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  الشـكر والتقـدير
بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحيم والحمـــد هللا رب العـــالمين والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا 

  .محمد الصادق الوعد األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

أسجد حمدا وشكرا هللا العظيم الكـريم علـى مـا أمـدنى بـه مـن نعمـة الصـبر والمثـابرة التـى كانـت مـن 
  .لبحث بهذه الصورة إلى حيز الوجودثمراتها خروج هذا ا

األم الغاليــة  وأنــه يســعدنى ويشــرفنى أن أتقــدم بأســمى أيــات الشــكر والتقــدير والعرفــان بالجميــل إلــى
السباحة المتفرغ ووكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب سـابقًا،  أستاذ إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.وأستاذتى أ

نى على إتمام هذا البحث وال أملـك إال أن ته لى من وقت وعلم وساعدتحأتقدم لها بعظيم الشكر على ما من
  .أدعو اهللا عز وجل أن يديم اهللا عليها الصحة والعافية وجزاها اهللا عنى خير الجزاء

الســباحة  أســتاذســحر عبــد العزيــز / د.ى إلــى أكمــا أتقــدم بتوجيــه خــالص شــكرى وتقــديرى وٕاحترامــ
التــى كانــت لتوجيهاتهــا العلميــة األثــر الفعــال فــى إخــراج ، بالكليــة نــازالتوالم ورئــيس قســم الرياضــات المائيــة

  .هذا البحث، والتى تعلمت على يديها الكثير حيث كانت عونا بإرشاداتها البناءة، فهى مثل يحتذى به

أســتاذ  محمــد صــبرى عمــر/ د.إلــى كــل مــن أبأســمى معــانى الشــكر والتقــدير واإلحتــرام كمــا أتقــدم 
 أصــول التربيــة الرياضــية ووكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث بقســم اإلحصــاء والبحــث العلمــى

أسـتاذ السـباحة بقسـم الرياضـات  عبير عبد الرحمن شديد/ د.اإلسكندرية، أ -أبوقير -بكلية التربية الرياضية
لهما من فكر متجدد، ومما يعمـل علـى  لما ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذا الرسالة بالكلية، المائية والمنازالت

  .التقدير واإلحترامإثراء هذا البحث، فلهما منى كل الشكر و 

إلـى سـبب وجـودى، إلـى الخيـر والعطـاء، وٕاعتراف منى بالجميل أتقدم بأسمى آيات الحب والعرفان 
إلـى والـدى  إلى الدفء والحنان، إلى من كان رضاهم مـن رضـا رب العبـاد إلـى مـن وصـانا اهللا تعـالى بهمـا

العزيــز رحمــة اهللا عليــة ووالــدتى الغاليــة الحنــون فأشــكر اهللا تعــالى علــى ماحبــانى بــه مــن والــدين صــالحين 
فيعجــز اللســان عــن التعبيــر عمــا يجــيش بصــدرى مــن إعتــراف بالفضــل فجزاهمــا اهللا ســبحانه وتعــالى عنــى 

  .  خير الجزاء فى الدنيا واآلخرةأخواتى وعن 

وفيق منك عز وجل ثم بعون من حولى، وٕان كنت قد أخطأت فلى عـذرى اللهم إن كنت أصبت فبت
  . فأنا بشر أصيب وأخطئ فالكمال لك وحدك تباركت وتعاليت إنك نعم المولى ونعم النصير

  واهللا ولى التوفيق
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  الشـكر والتقـدير
لحمـــد هللا رب العـــالمين والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحيم وا

  .محمد الصادق الوعد األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

أسجد حمدا وشكرا هللا العظيم الكـريم علـى مـا أمـدنى بـه مـن نعمـة الصـبر والمثـابرة التـى كانـت مـن 
  .ثمراتها خروج هذا البحث بهذه الصورة إلى حيز الوجود

األم الغاليــة  نى ويشــرفنى أن أتقــدم بأســمى أيــات الشــكر والتقــدير والعرفــان بالجميــل إلــىوأنــه يســعد
السباحة المتفرغ ووكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب سـابقًا،  أستاذ إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.وأستاذتى أ

البحث وال أملـك إال أن أتقدم لها بعظيم الشكر على ما منحته لى من وقت وعلم وساعدتنى على إتمام هذا 
  .أدعو اهللا عز وجل أن يديم اهللا عليها الصحة والعافية وجزاها اهللا عنى خير الجزاء

السـباحة ورئـيس  أسـتاذسـحر عبـد العزيـز / د.ى إلـى أأتقدم بتوجيه خالص شكرى وتقديرى وٕاحترامـو 
األثـــر الفعـــال فـــى إخـــراج هـــذا ، التـــى كانـــت لتوجيهاتهـــا العلميـــة بالكليـــة والمنـــازالت قســـم الرياضـــات المائيـــة

  .البحث، والتى تعلمت على يديها الكثير حيث كانت عونا بإرشاداتها البناءة، فهى مثل يحتذى به

أســتاذ  محمــد صــبرى عمــر/ د.إلــى كــل مــن أبأســمى معــانى الشــكر والتقــدير واإلحتــرام كمــا أتقــدم 
 ة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوثاإلحصــاء والبحــث العلمــى بقســم أصــول التربيــة الرياضــية ووكيــل الكليــ

أســتاذ الســباحة بقســم الرياضــات  عبيــر عبــد الــرحمن شــديد/ د.اإلســكندرية، أ -بنــين بكليــة التربيــة الرياضــية
لما لهما من فكر متجدد، ومما يعمـل علـى  ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذا الرسالة بالكلية، المائية والمنازالت

  .التقدير واإلحترامالشكر و  إثراء هذا البحث، فلهما منى كل

وٕاعتراف منى بالجميل أتقدم بأسمى آيات الحب والعرفان إلـى سـبب وجـودى، إلـى الخيـر والعطـاء، 
إلى الدفء والحنان، إلى من كان رضاهم مـن رضـا رب العبـاد إلـى مـن وصـانا اهللا تعـالى بهمـا إلـى والـدى 

هللا تعــالى علــى ماحبــانى بــه مــن والــدين صــالحين العزيــز رحمــة اهللا عليــة ووالــدتى الغاليــة الحنــون فأشــكر ا
فيعجــز اللســان عــن التعبيــر عمــا يجــيش بصــدرى مــن إعتــراف بالفضــل فجزاهمــا اهللا ســبحانه وتعــالى عنــى 

  .  خير الجزاء فى الدنيا واآلخرةأخواتى وعن 

اللهم إن كنت أصبت فبتوفيق منك عز وجل ثم بعون من حولى، وٕان كنت قد أخطأت فلى عـذرى 
  . بشر أصيب وأخطئ فالكمال لك وحدك تباركت وتعاليت إنك نعم المولى ونعم النصير فأنا

  واهللا ولى التوفيق
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  الفصــل األول
  المقدمــة

  :مشكلة البحث وأهميته
زءًا ال يتجـزأ التكنولوجيـا، التـى غـزت معظـم مجـاالت الحيـاه وأصـبحت جـ يعيش العـالم اليـوم عصـر

ــا، وأصــبح  ــًا لمــا يحــدث فــى عصــرنا الحــالى، فقــد ســاعدت مــن واقعن األخــذ بهــا مــن األمــور الضــرورية وفق
كبيرة، فلم يعد هناك حواجز مكانيـة أو زمانيـة  اث نقله حضاريةتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على إحد

" قريـة رقميـة"أو" قريـة إلكترونيـة صـغيرة"بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد مجتمع وآخر، وأصبح العـالم 
  .)146 -68( جول فيها والتعرف على كل ما فيهاحيث يستطيع أى إنسان الت

ألساســـية التـــى تنطلـــق منهـــا دول العـــالم فـــى تعامالتهـــا ورفـــع وأصـــبحت التكنولوجيـــا هـــى القاعـــدة ا
مستواها وتقدمها وتطورها لمواكبة التتابع الزمنى والتواصل بين دول العالم، وتجـاوزت التكنولوجيـا العصـرية 
كل المسافات وحدود الزمان وأصبحت هـى اللغـة الوحيـدة أللسـن شـعوب العـالم مـن خـالل التعامـل والتبـادل 

  .)108( كافة المجاالت السياسية واإلقتصادية والرياضية والثقافية والعلميةواإلشتراك ب

ويـــذكر محمـــد ســـعد، مصـــطفى الســـايح أن التطـــور العلمـــى أضـــاف الكثيـــر مـــن تكنولوجيـــا التعلـــيم 
الحديثة التى يمكن للمعلم اإلستفادة منها فى تهيئة مجاالت الخبرة للدارسين حتى يتم إعدادهم بدرجة عالية 

لدراسـة هـذه التكنولوجيـا وفهـم دورهـا وكيفيـة إسـتخدامها فـى اإلعـداد ومـدى تأثيرهـا علـى العمليـة فاءة من الك
  .التعليمية

حيــث تلعــب تكنولوجيــا التعلــيم دورا هامــا فــى مجــال التعلــيم بصــفة عامــة وٕاعــداد المعلمــين بصــفة   
علــى المنــاهج والمتعلمــين  خاصــة وذلــك بمواجهــة المشــكالت التــى تعــوق تطــور العمليــة التعليميــة المســتندة

وأساليب وطرق التدريس، ومن هنا كانت إسهامات تكنولوجيا التعليم المتعددة فـى مواجهـة التغيـرات الناتجـة 
لحـديث والتفاعـل معـه وكـل عن الحياة اإلجتماعية والبيئية ومساعدة العملية التعليمية على مواكبـة العصـر ا

  .)3: 56(مستجداته 

ولوجيــا التعلــيم عبــارة عــن طريقــة نظاميــة لتصــميم التعلــيم بإســتخدام تحليــل ويتضــح مــن ذلــك أن تكن  
الــــنظم فهـــــى ال تعنـــــى مجــــرد إســـــتخدام اآلالت التعليميـــــة، واألجهــــزة واألدوات كمعينـــــات ســـــمعية وبصـــــرية 

والكتــاب المنهجــى، الســبورة لكنهــا تعنــى فــى واإلســتفادة منهــا فــى المواقــف التعليميــة التعلميــة بجانــب المعلــم، 
أى أنهـا تأخـذ بأسـلوب  Instructional systemمقام األول طريقـة فـى التفكيـر لوضـع منظومـة تعليميـة ال

خطوات منظمـة،  والذى يعنى إتباع منهج وأسلوب فى العمل تسير فى System Approachالمنظومات 
  .)125: 75( وجيا وفق نظريات التعليم والتعلموتستخدم كل اإلمكانات التى تقدمها التكنول



- 2 - 

وتسعى دول العالم إلى األخذ بأسباب التطبيقات العلمية والتكنولوجية التى من أهم مظاهرها التقـدم 
  .فى تكنولوجيا اإلتصاالت

وبناء على ماسبق نالحظ إنعكاس ذلك التطور الهائل فى تكنولوجيـا المعلومـات واإلتصـاالت علـى 
لتعلـــيم التقليـــدى والـــذى يعتمـــد بشـــكل أساســـى منظومـــة التعلـــيم وعلـــى تحـــديث البـــرامج التعليميـــة، فلـــم يعـــد ا

وبالدرجــة األولــى علــى المعلــم ونقــل العلــم والمعرفــة إلــى المتعلمــين قــادرًا علــى إســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن 
األفــراد وتلبيــة إحتياجــاتهم، ومــن هنــا بــدأت الــدول والمجتمعــات فــى البحــث عــن طــرق جديــدة للتعلــيم بدرجــة 

وهـذا بـدوره أدى ) بـالتعلم الـذاتى(على نفسـه فـى العمليـة التعليميـة وهـو مـا يعـرف كبيرة على إعتماد المتعلم 
وهو المصـطلح األكثـر إسـتخدامًا حيـث يـوفر  E-Learningإلى ظهور مصطلح يعرف بالتعلم اإللكترونى 

م، للمـــتعلم ســـرعة الـــتعلم وفقـــًا لقدراتـــه وٕامكاناتـــه، مـــع عـــدم التقيـــد بمكـــان وزمـــن محـــدد إلتمـــام عمليـــة التعلـــي
أو  E-Educationأو  Online learningأو   E-Instructionوتسـتخدم أيضـًا مصـطلحات أخـرى مثـل

Web Based Instruction اإللكترونــى المــتعلم فــى الــتعلم مــن خــالل محتــوى علمــى ، ويســاعد الــتعلم
) نصــوص، صــور ثابتــه، صــور متحركــة، لقطــات فيــديو، صــوت، موســيقى(يحتــوى علــى الوســائط المتعــددة 

  .)105( ، األقمار الصناعيةى، اإلنترنتدم من خالل وسائط إلكترونية حديثة مثل الحاسب اآللويق

وفــى الحقيقــة لــيس نمــط التعلــيم اإللكترونــى المعــروف هــو الــنمط الوحيــد مــن هــذا النــوع مــن التعلــيم 
هـــا النمـــوذج فهنـــاك عـــدد مـــن النمـــاذج المتعلقـــة بتوظيـــف التعلـــيم اإللكترونـــى فـــى عمليتـــى التعلـــيم والـــتعلم من

والـذى يوظـف فيـة التعلـيم اإللكترونـى جزئيـًا لمسـاعدة التعلـيم التقليـدى وأيضــًا  Supplementaryالمسـاعد 
وفيـه يوظـف التعلـيم اإللكترونـى مـدمجًا ) BL(Blended Learning ) المخلـوط(نمـوذج التعلـيم المـدمج 

م وفـى تلـك الصـيغة يكـون التعلـيم والـتعلم مع التعليم التقليدى بحيث يتشاركا فيه معـا فـى إنجـاز عمليـة الـتعل
وهذا يعنى أن المعلم هو الموجهه  Instructor Led Learningموجهه من قبل المعلم أى يقودها المعلم 

لعمليــة الــتعلم لــدى الطــالب والمرشــد لهــا وعلــى ذلــك فــإن ذلــك النمــوذج يجمــع بــين مزايــا التعلــيم اإللكترونــى 
بــــين التعلــــيم التقليــــدى والتعلــــيم هــــذا التعلــــيم علــــى أســــاس مــــدخل التكامــــل  ومزايــــا التعلــــيم التقليــــدى، ويقــــوم

الـذى  Blended Learning ن نطلـق علـى صـيغة التكامـل هـذة بـالتعلم المـدمجأيمكـن  حيـث، اإللكترونـى
متفاعل وتعـد مرحلـة إنتقاليـة  يستخدم التعليم االلكترونى بكافة انواعة واشكالة ضمن التعليم التقليدى وبشكل

  .)102()57( حول الكامل للتعليم االلكترونىللت

ومـن أهـم التطبيقـات التربويـة لشـبكة اإلنترنـت، إنتـاج مواقـع تعليميـة متخصصـة تهـتم بـإختزان مــواد 
تعليميــة منتقــاه ومثيــرة لإلهتمــام، تشــجع علــى التفاعــل بــين المعلمــين والطــالب وتســمح لهــم بتبــادل ومشــاركة 

ات وفرصـًا ملموسـة لتعلـيم الطـالب حيـث أنهـا ال تتعامـل فقـط مـع الـنص المعلومات فيما بينهم، وتتيح مميز 
ة والمتحركـة بمـا يـدعم وييسـر ـالمكتوب وٕانما تتعامل مـع الـنص المكتـوب والصـوت المسـموع والصـور الثابتـ

   .)26 -22: 16( هم الفرديةـب خصائصهم وحاجاتـتناس عملية التعلم وتقديم المعلومات للطالب بطريقة
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ت التقنيـات الحديثـة قـد غـزت حياتنـا العاديـة فإنهـا غـزت ايضـًا حياتنـا الرياضـية، فـى طـرق وٕاذا كان  
  .وأساليب ووسائل التعليم والتدريب

والســـباحة إحـــدى أنـــواع الرياضـــات المائيـــة الهامـــة والتـــى تســـتعمل الوســـط المـــائى كوســـيلة للتحـــرك   
الجســم بغــرض اإلرتقــاء بكفــاءة الفــرد خاللــه، عــن طريــق كــل مــن حركــات الــذراعين والــرجلين وبقيــة أجــزاء 

مهاريــًا وبــدنيًا وعقليــًا وٕاجتماعيــًا ونفســيًا، وتتضــمن الســباحة التعليميــة إكســاب الفــرد مهــارات وطــرق الســباحة 
ف علــى الــبطن ـالزحــ(باحة األربــع ـالمختلفــة بــدءأ بالمهــارات األساســية ووصــوًال إلــى إكســاب الفــرد طــرق الســ

اس ال غنـى ـباحة هـو أســج التعليمـى للســ، وعلـى ذلـك فـإن البرنامـ)ةـالفراش باحة الصدر، سباحةـ،الظهر، س
  .)26 -22: 12( ب فى السباحة للوصول إلى المستويات المتقدمةـعنه لإلنتقال إلى مرحلة التدري

الوضع التعليمى للسباحة فى المجال األكاديمى نجد طريقة تدريس الجانب المهارى  إلى وبالنظر
المتضمنة فى المناهج وعرضها من  المهارةح بشر يقة المباشرة والتى يقوم فيها المعلم تعتمد على الطر 

أما تدريس الجانب النظرى فإنه يعتمد على اإللقاء  خالل نموذج أو إحدى المتعلمات المتميزات فى األداء،
وتفاعله داخل ور الطالب إال أنها تحد من د المزايا فى هذه الطريقةوالتلقين، وبالرغم من وجود بعض 

المنشود في تحقيق األهداف التربوية والمعرفية والمهارية والوجدانية  يؤدي الغرضوبالتالي ال ، المحاضرة
  .الفعال وتحقيق التعلم

السباحات المفضلة فى السباحة الترويحية واإلنقاذ والغوص فى الماء، ولكنها وسباحة الصدر من 
أثناء أدائها  أن مقاومة الماء فيهاكما افق بين الذراعين والرجلين، التو من السباحات الصعبة نظرًا لصعوبة 

المرحلة  أثناءهذه السباحة تعلم  بدأ الفرد فى إذا م، وخاصةالجسم لألماتقدم مما يعوق حركة  كبير يكون
 من توضيح ألهمية السباحة ومدى إمكانية تعلمهاويأتى الدور الفعال للمعلم فى هذه المرحلة ، الجامعية

وٕابعاد المتعلم عن المواقف التى تثير عامل الخوف  بينه وبين المتعلم يسودها الثقةبسهولة وخلق عالقة 
  .)63: 12()126: 58( واإلنطباعات الخاطئة عن السباحة

ونظرًا إلختالف المواد الدراسية من حيث السهولة أوالفاعلية خالل عملية تعلم مقرراتها عبر 
من ) الرياضية(المهارات الحركية وتعليم فتدريس  وذلك حسب طبيعتها،) التعلم اإللكترونى(اإلنترنت 

إلى درجة من  القائم على اإلنترنتتدريسها وٕاستيعابها بكفاءة من خالل التعلم  المواد التى يحتاج
حيث يعتبر التفاعل  ظة،وذلك ألنها تتضمن مهارات إجتماعية مثل القيادة والتواصل والمالح ،الصعوبة

جوهر هذه المهارات، ويكون تعلم تلك المهارات بصورة أفضل فى بيئة الفصل التقليدى حيث وجود 
يمية التى تتضمن تعلم المفاهيم المعلم، ويبدو العمل جيدًا فى مقررات عبر اإلنترنت فى المواد األكاد

تحتوى على مهارات عملية أو والمبادئ وممارسة المناقشات وكتابة التقارير وحل المشكالت والتى ال 
  .)106( حركية
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ومــع إنتشــار نظــم الــتعلم اإللكترونــى وزيــادة اإلقبــال علــى إســتخدامها وتوظيفهــا فــى العمليــة التعليميــة، 
وبة إجــراء عمليــات التقــويم التكــويني والنهــائي وضــمان مصــداقيتها، ظهــرت مشــكالت كثيــرة مــن أهمهــا صــع

وبخاصـــة عنـــدما يتضـــمن المقـــرر مهـــارات عمليـــة أدائيـــة وكـــذلك عـــدم مناســـبتها لـــبعض المنـــاهج والمقـــررات 
 .)101( ممارسة الطالب للمهارات العملية الدراسية وخاصة تلك التي تتطلب

لـة للـتعلم اإللكترونـى والـتعلم عـن بعـد مـع تحصـيل المـواد ونتيجة لهذه المشكالت وعدم الفاعليـة الكام
العملية التى تتطلب مهارات حركية ظهرت الحاجة لنظام تعلم جديد يجمع بين مزايا الـتعلم اإللكترونـى ومزايـا 

  .Blended learningسمى بالتعلم المدمج يالتعلم التقليدى وهو ما 

فـي  إنخفاضفى مجال تدريس السباحة أن هناك فقد وجدت الباحثة من خالل مالحظاتها وخبرتها 
مستويات تحصيل الطالبات في مـادة السـباحة وخاصـة سـباحة الصـدر مهاريـا ومعرفيـًا وقـد أرجعـت الباحثـة 

وعــدم  ،خدمة، وقلــة الوقــت المخصــص للتــدريسالتــدريس المســت قلــك الــى اســباب عــدة مــن اهمهــا هــو طــر ذ
 ،للمــادة بالشــكل األمثــل واإلرتقــاء بالمســتوى العلمــي للطالبــاتكفايتــه لتغطيــة جميــع مفــردات المــنهج المقــرر 

والعمـل علـى زيـادة دافعيـتهم  ،من خالل تزويدهم بمعلومات تعزيزيه إضافية خارج وقت المحاضرة األصـلي
وقد وجدت الباحثة أنه من الممكن استخدام بعض التقنيات التربويـة الحديثـة وهـى الموقـع  ،نحو هذة المهارة

كمحاولــة لزيــادة نســب النجــاح واالرتقــاء بالمســتوى العلمــي للطالبــات وكمحاولــة لمواكبــة التطــور  ،التعليمــى
وكذلك لتنمية اتجاهاتهم نحـو هـذه المـادة قبـل  ،دم العلمى فى مجال تدريس السباحةالتكنولوجى وتحقيق التق

ـــة راجعـــةوبعـــد اســـتخدامها فـــي العم ـــة لتكـــون تغذي ـــة التعليمي ـــاء األســـس  ،لي ـــة ومـــن أجـــل بن ـــة والتربوي العلمي
الحديثـة فـي التـدريس بصـورة عامـة  السـتخدام هـذه التقنيـة فـي مؤسسـاتنا التعليميـة أن االتجاهـات الصـحيحة

التقليديـة والمسـتخدمة حاليـًا فـي معظـم  قتطـوير الطـر وتدريس السـباحة بصـورة خاصـة تـدعو إلـى تغييـر او 
ليميــة، وتهمــش دور الطالــب وتحــد مــن تفاعلــه الجامعــات والتــي تركــز علــى دور المعلــم كملقــن للمــادة التع
وبالتـالي ال تـؤدي الغـرض  ،فـي العمليـة التعليميـة داخل غرفة الصف وخارجـه، وتسـتثمر بعضـا مـن حواسـه

  .الفعال المنشود في تحقيق األهداف التربوية والمعرفية والمهارية والوجدانية وتحقيق التعلم

هبـة "دراسـة ومنهـا  ةجال تصميم وبناء المواقـع التعليميـوبالرغم من تعدد الدراسات التى أجريت فى م
، )13()م2006( "فهـــيم إيهــاب"، )21()م2008( "الـــديب هــانى"، "رمضـــان جمــال"، )71)(م2009" (ســعيد

إلــى إســتخدام الــتعلم  تطرقــال يوجــد أى دراســة قــد ت وفــى حــدود علــم الباحثــة ،)45()م2004( "لخيــاطا عمــر"
إسـتخدام هـذا ، مما أثار إهتمام الباحثـة إلـى ة عامة والسباحة بصفة خاصةالمدمج فى المجال الرياضى بصف

تصـميم وبنـاء موقـع تعليمـى ومعرفـة تـأثيره علـى تعلـم سـباحة فى ) التعلم المدمج(النمط من التعلم اإللكترونى 
امعــة لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية بج) الوجــدانى -المهــارى  –المعرفــى (وجوانــب الــتعلم الــثالث الصــدر 
  .الزقازيق



- 5 - 

  :هدف البحث
ومعرفــة  جامعــة الزقــازيقبة الرياضــية لطالبــات كليــة التربيــ تعلم ســباحة الصــدرلــبنــاء موقــع تعليمــى 

  :على تأثيره
 .ريبيةالتج مجموعةالطالبات ل المعرفىالتحصيل  ،المهارىاألداء مستوى  .1

التحصيل األداء المهارى، لضابطة فى مستوى مجموعتى البحث التجريبية واالتعرف على الفروق بين  .2
 .المعرفى

اآلراء واإلنطباعــات الوجدانيــة لطالبــات المجموعــة التجريبيــة نحــو إســتخدام اإلنترنــت فــى التعــرف علــى  .3
 .تعلم سباحة الصدر

آراء الطالبـــات حـــول مـــدى تفـــاعلهم مـــع الموقـــع التعليمـــى وٕاســـتخدام اإلنترنـــت فـــى تعلـــم التعـــرف علـــى  .4
  .سباحة الصدر

  :فروض البحث
، التجريبية تينمجموعال لكل من البعدىو  القبلى ينبين القياس ةإحصائي اللةدذات د فروق و جو  .1

 .لكل منهما لسباحة الصدر لصالح القياس البعدى مستوى األداء المهارى فىالضابطة 

، التجريبية تينمجموعال لكل من البعدىو  القبلى ينبين القياس ةإحصائي اللةدذات د فروق و جو  .2
 .لكل منهما لسباحة الصدر لصالح القياس البعدى تحصيل المعرفىال فىالضابطة 

 الضابطة فى ،التجريبية تينلمجموعا لكل من بين القياسين البعديين ةإحصائي اللةدذات فروق  وجود .3
 .لصالح المجموعة التجريبية التحصيل المعرفىو  مستوى األداء المهارى

لطالبات المجموعة التجريبية نحو إستخدام اإلنترنت فى بين اآلراء واإلنطباعات الوجدانية  وجود تباين .4
 .تعلم سباحة الصدر

