساسية اليت يف  موعها تشكل احلركهات األساسهية حلركهة السهباح داخهل املهاء وإن تعلمهها يعتهمل األسهاس ملزاولهة تيهع الرايضهات 
 املائية األخر .

أصبح  رايضة السباحة اليوم مهمة يف حياتنها العامهة وحهخل اةاصهة م لهذلك اهتمه  الكثهري مهن الهدول هبها ووضهعتها ضهمن 
لتعليمية م وعمل  على تطوير املناهج التعليمية وصوال إ  أفضل الوسائل املستخدمة يف تعلم السباحة م وللسباحة أنهوا  برا ها ا

اختلفهه  ااراء حههول هههذ  األنههوا  أي همهها أسهههل  ] 1 [منها)السههباحة احلههرةم سههباحة البهههرم سههباحة الصههدرم سههباحة الفرا ههة(م 
مهن اةهملاء يف  هال تعلهيم السهباحة أن معبهم املتعلمه  دييلهون إ  البهدء بتعلهيم السهباحة احلهرة للمتعلم أن يبهدأ هبهام أوأ هار الكثهري 

ويف بع  احلاالت اةاصة ديكن أن تكون سباحة الصدر أسهل لبع  األفراد أو سباحة البهرم غهري أن سهباحة الفرا هة أت  يف 
 املراحل املتقدمة بعد إتقان الطرق األخر أ.

واحههدة مههن أهههم أنههوا  السههباحة األوملبيههةم إذ وتههل املركههز األول بهه  أنههوا  السههباحة مههن حيههث سههرعتها وعههدد  والسههباحة احلههرة
أإن الوسائل األخر  م هام ابستثناء الطرق فعالياوام وتعين السباحة احلرة اداء املتسابق املسافة املخصصة للسباق أبي طريقة يفضل

لهتعلم احلركهي مل تعهد موضهوعا  هامشهيا  يف العمليهة التعليميهة بهل أصهبح  جهزءا  ال يت هزأ مهن التعليمية وأةية اسهتخدامها يف عمليهة ا
مقوماوا األساسية بدليل الزايدة املطهردة يف اسهتخدامها مهن قبهل املعلمه  واملدرسه  يف أعهاء العهامل كافهةم إذ إن اسهتخدام الوسهائل 

فعالية واجيابية؛ وذلك ألن استخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية ي دي التعليمية املختلفة جيعل عملية التعلم احلركي أكثر 
 إ  بناء وتطور التصور احلركي لد  املتعلمم ويعمل على وقيق أكمل قدر ممكن من الكفاية التعليميةأ. 
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  أجهههزة احلاسههوب يف  ههاالت اذ دخلهه م العديههد مههن  ههاالت احليههاةويعههد احلاسههوب مههن أكثههر الوسههائل الشههائعة االسههتخدام يف 
التعليم والبحث العلمي من أوسع أبواهبا فأثر  العملية التعليمية علهى اخهتالي مسهتوايوا ومل يعهد ابإلمكهان مواكبهة التطهور والتغهري 

نشاطات بصورة يف هذ  احلياة املعاصرة بعيدا  عنه ويعد جهاز احلاسوب من الوسائل التعليمية اليت ديكن االستعانة هبا على تيع ال
عامة و ال الرايضة بصورة خاصة كونه يعمل على زايدة سرعة التعلم ووس  النوعية. وتنضج أةية استخدام جهاز احلاسوب يف 

كمهها أنههه يقلههل ا هههد   [ 13 ]العلميههةم  وفهههم احلقههائقزايدة قههدرة املههدرس يف عههرة املههادة املههراد تعليمههها ومتكههن املههتعلم مههن إدرا  
 ل احملاضرة وحيفز الدافع للتعلم.املبذول خال

ونبرا  ملا ديتاز به احلاسوب من مزااي وخصائص ميزته عن غري  من الوسائل التعليمية األخر  ومتا يا  مع التقدم العلمي الذي 
ضات األخر م يشهد  عصران احلايل ويف حماولة جادة لتطوير رايضة السباحة اليت متيزت بصعوبة تعلم مهاراوا مقارنة مع ابقي الراي

جمد أن أةية البحث تملز من خالل إعداد منهج تعليمي حيمل يف طياته إمكانية تعلم مهارات السباحة احلرة من خالل استخدام 
احلاسوب كوسيلة مساعدة يف عملية التعلمم ومن تلك األحباث اليت مل تتطرق بشكل مبا ر إ  إعهداد مهنهج تعليمهي يهربا مههارة 

 عملية التعلم .  السباحة احلرة يف
 م عن  أتثري استخدام احلاسوب يف تعلم بع  املهارات األساسية يف ا مناستك الفين للنساء  .  [ 4 ]* دراسة 
 م عن أتثري استخدام احلاسوب يف تعلم أداء مهار  اإلرسال واستقباله ابلكرة الطائرة. [ 7 ]* دراسة 
م عههن أتثههري مههنهج ابسههتخدام احلاسههوب يف تعلههيم األداء املهههاري واملعههريف لههبع  املهههارات األساسههية بكههرة  [  21 ]*دراسههة 

 القدم. 
 البحث: أهداف -1-2

 يهدف البحث إىل التعرف على ما يلي:
 أتثري استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارة السباحة احلرة. .1
 ب  استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة واألسلوب التقليدي املتبع يف القسم.الفروق يف تعلم مهارة السباحة احلرة  .2
 البحث: وضفر   -1-3
هنالك فروق ذات داللة إحصائية ب  نتائج االختبارات القبلية والبعدية للم موعت  )الت ريبية والضابطة( يف تعلم  .1

 مهارة السباحة احلرة ولصاحل االختبارات البعدية.
)الت ريبية والضابطة( يف تعلم مهارة  ختبارات البعدية ب  امجمموعت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج اال .2

 السباحة احلرة ولصاحل امجمموعة الت ريبية.
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 جماالت البحث:-1-4
 ة ههم الرتبيهه/ قسن الفصل اةامسههطالبا  م (24)ة منهه لفهة مههعيناجملال البشري:-1-4-1
 ة /كلية ااداب والعلوم املرج.ههضيالراي
 البيضاء. -محام السباحة اةاص مبصيف قورينا   اجملال املكاين:-1-4-2
 .14/10/2018ولغاية  2017/ 3/6للفرتة من  اجملال الزماين:-1-4-3
 البحث: تإجراءا - 1-5
 منهج البحث: -1- 1-5
وطبيعة مشكلة البحث حتم  على  العلميمع طبيعة املشكلة املراد حبثها من ضرورايت البحث  ئمالذي يتال املنهج اختيار
استخدام املنهج الت رييب بتصميم  موعت  متكافئت  ابعتبار  )حماولة للتحكم يف املوقف املراد دراسته ابستثناء املتغري أو  ونالباحث

 .[ 17 ] يف ذلك املوقفم املتغريات اليت يعتقد أهنا سبب يف حدوث تغري مع 
 عينة البحث :  -2- 1-5

وبغية تطبيق املنهج وتنفيذ  بشكل علمي ودقيق  [ 19 ]الباحثون  مل وحمور عمله عليهأأالنموذج الذي جيري العينةهي
يستند على أسس البحث العلمي فقد مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من طالب الفصل اةامس )مبتدئ ( من قسم 

 . 2018-2017الرتبية الرايضية يف كلية ااداب والعلوم املرج . جامعة بنغازي للعام الدراسي 
طالبا م  (54) موعاتم وعدد طالهبا  (3)أجر  الباحثون قرعة الختيار  موعت  من أصل  مو  الشعب البالغ عددها 

 وكان نتي ة القرعة مجمموعة )ب تدريب( كم موعة جتريبية و موعة )ج تدريب( كم موعة ضابطة.
 .(1)  للسباحة. وكما موضح يف ا دول رقم وقد تعمد الباحثون اختيار أفراد العينة من الطلبة ا دد غري املتعلم