 .سباحة الصدرإستخدام اإلنترنت فى تعلم نحو  بين تفاعل طالبات المجموعة التجريبية وجود تباين .5

  

  

  :مصطلحات البحث
   Distance Learning                                           التعليم عن بعد -1

هو تلك العملية التى يكون فيها الطالب بعيدًا عن المعلم بمسافة جغرافية يتم عادة سـدها بإسـتخدام     
  ).107( وسائل اإلتصال الحديثة
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                                      Electronic Learningلكترونى م اإل يالتعل -2
والشــبكة العالميــة للمعلومــات  هــو أســلوب تعليمــى يعتمــد علــى إســتخدام التقنيــات الحديثــة للحاســب

، وسـاحات الحـوار ووسائطهما المتعددة، مثـل األقـراص المدمجـة، والبرمجيـات التعليميـة، والبريـد اإللكترونـى
  .)23: 4( والنقاش

                                                 Hypermedia الهيبرميديا -3

يم المعلومــــات بصــــورة غيــــر خطيــــة، واإلســــتفادة إســــتراتيجية تعليميــــة تســــتخدم فــــى نقــــل وتقــــدهــــى 
وتــوفير بينــه وبــين مجموعــة مــن الوســائط التعليميــة المتعــددة  "الســمعية والبصــرية"بالمــداخل الحســية للمــتعلم 

نصــوص مكتوبــة، لقطــات فيــديو متحركــة وثابتــة، صــور ورســوم "والتــى تخــزن عليهــا المعلومــات فــى صــورة 
والــتحكم فيهــا بســرعة وســهولة بحيــث " قة، تســجيالت صــوتية، موســيقىمتحركــة وثابتــة، أفــالم، ألــوان متناســ

تســمح للمــتعلم بتكــوين إرتباطــات منطقيــة تســهل اإلنتقــال والقفــز وحريــة الحركــة فــى أشــكال غيــر خطيــة بــين 
أجزاء المعلومات والتحكم فى تبادل كل أو بعض المعلومات المخزنة إلى أجزاء صغيرة بمساعدة الكمبيوتر 

  .)355: 75(داف التعليمية للبرنامج التعليمى بكفاءة وفاعلية لتحقيق األه

                                                           Internet اإلنترنت -4

مجموعـــة مـــن شـــبكات الحاســـب اآللـــى المتصـــلة معـــًا التـــى تتشـــارك فـــى المعلومـــات والبيانـــات هـــو 
  .)36: 60( روتوكول تراسل اإلنترنتوالبرامج، وتتفاهم فيما بينها بإستخدام ب

  Interaction                                               :التفاعل-5
والتـى تتمثـل فـى   "Learning environment"هو العملية التى تحدث بين المتعلم وبيئة الـتعلم 
تــــوى العلمــــى للمــــواد الدراســــية، والمــــتعلم وواجهــــة المعلــــم والمتعلمــــين، والمتعلمــــين وبعضــــهم الــــبعض، والمح

  .)318: 75( ثر إيجابيةحيث يأخذ فيها المتعلم دورًا أك User interfaceاإلستخدام 

  Blended Learning                                التعلم المدمج  -6
عبــر اإلنترنــت فــى هــو الــتعلم الــذى يمــزج بــين خصــائص كــل مــن التعلــيم الصــفى التقليــدى والــتعلم 

  .)44: 89(نموذج متكامل، يستفيد من أقصى التقنيات المتاحة لكل منهما 

 تعريف إجرائى* 
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  الفصــل الثانى
  القراءات النظرية والدراسات المرتبطة

  :القراءات النظرية:أوال
  :التعلـم

لقد تناول الباحثين تعريفات كثيـرة جـدًا عـن الـتعلم والتعلـيم ومعظمهـا مختلفـة فـى تعبيرهـا ومتشـابهة 
رافقـة حالـة م"بأنـه ) مSchmidt & lee) "1999 لـى ، سشـميدت"فى مفاهيمها، إذ عرف الـتعلم كـل مـن 

  : ، وحددوا أربع خصائص يمتاز بها التعلم وهى"لوجودنا وناتجة من خالل الخبرة والتمرين
أن التعلم هو إكتساب المقدرة على إنتاج حركات ماهرة ويتصف بمجموعة مـن المتغيـرات التـى تحـدث  - 1

  .عندما يصبح األفراد فى الواجبات من جراء ممارسة التمرين
 .ين والتجربة والخبرةالتعلم ناتج مباشر عن التمر  - 2

 .التعلم غير قابل للمالحظة والقياس مباشرة، ألنه تغييرات داخلية تحدث فى السلوك - 3

نتاج التعلم هو التغييرات الدائمة نسبيًا فى المقدرة الظاهرة فـى السـلوك الحركـى التـى سـببتها التغييـرات  -4
 .)266 -264: 93( ظيفيةوالتبديالت الحاصلة فى الحالة النفسية، الدافعية، التكيفات الو 

النتيجـــة الحتميـــة المكتســـبة مـــن خبـــرات التمـــرين، "أن الـــتعلم هـــو ) م2002( "ظـــافر هاشـــم"ويعرفـــه 
ت الداخليــة المســيطرة عليهــا فــى الجهــاز العصــبى والعضــلى، ويتميــز الــتعلم اويتضــمن مجموعــة مــن العمليــ

ــبإكتســاب الفــرد القــدرة علــى األداء المــاهر نســبيًا ويتم ــث رات ثابتــة نســبيًا وليســت تغييــرات مؤقتــة ل علــى تغي
مـــن خـــالل التغيـــرات الظـــاهرة فـــى ره مـــن خـــالل المالحظـــة وٕانمـــا ســـريعة الـــزوال وال يمكـــن اإلســـتدالل بمقـــدا

  .)11:  34" (السلوك الحركى المتمثله باألداء

عمليـة تغييـر أو تعـديل فـى سـلوك مـتعلم "أن التعلم فى السـباحة هـو  )م2000" (محمد على"ويرى 
لسـباحة نتيجــة قيامـه بنفســه بنــوع مـن النشــاط بحيــث يشـترط أال يكــون هـذا التغييــر أو التعــديل قـد تــم نتيجــة ا

تلك العمليات التى يقـوم بهـا الفـرد "هو فالتعليم ، أما  "للنضج أو بعض الحاالت المؤقته كالتعب أو التخدير
: 59( "فق ودرجة تأهيلـه لهـذا العمـل معلم أو مدرب السباحة لنقل ما لدية من معلومات وخبرة بصورة تت –

14.(  

  :التعلم الحركى
هــو أحــد األســس التــى تعتمــد عليهــا العمليــة التعليميــة، وقــد قــام العلمــاء والبــاحثون بمحــاوالت عديــدة   

  :ف يتم عرض بعضًا من هذه التعريفاتإلعطاء مفهوم واضح له وسو 
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ذلــك التغيـــير الــذى يطــرأ علــى ســلوك "أنـــه إلــى التعلـــم الحركـــى ب) م1999( "إبراهيـــم خليفـــة"يشـــير 
المتعلم خـالل أى نشاط رياضى يدرس، نتيجـة لعمليات نفسـية يقـوم بهــا المـتعلم وتظهــر نتائجهــا فــى شكــل 
أداء حــــركى أو مهــــارى جديـــد فالتعلــــم هــــو مجموعـــة مــــن الخطــــوات التـــى تجعـــل المـــتعلم يقتـــرب مـــن األداء 

  .)190، 189: 2( "الصحيح للمهارة الرياضيـة

تعريفــًا شــامًال إذ يــراه أنــه أعــم وأشــمل مــن أن ينحصــر فــى نطــاق ) م2000( "عــادل فاضــل"يعرفـه و 
مهنــى، وٕانمــا ينطلـــق ليطــال الكثيــر مـــن مهــارات العمــل والحيـــاة ليتعــدى الجانــب الرياضـــى ويــدخل أعمـــاق 

ــتعلم الحركــى هــو إكتســاب وٕاســتيعاب وٕاســتعادة الحر  كــات بشــكل عــام، والحركــات المجتمــع، إذ أن مفهــوم ال
بالبيئة المحيطة بالفرد كونه محور هذه العملية باإلعتماد ) عملية متحركة(والمهارات الرياضية تؤثر وتتأثر 

تخدام ـسابقة، وأن الممارسة والتدريب أثرًا مهمًا فى عملية التعلم، فضًال عن تـأثير إسـعلى خبرته ومعرفتة ال
  ).12: 35(وب ـعلم على إنجاز الواجب المطلـمتاعد المعلم والـالوسائل المختلفة التى تضيف وتس

د الخالق" ذكروي تعلم الحركى ھو  )م2003" (عصام عب ة إكتساب وصقل وتثبيت "أن ال عملي

ة للتكنيك  المھارات الحركية خالل اإلعداد التكنيكى للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصورة المثالي

  ).221: 42" (ضىالريا

إن التعلم الحركى عبارة عـن عمليـة تغييـر أو تعـديل فـى سـلوك الفـرد ألداء حركـة أو مهـارة ولذلك ف
  .ما، وذلك عن طريق الممارسة الفعلية أو اإلجتهاد الشخصى

وترتكـــز العمليـــة التعليميـــة عامـــة والحركيـــة خاصـــة علـــى إكتســـاب الخبـــرات المتعـــددة بصـــورة ســـهلة   
  :وسليمة على العوامل التالية

  .المعلم - 1
 .لمتعلما - 2

 .)15: 59( نوع المهارة -3

  :مراحل التعلم الحركى
لقـــد تعـــددت أراء العلمـــاء حـــول مســـميات مراحـــل الـــتعلم الحركـــى ولكـــنهم إتفقـــوا فـــى مضـــمون هـــذه 

  :المراحل، وهناك العديد من التقسيمات لمراحل التعلم الحركى،ومنها

  "Meinel"ماينل " تقسيم -1
  :ركى إلى ثالث مراحل على النحو التالىمراحل التعلم الح Meinel"ماينل "قسم   

  :مرحلة التوافق المبدئى للحركة: المرحلة األولى
  .وتتضمن إكتساب األداء فى صورته األولية بما يحمله من األخطاء وعدم اإلستيعاب  
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  :مرحلة التوافق الدقيق للحركة: المرحلة الثانية
  .الفنية وتشمل عمليات الصقل لبنود الحركة وتنمية بعض جوانبها  

  :مرحلة تثبيت الحركة: المرحلة الثالثة
  .وتتضمن عمليات اإلتقان واألداء اآللى والمطابقة لشروط وخصائص األداء الجيد

  ":Fittsفيتس "تقسيم  -2
  :مراحل التعلم الحركى إلى ثالث مراحل أساسية هىFitts" فيتس "قسم   

  :المرحلة المبكرة أو مرحلة التفكير: المرحلة األولى
  .وفيها يبدأ المتعلم فى التعرف على خصائص المهارة ومحاولة فهمها وٕاستيعابها  

  :المرحلة المتوسطة أو المشتركة: المرحلة الثانية
ـــة أنمـــاط    ـــدأ تنـــاقص أخطـــاء األداء وبداي وتشـــمل التجريـــب ومحـــاوالت األداء لمـــا ســـبق تعلمـــه، ويب
  .جديدة

  :ةالمرحلة النهائية اإلستقاللي: المرحلة الثالثة
إلى نوع من اإلتقان، ويقـل تـداخل المهـارات األخـرى، ويظهـر نـوع مـن الـتحكم وفيها يصل الالعب   
  .الإلرادى

  "Gentilجنتيل "تقسيم  -3
  :مراحل التعلم الحركى إلى مرحلتين أساسيتين هماGentil" جنتيل "قسم   

  :إلتكشافالمرحلة المبكرة أو مرحلة التفكير والتأمل أو مرحلة ا: المرحلة األولى
وفيهـــا يقـــوم الالعـــب " Meinel"وهـــذه المرحلـــة تقابـــل مرحلـــة التوافـــق المبـــدئى للحركـــة لـــدى ماينـــل 

  .بالتعرف على خصائص الحركة

  :مرحلة التثبيت والتنوع: المرحلة الثانية
، والمرحلــة النهائيــة اإلســتقاللية "Meinel"وهــذه المرحلــة تقابــل مرحلــة تثبيــت الحركــة لــدى ماينــل   
  ).Fitts" )64 :47 ،48"س لدى فيت

  :تقسيم محمد حسن عالوى -4
  :مراحل التعلم الحركى إلى ثالث مراحل اساسية على النحو التالى) م1983( "عالوى"قسم   
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  :مرحلة إكتساب التوافق األولى للمهارة الحركية: المرحلة األولى 
وتهـــدف إلـــى إكســـاب الفـــرد  هـــذه المرحلـــة األســـاس األول لـــتعلم المهـــارة الحركيـــة وٕاتقانهـــا،وتشـــكل   

  .مختلف المعانى والتصورات للمهارات الحركية حتى نضمن بذلك قدرة الفرد على األداء والممارسة

  : مرحلة إكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية: المرحلة الثانية
تـل وفى هذه المرحلـة يـتم تطـوير الشـكل األول للمهـارة الحركيـة حتـى تصـل إلـى الشـكل الجيـد، وتح  

  .دورًا هامًا فى هذه المرحلة خالل تكرار األداء بالطريقة الصحيحةعملية إصالح األخطاء 

  :مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية: المرحلة الثالثة
وفــى هــذه المرحلــة يمكــن إتقــان وتثبيــت أداء المهــارة الحركيــة مــن خــالل متابعــة التــدريب وٕاصــالح   

  ).114 -102: 53( ريباألخطاء تحت ظروف مختلفة فى التد

  :حد أشكال تكنولوجيا التعليملى كألحاسب اآلا
هــذا العصــر بــالتغيرات الســريعة الناتجــة عــن التقــدم العلمــى والتكنولــوجى وتقنيــة المعلومــات،  يتميــز  

فأهم ما يميز عصرنا الحالى من سمات هى السرعة فى تطور التقنيات الحديثة وتاثيرها فـى ميـادين الحيـاة 
وتكنولوجيـة متصـاعدة ومـا يصـاحب هـذة الثـورة مـن ، حيث أن عالمنا المعاصـر يشـهد ثـورة علميـة المختلفة

تغيـرات فـى كافـة ميــادين الحيـاة وأهمهـا الميـدان التربــوى، لـذا أصـبح مـن الضــرورى مواكبـة العمليـة التربويــة 
دد الطــالب ونقــص لهــذة التغيــرات لمواجهــة المشــكالت التــى قــد تــنجم عنهــا مثــل كثــرة المعلومــات وزيــادة عــ

: 4( المعلمــين وبعــد المســافات وذلــك بتســخير الوســائل والتقنيــات الحديثــة وتوظيفهــا لمواكبــة التقــدم العلمــى
11)(45 :23(.  

ويعد الحاسب اآللى السمة المميزة لعصرنا الحديث فقد وجد التربويون أمًال كبيرًا لتنفيذ مبدأ الـتعلم "
بأهمية الحاسب اآللى فى العملية التعليمية تزداد يومـًا بعـد يـوم فـى القناعة "الذاتى بأرقى صوره، واصبحت 

  .)75: 37( "الدول المتقدمة

فكــل شــئ يمكــن أن يــدار مــن خاللــه، ومــا مــن مجــال أو هيئــة أو مؤسســة إال وقــد أدخلــت الحاســب 
لتربـوى، اآللى فى أعمالها، ويعتبر من األجهزة التكنولوجية التى حظت بإهتمـام المتخصصـين فـى المجـال ا

  .)259: 75(والتعلم تراتيجيات التعليم ـى أساليب وٕاسـالتعليمى فأخذ أبعادًا جديدة، وعناية خاصة بالتغيير ف

ويرى الكثير من الخبراء فى مجال التعليم علـى أن للحاسـب قيمـة عظمـى فـى مجـال الـتعلم، وهـذا  
ســـاواة علـــى مجـــاالت التعلـــيم، كمـــا اإلعتقـــاد نـــابع مـــن الثقـــة فـــى أن قدراتـــه يمكـــن أن تنطبـــق علـــى قـــدم الم

إتضـحت فـى مجــاالت المجتمـع األخـرى، وال يعنــى إدخـال التكنولوجيـا فــى مجـال التربيـة والتعلــيم مـن خــالل 
الحاســب فقــط إســتحداث معــدات وأجهــزة كمــا يتبــادر لــدى الكثيــر، وٕانمــا يعنــى تطــوير مجــال التربيــة والتعلــيم 
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المتعلم واإلدارة وتوسيع للمدارك والقـدرة علـى تبـادل المعلومـات من خالل تطوير المعلومات واألداء للمعلم و 
واإلتصاالت، وهذا فى حد ذاته يمثل قضية تهدف فـى المقـام األول إلـى تغييـر أنمـاط الفكـر البشـرى وتعـود 

  .)95: 54( التفكير العلمى المنظم واإلبداعىالمتعلمين على 

مثـل مظهـرًا بـارزًا مـن مظـاهر التقـدم العلمـى إذ فإستخدام الحاسب اآللى كـأداة مسـاعدة فـى الـتعلم ي
أثبتــت التجــارب فعاليــة إســتخدام الحاســب اآللــى فــى تعزيــز عمليــة التــدريس فــى التطبيقــات التدريســية عــن 
طريــق تقــديم المفــاهيم والعــروض وتحليــل الــنظم المختلفــة، فضــًال عــن إســتخدامه فــى التطبيقــات الالتدريســية 

  .)20: 40(وحفظ السجالت م المناهج والتوجيه مثل تقوي

  :شبكة اإلنترنت
مــن أبــرز مســتحدثات تكنولوجيــا التعلــيم التــى فرضــت نفســها علــى المســتوى العــالمى يعــد اإلنترنــت   

خالل السنوات القليلة الماضية حتى اصـبحت أسـلوبًا للتعامـل اليـومى، ونمطـًا للتبـادل المعرفـى بـين شـعوب 
بكة جعلهـــا مـــن احـــد معـــالم العصـــر الحـــديث، حتـــى أن شـــلهـــذه ال العـــالم المتقـــدم، كمـــا أن اإلنتشـــار الســـريع

أو عصــر ثــورة المعلومــات لمــا أحدثتــه هــذه الشــبكة مــن اثــار عميقــة ) عصــر اإلنترنــت(الــبعض أطلــق عليــة 
وتغيرات جذرية فى أساليب وأشكال التواصل فى شتى نواحى الحياة، ولعلـى مـن اهـم العوامـل التـى شـجعت 

  :ما تتمتع به من المميزات التاليةه الشبكة فى المجاالت المختلفة على اإلنتشار السريع لهذ
  .الوفرة الهائلة فى مصادر المعلومات - 1
اإلتصــــال المباشــــر وغيــــر المباشــــر، حيــــث يســــتطيع األفــــراد مــــن جنســــيات متعــــددة وامــــاكن متفرقــــة  - 2

، Relay-Chatوالتخاطــــب الكتــــابى  Emailالتواصــــل فيمــــا بيــــنهم مــــن خــــالل البريــــد اإللكترونــــى 
 . Video-Conferencingوالمؤتمرات المرئية 

 .سرعة وسهولة وصول المعلومات وتبادلها وضمان إنتشارها - 3

 .السرية فى تبادل المعلومات - 4

التقليديـة  أنها وسيلة إتصال متعددة اإلتجاهات، فهى ال تنطلق من الفرد إلى العديد كوسائل اإلعالم - 5
 .بل من العديد إلى العديد

يـــزات العديـــدة التـــى تتمتـــع بهـــا شـــبكة اإلنترنـــت الكثيـــرين لإلســـتفادة منهـــا كـــل فـــى وقـــد أغـــرت تلـــك المم
الجامعــات  مجالــه، ومــن جملــة هــؤالء التربــويين الــذين بــدأوا بإســتخدامها فــى مجــال التعلــيم حتــى إن بعــض

  .)13: 23(نترنت إضافة إلى الطرق التقليدية األمريكية وغيرها تقدم بعض مناهجها من خالل اإل
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  :رنت واإلنترانت واإلكسترانتاإلنت
ـــذا ينبغـــى    ـــة إســـتخدامها، ل ـــين مفهـــوم اإلنترنـــت واإلنترانـــت واإلكســـترانت وكيفي ـــبعض ب ـــط ال ـــد يخل ق

  .توضيح مفهوم كل مصطلح على حده

  :Internetاإلنترنت 
هــى تتكــون مــن مجموعــة مــن شــبكات الحاســب اآللــى المتصــلة معــًا التــى تتشــارك فــى المعلومــات   

وتتفاهم فيما بينها بإستخدام بروتوكول تراسل اإلنترنت، وقـد تنامـت هـذة الشـبكة تـدريجيًا رامج، والبيانات والب
ومازالت بإنضمام أعداد كبيرة جدًا من الشركات المنظمة والجامعات وغيرها من مختلـف أرجـاء العـالم عبـر 

  .سنوات عديدة

  :Intranetاإلنترانت 
دم برتوكــوالت وأنظمــة شــبكة اإلنترنــت العالميــة، هــى شــبكة داخليــة خاصــة بجامعــة أمؤسســة تســتخ  

ويمكــن تبــادل المعلومــات بــين مســتخدمى الحاســب اآللــى المرتبطــة بتلــك الشــبكة الداخليــة توصــيل اإلنترانــت 
بشــب اإلنترنــت لإلســتفادة مــن خــدماتها المتعــددة، ويتطلــب ذلــك وجــود بــرامج حمايــة إلكترونيــة لتــأمين شــبكة 

  .ين إليهااإلنترانت من دخول المتسلل

  : Extranetاإلكسترانت 
هى شبكة تربط بين عدد من الشبكات الخاصة كشبكات اإلنترانت، وتستخدم بروتوكـوالت وتقنيـات   

اإلنترنــت، وتحتــاج شــبكة اإلكســترانت إلــى مســتوى مرتفــع مــن الحمايــة لمنــع دخــول المتســللين إليهــا وتفــادى 
  ).37، 36: 60( إختراق نظم النعلومات الخاصة بالشبكات المختلفة

جامعــة إنترانــت خاصــة بهــا، وألن الجامعــات فــى بعــض البلــدان  وبصــفة عامــة يمكــن أن تنشــئ كــل  
تقــدم خــدمات مشــتركة للطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس والمجتمــع فإنــه يمكــن شــبكات تلــك الجامعــات فــى 

وبـرامج لى توفير نظم شبكة إكسترانت واحدة وبالتالى يمكن إيصالها جميعًا بشبكة اإلنترنت، مع الحرص ع
  .)17:  17( حماية مناسبة

  :التعليم اإللكترونى
مــــع التطــــورات العلميــــة والتقنيــــة الهائلــــة، وٕاســــتخدام تقنيــــة المعلومــــات، واإلتصــــاالت فــــى التعلــــيم،   

والبحــوث العلميــة، واإلدارة، وبــزوغ الثــورة المعلوماتيــة، ظهــرت الحاجــة الماســة لوضــع إســتراتيجيات لتطــوير 
وٕاصالحه، حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم المجتمع وتطوره وأحد أسس التنميـة، وبـرز التعليم 

التعليم اإللكترونى المعتمد على الوسائط المتعددة، وعبر شـبكة اإلنترنـت كخيـار إسـتراتيجى لتطـوير التعلـيم 
طـورات العلميـة، والتقنيـة، والنهوض به، وٕاعادة هندسـة مؤسسـاته والتخطـيط لتغييـر منظومتـه لتتوافـق مـع الت



 - 13  -

وثورة المعلومات الحديثة، وفى المقابل فإن هذة التقنية المتطورة تحتـاج عنـد تطبيقهـا فـى التعلـيم إلـى تنظـيم 
ربويــة لضــمان تحقيــق أهــداف إدارى مــتقن يبنــى علــى أســس علميــة فــى إطــار التخطــيط التربــوى، واإلدارة الت

  .)10: 31(التعليم 

  :ونىتعريف التعليم اإللكتر 
حجـــرات (مـــع إســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــى الجامعـــة لمـــواد دراســـية مختلفـــة داخـــل المحاضـــرات   
، بدأت عملية تصميم تعليم متكامل على إستخدام وتوظيف هذه التقنيات وٕاتفق على تسميته الـتعلم )الدراسة

، علــى الــرغم أنــه لــم ، فهــو يعتبــر مــن اإلتجاهــات الجديــدة فــى منظومــة التعلــيم)E-Learning(اإللكترونــى 
علــى تعريــف محــدد للتعلــيم اإللكترونــى إال أنــه يشــير إلــى الــتعلم بواســطة تقنيــة اإلنتــرت حيــث يــتم اإلتفــاق 

ـــة  ـــر شـــبكة المعلومـــات الدولي ـــة ) اإلنترنـــت(ينشـــر المحتـــوى عب أو ) اإلنترانـــت(أو شـــبكة المعلومـــات المحلي
  .)283: 6(اإلكسترانت 

ــد اهللا الموســى"ويــذكر    طريقــة للتعلــيم بإســتخدام آليــات "بــأن الــتعلم اإللكترونــى هــو  )م2002( "عب
اإلتصــال الحديثــة مــن حاســب وشــبكاته ووســائطه المتعــددة مــن صــوت، وصــورة، ورســومات، وآليــات بحــث، 
ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو فى الفصل الدراسى المهـم المقصـود هـو 

: 38" (ميــع أنواعهــا فــى توصــيل المعلومــة للمــتعلم بأقصــر وقــت وأقــل جهــد وأكثــر فائــدةإســتخدام التقنيــة بج
6.(  

أســلوب مــن أســاليب التعلــيم فــى إيصــال المعلومــة للمــتعلم "بأنــه ) م2004( "أحمــد المبــارك"وعرفــه   
 يعتمـــد علـــى التقنيـــات الحديثـــة للحاســـب والشـــبكة العالميـــة للمعلومـــات ووســـائطهما المتعـــددة مثـــل األقـــراص

  ).8: 4(المدمجة، والبرمجيات التعليمية، والبريد اإللكترونى، وساحات الحوار والنقاش 

عبـر ) إلكترونـي(تقديم محتوى تعليمي " بأن التعلم اإللكترونى هو) م2005( "حسن زيتون" يشيرو   
ع هـــذا الوســـائط المعتمـــدة علـــى الكمبيـــوتر وشـــبكاته إلـــى المـــتعلم بشـــكل يتـــيح لـــه إمكانيـــة التفاعـــل النشـــط مـــ

المحتوى ومع المعلـم ومـع أقرانـه سـواء كـان ذلـك بصـورة متزامنـة أم غيـر متزامنـة ، وكـذا إمكانيـة إتمـام هـذا 
لـتعلم أيضـًا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسـب ظروفـه وقدراتـه، فضـًال عـن إمكانيـة إدارة هـذا ا

  .)24: 26( "من خالل تلك الوسائط

طريقـة للتعلـيم الحقيقـى يسـتخدم فيهـا آليـات وتقنيـات اإلتصـال " هأنـ) م2007( "وفيقة سـالم" وتذكر
الحديثــة، وتقنيــة المعلومــات المبنيــة حــول الحاســب اآللــى وشــبكاته ووســائطه المتعــددة مــن صــوت، صــورة، 
أشكال، رسومات، لقطات فيديو، مكتبات إلكترونية، بوبات اإلنترنت وتقنياتها والتى تتميز بروابط اإلتصـال 

ها، وهذه التقنيات ليست منفصلة ولكنها مجموعة متداخلـة التفاعـل بـين األجهـزة، البـرامج، أنظمـة التعلـيم بين
  .)322:  75" (تستخدم جميعها فى تطبيقات تعليمية تعلمية
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منظومــــة تعليميــــة لتقــــديم البــــرامج "إلــــى التعلــــيم اإللكترونــــى بأنــــه ) م2008(ويشــــير خالــــد الســــعود 
للمتعلمـــين أو المتـــدربين فـــى أى وقـــت وفـــى أى مكـــان بإســـتخدام تقنيـــات المعلومـــات  التعليميـــة أو التدريبيـــة

أجهــزة الحاســوب، اإلنترنــت، اإلنترانــت، القنــوات المحليــة أو الفضــائية للتلفــاز، (واإلتصــاالت التفاعليــة مثــل 
تعلميــة تفاعليــة لتــوفير بيئــة تعليميــة ) األقــراص الممغنطــة، التليفــون، البريــد اإللكترونــى، المــؤتمرات عــن بعــد

" متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة إعتمادًا علـى الـتعلم الـذاتى والتفاعـل بـين المـتعلم والمعلـم
)29 :277.(  

  :التعليم اإللكترونى والتعليم عن بعد
يعتبر التعلم اإللكترونى أحد تطبيقات الـتعلم عـن بعـد، فهـو يعتمـد فـى الدرجـة األولـى علـى المـتعلم   

زمـة والمعلومـات مـن خـالل الـذاتى وذلـك بتـوفير التقنيـات الال ما فى التعليم عـن بعـد ويسـاعد علـى التعلـيمك
مصــادر حديثـــة لتســهل عمليـــة الــتعلم ســـواء تعلــم فـــردى أو بمشــاركة بعـــض الــزمالء عبـــر الشــبكة العالميـــة 

تعلــيم إلكترونــى،  للمعلومــات، ولكــن لــيس كــل تعلــيم إلكترونــى تعلــم عــن بعــد ولــيس كــل تعلــم عــن بعــد هــو
فالتعليم اإللكترونى قد يكون فى داخل حجرات الصف أى فـى نفـس المكـان، بينمـا الـتعلم عـن بعـد مـن أهـم 

المعلـم مميزاته أنه نظام تعليمى يسعى إلى تحقيق أهداف تعليمية من خالل الفصل بـين المـتعلم مـن جهـة و 
ة ســه فــى عمليــة الــتعلم بإســتخدام المــواد القائمــة أخــرى، ويعتمــد المــتعلم علــى نفوالمؤسســة التعليميــة مــن جهــ

    .)16: 65( عال للتقنيات التربوية الحديثةم الذاتى، وبتوظيف فعلى التعل

أن التعلـيم اإللكترونـى قـد مـر بعـدة اجيـال يمكـن ) م2005( "العلى نجيب"و "عبد اهللا الكرم"ويشير   
  :توضيحها فيما ياتى

  :الجيل األول -1
اإللكترونــــى إلـــــى أوائــــل ثمانينــــات القـــــرن العشــــرين عنـــــدما إنتشــــر الكمبيـــــوتر تعــــود نشــــأة التعلـــــيم   

الشخصى، كان المضمون يخزن فى نسق رقمى على أشرطة ممغنطـة وأقـراص مرنـة مدمجـة، وكـان يرسـل 
  .لطالبى العلم فى أنحاء العالم كافة

  :الجيل الثانى -2
، ظهــــر الجيــــل الثــــانى للتعلــــيم فــــى منتصــــف التســــعينات، ومــــع اإلنتشــــار الواســــع لشــــبكة اإلنترنــــت  

اإللكترونى، فلم يعد من الضرورى إرسال المضمون عبر اإلسطوانات المرنة أو المدمجة إذ أنه أصـبح فـى 
  .متناول الطالب فى أى وقت وفى أى مكان

  :الجيل الثالث -3
الجيل  أن المضمون جزء من عملية التعلم، ولكن ماذا عن تفاعلية عملية التعلم وٕادارتها من خالل

األول والثانى كان ذلك يتم بطريقة تقليديـة ، أى وجهـًا لوجـه علـى المسـتوى الفـردى، ولكـن مـع بدايـة الجيـل 
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الثالــث الــذى إنطلــق فــى أواخــر التســعينات أصــبح تفاعليــة وٕادارة عمليــة الــتعلم تــتم عبــر شــبكات اإلنترنــت، 
م الــبعض، كمــا تســاعد المعلــم فــى تتبــع التفاعــل بــين الطلبــة وبــين المعلمــين وبــين الطلبــة بعضــه رفهــى تيســ

  .)134، 133: 41(ديل مساره مفقًا لمستواه وقدراته تقدم الطالب وتع

ويمثل التعليم اإللكترونى ثورة كاملة قامت على أكتاف ثورة تكنولوجيا المعلومات التـى هـى حصـاد 
، وتكنولوجيا  soft wareمجيات دمج ثالثة أنواع من التكنولوجيا هى تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا البر 

ابى لهـذه ـالـدمج لـيس فقـط مجمـوع حسـنقل البيانات وهذا النـوع مـن أو  telecommunicationاإلتصاالت 
  .)55: 32(كم والكيف ث الـى اإلنتاج العلمى من حيـة كبيرة فـالتكنولوجيات لكن له قدرة تضاعفي

لتعلـــيم عـــن بعـــد ويعـــرف علـــى أنـــه عمليـــة نـــواع اهـــو نـــوع مـــن أ e-learningفـــالتعليم اإللكترونـــى   
إكتســاب المهــارات والمعرفــة خــالل تفــاعالت مدروســة مــن المــواد التعليميــة التــى يســهل الوصــول إليهــا عــن 

 Internetأو برنــــامج إنترنــــت إكســــبلورير Netscapeطريــــق إســــتعمال برنــــامج للتصــــفح مثــــل برنــــامج 

Explorer .  
  : ة حاالت منهاويعتبر التعليم اإللكترونى مفيدًا فى عد

  .دعم وٕاكمال التعليم التقليدى -
 .تدريس مواد كاملة -

 .تعليم أعداد متزايدة من الدارسين فى صفوف مزدحمة -

 .إمكانية إستخدام الوسيلة فى أى وقت وأى مكان -

 .)73(لطالب وتسهيل عملية متابعتها إمكانية متابعة نقاط الضعف والقوة عند ا -

 ح الــتعلم اإللكترونــى فــى المؤسســاتن أهــم عوامــل نجــاإلــى أ )م2005( "بشــرى عــوض"وتشــير 

  :التعليمية يتمثل فى اآلتى

  .وٕالكترونياً  مقررات دراسية تخضع للمعايير العالمية أكاديمياً إنتاج  - 1
 .توفير البنية األساسية للتكنولوجيا الحديثة المطلوبة للتعليم اإللكترونى - 2

لمشــاركة فــى الحــوار والمحاكــاة، كمــا يكــون أن يكــون لــدى الطــالب حــافز علــى الــتعلم وقــدرة علــى ا - 3
 .لديهم دراية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة

ـــا الحديثـــة، وقـــادرًا علـــى تبســـيط مفـــاهيم المـــادة  - 4 ـــم علـــى درايـــة بإســـتخدام التكنولوجي أن يكـــون المعل
 مع الطالب من خـالل الفصـول اإلفتراضـية،العلمية وٕادارة الحوار والنقاش التزامنى وغير التزامنى 

 .)531، 530: 19(قشة، والبريد اإللكترونى، وغيرها وغرف المنا
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قد يطلق علية إسم التعليم التكنولوجى، كما تم تصـنيفه أن التعليم اإللكترونى ) م2003( "ناهد جداع"وترى 
علـــى أنـــه فـــرع جزئـــى مـــن أنـــواع الـــتعلم عـــن بعـــد، ويتضـــمن التعلـــيم اإللكترونـــى التعلـــيم المباشـــر، والتعلـــيم 

  .)293: 69( ام الحاسب، كما هو موضح بالشكل التالىبإستخد

  :أنواع التعليم اإللكترونى
ـــتعلم ) م2003( "ناهـــد جـــداع" ،)م2003" (عمـــر الرافعـــى" ،)م2003( "الموســـى"يشـــير    أنـــواع ال

  :اإللكترونى فيما يلى
 Onlineيعتمـــد التعلـــيم اإللكترونـــى علـــى جانـــب واحـــد فقـــط هـــو التعلـــيم اإللكترونـــى المباشـــر 

Learning  يـــتم التعلـــيم فيـــة عبـــر شـــبكة ،Internet  أوIntranet  أوExtranet  وتـــم اإلعتمـــاد علـــى ،
 نــوعين مــن التعلــيم المباشــر، النــوع األول تعلــيم مباشــر يــتم فــى زمــن واحــد وهــو مــا يســمى التعلــيم المباشــر

  .المباشر غير المتزامن ، والنوع الثانى تعليم مباشر ال يتم فى نفس الزمن ويسمى التعليمالمتزامن

  : Synchronous Learningالتعليم المباشر المتزامن  -أ
، ألنه يعتمـد علـى التعلـيم بشـكل متـزامن، حيـث يقـوم جميـع ويطلق علية أيضا إسم التعليم التفاعلى  
بالتفاعـل مـع الطـالب بشـكل مباشـر،  موعـد زمنـى واحـد، ويقـوم المعلـم فى الصف باإلتصال فى المشتركين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1(شكل 
  رونى والتعليم عن بعدالتعليم اإللكت

 دــن بعــم عــالتعلي

 التعليم اإللكترونى

 التعليم المباشر تنقلمالتعليم ال

الحاسب التعليم المعتمد على 
 اآللى
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فــى آن واحــد، مثــل المحادثــة  ل مــع بعضــهم بشــكل مباشــر ومــع المعلــميســتطيع جميــع الطــالب التفاعــ كمــا
  .أو تلقى الدروس من خالل ما يسمى بالفصول اإلفتراضية Real-Time chatالفورية 
الطالــب يســتطيع الحصــول مــن المعلــم علــى التغذيــة الراجعــة المباشــرة  إيجابيــات هــذا النــوع أنومــن   
  .لدراسته

  : Asynchronous Learningباشر غير المتزامن مالتعليم ال -ب
حيــث وهــو يصــف التعلــيم الــذى ال يعتمــد فيــة الطــالب علــى اإلتصــاالت فــى موعــد زمنــى واحــد،   

يحصل فية المتعلم على دورات أو حصص وفق برنـامج دراسـى مخطـط ينتقـى فيـة األوقـات واألمـاكن التـى 
ســاليب التعلــيم اإللكترونــى مثــل البريــد اإللكترونــى وأشــرطة تتناســب مــع ظروفــه عــن طريــق توظيــف بعــض أ

هـدف الفيديو، ويعتمد هذا النوع من التعليم علـى الوقـت الـذى يقضـية المـتعلم للوصـول إلـى المهـارات التـى ي
  .إليها الدرس

ومن إيجابيات هذا النوع ان المتعلم يحصل على الدراسة حسـب مالئمـة األوقـات لـه وبالجهـد الـذى   
ى إعطائه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها إلكترونيًا كلما إحتاج لـذلك، أمـا يرغب ف

أهم السـلبيات فهـى عـدم إسـتطاعة الطالـب الحصـول علـى تغذيـة راجعـة مـن المعلـم إال فـى وقـت متـأخر أو 
ى تحضــير نفســه دائمــًا وذلــك دائمــًا إلــ) الطالــب(عنــد اإلنتهــاء مــن الــدورة أو البرنــامج، كــذلك يحتــاج المــتعلم 

  .)293: 69()80، 79: 44()39، 38: 38( اسة إنفرادية، مما يشعره بالعزلهألن معظم الدر 

خيرة ولم تخلوا المـؤتمرات وال األبحـاث وال ونة االاآل وذاع صيت التعليم االلكترونى بشكل كبير فى  
عطــت لــة التعلــيم االلكترونــى كمــا أن وســائل اإلعــالم المســموعة والمرئيــة أ وراق العمــل عــن الحــديث عــنأ

ونـة اآل لمناقشتة والتعرف على تأثيره على الطالب لما كان لة من اهميـة واهتمـام كبيـر فـى مساحات واسعة
 بــد أنعلــى هــذا الســؤال ال جابــةهــل التعلــيم فــى جامعاتنــا إلكترونــى أم ال؟ ولإلطــرح ســؤال االخيــرة تجعلنــا ن

لكترونيا عبرالوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكتة بشكل يتم تقديم المحتوى إ سئلة هلنسأل انفسنا عدة أ
ى مكان هـل يـتم توظيـف الوسـائط المشـار اليهـا والقـوى البشـرية أ يسمح لة بالتفاعل النشط مع المحتوى فى

اريـة تتعلـق بـالقبول والتسـجيل ومتابعـة هـذا التعلـيم مـن حيـث تقـديم خـدمات ومهـام اد القائمة عليها فـى ادارة
ء معـايير فـى ضـو  المـتعلم دراسـيا وادارة االختبـارات الكترونيـا والحكـم علـى نجـاح هـذا النـوع مـن الـتعلم تقـدم

مصـادر الـتعلم هـل المعلـم اصـبح  ن يدرس الكترونيا ويدار الكترونيا؟ هـل نسـتخدممحددة اى هل التعليم األ
  .)102( ترونىلكيم إدورة محدد هل هناك تقي

مع انتشار نظم التعلم اإللكتروني وزيادة اإلقبال على استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية، و 
  :ظهرت مشكالت كثيرة منها
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ممـا  –المعلمـون والطـالب واإلدارة  –غياب االتصال االجتماعي المباشر بين عناصر العملية التعليمية  .1
 .جتماعي لدى المتعلمينيؤثر سلبًا على مهارات االتصال اال

يحتــاج تطبيــق نظــم الــتعلم اإللكترونــي إلــى بنيــة تحتيــة مــن أجهــزة ومعــدات تتطلــب تكلفــة عاليــة ، قــد ال  .2
 .تتوفر في كثير من األحيان لدى النظم التعليمية المختلفة

تطلـــــب نظـــــم الـــــتعلم اإللكترونـــــي تمكـــــن المعلمـــــون والطـــــالب مـــــن مهـــــارات اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الـــــتعلم  .3
 .كترونياإلل

صعوبة إجراء عمليات التقويم التكويني والنهائي وضـمان مصـداقيتها ، وبخاصـة عنـدما يتضـمن المقـرر  .4
 . مهارات عملية أدائية

عــدم مناســبة نظــم الــتعلم اإللكترونــي لطــالب المرحلــة االبتدائيــة، وكــذلك عــدم مناســبتها لــبعض المنــاهج  .5
 .الطالب للمهارات العملية والمقررات الدراسية وخاصة تلك التي تتطلب ممارسة

 الـتعلم، وحـل تلبيـة مختلـف احتياجـات المتعلمـين مـن أجـل المشـكالت وغيرهـا، ومـن فـي ضـوء تلـك

ن مزايا ـع بيـرت الحاجة لنظام تعلم جديد يجمـظه اإللكتروني، والتعلم بعض مشكالت كل من التعليم التقليدي
  .)Blended learning )26 :168مى بالتعلم المدمج ـسيما دي وهو ـعلم التقليـعلم اإللكتروني ومزايا التـالت

   Blended Learning (BL): التعلم المدمج
يعــد الــتعلم المــدمج مكمــًال ألســاليب التعلــيم التربويــة العاديــة، ويعتبــر هــذا التعلــيم رافــدًا كبيــرًا للتعلــيم 

إذ أن تقنية المعلومات ليسـت هـدفًا أو العام والتعليم الجامعى التقليدى الذى يعتمد على المحاضرة واإللقاء، 
غايــة بحــد ذاتهــا، بــل هــى وســيلة لتوصــيل المعرفــة وتحقيــق األغــراض المعروفــة مــن التعلــيم والتربيــة، وهــى 
ــــة  ــــى تقني ــــآخر عل ــــى أصــــبحت تعتمــــد بشــــكل أو ب ــــاة، الت ــــات الحي تجعــــل المــــتعلم مســــتعدًا لمواجهــــة متطلب

س المعتـــاد فيكـــون داعمـــًا لـــه، بصـــورة ســـهلة وســـريعة المعلومـــات، ولهـــذا يـــدمج هـــذا األســـلوب مـــع التـــدري
وواضــحة، ولــن يكــون إســتخدام التعلــيم المتمــازج ناجحــًا إذا إفتقــر لعوامــل أساســية مــن عناصــر تتــوفر فــى 
التعليم التقليدى الحالى، فالتعليم التقليدى يحقق الكثير من المهام بصورة غير مباشرة أو غير مرئيـة، حيـث 

للطالب أمرًا هامًا، يعزز أهمية العمل المشترك ويغرس قيمـًا تربويـة بصـورة غيـر يشكل الحضور الجماعى 
مباشرة، إضافة إلى أن اإلتصـال مـع النصـوص المكتوبـة هـام جـدًا، إذ يـدفع إلـى التفكيـر بعمـق بالنصـوص 

سـاليب التى يتم التعامـل بهـا، كمـا يهـدف التعلـيم الجـامعى إلـى تطـوير مهـارات التفكيـر النقـدى واإلبـداعى وأ
توليــد المعرفــة، فــإذا تعلــم الفــرد طريقــة الحصــول علــى المعرفــة وٕاكتســب المهــارات الضــرورية لتوليــدها حقــق 
التعليم أهدافه، إذ يمكن ذلك الطالب من متابعة تعلمه وبحثه فى المستقبل، إن أهم دور للتعلـيم هـو تحقيـق 

م المدمج هو أنسـب الطـرق لتعويـد المـتعلم حاجات الطالب اإلبداعية وحاجات المجتمع العملية، ولعل التعلي
على التعلم المستمر، األمر الذى يمكنـه مـن تثقيـف نفسـه وٕاسـراء المعلومـات مـن حولـه، إضـافة إلـى أن مـا 

  .يتميز به من خصائص كمرونة الوقت وسهولة اإلستخدام
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ا أخــل بســير ويــرى عــدد مــن التربــويين والخبــراء أن الــتعلم المــدمج قــد يلقــى مقاومــة تعيــق نجاحــه إذ
ية، إضــافة المعلــم والمــتعلم، وهمــا يمــثالن المكونــات األساســ: العمليــة التعليميــة الحاليــة أو هــدد أحــد أطرافهــا

والبــرامج اإلداريــة، ولهــذا الســبب يعــد مــن الشــروط األولــى لنجــاح هــذا األســلوب فــى  إلــى المنــاهج التعليميــة،
لكـى يـتم ذلـك البـد أن يكـون المعلـم قـادرًا علـى إسـتخدام التعليم، أن يكون مكمال ألساليب التعلـيم العاديـة، و 

فر لـدى الطالـب المهـارات تقنيات التعليم الحديثة، وٕاستخدام الوسـائل المختلفـة لإلتصـال ، كمـا يجـب أن تتـو 
ســتخدام الحاســب اآللــى واإلنترنــت والبريــد اإللكترونــى، وتــوفير البنيــة التحتيــة والتــى تتمثــل فـــى الخاصــة بإ
ر البشرية المدربة وتـوفير خطـوط اإلتصـاالت المطلوبـة التـى تسـاعد علـى نقـل هـذا التعلـيم إلـى إعداد الكواد

   .)37، 36: 65(يمة الالزمة لهذا النوع من التعل، إضافة إلى توفير البرمجيات واألجهز حجرات الدراسة

ق أن تطبيـــق منـــاهج وطـــرق الـــتعلم المـــدمج يحتـــاج إلـــى تحقيـــ) م2007( "قســـطندي شـــوملي "ويشـــير 
  :التصور التالى

  .توفير مختبرات الحواسيب األلية ووضع شبكات المعلومات المحلية والعالمية فى متناول الطالب - 1
تزويــد المعلــم والمــتعلم بالمهــارات الضــرورية إلســتخدام الوســائط المتعــددة، مــن خــالل تــوفير الــدورات  - 2

 .التدريبية الالزمة

 .من التعليم توفير المناهج التعليمية المناسبة لهذا الشكل - 3

أن يصــــبح المعلمــــون قــــادة ومرشــــدين لتعلــــيم طالبهــــم مــــن خــــالل إســــتخدامهم للحواســــب وتطبيقاتهــــا  - 4
 .وشبكات المعلومات المحلية والعالمية وٕانتاج المواد التعليمية المناسبة والمتنوعة للتدريس

موجـودة فـى وتتضمن هذة الرؤية ثالثـة محـاور، يرتكـز المحـور األول علـى رفـع مسـتوى التقنيـات ال
، وٕاعــداد التــدريب الــالزم للمعلــم، وربــط المؤسسســات التعليميــة ببعضــها الــبعض بالشــبكة حجــرات الدراســة

العالميــة لإلنترنــت، ويتضــمن المحــور الثــانى تــدريب الطالــب علــى اإلعتمــاد علــى الــذات والتعلــيم المســتمر، 
يم المتمـــازج، إن النظـــر والـــتمعن فـــى ويتمثـــل المحـــور الثالـــث فـــى تـــوفير إســـتراتيجية لإلشـــراف وتققـــيم التعلـــ

المفهوم الشامل للتعلم المدمج يشير إلى أنه يمكن أن يحقـق العديـد مـن األهـداف، كزيـادة فاعليـة المعلمـين 
وزيـــادة عـــدد طـــالب الشـــعب الدراســـية، وتـــوفير المنـــاهج الدراســـية بصـــورتها اإللكترونيـــة للمعلـــم والطالـــب، 

لوقـت والتكـاليف، ونشـر التقنيـة فـى المجتمـع وٕاعطـاء مفهـوم أوسـع وسهولة تحديثها فـى كـل عـام، وتـوفير ا
للتعلــيم المســتمر، ويمكــن ان يــوفر هــذا الشــكل مــن التعلــيم الفرصــة لتقــديم المــادة التعليميــة للطالــب بصــورة 

  .)6: 47(حة وٕامكانية العودة إليها بسهولة واض

 تقنـي مهمـا سـما وتطـور الإن التطـور ال) م2008( "مبـارك حمـدان"، "أحمـد جـابر" ويرى كـل مـن

التقليـدي، وال  ميالتعلـ اإللكترونـي لـن يكـون بـديًال عـن التعلمفـالتعلـيم والـتعلم،  ُيغنـي عـن الطـرق التقليديـة فـي
اإللكترونـي  الـتعلم عبـارة أن مـن هنـا ظهـرت ى،الفصـل المدرسـي وال المـدرج الجـامع عـن المعلـم اإلنسـان وال

 المؤسسـاتِ  إلـى طريقـه مـدمجال الـتعلم أيضـًا وجـد ومـن هنـا لـه، مكمـللـيس بـديًال عـن التعلـيم التقليـدي بـل 
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 الـتعلم عيـوبِ  التغلــب علـى هــي مــدمجة للـتعلم الينـت الَدفعــة الرئيسـاألكاديميـِة والشـركاِت الخاّصــِة، وكا

 نتـائج نُمْخَتِلَفة لَتحسـين أداء المـتعّلِم، وتحقيـق المزيـد مـ أنماط واستراتيجيات تعليمية اإللكتروني، واستخدام

  .)12: 5( التعلم

  :تعريف التعلم المدمج
أو الـــتعلم  Blended Learningتعـــددت مســـميات هـــذا الـــنمط مـــن الـــتعلم مـــا بـــين الـــتعلم المـــدمج 

  . Intergratedأو التكاملى  Dualأو الثنائى  Mixed Learning) الخليط(المختلط 

تعلـيم أو الـتعلم التـي ينـدمج فيهـا التعلم المدمج بأنـه إحـدى صـيغ ال )م2005( "حسن زيتون"يعرف و 
التعلم االلكتروني مع التعلم الصفي التقليدي في إطـار واحـد ، حيـث توظـف أدوات الـتعلم االلكترونـي سـواء 
المعتمــدة علــى الكمبيــوتر أو علــى الشــبكة فــي الــدروس ، مثــل معامــل الكمبيــوتر والصــفوف الذكيــة ويلتقــي 

  )173، 168: 26(ان المعلم مع الطالب وجها لوجه معظم األحي

بأنــه الــتعلم الــذي يمــزج بــين خصــائص كــل مــن التعلــيم  )مMilheim" )2006ميلهــيم " هكمــا يعرفــ
 أقصى التقنيـات المتاحـة لكـل منهمـاالصفي التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت في نموذج متكامل ، يستفيد من 

)89 :44(.  

الحديثــة فــي التــدريس دون التخلــي عــن  بأنــه اســتخدام التقنيــة)  2007(  "قســطندي شــوملي"ويعرفــه 
ويـــتم التركيـــز علـــى التفاعـــل المباشـــر داخـــل غرفـــة  ،الواقـــع التعليمـــي المعتـــاد والحضـــور فـــي غرفـــة الصـــف

  . الصف عن طريق استخدام آليات االتصال الحديثة  كالحاسوب وشبكة اإلنترنت

ات والمواقـف والخبـرات التربويـة ومن ثم يمكن وصف هذا التعليم بأنه الكيفية التـي تُـنظم بهـا المعلومـ
:  47(الحديثـة أو تكنولوجيـا المعلومـات المتعـددة التـي توفرهـا التقنيـة  التي تقدم للمتعلم عن طريق الوسـائط

5(.  