 يبني عينة البحث (1)جدول رقم 
 املعامل

 امجمموعات
 النسبةاملئوية صايف عددالطالب عدد الطالب املستبعدين عدد الطالب

 18 جتريبية
 سهن كبهار  2  
 متعهلهم   2
  راسهههب  2

12 22.22 % 

 18 ضابطة
 سهن كبهار  2  
 متعهلهم    3  
 راسهههب   1

12 22.22 % 

 % 44.44 24 12 36 امجممو 
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 جتانس عينة البحث: -1-5-3
إبجهراء الت هانس  ونملنع امل ثرات اليت قد ت ثر يف نتائج الت ربة من حيث الفروق الفردية املوجهودة لهد  الطهالبم قهام البهاحث

متهه  املعا ههة اإلحصههائية يف اسههتخدام قههانون )معامههل االلتههواء(م عمههر( بعههدها  - كتلههة  – علههى عينههة البحههث أبخههذ متغههريات )طههول
 (.2وأثبت  النتائج جتانس أفراد العينةم كما موضح يف ا دول رقم )

 عمر(-كتلة -يبني جتانس عينة البحث يف املتغريات )طول  (2) جدول رقم

 ت
 املعا ات        
 اإلحصائية       

 املتغريات   

وحدة 
 القياس

 (24عددها )العينة 
 الوسيا   املعياري االعراي املتوسا احلسايب قيمة معامل اإللتواء

 0.973 175 8.349 177.708 سم الطول 1
 0.477 72 5.494 72.875 كغم كتلة 2
 2.604 19 0.911 19.791 سنة العمر 3

مما   (3) وهي أقل من ( 0.477)واقل  (2.604)يتب  أن قيمة معامل االلتواء بلغ  أعلى قيمة  (2) من ا دول رقم
 ل على جتانس أفراد العينة.يد

 تكافؤ العينة:  -1-5-4
للعينهههات غهههري املتنههها رة ملعرفهههة معنويهههة الفهههروق بههه   (T-test)قهههانون  ونلغهههرة التأكهههد مهههن تكهههاف  العينهههة اسهههتخدم البهههاحث

( عههدم وجههود فههروق معنويههة بهه  امجممهههوعت  2امجممههوعت  الت ريبيههة والضههابطة يف االختبههارات القبليههةم و هههر مههن خهههالل ا ههدول )
 الت ريبية والضابطة يف االختبارات القبلية مما يدل على تكاف ةا يف األداء املهاري.

 يبني تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارات القبلية (3)جدول رقم 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

قيمة ت  امجمموعة الضابطة امجمموعة الت ريبية 
 احملسوبة

قيمة ت 
 ا دولية

 داللة الفروق
   س   س

 1.083 5.090 65.083 3.869 67.166 اثنية اختبار مهارة التنفس

1.717 

 معنويغري  

 مرت التنفساختبار مهار  الذراع  مع
 

 غري معنوي 0.166 0.583 5.166 0.624 5.208

 مرت التنفساختبار مهار  الرجل  مع
 

 غري معنوي 0.708 0.538 4.125 0.624 4.291

 اختبار 
 السباحة

 احلرة 

 غري معنوي 0.941 0.4 3.5 0.509 3.666 مرت اإلجماز

 غري معنوي 0.534 0.539 2 0.563 1.875 درجة تقييم األداء
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 . (22=2-24)ودرجة حرية  (0.05)عند مستو  داللة * 
 هرت قيمة ت احملتسبة  ميع االختبارات القبلية وللم موعت  الت ريبية والضابطة اقل من قيمة ت  (3) من خالل ا دول رقم

 . املهاري يف اختبارات األداء ا دولية وهذا ما يدل على تكاف  امجمموعت 
 األجهزة واألدوات ووسائل مجع البياانت: - 5- 1-5
 .1عدد  (Lap Top) جهاز حاسوب -
 .(1)عدد  (Data Show)جهاز للعرة    -
 .(saony)( نو  2آلة تصوير فيديو عدد )   -
 .البيضاء –حوة سباحة خاص مبصيف قورينا    -
 .اةملاء واملختص  املقابالت الشخصية مع -
 .ت القبلية والبعديةاستمارة تفريغ البياانت لالختبارا   -
 .احلرة  استمارة تفريغ البياانت الختبارات تقيم األداء احلركي يف السباحة -     

 املراجع واملصادر العربية واألجنبية و بكة املعلومات. -
 .(12)عدد (Speedo)ألواح طوفان )لوح فل  مضغوط( نو     -
 .فريق عمل مساعد  -
 .(1) ريا قياس ابلسنتمرت عدد    -
 .(4)عدد  (CD) أقراص ليزرية   -
 .(2)صافرة عدد    -
 .(casoy)حاسبة يدوية نو     -
 .(1)ميزان لقياس الوزن عدد    -
 املالحبة والت ريب.   -
 .استمارة استبيان   -
 بطارية االختبار.   -
 .(4)ساعة توقي  الكرتونية عدد    -

 إعداد الصور واألفالم التوضيحية: - 6- 1-5
العربيههههة  راجههههعومراجعههههة امل ابإلطههههال  ونبغيههههة إدراج بعهههه  الصههههور واألفههههالم التوضههههيحية اةاصههههة مبوضههههو  البحههههثم قههههام البههههاحث 

واألجنبيةم والتصفح يف  بكة االنرتن  ) بكة املعلومات( واختيار  موعة من الصور واألفالم التوضيحية اةاصة بتعليم مههارات 
 هال تهدريس السهباحة  و مت قبهول معبمهها م إذ أوضهح   يفهذ  الصور و األفالم على  موعهة مهن اةهملاء  السباحة احلرةم وقد مت عرة

 صاحلة و مفيدة لتطبق كنموذج لتعليم املهارات قيد البحث م ومن الملامج املستخدمة لعملية إعداد الصور و األفالم :  هم أهناائآر 
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 .(Operating System)ندوزينبام التشغيل و  -1
 .(Adobe Photoshop)برانمج معا ة الرسوم الثابتة أبنواعها  -2
 .(Adobe Image Ready)برانمج معا ة الصور املتحركة والثابتة  -3
 .(Power Point)برانمج عمل الشرائح التوضيحية  -4
 بطارية االختبارات: -1-5-7

تعد االختبارات والقياس أحد أهم الوسائل املستخدمة يف البحث العلمي وبواسطتها يتم تع املعلومهات الالزمهة الهيت تعتمهد يف 
 . [ 12 ].البحث والدراسة حلل الكثري من املشاكل اليت تواجه التقدم العلمي

ولغههرة الوصههول إ  معرفههة دقيقههة يف بيههان أتثههري املههنهج التعليمههي ابسههتخدام جهههاز احلاسههوب اسههتخدم الباحههث بطاريههة االختبههارات 
م فضهال  عهن أسهتخدام البطاريهة مت إضهافة  ) سهامر سهعد ( (            اةاصة ابلسباحة احلرة واملعتمدة يف رسالة املاجستري للسهيد

طريههق  نههة م لفههة مههن  األداء الفههين للسههباحة احلههرة ألفههراد عينهة البحههث م عنههد أدائهههم األختبههار الرابههع وتقهوم الدرجههة عههن أختبهار تقههوم
 .[ 6 ]القسم .  يفضمن الكادر التدريسي للمادة  3ىف  ال تعليم السباحة  ثالثة (تص 

والتعلم احلركيم يف إمكانية استخدام البطارية وإضافة اختبار تقوم يف  ال السباحة  قام الباحثون أبخذ آراء اةملاء واملختص و 
 (.5م)( 4)إليها. وكما يف ا دول رقم  األداء

 يبني بطارية االختبارات واهلدف من كل اختبار (4)جدول رقم 
 اهلدي من االختبار الوحدة االختبار ت
 التنفس. معرفة القدرة على تنبيم عملية اثنية اختبار عملية التنفس 1
 قياس املسافة املقطوعة عند أداء حركيت الذراع  مع التنفس. مرت اختبار الذراع  مع التنفس 2
 قياس املسافة املقطوعة عند أداء حركيت الرجل  مع التنفس. مرت اختبار الرجل  مع التنفس 3
اختبهههههههار السهههههههباحة  4