هـــــو التكامـــــل الفعـــــال بـــــين مختلـــــف وســـــائل نقـــــل بأنـــــه  )مKrause )2007" كـــــروز" هكمـــــا يعرفـــــ
لــيم وأســاليب الــتعّلم كنتيجــة لتبّنــي المــدخل المنظــومي فــي المعلومــات فــي بيئــات التعلــيم والــتعّلم، نمــاذج التع

  .)41: 83( وجهأفضل ميّزات التفاعل وجها ل  استخدام التكنولوجيا المدمجة مع

متصـلة وأخـرى  هـو تعلـيم يجمـع بـين نمـاذج )مHarvey singh)2003" سـاين  فىر هـا"ويعرفـه 
ن ـاو مـ Internet االنترنـت اللـمـن خـ  Onlineر متصـلة مـن التعلـيم وغالبـا تكـون النمـاذج المتصـلهـغيـ

: 82( ول التقليديـةـتحـدث فـى الفصـ Offline وبالنسـبة للنمـاذج الغيـر متصـله Intranet خـالل االنترانـت
51- 54(.  
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وسـائل إيصـال  هـو نظـام تعليمـى تعلمـى يسـتخدم فيـة" ومما سبق يمكـن تعريـف الـتعلم المـدمج بأنـه
ــيم مــادة معينــة تتطلــب مهــا ــتعلم الــذاتى مختلفــة لتعل رات عمليــة وذلــك بــالجمع بــين أكثــر مــن أســلوب مــن ال

المباشـــر والتواصـــل عبـــر اإلنترنـــت، لتقـــديم نوعيـــة جيـــدة مـــن الـــتعلم تناســـب خصـــائص المتعلمـــين  واإللقـــاء
وٕاحتياجاتهم من ناحية وتناسب طبيعة المقرر الدراسـى واألهـداف التعليميـة التـى نسـعى لتحقيقهـا مـن ناحيـة 

  ."أخرى

 :لمعلم فى ظل التعليم المدمجصفات ا

لديـة القـدرة  يحتـاج الـى معلـم مـن نـوع خـاص Blended Learning )المخلـوط(والتعليم المدمج 
باالنترنـت وتصـميم االختبـارات االلكترونيـة  على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبرامج الحديثة واالتصـال

م التطبيـــق العملـــى علـــى الحاســـب وحـــل االختبـــارات يديـــة ثـــالتقل يقـــةبحيـــث يســـتطيع ان يشـــرح الـــدرس بالطر 
روابـط تتعلـق بالـدرس الـذى يشـرحة والبحـث عـن الجديـد والحـديث فـى الموضـوع  االلكترونية واالطالع علـى

يشــاركة فــى عمليــة البحـث بحيــث يكــون دور الطالــب مهــم ومشـارك مــع المعلــم ولــيس متلقــى  وجعـل الطالــب
ــم يســتطيع ألــويحتــاج إ فقــط فــى  الــدرس بنفســة بمــا يتناســب مــع االمكانيــات المتــوفرة منــةن يصــمم ى معل

فمـن الممكـن المدرسـة  المدرسة بدال من ان يتوفر فى المادة العمليـة بشـكل متقـدم واليسـتطيع ان ينفـذها فـى
 : صفات المعلم تكون ن يكون هناك قوالب جاهزة وعموماأ وأيستخدم البرامج البسيطة أن 

 وااللكترونى لتدريس التقليدىلدية القدرة على الجمع بين ا. 

  المتعددة لدية القدرة على تصميم االختبارات والتعامل مع الوسائط. 

 لدية القدرة على خلق روح المشاركة والتفاعلية داخل الفصل. 

  3: 57( استيعاب الهدف من التعليم(. 

 :مميزات التعلم المدمج

 وز كـر "و ،)2005(" حسن سالمة"، )مCharles et al " )2004تشارلز وآخرون"يرى كل من 

"Krause)2007أن مزايا التعلم المدمج تتمثل فيما يلي )م: 

  .خفض نفقات التعلم بشكل هائل بالمقارنة بالتعلم االلكتروني وحده .1
 توفير االتصال وجها لوجه؛ مما يزيد من التفاعل بين الطالـب و المـدرب، والطـالب وبعضـهم الـبعض .2

 .والطالب والمحتوى، 

 .وبين المعلمين أيضا   الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهمتعزيز  .3

وأنمــاط الــتعلم لــدى المتعلمــين بــاختالف مســتوياتهم   المرونــة الكافيــة لمقابلــة كافــة االحتياجــات الفرديــة .4
 .وأعمارهم وأوقاتهم

 .تخداماالستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالس .5
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 .إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين .6

 .التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم .7

خاصـة مثـل المهـارات كثير من الموضوعات العلمية يصعب للغاية تدريسها الكترونيا بالكامل وبصـفة  .8
 .العالية واستخدام التعلم الخليط يمثل احد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكالت

االنتقال من التعلم الجماعي إلى الـتعلم المتمركـز حـول الطـالب،و الـذي يصـبح فيـه الطـالب نشـيطون  .9
 .وتفاعليون 

 .نيعمل على تكامل نظم التقويم التكويني والنهائي للطالب والمعلمي .10

 . يثري خبرة المتعلم ونتائج التعلم ،و يحسن من فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية  .11

يــوفر المرونــة مــن حيــث التنفيــذ علــى مســتوى البرنــامج ، وتــدعيم التوجهــات اإلســتراتيجية المؤسســية  .12
 .الحالية في التعلم والتعليم ، بما في ذلك فرص تعزيز التخصصات ، وتدويل المناهج الدراسية 

 .)83()27()78( جعل من االستخدام األمثل للموارد المادية واالفتراضيةي .13

  :ستراتيجيات التعلم المدمجإ
 مقـررهـي تصـميم ال الـتعلم المـدمجبسط استراتيجيات من أ أن) مMarsh,J" )2005مارش "ويشير     

ثــم  )يم تقليــديتقــو  ،فصــل عــادي مـدرس عــادي، :تــدريس تقليــدي ،توصــيف مقــرر( الدراسـي بالطريقــة التقليديــة
تزيــد فاعليتــة وتثــري محتــواه العلمــي وتعمــق فهــم  الــتعلم االلكترونــي كحواشــي للمقــرر بعناصــر احاطــة المقــرر

  :)43: 87(يمر بالخطوات التاليةوتطبيقات للمعلومات، و المتعلمين وتربط المقرر بمواقع على الشبكة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معلم يدير الموقف التعليمي وينفذ دروس المقرر بطريقة تقليدية -1

  استخدام التعلم االلكتروني الستكمال تدريس المقرر -2

                                     Web based Learningشبكة المعلومات ) أ(  
   On Line Learning             التعلم على الخط                 ) ب(  
  Computer Based Learning       التعلم المعتمد على الحاسوب  ) ج( 

        Video Conferences             مؤتمرات الفيديو                    ) د( 
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  )2(شكل رقم 
  لفة في أحد نماذج التعلم المدمجختادوار المعلم الم

 :الشروط الواجب توافرها لتنفيذ التعلم المدمج

تصـميم بيئـة بمراعاة ما يلي عـن ) م2008( "والسيد عبد المولى" ،"حسن الباتع"أوصى كل مـن 
 :التعلم المدمج

ة كـــل التخطــيط الجيـــد لتوظيـــف تكنولوجيـــا الـــتعلم اإللكترونـــي فـــي بيئـــة الـــتعلم المـــدمج ، وتحديـــد وظيفـــ -
 .وسيط في البرنامج ، وكيفية استخدامه من قبل المعلمين والمتعلمين بدقة

رونــي المتضـــمنة فـــي بيئـــة التأكــد مهـــارات المعلمـــين و المتعلمـــين فــي اســـتخدام تكنولوجيـــا الـــتعلم اإللكت -
 .المدمج التعلم 

المــدمج ســواء لــدى التأكــد مــن تــوافر األجهــزة والمراجــع والمصــادر المختلفــة المســتخدمة فــي بيئــة الــتعلم  -
 .المتعلمين أو في المؤسسة التعليمية ، حتى ال تمثل معوقًا لحدوث التعلم 

بـــدء البرنـــامج بجلســـة عامـــة تجمـــع بـــين المعلمـــين والمتعلمـــين وجهـــًا لوجـــه ،يـــتم فيهـــا توضـــيح أهـــداف  -
 . تعلم البرنامج وخطته كيفية تنفيذه ، واالستراتيجيات المستخدمة فيه، ودور كل منهم في أحداث ال

العمل على وجود المعلمين في الوقت المناسب للرد على استفسارات المتعلمين بشكل جيد سـواء أكـان  -
 .ذلك من خالل شبكة اإلنترنت أو في قاعات الدروس وجهًا لوجه 

 .)25(لة الفروق الفردية بين المتعلمين تنوع مصادر المعلومات لمقاب -

من المشكالت التي كنا نواجهها في حال  خلصت دمجأن التعلم المالباحثة مما سبق ستخلص تو 
الذى كان يواجه فيه الطالب صعوبة فى تعلم وٕاكتساب المهارة الحركية او اللجوء إلى التعلم اإللكتروني 

للجوء إلى التعليم التقليدي أو ا طريقة السباحة المراد تعلمها وٕافتقاده إلى المحاكاه المباشره مع معلمه،

اسـتخدام قواعـد البيانـات، البرمجيـات (يدير المعلم عمليات التدريب والمـران والتقـويم  -3
 )،،،،،،،،،الجاهزة، الويب ،المحاكاة ،
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التعلم اإللكترونى (فكان الدمج بينهما  خلو من التعلم الذاتى والوسائط المتعددة فى التعلم،والذى ي  بمفرده
مما وفر مرونة في التعليم فسهل على أفضل طريقة للتخلص من هذة المشكالت، ) والتعليم التقليدى
جتماعية فيما وذلك دون حرمانهم من العالقات اال ،ة التعليمية في أي مكان وأي زمانالمتعلمين العملي

وليست فقط تلقين كما يحدث في الفصول  ،بح التعليم عملية تفاعلية فعالةفأص ،بينهم أو مع معلميهم
سريعوا التعلم مواكبة قدراتهم العقلية وٕاشباع حاجاتهم وطموحاتهم دون اإلضرار الطالب فيستطع ،التقليدية
  .بزمالئهم

  : Breast stroke سباحة الصدر
مــن أقــدم طــرق الســباحة مــن حيــث  وهــىالســباحة التنافســية لصــدر مــن أقــدم طــرق تعتبــر ســباحة ا    
، وهــى إلنقــاذ والغــوص والوقــوف فــى المــاءمــن الســباحات المفضــلة فــى الســباحة الترويحيــة وا، وهــى األداء

حركـة تقـدم ن مـن تـأثير فـى بنسـبة قـد تعـادل مـا للـذراعي فيها دور فعـال كون للرجلينالسباحة الوحيدة التى ي
  ).48: 59(جسم لألمام ال

علـى  )م2008( "محمد الرشيدى"، )م2000( "محمد على"، )1997( "وفيقة سالم"ويتفق كل من   
   :ن التحليل الفنى لسباحة الصدر كما يلىأ

  :وضع الجسم -1
يعتبر وضع الجسم فى سباحة الصدر مشابهًا لما هو عليـه بـالطرق األخـرى حيـث يجـب أن يكـون     

و أفقيـــًا والـــذراعين والـــرجلين ممتـــدتان فـــى وضـــع يســـمح لهمـــا بتأديـــة وظيفتهمـــا فـــى القـــوة الجســـم انســـيابيًا أ
  .المحركة للجسم ووضع الجسم االنسيابى الجيد يرتبط بالنواحى الميكانيكية المرتبطة باألداء 

وبالنسبة للرأس فيكون هناك ارتفاع بسـيط فـى وضـع الـرأس بحيـث يكـون النظـر متجهـًا لألمـام بـدون   
فــى عضــالت الرقبــة وتبقــى الــرجلين بكاملهمــا أســفل ســطح المــاء والكتفــين فــى مســتوى ســطح المــاء  تقلــص

  .بخط موازًا له 

  :الرجلين حركات -2
الرجلين فى سباحة الصدر ذات طبيعة خاصة حيث أنهـا تتـيح انتـاج قـوة دافعـة كبيـرة عكـس  حركاتتعتبر 

  :لين من سباحة الصدر علىن حركات الرجطرق السباحة األخرى وتتوقف القوة الدافعة الناتجة م
  .قوة عضالت الرجلين  .1
  .مرونة مفاصل القدم والركبة والفخذ .2
  .مساحة القدم  .3

  :الرجلين بثالث مراحل هى  حركاتوبصفة عامة تمر 
   :المرحلة التمهيدية: أوًال 
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ولكـن  وهى عمليـة سـحب الـرجلين لألمـام تجـاه الـبطن ويكـون ذلـك بثنـى مفصـل الـركبتين والفخـذين  
مــع العمــود الفقــرى ويقتــرب  545يجــب مالحظــة عــدم ثنــى الفخــذين علــى الحــوض بــأكثر مــن زاويــة مقــدارها 

  .العقبين من المقعدة وتالصقهما مع تباعد المشطين للخارج وذلك استعداد لعملية الدفع 

  :المرحلة األساسية: ثانيًا 
لــك بقــوة أســفل ســطح المــاء مباشــرة مــع وتبــدأ بعمليــة دفــع القــدمين والســاقين للخلــف وللخــارج ويــتم ذ

  .عدم تباعد القدمين أكثر من الالزم 
وعنــد بــدأ مرحلــة الــدفع تتجــه الــركبتين للــداخل ويــدفع بالقــدمين للخــارج وتلــف المنطقــة األماميــة مــن 
الفخذ للخارج وتدور الساقين أيضًا للخارج كنتيجة اللتصاق الفخـذين ولتصـل الـركبتين إلـى كامـل امتـدادهما 

ى تتالمس الركبتين تقريبًا وتنتهى القدمين من الدفع بالضغط للخلف مع ارتفاع بسيط ألعلى عن طريـق حت
  .فرد المشطين 

وهنــاك نظريتــان لــدفع المــاء همــا نظريــة الــدفع الواســع ونظريــة الــدفع الضــيق ولكــن الــدفع الضــيق 
بخـالف أنـه فـى الـدفع الضـيق أفضل من حيث القوة والسرعة واالقتصاد فـى الحركـة عـن الـدفع الواسـع هـذا 

  .تزداد سرعة إيقاع الحركة كما أن المقاومة الناتجة عن الدفع الضيق أقل منها فى طريقة الدفع الواسع 

   :المرحلة الختامية: ثالثًا 
وفيها يجب أن تؤدى الحركة الرجوعية بأقل جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومـة حيـث تـؤدى حركـة 

  .ع ذضع مفرود وعلى امتداد الجضم القدمين حتى يصال إلى و 
  .وبصفة عامة يجب أن تؤدى حركات الرجلين بدون توقف وفى تسلسل مستمر 

  :حركات الذراعين  -3
  :تمر حركات الذراعين بثالثة مراحل أساسية على النحو التالى   

   :المرحلة التمهيدية: أوالً 
الــذراعان وتــدفع كلتــا اليــدين إلــى وهــى تبــدأ مــن الوضــع الختــامى مــن الحركــة الرجوعيــة حيــث تمتــد     

األمــام مــن الصــدر أســفل ســطح المــاء مباشــرة فــى مســتوى واحــد مــع مراعــاة اقترابهمــا مــن بعــض واألصــابع 
ملتصــقة وممتــدة أمامــًا والكــف متجــه ألســفل وفــى مرحلــة االنــزالق تكــون اليــدين متالمســتين تقريبــًا ومفصــل 

  .المرفق ممتد وراحة اليد للخلف 

   :لة األساسية وتشمل الشد والدفعالمرح: ثانياً 
  : الشد -1

بوصــات تحــت ســطح المــاء حيــث أن الشــد  8:  6يبــدأ الشــد بالــذراعين بمســك المــاء علــى عمــق 
 .واليدين قريبة من سطح الماء سوف يرتفع ألعلى وتضيع قوته فى عمليتى الصعود والهبوط
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لجسـم الطـولى حتـى يصـال وفى مرحلة الشـد تتحـرك الـذراعان فـى الجانـب وألسـفل وبجانـب محـور ا
  .ثناء بسيط فى المرفق إنأسفل مستوى الكتفين مع 

وتتطلب سباحة الصدر الكوع العالى إلمكانية شد الماء للخلـف ويسـتمر الشـد مـع مراعـاة أال يرتفـع 
المرفق إلى مستوى أعلى من الكتف ولكنه يجب أن يكـون فـى مسـتوى أعلـى مـن اليـدين أثنـاء الشـد وحينمـا 

ويجــب أال يكــون مفصــل المرفــق خلــف  بالشــد للخلــف ترســم اليــدين شــكًال قريبــًا مــن شــكل القلــتبــدأ حركــة 
  .مستوى الكتف خالل الشد 

  :الدفع. 2
بــدأ مــن نقطــة وصــول اليــدين أســفل مســتوى الكتفــين بحيــث تتحــرك اليــدان فــى اتجــاه الصــدر مــع يو 

  .مواجهة بطن الكف للصدر وتتم بحركة سريعة ودافعة للخلف 

   :المرحلة الختامية وتشمل الحركة الرجوعية: ثالثاً 
وهى تعتبر حركـة ختاميـة إعداديـة حيـث تبـدأ اليـدان فـى التحـرك أمامـًا متجاورتـان ومتجهتـان لألمـام   
مباشـرة ويجـب مراعـاة أنـه فـى بدايـة الحركـة الرجوعيـة فإنـه يجـب علـى السـباح أال يبطـئ مـن  صـدرأسفل ال

االتجــاه إلــى األمــام مباشــرة دون توقــف ممــا يــؤدى إلــى وجــود  حركــة ضــم اليــدين حيــث تســتمر اليــدين فــى
  .الذراعين فى وضع ممتد فى مرحلة الدفع بالرجلين 

  :التنفس -4
بحيث ال يستغرق رفع الرأس وقتًا طويًال بعد الشد ويأخذ النفس عندما تكـون الشـدة قـد  سالتنف ويتم

  .تتغير حركة األكتاف ألسفل وألعلىو  ،ء مع سطح الما 545انتهت تقريبًا بحيث تميل الرقبة لزاوية 

وعــادة يأخــذ الــنفس مــرة كــل دورة للــذراعين والــرجلين حيــث تقــوم الــرأس بحركــات بســيطة إلــى أعلــى 
وٕالى أسفل حيث يأخذ الشهيق بقوة وعمـق مـن الفـم أثنـاء أداء حركـة سـحب الكفـين تجـاه الجسـم حيـث يـدفع 

علـى ولكـن مـع االحتفـاظ بالوضـع االنسـيابى للجسـم فيسـاعد الذقن لألمام مما يعمل على رفع الكتفـين إلـى أ
على خروج الفم خارج الماء فيؤخذ الشـهيق يعقـب ذلـك سـحب الـذقن للـداخل حيـث يعـود الوجـه للمـاء خـالل 

  .فرد الذراعين أمامًا ثم يخرج الزفير من األنف والفم معًا 

  :التوقيت والتوافق -5
ل األساســية لكــل مــن الــذراعين والــرجلين نظــرًا الخــتالف يجــب مراعــاة التوقيــت الســليم بــين المراحــ  

األداء الحركــى لكــل منهمــا لهــذا يجــب أن يتمــا متعــاقبين وبــدون توقــف أو قطــع حتــى يحــدث انســياب دائــم 
للحركة وخالل مرحلة الشد بالذراعين تبدأ الرجلين باالنثناء استعدادًا للـدفع وخـالل الفتـرة المرتبطـة بـاالنزالق 
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مًا تكون الرجلين ممتدتين خلفًا بحيث يبقى الجسم مفرودًا وممتدًا أسفل سـطح المـاء مباشـرًا مـع للذراعين أما
  .)275 -273: 74)(100)(15، 14: 59( توافق التنفس مع حركات الذراعينمراعاة 

  



   -:مرتبطةالدراسات ال :ثانيا
المسـتخدم والعينـة  يتضمن هذا الجزء تحليل الدراسات المرتبطة بالدراسات سواء عربية أو أجنبية التى أجريت فى هذا المجال من حيث العنوان والهدف والمـنهج

   -:دراسة وتشمل ) 37(احثة إلى عدد وقد توصلت الب وأهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ثم التعليق على هذه الدراسات ومدى اإلستفادة منها
  .دراسة عربية) 27(
  .دراسة أجنبية) 10(

  .وقد تناولت هذه الدراسات الموضوع من وجهات نظر مختلفة ويتم عرض هذه الدراسات تبعا لسنوات إجرائها تصاعديا 
   -:ذه الدراسات وفقا للترتيب التالىوسوف تعرض الباحثة ه

  :سات العربية الدرا: أوال 
  )1(جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
  محمد حامد البلتاجى  1

  ماجستير
  )م2000(

)50 (  

إســــتخدام الوســــائل تــــأثير 
الســــمعية البصــــريه علــــى 

  .تعلم السباحه

التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى تـــــــــــــأثير  -
وســـــــائل الســـــــمعيه إســـــــتخدام ال

األداء البصـــريه علـــى مســـتوى 
المعرفــــى  والتحصــــيل الحركــــى

  .لمهارات السباحة
التعــرف علــى الفــروق  بــين  -

مجموعـــات العـــرض الضـــوئى 
  والعرض المجرد والتقليدى 

المـــــــــــــــــنهج التجريبـــــــــــــــــى ذو 
التصـــميم التجريبـــى  لـــثالث 

ضـابطه وٕاثنـين (مجموعـات 
  )تجريبية

طفل تتراوح أعمـارهم  36
ســــــنوات تــــــم  8 -6بــــــين 

ــــــــــــــــارهم بالطريقــــــــــــــــه  إختي
ركين العشوائيه مـن المشـت

ــــيم الســــباحه  بمــــدارس تعل
بمركـــــز خدمـــــة المجتمـــــع 

  .وتنمية البيئه 

يوجــد تــأثير إيجــابى للوســائل الســمعية البصــريه * 
  . على مستوى األداء المهارى للسباحة 

يوجـــد تـــأثير إيجـــابى لوســـائل العـــرض الضـــوئى * 
  . على مستوى األداء المهارى فى السباحة 

ــــــع مــــــن مســــــتوى األد*  اء الوســــــائل البصــــــريه ترف
  . المهارى للمتعلمين فى النواحى المهاريه 

  
  

-
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 )1(تابع جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
أســـــــامه أحمـــــــد عبـــــــد   2

  العزيز
  ماجستير

  )م2001(
 )10 (  

أثـــــــــر برنـــــــــامج تعليمـــــــــى 
باســـــــــــتخدام الهيبرميـــــــــــديا 

ابقة الوثـب على تعلـم مسـ
  . العالى لدى المبتدئين

يم وٕانتــــــــــــاج برمجيــــــــــــة تصــــــــــــم
ــــــــة لمســــــــابقة  ــــــــوتر تعليمي كمبي
الوثـــــــــــب العــــــــــــالى بالطريقــــــــــــه 
الظهريـــــــــــــــه معـــــــــــــــدة بتقنيـــــــــــــــة 
الهيبرميـــــــديا ومعرفـــــــة تأثيرهـــــــا 
علـــى مســـتوى األداء المهـــارى 
والتحصــيل المعرفــى للمبتــدئين 

 .  

المـــــــــــــــــنهج التجريبـــــــــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــــــــى 
لمجمــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما 

 . تجريبيه واألخرى ضابطه 

تالميـــــــذ تلميـــــــذ مـــــــن  20
المرحلــــة الثانويــــه بالمنيــــا 
وتـــــم إختيـــــارهم بالطريقـــــه 

  . العمديه العشوائيه 

وجــــود فــــروق دالــــه إحصــــائيا بــــين المجمــــوعتين * 
ـــة والضـــابطه فـــى مســـتوى األداء المهـــارى  التجريبي
والتحصــــــــيل المعرفــــــــى لمســــــــابقة الوثــــــــب العــــــــالى 
بالطريقــــة الظهريــــة ولصــــالح المجموعــــة التجريبيــــه 

جية الكمبيوتر التعليمية المعـدة التى استخدمت برم
  . بتقنية الهيبرميديا 

عبد العزيـز محمـد عبـد   3
  العزيز 

  دكتوراة
  )م2002(

)36(  

تـــــــــــأثير برنـــــــــــامج الرســـــــــــوم 
المتحركــــــــــــة علــــــــــــى تعلــــــــــــم 
ـــــــــى  ســـــــــباحتى الزحـــــــــف عل

ر لــــــــــــدى الــــــــــــبطن والظهــــــــــــ
  .المبتدئين بمحافظة المنيا

تصــــميم ومعرفـــــة مـــــا مـــــدى 
ـــــــــــامج الرســـــــــــوم  ـــــــــــأثير برن ت

ــــــــــــى  ــــــــــــم المتحركــــــــــــه عل تعل
ســــــــــباحتى الزحــــــــــف علــــــــــى 

  . البطن والظهر 

المــنهج المســحى ثــم المــنهج 
ــــــــــى ذو المجموعــــــــــة  التجريب

  . الواحدة 
  

تلميـــــذا مـــــن مـــــدارس  12
  السباحة بمحافظة المنيا 

الرســوم المتحركــه لهــا تــأثيرا إيجابيــا فــى التحصــيل 
المعرفــــــى لــــــتعلم ســــــباحتى الزحــــــف علــــــى الــــــبطن 

  . والظهر 

  جوزيف ناجى أديب   4
  اةدكتور 

  )م2003(
)22(  

تـــــــأثير برنـــــــامج تعليمـــــــى 
باســــــــــــــــــتخدام أســــــــــــــــــلوب 
ـــــــى  الوســـــــائط الفائقـــــــة عل
تعلـــــــم بعـــــــض المهـــــــارات 
األساســـية لتـــنس الطاولـــة 

  . للمبتدئين

صــــــــــــميم ومعرفــــــــــــة  تــــــــــــأثير  ت
البرنــــامج التعليمـــــى باســـــتخدام 
أســلوب الوســـائط الفائقــة علـــى 
تعلم المهارات األساسبة لتـنس 

وعلـى ) قيـد البحـث ( الطاولة 
ى التحصــــــيل المعرفــــــى مســــــتو 

  .للمبتدئين

المـــــــــــــــــنهج التجريبـــــــــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــــــــى 
لمجمــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما 

  تجريبيه واألخرى ضابطة 

ـــــب مـــــن طـــــالب  82 طال
ـــــــــة  ـــــــــى بكلي ـــــــــة األول الفرق
التربيـــة الرياضـــية بمدينـــة 
الســــــــــــــــادات ، جامعــــــــــــــــة 

  المنوفية 

يـــؤثر أســـلوب الوســـائط الفائقـــة تـــأثيرا إيجابيـــا علـــى 
طاولـــــة قيـــــد البحـــــث وعلـــــى تعلـــــم مهـــــارات تـــــنس ال

مســـــتوى التحصـــــيل المعرفـــــى لطـــــالب المجموعـــــة 
  . التجريبية 

-
29- 



 )1(تابع جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
فاطمــــه محمــــد محمــــد   5

  فليفل 
  دكتوراة

  )م2003(
)46(  

أثـــــــــر برنـــــــــامج تعليمـــــــــى 
باســــــــــــــــــتخدام أســــــــــــــــــلوب 
الهيبرميـــــــديا علـــــــى تعلـــــــم 

الســـله لـــدى  مهـــارات كـــرة
ـــــه تلميـــــذات ال حلقـــــه الثاني

  .من التعليم األساسى

ــــأثير  ــــة مــــدى ت تصــــميم ومعرف
برنــــــــامج تعليمــــــــى باســــــــتخدام 
أســلوب الهيبرميــديا علــى تعلــم 
مهــــــــارات كــــــــرة الســــــــله لــــــــدى 
تلميـــــذات الحلقـــــه الثانيـــــه مـــــن 

  . التعليم األساسى

المـــــــــــــــــنهج التجريبـــــــــــــــــى ذو  
التصـــــــــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــــــــى 
لمجمــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما 

  األخرى ضابطة تجريبية و 

تلميـــذة مـــن تلميـــذات  60
  الصف األول اإلعدادى

أن الهيبرميـــــديا ســـــاهمت بطريقـــــه إيجابيـــــه فـــــى * 
تحسين األداء المهارى والمعرفـى وأراء وٕانطباعـات 

  . التلميذات 

 محمد حسن حسن رخا   6
  ماجستير

  )م2003(
)51(  

وضـــع برنـــامج بإســـتخدام 
ة الهيبرميـــديا لـــتعلم ســـباح

لـدى  الزحف علـى الـبطن
  .المبتدئين

تصـــميم وٕانتـــاج برمجيـــة  -
كمبيــــوتر لتعلــــيم ســــباحة 

علـــــــى الــــــــبطن  الزحـــــــف
  .بإستخدام الهيبرميديا

التعـــــــــــرف علـــــــــــى أثـــــــــــر  -
إســتخدام البرمجيــة علــى 
تعلـــــــم ســـــــباحة الزحـــــــف 
علـــــــــــى الــــــــــــبطن لــــــــــــدى 

  .المبتدئين

المـــــــــــــــــنهج التجريبـــــــــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــــــــى 
لمجمــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما 

  .تجريبية واألخرى ضابطة 

ــــــــــة طال20 ــــــــــا مــــــــــن طلب ب
الصـــــــــــــف األول بكليـــــــــــــة 
التربيــــــــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــــــية 

  . ببورسعيد

الطريقـــة المتبعـــة ســـاهمت بطريقـــة إيجابيـــة فـــى * 
ــم ســباحة الزحــف علــى الــبطن  تحســين مســتوى تعل

  ألفراد المجموعة الضابطة 
برمجيـــــــة الكمبيـــــــوتر التعليميـــــــة المعـــــــدة بتقنيـــــــة * 

الهيبرميـــديا ســـاهمت بطريقـــة إيجابيـــة فـــى تحســـين 
ـــبطن ألفـــراد مســـتوى تع ـــم ســـباحة الزحـــف علـــى ال ل

  المجموعة التجريبية 
برمجيـــــــة الكمبيـــــــوتر التعليميـــــــة المعـــــــدة بتقنيـــــــة * 

الهيبرميـــديا كانـــت أكثـــر تـــأثيرا علـــى مســـتوى تعلـــم 
ســـباحة الزحـــف علـــى الـــبطن مـــن الطريقـــة المتبعـــة 

  .مما يدل على فاعلية البرمجية 
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 )1(تابع جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  هدفال  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
  محمد محمود توفيق   7

  ماجستير
  )م2003(

)62(  

أثـــــــــر برنـــــــــامج تعليمـــــــــى 
باســـــــــــتخدام الهيبرميـــــــــــديا 
على تعلم بعض مهـارات 
كــــــــرة اليــــــــد لــــــــدى طلبــــــــة 
المرحلـــــــــــــــــــــة الثانويـــــــــــــــــــــه 

  . بمحافظة المنيا

تصـــميم وٕانتـــاج ومعرفـــة تـــأثير 
برنـــــــــامج تعليمـــــــــى باســـــــــتخدام 
 الهيبرميـــديا علـــى تعلـــم بعـــض
مهــــارات كــــرة اليــــد لــــدى طلبــــة 
ـــــــه بمحافظـــــــة  ـــــــه الثانوي المرحل

  . المنيا

ـــــــــــــــــــى  المـــــــــــــــــــنهج التجريب
باســـتخدام القيـــاس القبلـــى 
والبعـدى لمجموعـة واحـدة 

 .  

ـــــذ  10 ـــــذ مـــــن تالمي تالمي
الصـــــــــف األول الثـــــــــانوى 
  . بإحدى المدارس بالمنيا

ســــــاهمت الهيبرميــــــديا فــــــى التعلــــــيم والتحصــــــيل * 
ميـذ بطريقـة إيجابيـة المعرفى وأراء وٕانطباعات التال

 .  

محمـــــد ســـــعد زغلـــــول،   8
، محمــــد علــــى محمــــود

 هانى سعيد عبد المنعم 
  إنتاج علمى

  )م2003(
)55(  

تصــميم وٕانتاجيــة برمجيــة 
كمبيـــــوتر تعليميـــــة معـــــدة 
بتقنيـــة الهيبرميـــديا وأثرهـــا 
علــــــــــى جوانــــــــــب الــــــــــتعلم 
لمهــــارات ضــــربات الكــــرة 
بــــــــــالرأس لطلبــــــــــة كليــــــــــة 
 . التربية الرياضية بطنطا

يم وٕانتــــــــــــاج برمجيــــــــــــة تصــــــــــــم
كمبيــوتر تعليميـــة معــدة بتقنيـــة 
الهيبرميــــــــديا والتعــــــــرف علــــــــى 
أثرهــا علــى كــل مــن التحصــيل 
تـــــــــــــامعرفى ومســـــــــــــتوى األداء 
المهـــــــــــــــــــارى واإلنطباعـــــــــــــــــــات 
الوجدانيــــة لــــدى طــــالب كليـــــة 

  .التربيه الرياضية بطنطا

المـــــــــــنهج التجريبــــــــــــى ذو 
التصــــــــــــــــميم التجريبــــــــــــــــى 
لمجمـــــــــــوعتين إحـــــــــــداهما 
ــــــــــــــــــة واألخــــــــــــــــــرى  تجريبي

  .طةضاب

ـــــب مـــــن طـــــالب  66 طال
ـــــــــة  ـــــــــى بكلي ـــــــــة األول الفرق
التربيـــــــــــــــه الرياضـــــــــــــــية ، 
جامعــــــــــــة طنطــــــــــــا وتــــــــــــم 
ـــــــــــــــــه  إختيارهـــــــــــــــــا بالطريق

  . العمدية

داللـــــــــــة الفـــــــــــروق بـــــــــــين القياســـــــــــين البعـــــــــــديين * 
للمجموعتين التجريبية والضابطة فى التحصيل 
المعرفى ، ومستوى األداء والتعلم للمهارات قيد 

  .  البحث لصالح المجموعة التجريبيه 

  
  
  
  
  

  

-
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  المبارك 
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)4(  

  

  

أثــــر التــــدريس بإســــتخدام "
الفصول اإلفتراضية عبر 
الشــــــــــــــــــــــبكة العالميــــــــــــــــــــــة 

علـى تحصـيل " اإلنترنت"
طـــالب كليـــة التربيـــة فـــى 

واإلتصــال تقنيـات التعلــيم 
  "بجامعة الملك سعود

التعــــــرف علــــــى الفــــــروق فــــــى 
تحصـــــــــــيل الطـــــــــــالب عنـــــــــــد 
دراســــتهم بإســــتخدام الفصــــول 
اإلفتراضـــية مقارنـــة بالطريقـــة 
التقليديــــــــــة عنــــــــــد مســــــــــتويات 
التـــذكر والفهـــم والتطبيـــق فـــى 
تصنيف بلوم كـل علـى حـدة، 

  .وفى مجمل اإلختبار

المــــــنهج شــــــبه التجريبــــــى 
نمـــــــــــــــوذج المجموعـــــــــــــــة (

  )الواحدة

طالبًا بكلية التربيـة  )42(
  .بجامعة الملك سعود

ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية فـــى متوســـط  -
ـــــين  ـــــد مســـــتوى التـــــذكر والفهـــــم ب التحصـــــيل عن

 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

يوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصـــــائية فـــــى متوســـــط  -
التحصيل عند مسـتوى التطبيـق بـين المجموعـة 

لصــــــــــالح التجريبيــــــــــة والمجموعــــــــــة الضــــــــــابطة 
 .المجموعة التجريبية

ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية فـــى متوســـط  -
ن التحصيل عند مجمل اإلختبـار التحصـيلى بـي

  .الضابطةو التجريبية  المجموعتين
  أحمد فتحى الصواف   10

  دكتوراه
  )م2004(

 )8(  

أثـــــــر اخـــــــتالف الوســـــــائل 
ــــــــامج  ــــــــى برن المتعــــــــددة ف
الكمبيــــــوتر علــــــى تنميــــــة 
ت مهارات إنتاج البرمجيـا

وتصــــــــــــــــــــميم المواقــــــــــــــــــــع 
التعليميــــــــة علــــــــى شــــــــبكة 

  . اإلنترنت

التعـــــرف علـــــى أثـــــر إخـــــتالف  -
نمـــــــــــــط الوســـــــــــــائل الفائقــــــــــــــة 
والوســـــــــــائل المتعـــــــــــددة فـــــــــــى 
برنـــامج كمبيـــوتر علـــى تنميـــة 
مهـــــــارات إنتـــــــاج البرمجيـــــــات 
وتصــــــميم المواقــــــع التعليميــــــة 

  على شبكة اإلنترنت 
تحديـــــد أنمـــــاط الـــــتعلم األكثـــــر  -

ــــرامج  مناســــبة مــــع توظيــــف ب
  . كمبيوترال

المــــــنهج شــــــبه التجريبــــــى 
بتصــميم ســت مجموعــات 

  . تجريبية 

ـــــب مـــــن طـــــالب  90 طال
الفــــرقتين الثالثــــة والرابعــــة 
شـعبة معلـم حاسـب بقســم 
ــــة  ــــيم بكلي ــــا التعل تكنولوجي

  . التربيه النوعية

توجد فروق دالة إحصائيا عنـد مسـتوى أقـل مـن * 
ــــــــدرجات  0.05 ــــــــة ل ــــــــين المتوســــــــطات المعدل ب

نتــــاج بــــرامج الكمبيــــوتر الطــــالب فــــى مســــتوى إ
وتصميم المواقع التعليمية على شـبكة اإلنترنـت 
يرجع اإلختالف إلى التفاعل بين نمط الوسائل 

 –فـــــردى ( المتعـــــددة ، الفائقـــــة ، نمـــــط الـــــتعلم 
  ) . مجموعات كبيرة  –مجموعات صغيرة 

-
32-



 )1(تابع جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
  عمر محمد الخياط  11
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تــأثير مــنهج تعليمــى 
مقتـــــــــــرح بإســـــــــــتخدام 
شـــــــــبكة المعلومـــــــــات 

) اإلنترنـــت(العالميـــة 
فـــــــــى تعلـــــــــم بعـــــــــض 
المهــــارات األساســــية 

  .بلعبة التنس

وضــع مــنهج تعليمــى مقتــرح بإســتخدام  -
شــبكة المعلومــات الدوليــة لــتعلم بعــض 

  .المهارات األساسية بلعبة التنس
ى تـــاثير المـــنهج التعليمـــى التعـــرف علـــ -

 .المقترح بإستخدام شبكة المعلومات

ـــــة، (أى الطـــــريقتين التعليميتـــــين  - التقليدي
أفضـــــل فـــــى تعلـــــم بعـــــض ) المقترحـــــة

  .المهارات األساسية بلعبة التنس

ــــــــــى  المــــــــــنهج التجريب
بتصميم المجموعـات 
المتكافئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ).مجموعتين(

طالــــــــــب مــــــــــن  40
طلبـــة كليـــة التربيـــة 
الرياضــــية بجامعــــة 

داد المرحلــــــــــــة بغــــــــــــ
الثانيـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين 
يدرســـــــــــــون مـــــــــــــادة 

  .العاب المضرب

تم تحقيق تطور ملموس فـى تعلـم بعـض المهـارات األساسـية  -
بلعبــة التــنس لــدى المجمــوعتين وكانــت المجموعــة التجريبيــة 

  أفضل
التحصيل المعرفى لم يتـأثر بطريقتـى التعلـيم، فكالهمـا مفيـدة  -

  .وتحقق الهدف من العملية التعليمية
اإللكترونــى ســاعد فــى عمليــة تســريع الــتعلم والتوصــل  الــتعلم -

  .إلى األهداف بإستثمار الوقت والجهد

أحمـــــــد عبـــــــد الفتـــــــاح   12
  حسين

  دكتوراه
  )م2005(

)7 (  

فاعلية برنـامج تعليمـي 
باســــــــــتخدام الوســــــــــائل 
فائقــــــة التــــــداخل علــــــى 
التحصـــــــــيل المعرفـــــــــي 
ومســــــــــــتوى اإلنجــــــــــــاز 
الرقمــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــبعض 
مســــــــــــابقات الميــــــــــــدان 

  .والمضمار
  

تصــــــميم برنــــــامج تعليمـــــــي معــــــد وفقـــــــا  -
لخصـــــائص الوســـــائل فائقـــــة التــــــداخل 

  )قيد البحث(للمسابقات 
بنـــاء اختبـــار معرفـــي لمســـابقات الوثـــب  -

رمـــــــي  -العـــــــالي بالطريقـــــــة الظهريـــــــة 
سباق عـدو  -الوثب الثالثي  -الرمح 
  .حواجزمتر  110

المــــــــــــــنهج التجريبــــــــــــــى 
يم التصــــــــــمباســــــــــتخدام 

ــــ لمجمــــوعتين  ىالتجريب
يبيــــــــــــــة احــــــــــــــداهما تجر 

  .ضابطة واألخرى

ـــــــــــب مـــــــــــن  30  طال
طـــالب كليـــة التربيـــة 
الرياضــــية ، جامعــــة 

  .المنصورة 

أســـهم البرنـــامج التعليمـــي باســـتخدام الوســـائل فائقـــة التـــداخل  * 
إيجابيا فـي التحصـيل المعرفـي للمسـابقات قيـد البحـث مـن خـالل 
التــــذكر والفهــــم والتحليــــل للمعلومــــات والمعــــارف التــــي يتضــــمنها 

  .تعليمي بدرجة أكبر من الشرح النظريالبرنامج ال
أســــهم البرنــــامج التعليمــــي باســــتخدام الوســــائل فائقــــة التــــداخل * 

إيجابيا في المسابقات قيد البحث من خـالل القـدرة علـى توظيـف 
المعلومـــات والمعـــارف التـــي يتضـــمنها البرنـــامج التعليمـــي والـــربط 

ء والــذي األداء الحركــي والتوافــق بــين مكونــات األدا بينهــا إلتقــان
يســـهم فـــي تحســـين المســـتوى الرقمـــي بدرجـــة أكبـــر مـــن االعتمـــاد 

لفائقـة ا على النموذج العملي كما ساعد التعلم باسـتخدام الوسـائل
  .على تقليل األخطاء
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
أحمــد يوســف ســعد   13

  .الدين
  ماجستير

  )م2005(
) 9(  

تــــــــأثير اســــــــتخدام الوســــــــائل 
الفائقــــة علــــى تعلــــيم ســــباحة 
  .الصدر لألطفال المبتدئين

ـــــــــــــامج التعليمـــــــــــــى  ـــــــــــــأثير البرن ت
باســـتخدام الوســـائل الفائقـــة علـــى 
مكونــات إختبــار النجمــة األولــى 
الخاصــة بســباحة الصــدر وعلــى 

  .مستوى أداء سباحة الصدر

المــــــــــنهج التجريبــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــى 
ما لمجمــــــــــوعتين إحــــــــــداه

ـــــــــــــــــة واألخـــــــــــــــــرى  تجريبي
  .ضابطة

طفـــــل مــــــن مــــــدارس  28
 6الســباحة بنــادى مدينــة 

  . أكتوبر الرياضى

تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة التـــى إســـتخدمت تقنيـــة 
الوســـائل الفائقـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة والتـــى 

  . إستخدمت الشرح اللفظى والنموذج الحركى

ســالى محمــد محمــد   14
  عبد الطيف

  دكتوراة
  )م2005(

 )30(  

فعاليـــــــــة برنـــــــــامج تعليمـــــــــى 
مقتــــــرح باســــــتراتيجية كيلــــــر 

ـــــيمتفريـــــد ( باســـــتخدام ) التعل
الهيبرميــــــــــديا علــــــــــى تعلــــــــــم 
بعـــــــض مهـــــــارات الهـــــــوكى 
ــــــــــة  ــــــــــة التربي ــــــــــات كلي لطالب

  .الرياضية جامعة طنطا

تصــــميم برنــــامج تعليمــــى مقتــــرح  -
باســـتراتيجية كيلـــر ) تفريـــد التعلـــيم(

ــــــــديا ومعرفــــــــة باســــــــت خدام الهيبرمي
  :فاعليته على

التحصـــــــيل المعرفـــــــى لمهــــــــارات  -
  الهوكى قيد البحث

مســتوى األداء المهــارى لمهــارات  -
  الهوكى قيد البحث 

الــــألراء واإلنطباعــــات الوجدانيــــة  -
لــدى المجموعــة التجريبيــة نحــو 

  .إستراتيجية كيلر

المــــــــــنهج التجريبــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــى 
لمجمــــــــــوعتين إحــــــــــداهما 
ـــــــــــــــــة واألخـــــــــــــــــرى  تجريبي

  .ضابطة

البــــات طالبــــة مــــن ط 60
الفرقــــــة الثالثــــــة ، شــــــعبة 
التعلــــــــيم بكليــــــــة التربيــــــــة 
الرياضـــية جامعـــة طنطـــا 
ــــم إختيــــارهم بالطريقــــة  وت

  .العمدية

ـــيم ( إســـتراتيجية كيلـــر  باســـتخدام برمجيـــة ) تفريـــد التعل
   -:الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الهيبرميديا 

 التحصـــيل المعرفـــى ســـاهمت بطريقـــة إيجابيـــة فـــى* 
تعلــم مهــارات الهــوكى قيــد البحــث تحســين مســتوى و 

  .ألفراد المجموعة التجريبية
ساهمت بطريقة إيجابية على أراء وٕانطباعات أفراد * 

المجموعــــة التجريبيــــة نحــــو الــــتعلم ممــــا ســــاهم فــــى 
ـــــــــراد  ـــــــــب الوجـــــــــدانى اإلنفعـــــــــالى ألف ـــــــــق الجان تحقي

  .المجموعة التجريبية 
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  فالهد  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
  إيهاب محمد فهيم  15

  دكتوراه
  )م2006(

 )13(  

تصـميم موقـع تعليمـى علـى 
شــبكة اإلنترنـــت وأثـــره علـــى 
تعلــــــــــم بعــــــــــض مســــــــــابقات 

  الميدان والمضمار لدى 
طلبة شعبة التدريس بكلية 

  .التربية بطنطا

بنـــاء موقـــع تعليمـــى علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــــــت ومعرفـــــــة أثـــــــره علـــــــى 

بعـــــض مســـــابقات جوانـــــب تعلـــــم 
  الميدان والمضمار لدى طلبة 
شعبة التدريس بكلية التربية 

  .الرياضية بطنطا

المــــــــــنهج التجريبــــــــــى ذو 
التصـــــــــــــــميم التجريبـــــــــــــــى 
لمجمــــــــــوعتين إحــــــــــداهما 

  تجريبية واألخرى 
  .ضابطة

طالب من طلبة الفرقة  20
الثالثــة شــعبة التعلــيم بكليــة 
التربيـــــة الرياضـــــية جامعـــــة 
طنطــــــــــا، وتــــــــــم إختيــــــــــارهم 

  قة عمدية، بطري
وتقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين 

  .تجريبية وضابطة

  الموقع التعليمى ساهم بطريقة إيجابية فى 
تحســـــــــين مســـــــــتوى األداء المهـــــــــارى والرقمـــــــــى  -

  ).قيد البحث(لمسابقات الميدان والمضمار 
  إكساب أفراد العينة التحصيل المعرفى عن  -
مســـــــــابقات الميـــــــــدان والمضـــــــــمار للمجموعـــــــــة  -

طباعـــــات أفـــــراد المجموعـــــة التجريبيـــــة وآراء وٕان
التجريبيــة نحــو الــتعلم وتفاعــل طلبــة المجموعــة 

  .التجريبية نحو إستخدام اإلنترنت
  مايسة محمد عفيفى  16

  ماجستير
  )م2006(

 )49(  

فاعليــة إســتخدام الهيبرميــديا 
ـــم ســـباحة الزحـــف  علـــى تعل
علـــــــــى الظهـــــــــر للطالبـــــــــات 

  .المبتدئات

تصــميم برمجيــة كمبيــوتر بإســتخدام 
يبرميــــديا لســــباحة الزحــــف تقنيــــة اله

علـــى الظهر،والتعـــرف علـــى تـــأثير 
البرنــامج علــى تعلــم ســباحة الزحــف 

  .على الظهر

التجريبــــــــــى ذو القيــــــــــاس 
القبلــــــــــــــــــــــــى البعــــــــــــــــــــــــدى 
لمجمــــــــــوعتين إحــــــــــداهما 
ـــــــــــــــــة واألخـــــــــــــــــرى  تجريبي

  .ضابطة

طالبــــة مــــن طالبــــات  30
ـــــــــة بكليـــــــــة  ـــــــــة الثاني الفرق
التربيــــة الرياضــــية بنــــات 

  .بجامعة الزقازيق

ــــة الب - ــــم ســــباحة فاعلي ــــى تعل ــــة وتأثيرهــــا عل رمجي
الزحـــف علـــى الظهـــر بمقارنتهـــا بالطريقـــة التقليديـــة 
التــى إعتمــدت علــى الشــرح اللفظــى وأداء النمــوذج 

  .العملى

  أكرم فتحى مصطفى  17
  دكتوراه

  )م2007(
)16 (  

فعالية برنامج مقترح لتنميـة 
ـــــــــــع  ـــــــــــاج مواق مهـــــــــــارات إنت
اإلنترنـــــــت التعليميـــــــة لـــــــدى 

  .طالب كلية التربية

التوصـــل إلـــى المعـــايير البنائيـــة  -
لمواقـــع ) التربويـــة والتكنولوجيـــة(

 .اإلنترنت التعليمية

ـــــاج  - ـــــى مهـــــارات إنت التوصـــــل إل
 .مواقع اإلنترنت التعليمية 

تصــميم برنــامج لتنميــة مهــارات  -
إنتـــــاج المواقـــــع التعليميـــــة لـــــدى 

  .طالب كلية التربية

ـــــة مـــــن  91  .المنهج التجريبى ـــــًا وطالب طالب
ن الطــــــــــــــــالب المعلمــــــــــــــــي

ــــــــة  ــــــــة بكلي ــــــــة الثالث بالفرق
ــــــــا وطــــــــالب  ــــــــة بقن التربي
الفرقــــــــــة الثالثــــــــــة بكليــــــــــة 

  .التربية النوعية بقنا

مــــا المعــــايير البنائيــــة إلنتــــاج مواقــــع اإلنترنــــت  -
التعليميـــــة؟ وكانـــــت اإلجابـــــة صـــــالحية جميـــــع 
المعـــايير لتطبيقهـــا فـــى إنتـــاج مواقـــع اإلنترنـــت 

  .التعليمية

-
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 )1(ع جدول تاب

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  راسهعنوان الد  أسم الباحث م
، حســن البــاتع محمــد  18

  السيد عبد المولى
  إنتاج علمى

  )م2007(
 )25(  

أثـــــر إســـــتخدام كـــــل مـــــن 
التعلم اإللكترونـى والـتعلم 
المــــــــــــدمج فــــــــــــى تنميــــــــــــة 
مهــــارات تصــــميم وٕانتــــاج 
ـــــة  ـــــب التعليمي ـــــع الوي مواق
لـــــــــدى طـــــــــالب الــــــــــدبلوم 
المهنيـــة وٕاتجاهـــاتهم نحـــو 
لم تكنولوجيـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــتع

  .اإللكترونى

  :التعرف على
أثـــــر إســـــتخدام كـــــل مـــــن الـــــتعلم  -

اإللكترونــى والــتعلم المــدمج فــى 
تنميــة مهــارات تصــميمم وٕانتــاج 

ـــــدى مواقـــــع الويـــــب التعل يميـــــة ل
طــــــــــــــالب الــــــــــــــدبلوم المهنيــــــــــــــة 