 احلرة
 السباحة احلرة.قياس املسافة املقطوعة عند أداء  مرت االجماز
 تقييم األداء الفين عند أداء املختمل للسباحة احلرة. درجة األداء

 التجربة االستطالعية: -8 –1-5
قسم الرتبية  وقبل إجراء االختبارات القبلية على عينة من طالب الفصل اةامس( 18/2/2018)مت إجراء الت ربة االستطالعية بتاريخ 

طالبم مت اختيارهم بصورة عشوائية وذلك من أجل  (8)الرايضية بكلية ااداب والعلوم املرج جامعة بنغازي غري عينة البحث مكونة من 
 احلصول على املعلومات واملالحبات التالية:

 ة.مة املسبح يف مصيف قورينا وصالحية األجهزة املستخدمة إلجراءات البحث امليدانيئمد  مال -
 تنبيم العمل إلجراءات الوحدة التعليمية املتمثلة بتوقي  الوحدة التعليمية وأقسامها. -
 التعري على العوامل واملعوقات اليت قد تبهر عند تنفيذ االختبارات واملنهاج التعليمي والعمل على إجياد احللول هلا. -
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 مة االختبارات ألفراد عينة البحث.ئمعرفة مد  مال -
 مة املكان لتنفيذ االختبارات.ئالتأكد من مال -
 معرفة الوق  املستغرق إلجراء االختبارات املهارية قيد البحث. -
 بشكل واضح.( Data Show)مالحبة موقع اإلانرة لضمان مشاهدة الطالب لشا ة العرة  -
 وديد عدد وأدوار فريق العمل املساعد من تنفيذ الت ربة. -

 الختبارات )التجربة االستطالعية(واملوضوعية ليبني معامل الصدق والثبات  (5)جدول رقم 

 ت
 املعا ات                

 اإلحصائية               
 االختبار      

وحدة 
 القياس

معامل 
 الصدق

معامل 
 الثبات

موضوعية 
 االختبار

القيمة 
 ا دولية

داللة 
 الفروق

 %90 0.96 0.97 اثنية مهارة التنفس 1

0.70 

 معنوي
 معنوي %100 0.90 0.94 مرت الرجل  مع التنفسمهار   2
 معنوي %90 0.95 0.97 مرت مهار  الذراع  مع التنفس 3
 معنوي %100 0.71 0.84 مرت االجماز السباحة احلرة 4

 معنوي %100 0.98 0.98 درجة األداء
 خطوات إجراء البحث: -9 – 1-5

سههوي يطبقههه البههاحثون عههن طريههق اسههتخدام جهههاز احلاسههوب كوسههيلة مسههاعدة يف تعلههم مهههارة  بغيههة البههدء إبعههداد الههملانمج التعليمههي الههذي
كليههة ااداب   -ابإلطههال  علههى املنههاهج التعليميههة اةاصههة بتعلههيم السههباحة للمرحلههة األو  يف قسههم الرتبيههة الرايضههية ونالسههباحة احلههرةم قههام البههاحث

املقههررة تعليمههها واملنههاج املتبههع يف القسههمم تبهه  أن املنههاج املتبههع لتعلههيم السههباحة مقسههم إ  جامعههة بنغههازيم وللتعههري علهى املهههارات  –والعلهوم  
مهنهج حبثهه  ونلبهاحثمرحلت  املرحلة األو  يتم فيها تعليم املبادئ األولية للسباحةم واملرحلة الثانية يتم فيها تعلم مهارة السباحة احلرة واليت طبق ا

 عليها.
املنهاج التعليمي  ونذلك وضع الباحث اد  موعة من الصور وأفالم توضيحية لتعلم مهارات السباحة احلرة األساسيةم وبعدقام الباحثون إبعد

يف  هههال تعلهههم السهههباحة م و ذلهههك للتعهههري علهههى   اةهههملاء واملختصههه  علهههى  موعهههة مهههنمضهههغوط بشهههكل ابتهههدائي وع هههر ة   CDقهههرصعلهههى
تزيهد مهن قهوة املنههاج التعليمهي م وبعهد األخهذ ربراء اةهملاء و املختصه  مت إدراج املنههاج بشهكل هنهائي يف جههاز  الهيتاملالحبات و اإلضهافات 

 .احلاسوب 
 تضمن املنهاج تعلم مهارة السباحة احلرة واليت هي:

 تعليم حركة الرجل  )الكرول(  -1
 تعليم حركة التنفس. -2
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 نفس.تعليم حركة الرجل  )الكرول( وربطها مع حركة الت -3
 تعليم حركة الذراع . -4
 تعليم حركة الذراع  وبطها مع حركة التنفس. -5
 التنفس(. –الذراع   –التوافق العام ب  كل من حركات )الرجل   -6

 االختبارات القبلية: -1-5-10
يف  (11/3/2018)بعد إكمال املرحلة التعليمية ووصول املتعلم  إ  مرحلة الطفو مت إجراء االختبارات القبلية يف يوم السب  املوافهق 

و مبساعدة فريق العمل املساعدم ومت توفري متطلبات كل اختبار والتأكيد على تثبي   ونالبيضاءم وإب راي الباحث-مسبح مصيف قورينا
لقة ابالختبارات من حيث الزمان واملكان واألدوات املستخدمة وطريقة تنفيذ االختبار وفريق العمل املساعد من أجل ضمان البروي املتع

 توفرها يف االختبارات البعدية.
 مدة تطبيق املنهاج : -1-5-11

مهههن يههوم األربعهههاء املوافهههق  ابتهههدأأسهههابيع لكههل واحهههدة منهههام  (8)اسههتمر تطبيهههق املنهههاج التعليمهههي للم مهههوعت  الت ريبيههة والضهههابطة       
تعليميت  خالل األسبو م )امجمموعة الت ريبية يوم             وحدت  ومبعدل 13/5/2018ولغاية يوم األحد املوافق  14/3/2018

 األحد واةميس(م )امجمموعة الضابطة يوم الثالاثء واةميس(. 
 أقسام الوحدة التعليميةيبني زمن  (6)جدول رقم 

 النسبة املئوية وحدة (16)الزمن خالل الزمن خالل الوحدة الواحدة أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 % 3.33 دقيقة   48 دقيقة    3 تس يل احلضور
 % 7.77 دقيقة 112 دقيقة    7 اإلمحاء العام
 % 11.11 دقيقة 160 دقيقة  10 اإلمحاء اةاص

 القسم الرئيس
 % 22.22 دقيقة 320 دقيقة  20 ا زء التعليمي
 % 44.44 دقيقة 640 دقيقة  40 ا زء التطبيقي

 % 11.11 دقيقة 160 دقيقة   10 القسم اةتامي
 % 99.99 دقيقة 1440 دقيقة  90 امجممو 

 االختبارات البعدية: -1-5-12
بعد االنتهاء من مدة تنفيذ الوحدات التعليمية للم موعت  )الت ريبية والضابطة(م مت إجراء االختبارات البعدية يوم األربعهاء 

يف مسبح مصيف قورينا. البيضاء لقياس مد  تعلم الطالب املهارات األساسية قيد البحثم وابستخدام  (16/5/2018)املوافق 
 وفريق العمل املساعد.  ونخدامها يف االختبارات القبلية وبنفس البرويم وإب راي الباحثاالختبارات نفسها اليت مت است
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  الوسائل اإلحصائية:-1-5-13
 : ستخدام الوسائالإلحصائية ااتيةللتعري على نتائج عينة البحث للم موعت  الت ريبية والضابطة مت ا

م معامل األرتباط م معامل الصدق الذا  م قياس  (T- test)املعياري م أختبار االعرايم املتوسا احلسايب م )%( النسبة املئوية 
 . [ 11 ] م  [ 9 ]م  [ 16 ]م  [ 20 ]م  [ 14 ]نسبة التطور و معامل االلتواء .