تجاهــــــــاتهم نحــــــــو تكنولوجيــــــــا وإ 
  .التعلم اإللكترونى

المـــــنهج التجريبـــــى 
لـــثالث مجموعـــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  تجريبي
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعتين 

ين، تجـــــــــــــــــــــــــــــــــريبيت
  .مجموعة ضابطة

ــًا وطالبــة مــن  36 طالب
طــالب الــدبلوم المهنيــة 
ـــــــا  تخصـــــــص تكنولوجي

  .التعليم

بـين متوسـط  0.05وجود فروق دالـه إحصـائيًا عنـد مسـتوى  -
درجــــات الكســــب فــــى تحصــــيل الجانــــب المعرفــــى لمهــــارات 
تصــميم وٕانتــاج مواقــع الويــب التعليميــة لمجموعــة الطــالب ، 

ــتعل)الــتعلم المــدمج(لصــالح  م التقليــدى ، ممــا يــدل علــى ، ال
أن التعلم المدمج والتعلم التقليدى له تـأثير كبيـر عـن الـتعلم 
اإللكترونــى فــى تحصــيل الجانــب المعرفــى لمهــارات تصــميم 

  .وٕانتاج مواقع الويب التعليمية
وجــود فــروق دالــه إحصــائيًا بــين متوســطى درجــات الكســب  -

، فـــــى الجانـــــب األدائـــــى لطـــــالب المجمـــــوعتين التجـــــريبيتين
ومتوســـــط درجـــــات الكســـــب فـــــى الجانـــــب األدائـــــى لطـــــالب 
  .المجموعة الثالثة، لصالح طالب المجموعتين التجريببيتين

همــــت عطيــــة قاســــم   19
  السيد

  رسالة دكتوراة
  )م2007(

 )72(  

فعاليــــــة الوســــــائل الفائقــــــة 
علــى التحصــيل وٕاكســاب 
طــالب تكنولوجيــا التعلــيم 
بعـــــض مهـــــارات التفكيـــــر 

  .فوق المعرفى

التعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــدى فعاليــــــــــة  -
إســــــــــتخدام تكنولوجيــــــــــا الوســــــــــائل 
الفائقـــــة فـــــى التحصـــــيل الدراســـــى 
ــــــوق  ــــــر ف وبعــــــض مهــــــارات التفكي

 .المعرفى

ــــى نــــوع العالقــــة بــــين  - التعــــرف عل
مســتوى التحصــيل ونتــائج مقيــاس 

  .مهارات التفكير فوق المعرفى

  المنهج الوصفى -
المــــــــــنهج شــــــــــبة  -

  التجريبى

طالــــــب وطالبــــــة ) 70(
ــــــــة  مــــــــن طــــــــالب الفرق
الثالثــة بقســم تكنولوجيــا 
التعلـــــيم بكليـــــة التربيـــــة 
ــــة جامعــــة عــــين  النوعي

  .شمس

فعاليــــة الوســــائل الفائقــــة فــــى التحصــــيل الدراســــى وفــــى  -
إكســـــاب طـــــالب تكنولوجيـــــا التعلـــــيم بعـــــض مهـــــارات 

  .التفكير فوق المعرفى
وجــدت عالقــة إرتباطيــة بــين كــل مــن درجــات اإلختبــار  -

وق المعرفـــى التحصـــيلى ومقيـــاس مهـــارات التفكيـــر فـــ
  .فى القياس البعدى
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث م
ــــــــد   20 ــــــــن فه ــــــــد ب خال

  الحذيفي
  إنتاج علمى

  )م2007(
)28 (  

أثـــــــــر اســـــــــتخدام التعلـــــــــيم 
اإللكترونــي علــى مســتوى 
التحصـــــــــــــــيل الدراســـــــــــــــي 
والقـــــــــــــــــــــدرات العقلـــــــــــــــــــــية 
ـــــــــادة ـــــــــو مــ ـــــــــاه نحـ  واالتجـ
العلـــــــــــوم لـــــــــــدى تالميـــــــــــذ 

  المرحلة المتوسطة
  

  :التعرف على
أثـــــــــــــــــر اســـــــــــــــــتخدام التعلـــــــــــــــــيم  -

ــــــــــى مســــــــــتوى  ــــــــــي عل اإللكترون
التحصيل في مـادة العلـوم لـدى 

  .تالميذ المرحلة المتوسطة
أثـــــــــــــــــر اســـــــــــــــــتخدام التعلـــــــــــــــــيم  -

اإللكترونـــي فـــي تنميـــة القـــدرات 
العقليــــــة وعلــــــى اتجــــــاه تالميــــــذ 
  .المرحلة المتوسطة نحو العلم

يبــــــــى المــــــــنهج التجر 
ذو التصــــــــــــــــــــــــــــــــــميم 
التجريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
لمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعتين 
إحــــــــداهما تجريبيــــــــة 

  واألخرى ضابطة

ـــــذ 60 ـــــذًا مـــــن تالمي  تلمي
المتوســط  الثالــثالصــف 

وهــي  فــي مدينــة الريــاض
ـــــارة عـــــن مجمـــــوعتين  عب

 29( إحــــــداهما تجريبيــــــة
واألخـــــــــــــــــرى  ،)تلميـــــــــــــــــذاً 
  ).تلميذاً  31( ضابطة

  

عدم وجود فـرق ذي داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات  -
المجموعـــة التجريبيـــة وتالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة تالميـــذ 

قبـــل اســـتخدام التعلـــيم اإللكترونـــي فـــي، مســـتوى التحصـــيل، 
  .تنمية القدرات العقلية، االتجاه نحو مادة العلوم

وجــــود فـــــرق ذي داللــــة إحصـــــائية بــــين متوســـــطي درجـــــات  -
تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي 

 يلالختبار التحصيل

وجــــود فـــــرق ذي داللــــة إحصـــــائية بــــين متوســـــطي درجـــــات  -
تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة وتالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة 

  .بعد استخدام التعليم اإللكتروني
  

جمـــــــــــال رمضـــــــــــان   21
موســـــــــــى، هـــــــــــانى 

  عبدالعزيز الديب
  إنتاج علمى

  )م2008(
)21 (  

ـــــــرح  ـــــــة نمـــــــوذج مقت فاعلي
لتصــــــميم مقــــــرر دراســــــى 

ــــــت  ــــــى اإلنترن ــــــع (عل موق
ـــــــى بعـــــــض ) مـــــــىتعلي عل

جوانـــــب الـــــتعلم فـــــى كـــــرة 
  .السلة

التعــــــرف علــــــى أثــــــر فاعليــــــة نمــــــوذج 
مقترح لتصميم مقرر دراسى علـى 

علـــــى ) موقــــع تعليمــــى(اإلنترنــــت 
  :بعض

تعلــــم بعــــض المهــــارات األساســــية  -1
 .فى كرة السلة لدى عينة البحث

التحصــــيل المعرفــــى فــــى رياضــــة  -2
  .كرة السلة لدى عينة البحث

المــــــــنهج التجريبــــــــى 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــميم ذو الت

التجريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
لمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعتين 
إحــــــــداهما تجريبيــــــــة 
واألخـــــــرى ضـــــــابطة 
بإتبـــــــــــاع القياســـــــــــين 
القبلــــــــــــى والبعــــــــــــدى 

  .للمجموعتين

طالــــــــــــــب مــــــــــــــن  140
طــــالب الفرقــــة األولــــى 
بقسـم التربيـة الرياضــية 

جامعــة  -بكليــة التربيــة
األزهـــــــــر، حيـــــــــث تـــــــــم 

  .إختيارهم عمدياً 

أســــلوب اإلنترنــــت والــــتعلم اإللكترونــــى كــــان أكثــــر  -
) قيــــد البحــــث(علــــى تعلــــم مهــــارات كــــرة الســــلة تــــأثيرًا 

ومســـتوى التحصـــيل المعرفـــى مـــن األســـلوب التقليـــدى 
  .مما يدل على فاعليته وتأثيره) العرض والشرح(

-
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إسالم جابر أحمد   22

 عالم
  إنتاج علمى

  )م2008(
)15(  

ـخدام التعـــــــــليم أثــــــــر استــــــــ
المــــــــــــدمج فــــــــــــي تنـــــــــــــمية 
التحـــــــــــــــــصيل وبعـــــــــــــــــض 
مــــهارات تصـــميم المــــواقع 
التعليـــــمية لــــدي الطـــــالب 

  المعلـمين
  

هــــو تحديــــد المهــــارات الواجــــب  -
توافرهـــا لـــدي الطلبـــة المعلمـــين 
والمرتبطـــــــة بتصـــــــميم المواقـــــــع 
التعليميـــة ، إلـــي جانـــب إعـــداد 
برنــــامج تعليمــــي مــــدمج لتنميــــة 
ر تلـــــــك المهـــــــارات وقيـــــــاس أثـــــــ

اســـــــــــــتخدام البرنـــــــــــــامج علـــــــــــــي 
التحصـــــــيل المعرفـــــــي وبعـــــــض 
مهــــــــــــارات تصــــــــــــميم المواقــــــــــــع 

  .التعليمية

الطـــــــــــالب المعلمــــــــــــين   المنهج التجريبى
بكليـــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــة 

  باإلسماعيلية

يوجـــــد فـــــرق دال إحصـــــائيًا بـــــين المجموعـــــة التجريبيـــــة  -
والمجموعة الضـابطة فـي االختبـار التحصـيل المعرفـي 

ة لصـــالح المجموعـــة لمهـــارات تصـــميم المواقـــع التعليميـــ
  .    التجريبية

يوجـــــد فـــــرق دال إحصـــــائيًا بـــــين المجموعـــــة التجريبيـــــة  -
والمجموعــــة الضـــــابطة فـــــي بطاقـــــة المالحظـــــة لمهـــــارة 
  .تصميم المواقع التعليمية لصالح المجموعة التجريبية

إســماعيل عمــر علــى   23
  حسونة

  ماجستير
  )م2008(

)14 (  

أثـــر التفاعـــل بـــين بعـــض 
متغيـــــــــــــــــــرات أســـــــــــــــــــاليب 

مســـــاعدة والتوجيـــــة فـــــى ال
ــــــــــب  ــــــــــر الوي ــــــــــيم عب التعل
وأســـاليب الـــتعلم المعرفيـــة 
فـــــــى التحصـــــــيل وتنميـــــــة 
مهـــارات حـــل المشـــكالت 
لــــــــــــدى طلبــــــــــــة جامعــــــــــــة 

  األقصى بغزة

مـــــــا أثـــــــر التفاعـــــــل بـــــــين بعـــــــض  -
متغيـــــــــــرات أســـــــــــاليب المســـــــــــاعدة 
والتوجيـــــــة فـــــــى التعلـــــــيم عبـــــــر 
الويب وأساليب الـتعلم المعرفيـة 
فـــى التحصـــيل وتنميـــة مهـــارات 

ــــــدى طلبــــــة حــــــل ال مشــــــكالت ل
  ؟جامعة األقصى بغزة

  .التوصل إلى قائمة معايير تصميم المواقع التربوية -  طلبة جامعة األقصى   المنهج التجريبى
ـــة فـــى  - ـــة إحصـــائيًا للمجموعـــة التجريبي توجـــد فـــروق دال

 .الجانب المعرفى

ـــة فـــى  - ـــة إحصـــائيًا للمجموعـــة التجريبي توجـــد فـــروق دال
  .الويبإتجاهات الطلبة نحو التعلم عبر 

  

-
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  سليمان حرب
  ماجستير

  )م2008(
)33(  

ـــــــين  ـــــــر التفاعـــــــل ب أث
بعـــــــــــــض متغيـــــــــــــرات 
تصـــــــــــــميم صـــــــــــــفحة 
الويـــــــــــــب وأســـــــــــــاليب 
الــــتعلم المعرفيــــة فــــى 
ـــــــــة  التحصـــــــــيل وتنمي
مهـــــــــــــــارات الـــــــــــــــتعلم 
ــــــة  ــــــدى طلب ــــــذاتى ل ال

قصـــــــــــى جامعـــــــــــة األ
  .بغزة

مــــــــــــــا المعــــــــــــــايير التربويــــــــــــــة  -
والتكنولوجيــــة لتصــــميم موقــــع 
الويــب التعليمــى بالتصــميمين 

 األول والثانى؟ 

مـــــــــا صـــــــــورة موقـــــــــع الويـــــــــب  -
التعليمــــــــــــــــــــــى، بإســــــــــــــــــــــتخدام 
التصميمين األول والثانى فـى 
ضــــــــــوء المعــــــــــايير التربويــــــــــة 

  والتكنولوجية؟
مـــــــــا فعاليـــــــــة موقـــــــــع الويـــــــــب  -

التعليمــــــــــــــــــــــــى بإســــــــــــــــــــــــتخدام 
ـــــــانى، التصـــــــميمين األول وا لث

  .مقارنة بالمجموعة الضابطة

المــــــــــــــنهج التجريبــــــــــــــى 
لــــــــــــثالث مجموعــــــــــــات 
تجريبيــــــة، مجمــــــوعتين 
تجــــــريبيتين، مجموعــــــة 

  .ضابطة

طلبـــــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــــة 
  .األقصى بغزة

 39تحديــــد القائمــــة النهائيــــة للمعــــايير التربويــــة وبلــــغ عــــددها  -
معيــارًا  63معيــارًا، والمعــايير التكنولوجيــة والفنيــة بلــغ عــددها 

  .الويب لتصميم موقع
توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين متوســـطات درجـــات الجانـــب  -

والثالثـة ) التصميم الثانى(المعرفى للمجموعة التجريبية الثانية 
لصالح المجموعة التى درسـت المحتـوى التعليمـى ) الضابطة(

  .لموقع الويب التعليمى بالتصميم الثانى
ــــة  - ــــة إحصــــائيًا بــــين متوســــطى درجــــات بطاق توجــــد فــــروق دال

التصـميم (مالحظـة مهـارات الـتعلم الـذاتى للمجمـوعتين الثالثـة 
ـــــــانى ـــــــة ) الث ـــــــة ) الضـــــــابطة(والثالث لصـــــــالح المجموعـــــــة الثاني

 )التصميم الثانى(

توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــين متوســــطى درجــــات مقيــــاس  -
اإلتجــــــاه نحــــــو تصــــــميم مواقــــــع الويــــــب للمجمــــــوعتين الثانيــــــة 

صـــــالح المجموعـــــة ل) الضـــــابطة(والثالثـــــة ) التصـــــميم الثـــــانى(
  ).التصميم الثانى(التجريبية الثانية 

  
  
  

  
  

-
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بيـــومى، محمـــد فـــؤاد 
  حبيب

  إنتاج علمى
  )م2008(

 )70 (  

إســــتخدامات طلبــــة قســــم 
التربيـــــــة البدنيـــــــة وعلـــــــوم 
ـــــة  ـــــة التربي الرياضـــــة بكلي
جامعـــــــــة قطـــــــــر لشـــــــــبكة 
المعلومـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة 

  "اإلنترنت"

التعرف على إستخدام طالبـات وطـالب  - 
قســـــم التربيـــــة البدنيـــــة وعلـــــوم الرياضـــــة 
بجامعـــــــــة قطـــــــــر لشـــــــــبكة المعلومـــــــــات 

  ".اإلنترنت"الدولية
مقارنــــة إســــتخدام المســــتويات المختلفــــة  -

ـــة  ـــة البدني لطالبـــات وطـــالب قســـم التربي
كة وعلوم الرياضة بإختالف الجنس لشب

  ".اإلنترنت"المعلومات الدولية 

المـــــنهج الوصـــــفى 
مــن خــالل تطبيــق 
إســـــــــــتبانة تقـــــــــــيس 
إســــــــــتخدام طلبــــــــــة 
قسم التربية لشـبكة 

  .اإلنترنت

طالبــــــــــــــــــــة  118
من % 92يمثل 

  .مجتمع البحث
طالب يمثل  72
مــــــــــــــــــــــــــن % 90

  .مجتمع البحث

الطالبــــــات أكثــــــر إســــــتخدامًا مــــــن الطلبــــــة لشــــــبكة المعلومــــــات الدوليــــــة  -
  ".اإلنترنت"

اقــل إســتخدامًا لشــبكة المعلومــات ) الطــالب -الطالبــات (طلبــة الجــدد ال -
  .من طلبة التخرج" اإلنترنت"الدولية 

مشـــــاعل عبـــــدالعزيز   26
  الكريم  العبد

  ماجستير
  )م2008(

)65(  

واقـــــــع إســـــــتخدام التعلـــــــيم 
اإللكترونـــى فــــى مــــدارس 
المملكــــة األهليــــة بمدينــــة 

  الرياض

التعـــــرف علـــــى مـــــدى إســـــتخدام طـــــرق  - 
التعلــيم اإللكترونــى فــى مــدارس وأنمــاط 
  .المملكة

المنج الوصفى 
  التحليلى

معلــــــــــــــــــــــــم  297
ومعلمـــــــــــة مـــــــــــن 
ــــــع مــــــدارس  جمي

  .المملكة

موافقة أفراد الدراسة بشدة علـى أن طـرق التعلـيم اإللكترونـى فـى المملكـة  -
تتمثـــل فـــى أربعـــة إســـتخدامات وغيـــر مـــوافقين علـــى إثنـــين مـــن إســـتخدامات 

  .مدرسةطرق التعليم اإللكترونى فى ال
موافقــة أفــراد الدراســة علــى أربعــة أنمــاط مــن التعلــيم اإللكترونــى ومــوافقن  -

  .إلى حدما على نمطين من أنماط التعلم اإللكترونى فى المدرسة
هبـــــــة ســـــــعيد عبـــــــد   27

  المنعم
  دكتوراة

  )م2009(
)71(  

بنـــــــــــاء موقـــــــــــع إنترنـــــــــــت 
تعليمــــــــى وتــــــــأثيره علــــــــى 
إكتساب بعض المهـارات 
التدريســــية لــــدى طالبــــات 
التربيــــــة العمليــــــة بشــــــعبة 
التـــــدريس بكليــــــة التربيــــــة 

  .الرياضية بطنطا

ـــــت تعليمـــــى ومعرفـــــة  -  ـــــاء موقـــــع إنترن بن
تـــأثيره علـــى إكتســـاب بعـــض المهـــارات 
التدريســية لــدى طالبــات التربيــة العمليــة 
بشعبة التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية 

  .بطنطا

المـــــنهج التجريبـــــى 
لمجمــــــــــــــــــــــــــــــوعتين 
إحــداهما تجريبيــة، 
واألخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  

  .ابطةض

طالبـــــة مـــــن  40
طالبـــــات الفرقـــــة 
الرابعــــــــة شــــــــعبة 
التـــــدريس بكليـــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التربي
الرياضـــــــــــــــــــــــــــــــية 

  .جامعة طنطا

الموقـــــع التعليمـــــى ســــــاهم بطريقـــــة إيجابيـــــة فــــــى تحســـــين مســــــتوى أداء  -
المهارات التدريسية قيد البحث وكذلك تحسن مستوى التحصيل المعرفى 

 .ألفراد المجموعة التجريبية

ر إيجـابى علـى آراء وٕانطباعـات أفـراد المجموعـة الموقع التعليمى له تأثي -
 .التجريبية نحو التعلم مما ساهم فى تحقيق الجانب الوجدانى

الموقع التعليمـى لـه تـأثير إيجـابى علـى زيـادة تفاعـل طالبـات المجموعـة  -
  .التجريبية مع بعضهم البعض وبين الطالبات والمشرفة

-
40- 



            الدراسات األجنبية : ثانيا 
  ) 2(جدول 

  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث  م 
  لى تشن   28

Li- Z, Chen  
  )م1999(

)85(  

تصــميم وتجربــة بــرامج 
ـــــــــــــــــــيم الوســـــــــــــــــــائط  تعل
المتعــــــــــــــددة لفصــــــــــــــول 

  السباحة العامة 

ــــــيم الســــــباحة باســــــتخدام بــــــرامج  تعل
الكمبيـــــــــــوتر المتطـــــــــــورة والنمـــــــــــاذج 

  النظريه 

الســـباحة  مـــن ممارســـى 40  المنهج التجريبى 
  العامة 

تكــــون بــــرامج الوســــائط المتعــــددة طريقــــة حديثــــة * 
للتعلــيم مــن خــالل عــرض علــوم تكنولوجيــة متقدمــة 

  فى حجرات التدريس 
تصــــميم وتجربــــة بــــرامج الوســــائط المتعــــددة فــــى * 

تعلــــــيم الســــــباحة تســــــاعد علــــــى تحليــــــل المهــــــارات 
  . الحركية للسباحة 

ددة الوســــائط المتعــــددة لهــــا وظــــائف علميــــة محــــ* 
مســئولة عــن المشــاركة الفعالــة فــى تطبيــق مقــاييس 

  الوسائط المتعددة لتحسين نتائج التعليم 
برامج تعليم الوسـائط المتعـددة يجـب أن تتحسـن * 

  .   نتيجة للتغذية الرجعية فى تعليم المهارات 
   Evaإيفا  29

  )م2000(
)79 (  

دراســة مقارنــة للتعـــرف 
ــــديا  ــــى أثــــر الهيبرمي عل
ة بالطريقـــــــــــــة الخطيـــــــــــــ

والتشـــــــــــــــــعبية علـــــــــــــــــى 
ـــــــــــــة  التحصـــــــــــــيل وتنمي
مهــارات للمبتــدئين مــن 
تالميــــــــــــــــذ المدرســــــــــــــــة 

  اإلبتدائيه 

إســـــــــتخدام الكمبيـــــــــوتر كأســـــــــاس  -
للتعليم والـتعلم ســواء بطريقـة خطيـة 

قـــائم علـــى خصـــائص ( أو تشـــعبية 
  ) . الهيبرميديا 

أثــــر الطــــريقتين علــــى التحصــــيل  -
  .وتنمية مهارات القراءة للمبتدئين 

تلميـــــــــــذ مـــــــــــن تالميـــــــــــذ  40  يبى المنهج التجر 
  . المدرسة االبتدائية 

  زيادة تحصيل كلتا المجموعتين  -
عــدم وجــود أى داللــة إحصــائية بــين متوســطات  -

درجــات تالميــذ المجمــوعتين وهــذا يعنــى فعاليــة 
الهيبرميــديا ســواء الصــوره الخطيــة أو التشــعبية 

  . منها 

  
  

-
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  لهدفا  عنوان الدراسه  أسم الباحث  م 
كيندى، كاثلين آن   30

Kennedy, 
Cathleen Ann 

  دكتوراة
  )م2001(

)86 (  

إســــــــــــــتخدام نمــــــــــــــوذج "
إلســــــــــــــتعداد المــــــــــــــتعلم 
لدراســــة تــــأثير تصــــميم 
المقــــــــــــرر علــــــــــــى أداء 
طـــــــــــــــــالب المرحلـــــــــــــــــة 
ــــــة المنتظمــــــين  الجامعي
مـــــــــنهم فـــــــــى فصـــــــــول 
عاديــة والدارســين عبــر 

  ".اإلنترنت

ميم التعــــــرف علــــــى طــــــرق تصــــــ -
المنـــــاهج علـــــى الشـــــبكة بحيـــــث 
يمكـــــــــن أن تحســــــــــن اإلصــــــــــرار 
واإلنجاز لدى المزيد من الطلبـة 
من خالل تحليل اآلثـار الناشـئة 
عــــن ثالثــــة مصــــادر علــــى أداء 

  الطالب، هيكل : الطالب
 .المنهج، أسلوب تقديم المنهج -

الكشف عـن العوامـل التـى تـؤثر  -
علـــــــى إســـــــتخدام نظـــــــم التعلـــــــيم 
اإللكترونــــــــــــــى علــــــــــــــى الخــــــــــــــط 

  .باشرالم

المـــــــــــــنهج شـــــــــــــبه  -
  .التجربيى

طــــــالب جامعــــــة كاليفورنيــــــا 
المنتظمين منهم فى فصول 
عاديـــــــــة والدارســـــــــين عبـــــــــر 

  .اإلنترنت

إســتخدام شــبكات الكمبيــوتر فــى التعلــيم يتطلــب  -
مصــــــادر ماليــــــة، ووقــــــت، : عــــــدة أشــــــياء هــــــى

وجهـــود، ودعـــم فنـــى، ومـــالى، ومـــنهج مطـــور، 
 .وفوق كل ذلك عضو هيئة تدريس مدرب

خدام اإلنترنـــت تختلـــف تبعـــًا لـــبعض درجـــة إســـت -
العوامـــــــــل مثـــــــــل العمـــــــــر أو تبعـــــــــًا للقســـــــــم أو 

 .التخصص

  أكثر تطبيقات اإلنترنت فى التعليم هو البريد  -
 .اإللكترونى والمحادثة الفورية

الطـــــالب الـــــذين إســـــتخدموا البريـــــد اإللكترونـــــى  -
 .مرارًا، أدى ذلك إلى ترابط إجتماعى قوى

تعلـــيم عـــن بعـــد فوائـــد إســـتخدام اإلنترنـــت فـــى ال -
  .تراوح بين اإلتصال والبحث عن المعلومات

ريان . وليام ج  31
William J. Ryan 

  )م2001(
)97 (  

مقارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألداء "
وٕاتجاهات الطالب فى 
الفصـــــــــــــــول العاديـــــــــــــــة 
والفصــــول التكنولوجيــــة 

  ".واإلنترنت

تفحــــــــص تــــــــأثير نــــــــوعين مــــــــن  -
البـــــرامج التكنولوجيـــــة يتمـــــثالن فـــــى 

ــــــــــة وفصــــــــــو  ل الفصــــــــــول التليفزيوني
اإلنترنـــت علـــى خبـــرات الـــتعلم لـــدى 
الطـــــــــالب مقارنـــــــــة بـــــــــأقرانهم مـــــــــن 

  .الملتحقين بالفصول العادية

المـــنهج الوصـــفى  -
  .المسحى 

طالب من كلية ليكالنـد  78
العامـــة بواليـــة أوهـــايو كلهـــم 
ملتحقون بمقرر الرياضـيات 