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها: -2
 بعد تع الباحثون نتائج البحث ووليلها ومن مث مناقشتهام اليت مت التوصل إليها  عرة

 د ههمالبياانت املتعلقة ابالختبارات القبلية والبعدية للم موعت  الت ريبية والضابطة ملعرفة 
  -:اةطوات التاليةة نتائج االختبارات مت إتبا  ههههتعلم أداء مهارات السباحة احلرةم ولغرة معرف

-T) عرة ووليل كل مهارة على انفراد من خالل عرة الفروق يف األوساط احلسابية واالعرافات املعيارية واختبارات .1
test)   للم اميع املتنا رة ملعرفة أتثري املنهاج املستخدم على امجمموعة الت ريبية واملنهاج املتبع على امجمموعة الضابطة ب

 االختبارين القبلي والبعدي.
عههرة ووليههل كههل مهههارة علههى انفههراد مههن خههالل عههرة الفههروق يف األوسههاط احلسههابية واالعرافههات املعياريههة لالختبههارات  .2

 وللم اميع غري املتنا رة ملعرفة أفضل امجمموعت  )الضابطة والت ريبية(. (T-test)البعدية 
وقيقهها  لفههروة البحههثم اسههتنادا  إ  مفههاهيم الههتعلم احلركههيم وطرائههق  ونكمهها مت مناقشههة النتههائج الههيت توصههل عليههها البههاحث .3

 يف  ال تعلم املهارات يف دروس الرتبية الرايضية. ونالتدريسم وإ  نتائج البحوث السابقة واملشاهبةم وإ  خملة الباحث
 وحتليلها:  Test)-(Tعرض نتائج اختبارات -2-1

ملالئمههة هههذا االختبههار ملشههكلة البحههث  (T-test)بغيههة الوصههول إ  نتههائج موضههوعية مت وليههل نتههائج البحههث بطريقههة اختبههار 
 وملعرفة معنوية الفروق يف مستو  التعلم ب  االختبارات القبلية والبعدية وب  االختبارات البعدية للم موعت  الضابطة والت ريبية.

 القبلهي والبعهدي ووليلهها            نتائج اختبارات البحث للم موعت  الضابطة والت ريبية ب  االختبهارين  عرة -2-1-1
ملعرفههههة الفههههروق بهههه  األوسههههاط احلسههههابية واالعرافههههات املعياريههههة بهههه  االختبههههارين القبلههههي والبعههههدي للم مههههوعت  الضههههابطة 

 للعينات املتنا رة.  (T-test) اختبار ونوالت ريبية استخدم الباحث
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 عرض نتائج اختبار حركة التنفس يف السباحة احلرة وحتليلها:  -2-1-1-1
يبني نتائج االختبارات القبلية والبعدية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للفروق وقيمة )ت( احملتسبة ونسبة التطور  (7)جدول رقم 

 يف أداء حركة التنفسللمجموعتني الضابطة والتجريبية 
 املعامل  
 
 جملموعاتا

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
)ت( قيمة   ي س  ي

 بةاحملتس

قيمة 
)ت( 
 ا دولية

نسبة 
 التطور

 الداللة 
    س      س  

 1.796 11.227 5.479 17.75 6.175 82.833 5.090 65.083 اثنية الضابطة
 

 معنوي 27.360

 معنوي 51.737 24.953 4.940 35.583 4.132 101.916 3.869 67.166 اثنية الت ريبية
 (11=1-12)ودرجة حرية ( 0.05)و  مستو  داللة 
نتهههائج االختبهههارات القبليهههة والبعديهههة لقيهههاس مهههد  تعلهههم أداء مههههارة التهههنفس يف السهههباحة احلهههرة للم مهههوعت   (7) يبههه  ا هههدول

)الضهههههابطة والت ريبيهههههة(م فقهههههد بلغههههه  نتهههههائج الوسههههها احلسهههههايب واالعهههههراي املعيهههههاري للم موعهههههة الضهههههابطة يف االختبهههههارات القبليهههههة 
أمههههها نتهههههائج الوسههههها احلسهههههايب واالعهههههراي املعيهههههاري  (م6.175)و  (82.833)واالختبهههههار البعهههههدي  (5.090( و )65.083)

 (.4.132( و )101.916) ولالختبار البعدي (3.869)( و 67.166) للم موعة الت ريبية يف االختبار القبلي
بينمههها كانههه  نتهههائج الوسههها احلسهههايب واالعهههراي املعيهههاري للفهههروق بههه  االختبهههارين القبلهههي والبعهههدي للم موعهههة الضهههابطة كانههه  

وبدرجههة حريههة  (1.796)وهههي أكهمل مههن القيمههة ا دوليههة  (11.227)أمها قيمههة )ت( احملتسههبة كانهه   (5.479)و ( 17.75)
أمهها نتههائج الوسهها احلسههايب ق معنويههة لصههاحل االختبههار البعههدي م ممهها يههدلل علههى وجههود فههرو  (0.05)ووهه  مسههتو  داللههة  (11)

 .(4.940( و )35.583)واالعراي املعياري للفروق ب  االختبارين القبلي والبعدي للم موعة الت ريبية كان  
ووهه   (11)وبدرجههة حريههة  (1.796)وهههي أكههمل مههن القيمههة ا دوليههة  (24.953)بينمهها قيمههة )ت( احملتسههبة فقههد بلغهه   

ولغههرة معرفههة نسههبة التطههور احلاصههلة يف عنويههة لصههاحل االختبههارات البعديههة م وجههود فههروق م ممهها يههدلل علههى (0.05)مسههتو  داللههة 
امجمموعة الضابطة وامجمموعة الت ريبية من جهراء تعلهم مههارة التهنفس يف السهباحة احلهرة ومقارنتهمهام مت اسهتخدام قهانون نسهبة التطهور 

و نسبة التطور للم موعة  (27.360)التطور للم موعة الضابطة  لألوساط احلسابية القبلي والبعدي لالختبارات اذ بلغ  نسبة
 . (51.737)الت ريبية 
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للفروق وقيمة )ت( احملتسبة ونسبة التطور يبني نتائج االختبارات القبلية والبعدية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  (8)جدول رقم 

 للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف أداء حركة الرجلني مع التنفس
 املعامل  

 
 امجمموعات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة )ت(    ي س  ي

 احملتسبة

قيمة 
)ت( 
 ا دولية

 الداللة  نسبة التطور
    س      س  

 1.796 28 0.866 7 1.002 11.125 0.538 4.125 مرت الضابطة
 

 معنوي 169.696
 معنوي 213.633 37.720 0.824 9.166 0.852 13.458 0.624 4.291 مرت الت ريبية

  (11=1-12)ودرجة حرية  (0.05)و  مستو  داللة 
( نتهههائج االختبهههارات القبليهههة والبعديهههة لقيهههاس مهههد  تعلهههم أداء حركهههة الهههرجل  مهههع التهههنفس يف السهههباحة احلهههرة 8يبههه  ا هههدول )

للم مههوعت  )الضههابطة والت ريبيههة(م فقههد بلغهه  نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم موعههة الضههابطة يف االختبههارات 
أمهها نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري  (م1.002) و (11.125)واالختبههار البعههدي  (0.538)و ( 4.125)القبليههة 

 (.0.852( و )13.458) ولالختبار البعدي (0.624) و( 4.291للم موعة الت ريبية يف االختبار القبلي )
و  (7) ان بينما كان  نتائج الوسا احلسايب واالعراي املعياري للفروق ب  االختبارين القبلي والبعدي للم موعة الضابطة ك

ووه  مسهتو   (11)وبدرجهة حريهة  (1.796) وههي أكهمل مهن القيمهة ا دوليهة (28)أما قيمة )ت( احملتسبة كان   (0.866)
املعياري للفروق  واالعرايأما  نتائج الوسا احلسايب م  ق معنوية لصاحل االختبار البعديمما يدلل على وجود فرو  (0.05)داللة 

 .(0.824)و  (9.166)ب  االختبارين القبلي والبعدي للم موعة الت ريبية كان  
ووههه   (11)وبدرجهههة حريهههة  (1.796)وههههي أكهههمل مهههن القيمهههة ا دوليهههة  (37.720)بينمههها قيمهههة )ت( احملتسهههبة فقهههد بلغههه  

 .البعديةعنوية لصاحل االختبارات مما يدلل على وجود فروق م (0.05)مستو  داللة 
ولغههرة معرفههة نسههبة التطههور احلاصههلة يف امجمموعههة الضههابطة وامجمموعههة الت ريبيههة مههن جههراء تعلههم مهههارة التههنفس يف السههباحة احلههرة 

القبلههي والبعههدي لالختبههارات اذ بلغهه  نسههبة التطههور للم موعههة  احلسههابيةومقارنتهمههام مت اسههتخدام قههانون نسههبة التطههور لألوسههاط 
  .(213.633)ر للم موعة الت ريبية نسبة التطو  و (169.696)الضابطة 
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 عرض نتائج اختبار حركة الذراعني مع التنفس يف السباحة احلرة وحتليلها:- 2-1-1-3
التطور يبني نتائج االختبارات القبلية والبعدية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للفروق وقيمة )ت( احملتسبة ونسبة  (9)جدول رقم 

 للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف أداء حركة الذراعني مع التنفس
 

 املعامل     
 
 

 امجمموعات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

قيمة )ت(    ي س  ي
 احملتسبة

قيمة 
)ت( 
 ا دولية

 الداللة  نسبة التطور
    س      س  

 21.360 0.366 8.416 0.931 13.583 0.583 5.166 مرت الضابطة
1.796 

 معنوي 162.930

 معنوي 197.619 35.857 0.966 10.291 1.060 15.5 0.624 5.208 مرت الت ريبية
 
  (11=1-12)ودرجة حرية  (0.05)و  مستو  داللة 

نتهههائج االختبهههارات القبليهههة والبعديهههة لقيهههاس مهههد  تعلهههم أداء مههههارة الهههذراع  مهههع التهههنفس يف السهههباحة احلهههرة  (9) يبههه  ا هههدول
للم مههوعت  )الضههابطة والت ريبيههة(م فقههد بلغهه  نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم موعههة الضههابطة يف االختبههارات 

أمهها نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري  (م0.931) و (13.583)واالختبههار البعههدي  (0.583)و  (5.166)القبليههة 
 .(1.060)و  (15.5)ولالختبار البعدي ( 0.624)و  (5.208)للم موعة الت ريبية يف االختبار القبلي 

نههه  بينمههها كانههه  نتهههائج الوسههها احلسهههايب واالعهههراي املعيهههاري للفهههروق بههه  االختبهههارين القبلهههي والبعهههدي للم موعهههة الضهههابطة كا
وبدرجههة حريههة  (1.796)وهههي أكهمل مههن القيمههة ا دوليههة  (21.360)أمها قيمههة )ت( احملتسههبة كانهه   (0.366)و ( 8.416)
أمهها  نتههائج الوسهها احلسههايب م  ق معنويههة لصههاحل االختبههار البعههديممهها يههدلل علههى وجههود فههرو  (0.05)ووهه  مسههتو  داللههة  (11)

 .(0.966)و  (10.291)واالعراي املعياري للفروق ب  االختبارين القبلي والبعدي للم موعة الت ريبية كان  
ووهه   (11)وبدرجههة حريههة  (1.796)وهههي أكههمل مههن القيمههة ا دوليههة  (35.857)بينمهها قيمههة )ت( احملتسههبة فقههد بلغهه   

 ى وجود فروق معنوية لصاحل االختبارات البعدية.مما يدلل عل (0.05)مستو  داللة 
 احلسابيةولغرة معرفة نسبة التطور احلاصلة يف امجمموعة الضابطة وامجمموعة الت ريبية مت استخدام قانون نسبة التطور لألوساط  

وعهههة الت ريبيهههة و نسهههبة التطهههور للم م (162.930) القبلهههي والبعهههدي لالختبهههارات اذ بلغههه  نسهههبة التطهههور للم موعهههة الضهههابطة
(197.619). 
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 عرض نتائج اختبار مهارة السباحة احلرة  من انحية اإلجناز وحتليلها: -2-1-1-4
يبني نتائج االختبارات القبلية والبعدية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للفروق وقيمة )ت( احملتسبة ونسبة التطور  (10)جدول 

 والضابطة يف أداء اختبار مهارة السباحة احلرة من انحيةاإلجنازللمجموعتني التجريبية 

 املعامل  
 

 امجمموعات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة )ت(    ي س  ي

 احملتسبة

قيمة 
)ت( 
 ا دولية

 الداللة  نسبة التطور
    س      س  

 26.476 0.744 5.666 0.687 9.166 0.4 3.5 مرت الضابطة
1.796 

 معنوي 161.885

.  202 64.486 0.4 7.416 0.606 11.083 0.509 3.66 مرت الت ريبية
 معنوي 318

 
  (11=1-12)ودرجة حرية(0.05)و  مستو  داللة 

نتههههائج االختبههههارات القبليههههة والبعديههههة لقيههههاس مههههد  تعلههههم أداء مهههههارة السههههباحة احلههههرة مههههن انحيههههة اإلجمههههاز  (10)يبهههه  ا ههههدول 
للم مههوعت  )الضههابطة والت ريبيههة(م فقههد بلغهه  نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم موعههة الضههابطة يف االختبههارات 

أما نتهائج الوسها احلسهايب واالعهراي املعيهاري للم موعهة  (م0.687) و (9.166)واالختبار البعدي  (0.4) و (3.5)القبلية 
 (.0.606)و  (11.083)ولالختبار البعدي  (0.509)و  (3.66)الت ريبية يف االختبار القبلي 

بينمههها كانههه  نتهههائج الوسههها احلسهههايب واالعهههراي املعيهههاري للفهههروق بههه  االختبهههارين القبلهههي والبعهههدي للم موعهههة الضهههابطة كانههه  
وبدرجههة حريههة ( 1.796)وهههي أكهمل مههن القيمههة ا دوليههة  (26.476)أمها قيمههة )ت( احملتسههبة كانهه   (0.744)و  (5.666)
أمهها  نتههائج الوسهها احلسههايب م  ق معنويههة لصههاحل االختبههار البعههديممهها يههدلل علههى وجههود فههرو  (0.05)ووهه  مسههتو  داللههة  (11)

 .(0.4)و  (7.416)واالعراي املعياري للفروق ب  االختبارين القبلي والبعدي للم موعة الت ريبية كان  
ووههه   (11)وبدرجهههة حريهههة  (1.796)وههههي أكهههمل مهههن القيمهههة ا دوليهههة  (64.486)بينمههها قيمهههة )ت( احملتسهههبة فقهههد بلغههه  

 .نوية لصاحل االختبارات البعديةود فروق معمما يدلل على وج (0.05)مستو  داللة 
 احلسهابيةولغرة معرفة نسبة التطور احلاصلة يف امجمموعة الضابطة وامجمموعة الت ريبية مت استخدام قانون نسبة التطور لألوساط 

لت ريبيهههة طهههور للم موعهههة او نسهههبة الت (161.885) القبلهههي والبعهههدي لالختبهههارات اذ بلغههه  نسهههبة التطهههور للم موعهههة الضهههابطة
(202.318). 
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 عرض نتائج اختبار مهارة السباحة احلرة  من انحية تقومي األداء وحتليلها:  -2-1-1-5
يبني نتائج االختبارات القبلية والبعدية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للفروق وقيمة )ت( احملتسبة ونسبة التطور  (11)جدول 

 للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف أداء اختبار مهارة السباحة احلرة من انحية تقومي األداء 

 املعامل
 

 امجمموعات
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

   ي س  ي

قيمة 
)ت( 
احملتس
 بة

قيمة )ت( 
 نسبة التطور ا دولية

الدال
    س      س   لة 

 13 0.923 3.458 0.798 5.333 0.539 2 درجة الضابطة
1.796 

 معنوي 166.65
 معنوي 277.76 23 0.775 5.208 0.812 7.083 0.583 1.875 درجة الت ريبية
  (11=1-12)ودرجة حرية  (0.05)و  مستو  داللة 