الـــذى يقـــدم بـــالطرق ) 155(
  .الثالثة قيد الدراسة

اللــة إحصــائية عــدم وجــود أى إرتباطــات ذات د -
بـــــــين درجـــــــات اإلختبـــــــار النهـــــــائى فـــــــى الفصـــــــول 
المســــــتخدمة لطريقتــــــى التعلــــــيم عــــــن بعــــــد مقارنــــــة 

  .بنظيرتها عند طالب الفصول العادية

  

-
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث  م 
ستيفن . تيلو، ف  32

Tello, Steven. F  
  إنتاج علمى

  )م2002(
)94 (  

  

تحليــــــــــل العالقــــــــــة بــــــــــين "
التفاعــــــــــــــــــــل التعليمــــــــــــــــــــى 
ومســـتوى إصـــرار الطالـــب 
على اإلستمرار فى التعلم 

  ".عبر اإلنترنت

تأثير التفاعـل التعليمـى علـى  -
إصـــرار الطالـــب بـــين الطلبـــة 
البــــالغين فــــى المنــــاهج علــــى 

 .الشبكة

التعــرف علــى تــأثير إســتخدام  -
اإلتصاالت من بعـد المتمثلـة 

واتهــا فــى شــبكة اإلنترنــت وأد
مثــــــــــل البريــــــــــد اإللكترونــــــــــى 
والقــــــــــــوائم البريديــــــــــــة ونقــــــــــــل 
الملفـــات فـــى المقـــررات علـــى 
إتجاهات الطالب نحـو فائـدة 
اإلتصــــــاالت مــــــن بعــــــد فــــــى 

  .التعليم

مــنهج ) 52(طالـب فـى  760  .المنهج الوصفى
  على شبكة اإلنترنت

إســــــتمرار إســــــتخدام اإلنترنــــــت مثيــــــر وشــــــيق  -
  .للطالب وكذلك نقص شعورهم بالعزلة

تحديــــد الــــدعم والتســــهيالت الضــــرورية التــــى  -
تشجع على تبنـى تكنولوجيـا التعلـيم عـن بعـد 
فــــــى األنشــــــطة المهنيــــــة والشخصــــــية طــــــوال 

  .الفصل الدراسى

   زيلجر  33
Zeiliger  
  )م2002(

 )99(  

ــــــــة إســــــــتخدام خــــــــرائط  فاعلي
المفــــــــاهيم المعتمــــــــدة علــــــــى 
اإلبحــار فــى بيئــة برمجيــات 
الوســـائل الفائقـــة فـــى التعلـــيم 

  . طالب الجامعة  لدى

التعــــرف علــــى فاعليــــة إســــتخدام 
ـــاهيم المعتمـــدة علـــى  خـــرائط المف
اإلبحـــــــار فـــــــى بيئـــــــة برمجيـــــــات 

  .الوسائل الفائقة فى التعليم 

ــــــــــــى  المــــــــــــنهج التجريب
باســــــــتخدام التصــــــــميم 
التجريبـــى لمجمـــوعتين 
ــــــــــــة  إحــــــــــــداهما تجريبي

  واألخرى ضابطة 

اة فاعليـــــــة إســـــــتخدام خــــــــرائط المفـــــــاهيم كــــــــأد*   طالب الجامعة 
  ) الهيبرميديا( لإلبحار فى بيئة الوسائل الفائقة 

إســــتغرق الطــــالب زمنــــا أقــــل فــــى الــــتعلم مــــن * 
  . خاللها 

  
  

-
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  أهم النتائج  العينه  المنهج  الهدف  عنوان الدراسه  أسم الباحث  م 
وليام لى مارك   34

William Lee 
Mark 

  )م2003(
)98 (  

مقارنة مستويات اإلنجاز "
فــــى التعلــــيم عــــن  والرضــــا

  ".بعد والتعليم التقليدى

مقارنـــــة فعاليـــــة التعلـــــيم عـــــن  -
بعـــــــــــد والتعلـــــــــــيم التقليـــــــــــدى، 
ـــــــــــــــــون  وخصوصـــــــــــــــــًا التليفزي

 .التعليمى

ـــــم  - مقارنـــــة مـــــدى رضـــــا المعل
والمــــــــتعلم ومســــــــتوى إنجــــــــاز 

  .الطالب

طالــــــب فــــــى مجموعــــــة ) 37(  .المنهج الوصفى
) 39(التعلــــــــــــيم التقليــــــــــــدى ، 

طالــــب فـــــى مجموعــــة الـــــتعلم 
  عن بعد

عــــدم وجــــود أى فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  -
فــى مســتوى رضــا المعلــم والمــتعلم أو إنجــاز 
الطـــــالب بـــــين مجمـــــوعتى التعلـــــيم التقليـــــدى 

  .والتعليم عن بعد

مـارايز، . ماش، د. ج.ر  35
. فــــان ديرفولــــت،ى. س

شـــتاين، . فانـــديفينتر، م
 البادريسو . د

Mash RJ, Marais 
D, VanDer Walt 
S, Van Deventer 
I, Steyn M, 
Lubadarios D. 

  )م2005(
 )88(  

قيــاس نوعيــة التفاعــل فــى 
بــــــرامج الــــــتعلم عــــــن بعــــــد 
المســــــــــــتخدمة اإلنترنــــــــــــت 

)WebCT ( و
التليفزيـــــــــــــــون التفـــــــــــــــاعلى 

)ITV (  

ــــة التفاعــــل  - التعــــرف علــــى نوعي
ـــــاعلى مـــــن  ـــــون التف ـــــى التليفزب ف
ــــــــــــة ولوحــــــــــــات األخبــــــــــــار  ناحي
وحجــــرات الدردشــــة فــــى التعلــــيم 

 .رىباإلنترنت من ناحية أخ

ـــــــــــــــــــران  - ـــــــــــــــــــة إقت مـــــــــــــــــــدى فعالي
ــــــــــــــة  ــــــــــــــات اإللكتروني التكنولوجي
ـــة مـــع األفكـــار  ـــة الحديث التعاوني
التعليميـــة الجديـــدة بهـــدف خلـــق 

  .تعلم لطالب التعلم عن بعد

مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الطــــــــــــالب   .المنهج الوصفى
والمحاضرين حيث تم إختيار 

لوحــة ) 68(حــوار مــن ) 15(
حــــــوار مــــــن ) 14(إخباريــــــة و

) 13(حجـــرة دردشـــة و ) 32(
تليفزيـــــــون ) 25(ار مـــــــن حـــــــو 

  .تفاعلى

الـــتعلم باإلنترنـــت كـــان أفضـــل مـــن التليفزيـــون  -
التفاعلى حيـث يمكنـه العمـل بشـكل جيـد فـى 

  .مجال التعليم عن بعد
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  فو بيه وين  36

Fu,Pei-wen 
(2006)  

)80(  
  

 

  

ــــــــــــد ــــــــــــر الت ــــــــــــى أث ريب عل
إســتخدام مهــارات الطريقــة 
التقليديــــة والــــتعلم المــــدمج 
فــــــــى دورة فــــــــن الخطابــــــــة 

  واإلتصال 

مقارنـــة فعاليـــة التعلـــيم التقليـــدى  -
والـــتعلم المــــدمج علـــى الطــــالب 
فــــــــــــــــى دورة فــــــــــــــــن الخطابــــــــــــــــة 

  . واإلتصال

طالب في إحدى جامعات  212  المنهج الوصفى
الواليات المتحدة ُدرسوا مـن قبـل 

ن قـــــرر أن معلمـــــين مـــــنهم مـــــ 8
يشارك في التعليم بطريقة التعلم 

ومـــــــــنهم مـــــــــن قـــــــــرر ، دمجالمـــــــــ
  .استخدام الطريقة التقليدية

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات  -
الطـــالب الـــذين درســـوا بالطريقـــة التقليديـــة ودرجـــات 

  دمجالطالب الذين درسوا بطريقة التعلم الم

  بالرابى يوشان  37
Balarabe Yushau 

  )م2006(
)77(  

ـــتعلم المـــدمج علـــى  أثـــر ال
  الرياضيات والكمبيوتر

تهـــــــدف هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى  -
ـــأثيرمعرفـــة  ـــتعلم المـــدمج ت  ال

 علـــــــــــــــى الطـــــــــــــــالب تجـــــــــــــــاه
  .الرياضيات والكمبيوتر

امعـة الملـك فهـد جبطالبا  70  المنهج الوصفى
 للبترول والمعادن 

 

  

أن إســـــــــتخدام التعلـــــــــيم المـــــــــدمج فـــــــــى تعلـــــــــم  -
ـــــــــر مواقـــــــــف  ـــــــــى تغي الرياضـــــــــيات ســـــــــاهم ف
ومعتقــدات الطــالب نحــو إســتخدام تكنولوجيــا 
التعلــــــــــيم اإللكترونــــــــــى فــــــــــى تعلــــــــــيم وتعلــــــــــم 

  .الرياضيات

  

  
 

-
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  : مرتبطةالتعليق على الدراسات ال
وع ـالضوء على كثير من األساسيات التى تفيد البحـث الحـالى كمـا تبـرز نـ تلقى الدراسات المرتبطة

، كمـا تنيـر الطريـق أمـام الباحثـة ض وعالقتهـا بالدراسـة موضـوع البحـثالعالقة بين الدراسـات وبعضـها الـبع
مــنهج والعينــة واألدوات المســتخدمة والخطــوات التعليميــة ة مــا يتصــل بتحديــد خطــة البحــث وطبيعــة الـلمعرفــ

اعد علـى ـة الحاليـة ممـا يســج ومقارنتهـا بنتـائج الدراســم النتائــوألهـ للطالبـات الصـدرم سباحة ـالصحيحة لتعل
  .تفسيرها وتوضيحها

   :الفترة الزمنية  -أ
  . )م2009(حتى عام  )م1999(أجريت هذه الدراسات فى الفترة الزمنية من عام 

  : دف ـاله -ب
  :يمكن تصنيف الدراسات المرتبطة من حيث تنوع أهدافها إلى اآلتى

  .فى التعليم) الوسائل الفائقة(دراسات تناولت إستخدام تقنية الهيبرميديا  .1
 .دراسات تناولت إستخدام التقنيات التكنولوجية فى تعليم السباحة .2
 .دراسات تناولت إستخدام اإلنترنت فى التعليم .3
 .ات تناولت إستخدام نمط التعلم المدمج فى التعليمدراس .4

  .فى التعليم) الوسائل الفائقة(دراسات تناولت إستخدام تقنية الهيبرميديا  -1
  تـأثير البرنـامج التعليمـى المعـد بتقنيـة الهيبرميـديا علـى تعلـم دراسات كان الهدف منهـا التعـرف علـى

" أحمـــد يوســـف"، )46()م2003" ( لفاطمـــة فليفــــ" بعـــض المهـــارات الحركيـــة كمـــا فـــى دراســـة 
بعــض الدراســـات التــى تهــدف إلــى تصــميم وٕانتــاج برمجيــة كمبيوتـــر تعليميــة  هنــاكو  ،)9()م2005(

وبعــض  الهيبرميــديا ومعرفــة تأثيـــرها علــى مســتوى األداء المهـــارى والتحصــيل المعرفــىمعــدة بتقنيــة 
 "أحمـــــد الصـــــواف"، )99()مZeiliger ) "2002زيلجــــر " كمــــا فـــــى دراســـــة ،النــــواحى الوجدانيــــة 

   ،)49)(م2006(" مايسة محمد عفيفى"، )8()م2004(

  تـأثير البرنـامج التعليمـى المعـد بتقنيـة الهيبرميـديا علـى تعلـم دراسات كان الهدف منهـا التعـرف علـى
" Evaإيفـا "كمـا فـى دراسـةوالتحصيل المعرفى وبعض النواحى الوجدانيـة، بعض المهارات الحركية 

ـــــــدالعزيز" ،)50()م2000" (محمـــــــد حامـــــــد البلتاجــــــــى " ،)79)(م2000( " أســـــــامة أحمـــــــد عب
 "محمــــــــد حســــــــن رخــــــــا " ،)22()م2003( "جوزيـــــــــف ناجـــــــــي أديــــــــب" ،)10()م2001(
ـــق"، )51()م2003( ـــول"، )62()م2003" (محمـــد محمـــود توفي ـــى "، "محمـــد ســـعد زغل محمـــد عل

ســالى " ،)7) (م2005" (أحمــد عبــدالفتاح" ،)55()م2003( "هــانى ســعيد عبــدالمنعم"، "محمــود
 .)30()م2005" (عبداللطيـف
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  :ى تعليم السباحة وكان الهدف منهاات التكنولوجية فدراسات تناولت إستخدام التقني .2
  لـى تشـن "تعليم السباحة باستخدام برامج الكمبيوتر المتطـورة والنمـاذج النظريـة كمـا فـى دراسـةLi-

Z,Chen" )199985()م. (  
 ــأثير إســـتخ ـــى مستـــوى األداء الحركــى والتحصيـــل التعــرف علــى ت دام الوســائل الســمعية البصــرية عل

  ) .50()م2000" (محمد حامد البلتاجـى"المعرفـى لمهـارات السـباحة كما فـى دراسـة 
  تصــميم ومعرفــة مــا مــدى تــأثير برنــامج الرســوم المتحركــة علــى تعلــم ســباحتى الزحــف علــى الــبطن

  .)36()م2002("حمـدعبدالعزيـز م"والظهر كما فى دراسة 
  تصميم وٕانتاج برمجية كمبيوتر والتعرف على أثر إستخدام البرمجية على تعلم سـباحة الزحـف علـى

  . )51()م2003" ( محمد حسن رخا"البطن لدى المبتدئين كما فى دراسة 
 ى التعــــرف علـــى تأثيــــر البرنامــــج التعليمــــى باســـتخدام الوســـائل الفائقــــة علـــى مكونـــات النجمـــة األولــــ

ــــاحة الصــــدر كمـــا فـــى دراســـة  ـــى مســـتوى أداء سب ــــد يوســــف"الخاصــــة بسباحــــة الصــــدر وعل " أحم
  ).9()م2005(

  تصميم برمجية كمبيوتر بإستخدام تقنية الهيبرميديا لسباحة الزحف على الظهر،والتعرف على تأثير
" مايســــة محمــــد عفيفـــــى" ، كمـــــا فــــى دراســــةالبرنــــامج علــــى تعلــــم ســــباحة الزحــــف علــــى الظهــــر

  .)49)(م2006(

 :ولت إستخدام اإلنترنت فى التعليم، وكان الهدف منهادراسات تنا .3
 عمــر "كمــا فــى دراســة  ،التعــرف علــى تــأثير المــنهج التعليمــى المقتــرح بإســتخدام شــبكة المعلومــات

 .)45)(م2004( "محمد الخياط

  عليميــة، كمــا فــى دراســة لمواقــع اإلنترنــت الت) التربويــة والتكنولوجيــة (التوصــل إلــى المعــايير البنائيــة
 .)16)(م2007( "أكرم فتحى مصطفى"

  ،كمــا فـى دراســةالتعـرف علــى تـأثير المواقــع التعليميـة عبــر اإلنترنـت علــى تعلـم المهــارات الرياضـية 
هبــة ســعيد عبــد "، )21)(م2008" (هــانى الــديب"، "جمــال رمضــان" ،)13)(م2006" (إيهــاب فهــيم"

 .)71)(م2009(" المنعم

 تعلـيم اإللكترونـي علـى مسـتوى التحصـيل وتنميـة القـدرات العقليـة وعلـى اتجـاه تالميـذ أثر استخدام ال
 .)28)(م2007( "خالد الحذيفي"، كما فى دراسة المرحلة المتوسطة نحو التعلم في مادة العلوم

 كمــا  ،عليمــى بالتصــميمين األول والثــانى؟مــا المعــايير التربويــة والتكنولوجيــة لتصــميم موقــع الويــب الت
 .)33)(م2008( "سليمان حرب"دراسة فى 
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  التعــرف علــى إســتخدام طالبــات وطــالب قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة قطــر لشــبكة
 .)70)(م2008( "حبيبحمد م"، "نجوى بيومى"كما فى دراسة " اإلنترنت" المعلومات الدولية

 صــرار واإلنجــاز لــدى التعــرف علــى طــرق تصــميم المنــاهج علــى الشــبكة بحيــث يمكــن أن تحســن اإل
 Kennedy, Cathleen Annكــــاثلين آن  كينــــدى،"المزيــــد مــــن الطلبــــة كمــــا فــــى دراســــة 

 .)86)(م2001("

  تفحــص تــأثير نــوعين مــن البــرامج التكنولوجيــة يتمــثالن فــى الفصــول التليفزيونيــة وفصــول اإلنترنــت
"  عاديـة، كمـا فـى دراسـةعلى خبرات التعلم لدى الطـالب مقارنـة بـأقرانهم مـن الملتحقـين بالفصـول ال

 .)97()مWilliam J. Ryan " )2001ريان . وليام ج

  بعد والتعليم التقليـدى، ومقارنـة مـدى رضـا المعلـم والمـتعلم ومسـتوى إنجـاز مقارنة فعالية التعليم عن
 .)98)(مWilliam Lee Mark )2003"وليام لى مارك "الطالب، كما فى دراسة 

 ون التفـاعلى مـن ناحيـة ولوحـات األخبـار وحجـرات الدردشـة لتليفزيـرف على نوعية التفاعـل فـى االتع
مـــدى فعاليـــة إقتـــران التكنولوجيـــات اإللكترونيـــة التعاونيـــة ، و فـــى التعلـــيم باإلنترنـــت مـــن ناحيـــة أخـــرى

ــتعلم عــن بعــد  كمــا فــى دراســة، الحديثــة مــع األفكــار التعليميــة الجديــدة بهــدف خلــق تعلــم لطــالب ال
 Mashالبادريســو . شــتاين، د. فانــديفينتر، م. فــان ديرفولــت،ى. مــارايز، س. مــاش، د. ج.ر"

RJ, Marais D, VanDer Walt S, Van Deventer I, Steyn M, Lubadarios 

D.  ")200588)(م(. 

 :ام نمط التعلم المدمج فى التعليم، وكان الهدف منهادراسات تناولت إستخد -4
 مــن الــتعلم اإللكترونــى والــتعلم المــدمج فــى تنميــة مهــارات تصــميمم  أثــر إســتخدام كــل علــى التعــرف

ــــتعلم  ــــا ال ــــدبلوم المهنيــــة وٕاتجاهــــاتهم نحــــو تكنولوجي ــــدى طــــالب ال وٕانتــــاج مواقــــع الويــــب التعليميــــة ل
 .)25)(م2007( "حسن الباتع محمد"اإللكترونى، كما فى دراسة 

  : المنهج  -ج
علــى  فــى التعلــيم )قــةالوســائل الفائ(تخدمت تقنيــة الهيبرميــديا إتفقــت الدراســات المرتبطــة التــى إســ          

 عـن بعـد إستخدام المـنهج التجريبـى، أمـا الدراسـات التـى إسـتخدمت الـتعلم اإللكترونـى واإلنترنـت فـى التعلـيم
 "إيهـــــاب فهـــــيم"كمـــــا فـــــى دراســـــة  ومنهـــــا إســـــتخدم المـــــنهج التجريبـــــى فإنهـــــا إســـــتخدمت المـــــنهج الوصـــــفى

أما الدراسات التى إستخدمت نمط التعلم المـدمج فإنهـا  ،)71)(م2009( "بد العزيزهبة ع" ،)13)(م2006(
إستخدمت المنهج التجريبى، وقـد إسـتفادت الباحثـة مـن الدراسـات المرتبطـة فـى تحديـد المـنهج المناسـب بمـا 

  .يتفق مع موضوع الدراسة الحالية
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  :العينة  -د
طبقــا للهــدف المــراد تحقيقــه فهنــاك بعــض الدراســات  تبطــةالمر لقــد تنوعــت العينــة فــى الدراســات            

، )99)(مZeiliger" )2002زيلجــر "إشـتملت العينـة بهـا علـى طلبـة كليـة التربيــة الرياضـية كمـا فـى دراسـة 
محمـد "، "محمـد سـعد زغلـول"، )51()م2003( "محمد حسـن رخـا"، )22()م2003( "جوزيف ناجى أديب"

ــدالمنعم"، "علــى محمــود عمــر "، )8()م2004" (أحمــد فتحــى الصــواف"، )55()م2003( "هــانى ســعيد عب
ــاط ــدالفتاح" ،)45)(م2004( "محمــد الخي ــداللطيف" ،)7()م2005" (أحمــد عب  ،)30()م2005" (ســالى عب

، "جمــال رمضــان موســى" ،)49)(م2006( "مايســة محمــد عفيفــى" ،)13)(م2006(" إيهــاب محمــد فهــيم"
  . )71)(م2009( "زيزهبة عبد الع"، )21)(م2008(" هانى الديب"

كـاثلين كينـدى، "وهناك بعض الدراسات إشتملت العينة بها على طلبة مـن كليـة تربيـة وغيرهـا مثـل   
  William J. Ryan"ريــان . وليــام ج"، )86)(مKennedy, Cathleen Ann )2001"آن 

 Williamمارك وليام لى " ،)94)(م2002( Tello, Steven. F"ستيفن . تيلو، ف"، )97)(م2001(

Lee Mark ")200316)(م2007( "أكـــرم فتحـــى"، )8)(م2004(" أحمـــد فتحـــى الصـــواف"،)98)(م(، 
  .)70)(م2008(" محمد فؤاد حبيب"، "نجوى بيومى" ،)25)(م2007(" حسن الباتع "

وهناك بعض الدراسات إشتملت عينة الدراسة بها على تالميـذ المرحلـة الثانويـة واإلعداديـة واإلبتدائيـة       
محمد محمود "، )46()م2003" (فليفلفاطمة " ، )10()م2000" (أسامة أحمد عبدالعزيز" ا فى دراسة كم

  .)79)(م2000" ( Evaإيفا " ،)28)(م2007( "خالد الحذيفي" ،)62()م2003" (توفيق

وهناك بعـض الدراسـات إشـتملت العينـة بهـا علـى مبتـدئين فـى مـدارس تعلـيم السباحــة، كــرة اليـد كمـا        
"  Li-Z,Chenلــى تشــن "، )9)(م2005" (أحمــد يوسـف"، )50)(م2000" (محمـد البلتاجــى"فى دراسـة 

  ). 85()م1999(

تالميـذ مـن تالميــذ الصـف ) 10(وقد تراوحـت حجـم العينـات التـى أجريـت عليهـا هـذه الدراسـات بـين        
. تيلـو، ف"كمـا فـى دراسـة  طالـب )760(، )62)(م2003( "محمـد محمــود توفيــق"الثانـوى كما فى دراسـة 

 30مما أفاد الباحثة فى إختيار عينة الدراسة الحالية وهـى ، )94)(مTello, Steven. F ")2002ستيفن 
   .طالبة

  : أهـم النتائـج  -و
الهيبرميديا، الرسـوم المتحركـة، (تقنيات التعليم المختلفة التى إستخدمت  قد أسفرت نتائج الدراسات المرتبطة

، تفـــــوق فـــــى تـــــدريس مختلـــــف األنشـــــطة الرياضـــــية فـــــى التعلـــــيم ) ط المتعـــــددة، اإلنترنـــــت، وغيرهـــــاالوســـــائ
المجموعات التجريبية التى تم التدريس لها بهذا األسلوب بالمقارنة بالمجموعات الضابطة التـى تـم التـدريس 
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، مواكبــة فــى ذلــك لتعليميــةفــى اإلرتقــاء بالعمليــة ا ممــا أحــدث تــأثيرا فعــاال ،)المتبعــة(هــا بالطريقــة التقليديــة ل
 William" وليـام لـى مـارك "بإسـتثناء دراسـة ئل التكنولوجية فى العصر الحـديث، التطور الحادث للوسا

Lee Mark)2003عــدم وجــود أى فــروق ذات داللــة إحصــائية فــى والتــى كــان مــن أهــم نتائجهــا  )98()م
  .ليم التقليدى والتعليم عن بعدلتعمستوى رضا المعلم والمتعلم أو إنجاز الطالب بين مجموعتى ا

  .إلستفـادة من الدراسـات المرتبطةأوجـه ا*
  : تى فى اآلفى مساعدة الباحثة  مرتبطةساهمت جميع الدراسات ال

تحديــد اإلطــار العــام للدراســة الحاليــة وكــذلك الخطــوات المتبعــة فــى إجــراءات البحــث ســواء النــواحى  - 1
  .الفنية أو اإلدارية 

 .البحث صياغة أهداف وفروض  - 2

 .إستفادة الباحثة من الدراسات المرتبطة فى كتابة اإلطار النظرى للدراسة الحالية - 3

 . الهيبرميديا بتقنية تصميم وبناء الموقع التعليمى المعد - 4

 . إختيار المنهج المناسب لطبيعة إجراءات البحث  - 5

 . تحديد الطريقة المثلى إلختيار عينة البحث  - 6

 . انات المناسبة لطبيعة البحث تحديد وسائل وادوات جمع البي - 7

 . تحديد أنسب المعالجات اإلحصائية التى تتفق مع أهداف وعينة البحث  - 8

فى طريقة عرض ومناقشة النتائج والوقـوف علـى مـا توصـلت إليـة  اإلستفادة من الدراسات المرتبطة - 9
 . راسات لتفسير وتعضيد نتائج البحثنتائج هذه الد

نولوجى وٕاستكماًال لهذة الدراسات من حيث إنتهى اآلخرون إسـتخدمت ولمواكبة التطور العلمى والتك -10
الباحثة التعلم المدمج فى العملية التعليمية إيمانـًا مـن الباحثـة بضـرورة دمـج كـل مـن الـتعلم التقليـدى 

 .اإلستغناء عن المعلمفيها والتعلم اإللكترونى وخاصة فى الكليات التى ال يمكن 
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  الثالثالفصل 
  حثـإجراءات الب

  :منهج البحث: أوالً 
بإحــــدى التصــــميمات التجريبيــــة وهــــو التصــــميم  مت الباحثــــة المــــنهج التجريبــــى، وٕاســــتعانتإســــتخد