 
نتائج االختبارات القبلية والبعدية لقياس مد  تعلم أداء مهارة السباحة من انحية تقوم األداء للم موعت   (11)يب  ا دول 

و  (2) )الضههابطة والت ريبيههة(م فقههد بلغهه  نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم موعههة الضههابطة يف االختبههارات القبليههة
أمهها نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم موعههة الت ريبيههة يف  (م0.798)و  (5.333)واالختبههار البعههدي  (0.539)

 (.0.812)و  (7.083)ولالختبار البعدي  (0.583)و  (1.875)االختبار القبلي 
بينمههها كانههه  نتهههائج الوسههها احلسهههايب واالعهههراي املعيهههاري للفهههروق بههه  االختبهههارين القبلهههي والبعهههدي للم موعهههة الضهههابطة كانههه  

 (11)وبدرجهة حريههة ( 1.796) وههي أكههمل مهن القيمهة ا دوليههة (13)أمها قيمهة )ت( احملتسههبة كانه   (0.923و ) (3.458)
أمها  نتهائج الوسها احلسهايب واالعهراي م ق معنويهة لصهاحل االختبهار البعهديمما يدلل على وجود فهرو  (0.05)وو  مستو  داللة 

 .(0.775)و ( 5.208)م موعة الت ريبية كان  املعياري للفروق ب  االختبارين القبلي والبعدي لل
ووهه  مسههتو   (11)وبدرجههة حريههة  (1.796)وهههي أكههمل مههن القيمههة ا دوليههة  (23)بينمهها قيمههة )ت( احملتسههبة فقههد بلغهه   
 .نوية لصاحل االختبارات البعديةمما يدلل على وجود فروق مع (0.05)داللة 

 احلسهابيةولغرة معرفة نسبة التطور احلاصلة يف امجمموعة الضابطة وامجمموعة الت ريبية مت استخدام قانون نسبة التطور لألوساط 
ر للم موعههههة الت ريبيههههة و نسههههبة التطههههو  (166.65)القبلههههي والبعههههدي لالختبههههارات اذ بلغهههه  نسههههبة التطههههور للم موعههههة الضههههابطة 

(277.76.) 
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 نتائج اختبارات البحث للمجموعتني الضابطة والتجريبية بني االختبار البعدي وحتليلها: عرض -2-1-2
لغرة املقارنة ب  نتائج االختبارات البعدية للم موعت  )الضابطة والت ريبية( يف تعلم املهارات األساسية يف السباحة احلرة فقد 

 معنوية الفروق.  ملتنا رة ملعرفةللعينات غري ا (T-test)استخدام اختبار 
 تنفس يف السباحة احلرة وحتليلها.عرض نتائج اختبار حركة ال-2-1-2-1

 يبني نتائج االختبارات البعدية وقيمة )ت( احملتسبة للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف أداء حركة التنفس (12)جدول رقم 

وحدة  امجمموعة
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي
 احملتسبة

)ت( قيمة 
 ا دولية

الداللة 
( اإلحصائية   (االعراي املعياري) الوسا احلسايب )س 

 6.175 82.833 اثنية الضابطة
 معهنوي 1.717 8.519

 4.132 101.916 اثنية الت ريبية
 (22=2-24)ودرجة حرية  (0.05) و  مستو  داللة 

)الضههههابطة والت ريبيههههة( يف             نتههههائج الوسهههها احلسههههايب واالعههههراي املعيههههاري للم مههههوعت   (12)يوضههههح ا ههههدول رقههههم 
أمها امجمموعهة ( 6.175) و (82.833)االختبارات البعديةم حيث بلغ الوسا احلسهايب واالعهراي املعيهاري للم موعهة الضهابطة 

 (8.519)عرفة معنويهة الفهروق به  امجممهوعت  فقهد بلغه  م أما قيمة )ت( احملتسبة مل(4.132)و  (101.916)الت ريبية فبلغ 
مما يدل على وجود فروق معنويهة لصهاحل  (0.05)ومستو  داللة  (22)وبدرجة حرية  (1.717)وهي أكمل من القيمة ا دولية 

 امجمموعة الت ريبية.
 :عرض نتائج اختبار حركة الرجلني مع التنفس يف السباحة احلرة وحتليلها - 2-1-2-2

 يبني نتائج االختبارات البعدية وقيمة )ت( احملتسبة للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف أداء حركة الرجلني مع التنفس (13)جدول رقم 

 وحدة القياس امجمموعة
 االختبار البعدي

قيمة )ت( 
 احملتسبة

قيمة )ت( 
 ا دولية

الداللة 
 الوسا احلسايب  اإلحصائية

)  )س 
 املعيارياالعراي 
()  

 1.002 11.125 مرت الضابطة
 معنوي 1.717 5.891

 0.852 13.458 مرت الت ريبية
  (22=2-24)ودرجة حرية  (0.05)و  مستو  داللة 

الت ريبية وامجمموعة( يف االختبهارات البعديهةم )نتائج الوسا احلسايب واالعراي املعياري للم موعت   (13)يوضح ا دول رقم 
أمهههها امجمموعههههة الت ريبيههههة فبلههههغ ( 1.002)و  (11.25)حيههههث بلههههغ الوسهههها احلسههههايب واالعههههراي املعيههههاري للم موعههههة الضههههابطة 

وهههي أكههمل مههن  (5.891)أمهها قيمههة )ت( احملتسههبة ملعرفههة معنويههة الفههروق بهه  امجممههوعت  فقههد بلغهه   (م0.852)و (13.458)
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ممههها يهههدل علهههى وجهههود فهههروق معنويهههة لصهههاحل امجمموعهههة  (0.05)ومسهههتو  داللهههة  (22)وبدرجهههة حريهههة  (1.717)قيمهههة ا دوليهههة ال
 الت ريبية. 

 عرض نتائج اختبار حركة الذراعني مع التنفس يف السباحة احلرة وحتليلها:-2-1-2-3
 للمجموعتني التجريبية والضابطة يف أداء حركة الذراعني مع التنفسيبني نتائج االختبارات البعدية وقيمة )ت( احملتسبة  (14)جدول رقم 

وحدة  امجمموعة
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي
 احملتسبة

قيمة )ت( 
 ا دولية

الداللة 
( اإلحصائية   (االعراي املعياري) الوسا احلسايب )س 

 0.931 13.583 مرت الضابطة
 معهنوي 1.717 4.521

 1.060 15.5 مرت الت ريبية
 

 (22=2-24)ودرجة حرية (0.05)و  مستو  داللة 
)الت ريبية وامجمموعة( يف االختبهارات البعديهةم   واالعراي املعياري للم موعت نتائج الوسا احلسايب (14)يوضح ا دول رقم 

أمهههها امجمموعههههة الت ريبيههههة فبلههههغ  (0.931)و  (13.583)حيههههث بلههههغ الوسهههها احلسههههايب واالعههههراي املعيههههاري للم موعههههة الضههههابطة 
وهي أكمل من القيمة ( 4.521)م أما قيمة )ت( احملتسبة ملعرفة معنوية الفروق ب  امجمموعت  فقد بلغ  (1.060)و  (15.5)

 ية. نوية لصاحل امجمموعة الت ريبمما يدل على وجود فروق مع (0.05)ومستو  داللة  (22)وبدرجة حرية ( 1.717)ا دولية 
 عرض نتائج اختبار مهارة السباحة احلرة  من انحية اإلجناز وحتليلها:  -2-1-2-4

يبني نتائج االختبارات البعدية وقيمة )ت( احملتسبة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف أداء اختبار مهارة السباحة احلرة  (15)جدول رقم 
 من انحية االجناز .

 امجمموعة
وحدة 

 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي

 احملتسبة

قيمة )ت( 

 ا دولية

الداللة 

  (االعراي املعياري) الوسا احلسايب )س ( اإلحصائية

 0.687 9.166 مرت الضابطة
 معهنوي 1.717 6.970

 0.606 11.083 مرت الت ريبية

 (22=2-24)ودرجة حرية (0.05)و  مستو  داللة 
)الت ريبيههة وامجمموعههة( يف االختبههارات البعديههةم نتههائج الوسهها احلسههايب واالعههراي املعيههاري للم مههوعت   (15)يوضههح ا ههدول رقههم 

أمهههها امجمموعههههة الت ريبيههههة فبلههههغ  (0.687)و  (9.166)حيههههث بلههههغ الوسهههها احلسههههايب واالعههههراي املعيههههاري للم موعههههة الضههههابطة 
وههي أكههمل مههن  (6.970)رفههة معنويهة الفههروق به  امجممههوعت  فقهد بلغهه  م أمها قيمههة )ت( احملتسهبة ملع(0.606)و  (11.083)
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ممههها يهههدل علهههى وجهههود فهههروق معنويهههة لصهههاحل امجمموعهههة  (0.05)ومسهههتو  داللهههة  (22)وبدرجهههة حريهههة  (1.717)القيمهههة ا دوليهههة 
 . الت ريبية

 من انحية تقومي األداء وحتليلها:ائج اختبار مهارة السباحة احلرة عرض نت-2-1-2-5
يبني نتائج االختبارات البعدية وقيمة )ت( احملتسبة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف أداء اختبار مهارة السباحة احلرة  (16)جدول رقم 

 من انحية تقومي األداء .

 وحدة القياس امجمموعة
قيمة )ت(  االختبار البعدي

 احملتسبة
قيمة )ت( 
 ا دولية

الداللة 
  (االعراي املعياري) احلسايب )س (الوسا  اإلحصائية

 0.798 5.333 درجة الضابطة
 معهنوي 1.717 5.116

 0.812 7.083 درجة الت ريبية
  (22=2-24)ودرجة حرية  (0.05)و  مستو  داللة 

الت ريبية وامجمموعة( يف االختبهارات البعديهةم ) نتائج الوسا احلسايب واالعراي املعياري للم موعت  (16)يوضح ا دول رقم 
أمهههها امجمموعههههة الت ريبيههههة فبلههههغ  (0.798)و  (5.333)حيههههث بلههههغ الوسهههها احلسههههايب واالعههههراي املعيههههاري للم موعههههة الضههههابطة 

وهههي أكههمل مههن  (5.116)م أمهها قيمههة )ت( احملتسههبة ملعرفههة معنويههة الفههروق بهه  امجممههوعت  فقههد بلغهه  (0.812)و  (7.083)
ممههها يهههدل علهههى وجهههود فهههروق معنويهههة لصهههاحل امجمموعهههة  (0.05)ومسهههتو  داللهههة  (22)وبدرجهههة حريهههة  (1.717)قيمهههة ا دوليهههة ال

 الت ريبية
 :  Test)-(Tمناقشة نتائج االختبارات  -2-2
مناقشة نتائج أتثري املناهج التعليمية )املنهاج الذي استخدم احلاسوب كوسيلة مساعدة يف التعلم واملنهاج -2-2-1

 التقليدي(: 
أن هنا  أتثريا  معنواي  يف تعلم مهارات السباحة  (11م 10م 9م 8م  7)لقد تب  لنا من خالل النتائج املعروضة يف ا داول  .1

احلرةم للم موعت  )الت ريبية والضابا( ب  االختبارات القبلية والبعديهة ولصهاحل االختبهارات البعديهة تيعهها علهى الهرغم مهن 
 - هور فوارق بنسبة التطور بينهماويعزو الباحثون التطور احلاصل يف امجمموعت  إ  عدة عوامل: 

سههتخدام األمثههل لكههل اإلمكانيههات والوسههائل املتاحههة لتحقيههق مفههردات املههنهجم حيههث إن أاالسههتخدام األمثههل ل مكانيههات اال .2
 . [ 8 ]والت هيزات واألدوات املتاحة والزمن املخصص للدرس يعد عامال  مهما  إلجراء تدريس جيد يف األلعابأ 

و  العينههة وقههدراوام فضههال  عههن أن تكههوين الههملامج اعتمههد علههى التههدرج يف مالئمههة املنههاهج التعليميههة املسههتخدمة يف الههتعلم ملسههت .3
 . [ 2 ]التعلم من السهل إ  الصعب مما أد  إ  حصول حالة تطور واضح يف مستو  الطالب. 
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ملمكهن أابن معبم اةملاء يتفقهون علهى أن التغذيهة الراجعهة مهن ا [ 23 ]استخدام أسلوب التغذية الراجعة أبنواعهام إذ ت كد  .4
 .يم السلو  احلركي لألداء املقبلأأن تكون عملية حث على األداءم وتعزيز لألداءم وتنب

فاعليههة اسههتخدام األدوات املسههاعدة )لههوح الطوفههانم مسههاعدة الزميههلم وغريههها مههن األدوات األخههر ( سههاعد ذلههك علههى إزالههة  .5
األدوات املسهههاعدة تسهههمح للمههههتعلم أعلمهههه م عامهههل اةهههوي عهههن املتعلمهههه  وسهههاعد املهههدرس علهههى إ ههههرا  أكهههمل عهههدد مهههن املت

ابإلحسههاس بعههدم اةههوي مههن الغههرق ممهها يسههمح لههه إعطههاء مزيههد مههن الرتكيههز واالهتمههامم هههذا ابإلضههافة إ  أهنهها تعطههي فرصههة 
 .  [ 3 ]أكثرأ  للمدرس للتعامل مع  موعة من املتعلم  بفاعلية

حصهول املتعلمه  علهى معلومهات وفهرة  وحهدات التعليميهة أد  إ إن استخدام األسلوب األمري الذي اتبعه املدرس خهالل ال .6
يف عملية التدريس للمتعلم  خالل عملية التطبيقم أاستخدام األسلوب األمري  واألمانوسهل عملية التعلمم وكسب النبام 

 .[ 5 ]كميات وافرة من املعلوماتم ويساعد على توحيد ا ماعة وانتبامهاأ  ي دي إ  توصيل
اسههتخدام الطريقههة ا زئيههة والكليههة )املختلطههة( يف تعلههم مهههارة السههباحة احلههرةم عمههل علههى تههوفري الوقهه  وا هههد خههالل الوحههدة  .7

 .[ 5 ]كة أبقل  هود ووق أ التعليميةم ألكل مهارة رايضية طريقتها املناسبة واالقتصادية اليت وقق غرة احلر 
ال ديكن أن نغفل دور وكفاءة املدرس  خهالل عمليهة التهدريسم ودورههم الفعهال يف تشه يع املتعلمه  خهالل عمليهة الهتعلم ممها  .8

أعلهى املعلهم  أن يشه ع التالميهذ ويهوحي هلهم ببهذل  [ 8 ]اثهر ذلهك يف نفوسههم ودفعههم إ  املثهابرة يف الهتعلم وههذا مها أكهد  
 قصار  جهودهم خالل الدرسم وهذا ما ي ثر يف نفوسهم ويدفعهم بشوق ولذة ملزاولة (تلف ضروب النشاط البدينأ.

وهبذا وقق صحة الفهرة االول واةهاص بوجهود فهروق دالهة احصهائية به  االختبهارات القبليهة والبعديهة للم مهوعت  الضهابطة  .9
 والت ريبية ولصاحل االختبارات البعدية .

مناقشة نتائج املقارنة بني أتثري املناهج التعليمية )املنهاج الذي استخدم احلاسوب كوسيلة مساعدة يف التعلم  -2-2-2
 واملنهاج التقليدي(: 

تبهه  لنهها أن هنهها  أتثههريا  معنههواي  يف االختبههارات  (16م 15م14م  13م  12)أمهها مههن خههالل النتههائج املعروضههة يف ا ههداول      
البعدية للم موعت  الضابطة والت ريبية ولصاحل امجمموعة الت ريبيةم وهذا ما  هر جليا  من خهالل أوسهاطها احلسهابية حيهث بلهغ 

 (7.083)م (11.083)م(15.5)م(13.458)م(101.916)ت ريبية يف االختبارات البعديهة]الوسا احلسايب للم موعة ال
الختبههههههههههههههههههههههارات البعديههههههههههههههههههههههة [ علههههههههههههههههههههههى التههههههههههههههههههههههوايلم بينمهههههههههههههههههههههها بلههههههههههههههههههههههغ الوسهههههههههههههههههههههها احلسههههههههههههههههههههههايب للم موعههههههههههههههههههههههة الضههههههههههههههههههههههابطة يف ا

سههههههبب تفههههههوق امجمموعههههههة  ون[ علههههههى التههههههوايلم ويعلههههههل البههههههاحث(5.333)م(9.166)م(11.125)م(13.583)م(82.833)]
  -الت ريبية على امجمموعة الضابطة إ  عوامل عدة:
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استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعلم مهارات السباحة احلرة عمل على تلقي املعلومهات بسههولة ووضهوح وذلهك  -1
عن طريق عرضها ابستخدام الوسائا املختلفة وتو يفها يف مكاهنا املناسبم وهذا ما أكد  أاحلاسب اايل يعمهل علهى 

 تنوعة بسهولة ووضوح أكثر من الطريقة التقليديةأ . خلق بيئة نشطة تسمح للطالب تلقي املعلومات واملعاري امل
اسههتخدام احلاسههوب كوسههيلة مسههاعدة يف تعلههم مهههارات السههباحة احلههرة قههد سهههل عمليههة فهههم وإدرا  األجههزاء التفصههيلية  -2

للمهارات األساسية املطلوب تعلمهام وذلك من خالل عرضها بشكل بطئ والتأكيد على األجهزاء الرئيسهية للمههارة ممها 
أقهدرة احلاسهوب علهى عهرة أكثهر مهن  [10]فر فرصة جيدة يف معرفة دقائق احلركهة وسهرعة اسهتيعاهبام وههذا مها أكهد  و 

صورة توضيحية عن األداءم وقدرته على عهرة احلركهة بكهل تفاصهيلها بشهكل دقيهق ممها يسهاعد علهى اكتسهاهبا ووسهينها 
 وتثبيتهاأ. 

الراجعههة  علههى إعطههاء التغذيههة املهههارات األساسههية يف السههباحة احلههرة عمههلاسههتخدام احلاسههوب كوسههيلة مسههاعدة يف تعلههم  -3
 تزيهد مهن أإن التغذيهة راجعهة [ 22 ]وههذا مها أكهد   األخطهاء الفورية الهيت تعمهل يف دورهها علهى تصهحيح األداء وجتنهب

تعلم يف االعتمهاد علهى نفسهه دافعية األفراد عو التعلم وتعهزز األداء الصهحيح وجتنهب األداء اةهاطئ وتزيهد مناسهتقاللية امله
 لتحديد األخطاءأ.

لتلقهي املعلومهات وذلهك مهن  ة احلهرة عمهل علهى تهوفري الوقه  وا ههدههههاستخدام احلاسوب يف عملية تعلم مهارات السباح -4
عمهل م ة الهتعلهههأاسهتخدام احلاسهوب يف عملي [  4]دته هههمها أك وههذا عرضها بشكل )صور اثبتة ولقطات فيهديو( خالل

 قبل املدرس يف إيصال املادة العلميةأ .وا هد من الوق   على توفري
البصري الذي ساهم يف سهولة رة هة العهل عمليهات السباحة احلرة سهم مهار هاستخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف تعل-5      

أإن امل ثر  [18 ]د  ههالذي قام به مدرس املادة وهذا اتفق مع ما أكالفهم واالستيعاب للمهارةم وعند اقرتانه مع امل ثر السمعي 
احلركية جيب أن تشتمل على فاملهام  ارة وعليههاملهد أنه أكثر فائدة الكتساب ههمقارنته مع السمعي واحلركي وجالبصري وعند 

 املعلوماتأ.العرة البصري وكذلك دالئل بصرية واضحة ملعا ة 
استخدام احلاسوب يف عملية تعلم مهارات السباحة احلرة متيز يف قدرته على ختزين املعلومات واسرتجاعها وق   -6

ى متلقي احلاجة إليها بدون تعب أو مللم هذا ابإلضافة إ  تقدم املعلومات بصورة  يقة ذي أتثري نفسي جيد وفعال عل
أإن احلاسب اايل يتميز بقدرته على ختزين وترتيب كم هائل من املعلومات واسرتجاعها يف [15] املعلوماتم وهذا ما أكد 

 .احلاجة إليها بدون تعب أو مللأ وق 
وهبذا وقق صحة الفرة الثاين واةاص بوجود فروق دالة احصائية ب  امجمموعت  الضابطة والت ريبية يف تعلم مهارات 

  البعدية ولصاحل امجمموعة الت ريبية. السباحة احلرة يف االختبارات
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 االستنتاجات و التوصيات -3
 االستنتاجات :   -3-1

 توصل الباحثون اىل جمموعة من االستنتاجات كان أمهها : 
استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف عملية تعلم مهارة السباحة احلرة حقق نتائج أفضل من األسلوب املتبع يف قسهم  -1

 الرايضية وبشكل واضح من خالل نسبة التطور احلاصلة بينهما.الرتبية 
) تغذيههة راجعهة فوريههة (م ممهها  ام السههباحة بعهد أداء التمههرينعمهل احلاسههوب علهى إعطههاء التغذيههة الرجعهة خههارج وداخههل محه -2

 ساعد ذلك على تصحيح األخطاء يف حالة  حصوهلا فورا.
وذج الذي مت عرضه لتعلم مهارات السباحة احلرة إ هار املهارة وأجزائها بشكل واضح ومفصل داخل املاءم نماستطا  ال -3

 احلي. وذجنمالومن كل االجتاهاتم أفضل من 
عمهههل احلاسهههوب ومهههن خهههالل قدرتهههه علهههى العهههرة والتكهههرار للمههههارات مإيصهههال املهههادة التعليميهههة بشهههكل مشهههوق ومبسههها  -4

 هد خالل أداء الوحدة التعليمية.للمتعلم م ووفرة الوق  وا 
 -أداء -اسههتطا   احلاسههوب علههى زايدة دافعيههة املتعلمهه  ) الطههالب ( عههو الههتعلم الههذا  مههن خههالل  الههتعلم )مشههاهدة  -5

 مقارنة( أي املقارنة ب  ما مت وما جيب أن يتم. –تصحيح أداء  -مشاهدة 
ة املهارة بشكل واضح  وحب م مقارب ا  ح م عر  (Data Show)عمل احلاسوب ومن خالل ا هاز امللحق به  -6

 احلي. وذجنمال
متيز احلاسوب من خالل  قدرته على عرة الصور واألفالم بشكل بطيء وتقسيم  أجزاء املهارةم أداء املتعلم  للمهارة  -7

 بدقة عالية من التوافق.
 التوصيات :  -3-2

 بناء عل االستنتاجات اليت توصل اليها الباحثون ويف حدود عينة البحث ميكن التوصية           
 مبا يلي :            
تعلم مهارات السباحة احلرة ويف  عملية التعلم احلركيم والسيما يفاستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة يف  -1

 فرا ة(. -صدر -) هر ملية التعلم لطرق السباحة األخر ع
 استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة يف عملية التعلم للسباحة لفئات عمرية (تلفة ولكال ا نس . -2
بيههة الرايضههية الههيت تههدرس مههادة السههباحة تعمههيم الههملانمج التعليمههي املصههمم سهههاز احلاسههوب ا  اقسههام وكليههات الرت  -3

 تعليمية.لالستفادة منه يف العملية ال
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للسهباحةم ملها هلهذا ا ههاز مهن مهزااي  متي هز  عهن ابقهي  احلاسهوب يف تهدريس املهادة النبريهةمهن جههاز  االستفادةديكن  -4
 الوسائل التعليمة األخر .

 السباحة . حلاسوب يف تعليم مهارات أخر  غرياستخدام ا -5
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