، للمجمـوعتيناسـات القبليـة والبعديـة التجريبى لمجموعتين إحـداهما تجريبيـة واآلخـرى ضـابطة مسـتخدمة القي
لطالبـــات المجموعـــة  الوصـــفى لمعرفـــة اآلراء واإلنطباعـــات الوجدانيـــةكمـــا قامـــت الباحثـــة بإســـتخدام المـــنهج 

  .نحو إستخدام اإلنترنت فى تعلم سباحة الصدر  ومدى تفاعلهم التجريبية

  :البحثوعينة  مجتمع: ثانياً 
إشــتمل مجتمــع البحــث علــى طالبــات الفرقــة الثانيــة بكليــة التربيــة الرياضــية بنــات بجامعــة الزقــازيق 

طالبة من مجتمع البحث عمديًا ممـن لـديهم ) 15(طالبة، وقامت الباحثة بإختيار ) 251(والبالغ عددهن 
كمبيــوتر إلســتخدامها كمجموعــة تجريبيــة يطبــق عليهــا الموقــع التعليمــى بإســتخدام نمــط الــتعلم المــدمج، كمــا 

العملـى،  طالبة عشوائيًا كمجموعة ضابطة يطبق عليها الشـرح اللفظـى وأداء النمـوذج) 15(قامت بإختيار 
) 10(طالبــة عشــوائيًا إلجــراء التجــارب اإلســتطالعية للبحــث قســمت إلــى ) 80(ثــم قامــت الباحثــة بإختيــار 

طالبـات للتجربـة ) 10(طالبـة للتجربـة اإلسـتطالعية الثانيـة، ) 60(طالبات للتجربة اإلسـتطالعية األولـى، 
  .اإلستطالعية الثالثة والرابعة

  :لألسباب التاليةوقد إختارت الباحثة هذا المجتمع 
  .لم يسبق لهن تعلم سباحة الصدر - 1
 .جميع الطالبات فى مرحلة نمو واحدة، والسن متقارب - 2
الت وقيامهـــا بتـــدريس مـــادة الســـباحة، عمـــل الباحثـــة مـــدرس مســـاعد بقســـم الرياضـــات المائيـــة والمنـــاز  - 3

  .توصيف مجتمع وعينة البحث يوضح) 3(جدول رقم الو 

  )3(جدول 
  البحثعينة و  مجتمع توصيف

  تطالعيةــات اإلســــالعين  اسيةـعينة البحث األس  مجتمع البحث

  الثالثة  الثانية  األولى  15  15  251
10  60  10  

ا طالبـة للتأكـد مـن وقوعهـ) 110( اوالبالغ عددهالبحث  عيناتوقد قامت الباحثة بإيجاد التجانس ل
  :تحت المنحنى اإلعتدالى وذلك فى المتغيرات التالية
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الزحـف مسـتوى األداء المهـارى لسـباحتى  التحصيل المعرفى، ،والطول والوزن، والقدرة العقليةسن ال -
 ).4(وذلك ما يوضحه جدولعلى الظهر،  الزحف ،على البطن

  )4(جدول 
  والقدرة العقلية البحث فى الطول والوزن والسن عينات تجانس

  وسباحتى الزحف على البطن والظهروالتحصيل المعرفى 
  110= ن

وحدة   المتغيرات  م
  القياس

المتوسط 
اإلنحراف   الوسيط  الحسابى

  معامل اإللتواء  المعيارى

  0.04-  3.57  165  164.95  سم  الطول  1
  0.06  4.82  61.50  61.59  كجم  الوزن  2
  1.57-  0.46  17.80  17.56  سنه  السن  3
  0.16-  5.70  85  84.69  درجة  القدرة العقلية  4
  0.09  4.36  29  29.13  درجة  التحصيل المعرفى  5
  0.37-  0.90  4.50  4.39  درجة  سباحة الزحف على البطن  6
  0.24  0.86  4  4.07  درجة  سباحة الزحف على الظهر  7

 ، 1.57 -( أن معــــامالت اإللتــــواء لمجتمــــع البحــــث قــــد تراوحــــت بــــين) 4(يتضــــح مــــن جــــدول 
  .مما يدل على تجانسها فى هذه المتغيرات) 3-، 3(+أى إنحصرت ما بين ) 0.24

  :وقد تم تنفيذ خطوات البحث وٕاجراءاته وفقًا للخطة الزمنية التى يوضحها الجدول التالى  
  )5(جدول 

  الخطة الزمنية إلجراءات البحث

  الفترة الزمنية  اإلجراءات البحثية  م
  إلى  من

إليجـاد المعـامالت العلميـة إلختبـار  التجربة اإلستطالعية األولى  1
  .القدرة العقلية وٕاستمارة قياس مستوى األداء المهارى

18  /2 /
  م2009

  م2009/  2/ 25

إليجـاد المعـامالت العلميـة إلختبـار  التجربة اإلسـتطالعية الثانيـة  2
  .التحصيل المعرفى

19  /2  /
  م2009

  م2009/  2/ 26

للتعــرف علــى مــدى مناســبة الموقــع  التجربــة اإلســتطالعية الثالثــة  3
  .لقدرات المبتدئين

19  /2  /
  م2009

22  /2  /
  م2009

إليجاد المعامالت العلميـة إلسـتمارة  التجربة اإلستطالعية الرابعة  4
  .اآلراء واإلنطباعات الوجدانية 

23  /2  /
  م2009

26  /2  /
  م2009

  م2009/  3/  4  م2009/  3/  3  ).التكافؤ(القياس القبلى   5
  م2009/  5/  7  م2009/  3/  5  .تنفيذ تجربة البحث األساسية  6
/  5/  10  .القياس البعدى  7

  م2009
11  /5  /

  م2009
ــــاس اآلراء واإلنطباعــــات الوجدانيــــة للتجريبيــــة  8   ـــــــــ/  5/  11قيــــاس تفاعــــل ، قي
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  م2009  .الطالبات مع الموقع التعليمى

  :أدوات جمع البيانات: ثالثاً 
  :إستندت الباحثة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البحث إلى الوسائل واألدوات التالية

 دوات المستخدمة فى البحثاألجهزة واأل:  
 ".بالسنتيميتر"جهاز الريستاميتر لقياس الطول  -
 "بالكيلوجرام"ميزان طبى لقياس الوزن  -
 .جهاز حاسب آلى -
 " Data Show "جهاز داتا شو  -
 .إيقافساعة  -
 .لوحات طفو -
 .شدادات الكفين -
 .عوامات الشد الطافية -
 ).CD(إسطوانة  -

  .ولقد تم معايرة األجهزة بأجهزة أخرى مماثلة للتأكد من صحة ودقة قياسها

  إستطالع آراء الخبراءإستمارات:  
 ).4(إستمارة المحتوى الخاص بسباحة الصدر مرفق  - 1
 ).5(مرفق لسباحة الصدر لوفيقة سالم مستوى األداء المهارى قياس إستمارة  - 2
محــاور إختبــار التحصــيل المعرفــى لســباحة الصــدر واألهميــة حــول الخبــراء  إســتطالع آراءإســتمارة  - 3

 ).6( النسبية لكل محور مرفق
 ).7(الخبراء حول بناء إختبار التحصيل المعرفى لسباحة الصدر مرفق  إستطالع آراءإستمارة  - 4
 ).8(الخاص بسباحة الصدر مرفق  حو تقييم الموقع التعليمىنالخبراء  آراءإستمارة إستطالع  - 5
 ).9(نحو إستخدام الموقع التعليمى مرفق للطالبات إستمارة إستطالع اآلراء واإلنطباعات الوجدانية  - 6

 مــع الموقــع التعليمــى نقــًال عــن إيهــاب فهــيمحــول مــدى التفاعــل آراء الطالبــات إســتمارة إســتطالع  - 7
  ).10(مرفق  )13(

 وتشتمل على اإلختبارات:  
  .)2(مرفق  لقياس مظاهر القدرة العقلية العامة من إعداد فاروق موسى إختبار القدرة العقلية - 1
 .)7(من تصميم الباحثة مرفق  لقياس مستوى التحصيل المعرفى لسباحة الصدر اإلختبار المعرفى - 2

  من تصميم الباحثة )الوسائط الفائقة(الهيبرميديا  تقنيةالموقع التعليمى المقترح بإستخدام. 
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 11(مرفق  البرنامج التعليمى المصمم من قبل الباحثة.( 

  :يدية واإلجراءات التنفيذية للبحثالخطوات التمه: رابعاُ 

 :)2(العقلية مرفق  قدرةإختبار ال) 1(
إعــداد ومــا بعــدها، ســنة ) 17 - 15( لمســتوى )الــذكاء( العقليــة ةاســتخدمت الباحثــة اختبــار القــدر        

يهـدف االختبـار الـى قيـاس مظـاهر القـدرة العقليـة  ،)2( مرفـق )م2009(طبعـة  فاروق عبد الفتاح موسى
ويمكــن تفســير درجــات األفــراد فــى هــذا االختبــار ، امــة فــى النجــاح الدراســى والمجــاالت األخــرى المشــابههعال

  .  العامة أو االستعداد الدراسىعلى اعتبار أنها مؤشرات على القدرة العقلية 

  : تعليمات االختبار
جابـة علـى جميـع مفـردات ، يـتم اإليتكون االختبار من تسعين سؤاال يلى كال منها خمسـة اختيـارات

وبعـد تصـحيح ، ، يطبق اإلختبار فى زمـن مدتـه ثالثـون دقيقـةكتب شيئا فى كراسة األسئلةيوال ، اإلختبار
الخـام الخاصــة بالطالبـة يــتم ايجـاد نســبة الـذكاء االنحرافيــة المقابلـة لهــا مــن ورقـة االجابــة وحسـاب الدرجــة 

  .الجدول الموجود بكراسة التعليمات والخاص بالمرحلة السنية المناسبة لالختبار

  :التجربة اإلستطالعية األولى
/ 25م إلــى 2009/  18/2فــى الفتــرة مــن  جراء التجربــة اإلســتطالعية األولــىقامــت الباحثــة بــإ  

وذلـــك طالبـــات مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــث ومـــن خـــارج عينـــة البحـــث األساســـية ) 10(م علـــى 2009/ 2
  :لكل من) الصدق، الثبات(إليجاد المعامالت العلمية 

 لفاروق عبد الفتاح العقلية إختبار القدرة. 
  لسباحة الصدر لوفيقة سالم مستوى األداء المهارىقياس إستمارة.  

  :العقلية القدرة المعامالت العلمية إلختبار
  :صدق اإلختبار  - أ

علـــى العينـــة م 2009/ 2/ 18يـــوم األربعـــاء الموافـــق  القـــدرة العقليـــة إختبـــارقامـــت الباحثـــة بتطبيـــق 
ـــى  ـــات  )10(وعـــددها  ،)الســـابق ذكرهـــا(اإلســـتطالعية األول المـــرتبط بالمحـــك وذلـــك الصـــدق حســـاب لطالب

ونتــائج إختبــار القــدرة  العقليــة لفــاروق عبــد الفتــاحالقــدرة بحســاب معامــل اإلرتبــاط بــين نتــائج تطبيــق إختبــار 
  .يوضح ذلك) 6(وجدول ، العقلية ألحمد ذكى صالح
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  )6(جدول 

  ونتائج  نتائج تطبيق إختبار القدرة العقلية لفاروق عبد الفتاحمعامل اإلرتباط بين 
  )المحك صدق( ألحمد ذكى صالح )الذكاء المصور( إختبار القدرة العقلية

  10= ن                                                                           
إختبار القدرة العقلية لفاروق   اإلختبار

 عبد الفتاح
إختبار القدرة العقلية ألحمد ذكى 

  "ر" صالح
  ع  م  ع  م  القدرة العقلية

110.70  6.34  106.20  4.85  0.844  
  2.101=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت"قيمة 

وهـذا يعطـى داللـة  )0.844(أن معامل اإلرتباط بـين اإلختبـارين قـد بلـغ ) 6(يتضح من جدول 
   .مباشرة على صدق اإلختبار

  :بات اإلختبارث -ب
 – Test قامـت الباحثـة بإيجـاد معامـل الثبـات بإسـتخدام طريقـة تطبيـق اإلختبـار وٕاعـادة تطبيقـه 

Retest  علــى العينــة اإلســتطالعية المســحوبة مــن مجتمــع البحــث وقــد تــم إجــراء التطبيــق األول إلختبــار
م 2009/ 25/2 الموافـق األربعـاء يـوم م وٕاعادة تطبيقه2009/ 2 / 18 الموافق األربعاء يومالذكاء 

  .  ذلك يوضح )7(أيام بين التطبيقين وجدول  7أى بفارق 
  )7(جدول 

  بين التطبيقين األول والثانىمعامل اإلرتباط 
  ).الثبات(إلختبار القدرة العقلية 

  10= ن                                                                                    
  "ر"قيمة   التطبيق الثانى  التطبيق األول   اإلختبار

  ع  م  ع  م  القدرة العقلية
110.70  6.34  111.80  5.41  0.982  

  0.632=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ر " قيمة 
 طبيـق األول والثـانى إلختبـار القـدرة العقليـةأن قيمة معامـل اإلرتبـاط بـين الت) 7(يتضح من جدول          

مما يدل على ثبات درجات هذا ) 0.05(وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) 0.982(قد بلغت 
  . اإلختبار

 :)5(مرفق  لسباحة الصدر قياس مستوى األداء المهارىإستمارة ) 2(
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تم تقييم مسـتوى األداء المهـارى مـن خـالل إسـتخدام إسـتمارة تقيـيم مسـتوى األداء المهـارى الخاصـة 
ـــ بســباحة الصــدر  داتهــا مراحــل األداء الفنــى لســباحة حيــث تتضــمن مفر ) 74()م1997( "وفيقــة ســالم"ل

عينـة البحـث و ، وتم عرضها علـى خبـراء فـى مجـال السـباحة إلجـراء التعـديالت الالزمـة بمـا يتناسـب الصدر
وكـذلك لوضـع الدرجـة الكليـة لإلســتمارة وتوزيـع هـذه الدرجـة علـى كــل مفـردة مـن مفـردات اإلسـتمارة، فكانــت 

مـن ثالثـة أسـاتذة ثم قامت لجنـة تحكـيم مكونـة  الدرجة الكلية هى سبعة عشر درجة وكل مفردة درجة واحدة
  .لسباحة بالكلية بقياس مستوى األداء للطالبات قبل وبعد التجربةا

  :األداء المهارى لسباحة الصدر قياس مستوى المعامالت العلمية إلستمارة
  :صدق االتمايز  - أ

تم حساب صدق اإلستمارة من خالل إيجاد صدق التمايز بتطبيقها على مجموعتين إحـداهما العينـة 
مجموعـة غيـر ( طالبـات) 10(المسحوبة من مجتمـع البحـث وعـددها  )السابق ذكرها(األولى اإلستطالعية 

 طالبــات) 10(، وعلــى عينــة أخــرى مــن خــارج مجتمــع البحــث مــن طالبــات الفرقــة الرابعــة وعــددها )مميــزة
المجمـوعتين م على 2009/ 18/2الموافق  األربعاء يوم مفردات اإلستمارةتم تطبيق  ، وقد)مجموعة مميزة(

  .يوضح ذلك) 8(إليجاد الصدق، وجدول 

  )8(جدول 
  إلستمارة المميزة  داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير

  )الصدق( تقييم مستوى األداء المهارى لسباحة الصدر
  10=  2ن=  1ن

وحدة   مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس

  ع  م  ع  م  ت  م ف  غير المميزة  المميزة
1  

سـم
الج

ضع 
و

  

ى سطح -1 يابياً عل ون وضعه إنس م يك الجس
  .الماء

  8.75  0.32  0.12  0.67  0.02  0.99  درجة
ع  -2 ى وض دتين ف رجلين ممت ذراعين وال ال

 .اما بتأدية وظيفتھميسمح لھ
  7.49  0.28  0.12  0.70  0.02  0.98  درجة

م والنظر  -3 ع الجس رأس مناسب م وضع ال
  .لألمام وليس ألسفل

  10.17  0.38  0.12  0.60  0.03  0.98  درجة
2  

يــن
راع
 الذ
ات
حرك

  

ين -1 ة الكف ع مواجھ اً م ذراعين امام رد ال ف
ين  ون العين ث تك ة، وبحي ارج بزاوي للخ

 .أسفل سطح الماء وليس الرأس
  11.84  0.68  0.17  0.26  0.06  0.94  درجة

  6.36  0.61  0.18  0.25  0.24  0.86  درجة  .مسك الماء بمواجھة الكفين للماء -2
الشد بالذراعين للخارج ثم ألسفل وللخلف  -3

 .مع بقاء الكوعين أعلى من الكفين
  22.24  0.82  0.09  0.10  0.07  0.93  درجة

ة  شد -4 ة ضم قوي اء أسفل الصدر بحرك الم
ان  ارب الكف ع تق وعين م ن الك ريعة م وس

 .متواجھين أسفل الوجه مباشرة
  17.62  0.75  0.07  0.07  0.11  0.81  درجة

ة  -5 اء الحرك طح الم فل س ة أس   28.14  0.81  0.06  0.7  0.07  0.88  درجةالرجوعي
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ام  تقيمتين لألم ذراعين مس رد ال مباشرة بف
  .ودوران الكفان لمواجھة قاع الحمام

  
  

 )8(تابع جدول 
 

وحدة   مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس

  ع  م  ع  م  ت  م ف  غير المميزة  المميزة
3  

يــن
رجل
ت ال

ركا
ح

  

د  -1 دما تمت رجلين عن ة ال دأ حرك تب
يالً  رأس قل الذراعين وتخفض ال

  .فى الماء
  14.13  0.80  0.15  0.10  0.10  0.90  درجة

ين  -2 حب الكعب ركبتين لس ى ال ثن
دمين  ى الق ع ثن دة م اه المقع تج
ين  د الكعب اق، وتباع اه الس تج

 .والركبتين قليالً 

  11.10  0.76  0.18  0.12  0.09  0.88  درجة

اء  -3 ع الم ب دف طة الجان بواس
دم  اق والق ن الس داخلى م ال

  .بقوة
  25.73  0.84  0.05  0.07  0.09  0.91  درجة

ة  -4 ى حرك رجلين ف م ال ض
ريعة  ة س ة كرباجي دائري

  .والوصول لوضع الطفو
  16.55  0.82  0.13  0.11  0.08  0.93  درجة

4  

س
تنفــ
ال

  

ن  -1 ى ع رأس ألعل ع ال ترف
الت  بض عض ق ق طري

  .الرقبة
  10  0.66  0.20  0.27  0.06  0.93  درجة

ام عن  -2 نفس من األم يؤخذ الت
  .بسرعةطريق الفم 

  16.12  0.77  0.13  0.17  0.07  0.94  درجة
طح  -3 ت س ر تح راج الزفي إخ

يالً  الماء عند خفض الرأس قل
د  ة الش اء مرحل اء أثن ى الم ف

  .وإمتداد الذراعين لألمام

  9.61  0.71  0.22  0.20  0.09  90.50  درجة

3  

فق
لتوا
 وا
يت
توق
ال

  

غط  -1 ذراعين ض دأ ال دما تب عن
ذ  در يؤخ ت الص اء تح الم
ى  رجلين ف دأ ال ھيق، وتب الش
طة  ة بواس ة الرجوعي الحرك

  .الثنى فى الركبتين

  22.98  0.82  0.09  0.12  0.07  0.94  درجة

ربات  -2 ين ض ليم ب ت الس التوقي
رجلين  نفس وال الذراعين والت

  .بالزمن المناسب
  26.97  0.81  0.03  0.04  0.09  0.85  درجة

 

  2.101=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت"قيمة 
وجود فـروق دالـة إحصائيا بين المجموعتين المميزة وغير المميـزة ولصالــح ) 8(يتضح من جدول 

  . المجموعـة المميزة ممـا يـدل على صـدق اإلستمارة فـى قيـاس مـا وضـعت مـن أجلـه
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  :اتـثبال) ب(
 – Test قامـت الباحثـة بإيجـاد معامـل الثبـات بإسـتخدام طريقـة تطبيـق اإلختبـار وٕاعـادة تطبيقـه 

Retest  لمفــردات علــى العينــة اإلســتطالعية المســحوبة مــن مجتمــع البحــث وقــد تــم إجــراء التطبيــق األول
 /25 الموافـــــــق األربعـــــــاء م وٕاعـــــــادة تطبيقـــــــه يـــــــوم2009/ 18/2 الموافـــــــق األربعـــــــاء يـــــــوم اإلســـــــتمارة

  .  يوضح ذلك ) 9(أيام بين التطبيقين وجدول  7م أى بفارق 2/2009
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  )9(جدول 
  إلستمارة تقييم  معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانـى
  )الثبات( مستوى األداء المهارى لسباحة الصدر

  10= ن                                                                                    

وحدة   مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس

  التطبيق الثانى  التطبيق األول
  "ر"

  ع  م  ع  م
1  

سـم
الج

ضع 
و

  

  0.935  0.11  0.68  0.12  0.67 درجة .الجسم يكون وضعه إنسيابياً على سطح الماء -1
الذراعين والرجلين ممتدتين فى وضع يسمح -2

  0.974  0.10  0.71  0.12  0.70  درجة .اما بتأدية وظيفتھملھ
وضع الرأس مناسب مع الجسم والنظر لألمام -3

  0.926  0.11  0.61  0.12  0.60  درجة .وليس ألسفل
2  

يــن
راع
 الذ
ات
حرك

  

ين -1 ة الكف ع مواجھ اً م ذراعين امام رد ال ف
ين أسفل للخارج  ون العين ة، وبحيث تك بزاوي

 .سطح الماء وليس الرأس
  0.976  0.22  0.33  0.17  0.26  درجة

  0.971  0.17  0.29  0.18  0.25 درجة .مسك الماء بمواجھة الكفين للماء -2
الشد بالذراعين للخارج ثم ألسفل وللخلف مع -3

  0.918  0.09  0.15  0.09  0.10  درجة .بقاء الكوعين أعلى من الكفين
د -4 ة ش م قوي ة ض در بحرك فل الص اء أس الم

ان  ارب الكف ع تق وعين م ن الك ريعة م وس
 .متواجھين أسفل الوجه مباشرة

  0.980  0.08  0.10  0.07  0.07  درجة
اء مباشرة -5 ة أسفل سطح الم الحركة الرجوعي

ام ودوران  تقيمتين لألم ذراعين مس رد ال بف
 .الكفان لمواجھة قاع الحمام

  0.961  0.07  0.09  0.06  0.7  درجة
3  

يــن
رجل
ت ال

ركا
ح

  

ذراعين -1 د ال دما تمت رجلين عن ة ال دأ حرك تب
  0.971  0.16  0.13  0.15  0.10  درجة .وتخفض الرأس قليالً فى الماء

دة مع -2 اه المقع ثنى الركبتين لسحب الكعبين تج
ين  د الكعب اق، وتباع اه الس دمين تج ى الق ثن

 .والركبتين قليالً
  0.989  0.20  0.17  0.18  0.12  درجة

ن -3 داخلى م ب ال طة الجان اء بواس ع الم دف
  0.947  0.06  0.11  0.05  0.07  درجة .الساق والقدم بقوة

ة -4 ة كرباجي ة دائري ى حرك رجلين ف ضم ال
  0.967  0.14  0.15  0.13  0.11  درجة .سريعة والوصول لوضع الطفو

4  

س
تنفــ
ال

  

بض -1 ق ق ن طري ى ع رأس ألعل ع ال ترف
  0.942  0.20  0.28  0.20  0.27  درجة .عضالت الرقبة

م -2 ق الف ن طري ام ع ن األم نفس م ذ الت يؤخ
  0.968  0.11  0.19  0.13  0.17  درجة  .بسرعة

د -3 اء عن طح الم ت س ر تح راج الزفي إخ
ة  اء مرحل اء أثن خفض الرأس قليالً فى الم

 .الشد وإمتداد الذراعين لألمام
  0.985  0.18  0.21  0.22  0.20  درجة

5  

فق
لتوا
 وا
يت
توق
ال

  

ــــــذراعين ضــــــغط المــــــاء تحــــــت عنــــــدما  - 1 تبــــــدأ ال
الصـــــدر يؤخـــــذ الشـــــهيق، وتبـــــدأ الـــــرجلين فـــــى 
  .الحركة الرجوعية بواسطة الثنى فى الركبتين

  0.934  0.11  0.15  0.09  0.12  درجة

التوقيت السليم بين ضـربات الـذراعين والتـنفس  - 2
  0.915  0.02  0.06  0.03  0.04  درجة  .والرجلين بالزمن المناسب

 
  0.632=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ر " قيمة 

إلســـتمارة تقيـــيم أن قـــيم معـــامالت اإلرتبـــاط بـــين التطبيقـــين األول والثـــانى ) 9(يتضـــح مـــن جـــدول          
ممـــا يـــدل علـــى ثبـــات درجـــات هـــذه ) 0.989 -0.915(قـــد تراوحـــت مـــا بـــين مســـتوى األداء المهـــارى 

  . اإلستمارة
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  :)7(مرفق  والمصمم من قبل الباحثة اإلختبار المعرفى) 3(
قامــت الباحثــة بتصــميم وبنــاء اإلختبــار المعرفــى لســباحة الصــدر علــى طالبــات الفرقــة الثانيــة بكليــة   

تتضـمن التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق والذى إحتوى فى صورته النهائية على ثالثة محاور رئيسية 
  :لتالية إلخراج اإلختبار فى صورته النهائيةعبارة، حيث إتبعت الباحثة الخطوات ا 44

  تحديد الهدف العام من اإلختبار -1
البحــث مــن حقــائق ومفــاهيم  تــم تحديــد هــدف اإلختبــار فــى قيــاس مســتوى التحصــيل المعرفــى لعينــة  

  .در والتى تضمنها الموقع التعليمىخاصة بسباحة الص

  )المنهج المقرر(تحليل المحتوى الدراسى  -2
لســباحة الصــدر والــذى تدرســه طالبــات ) المــنهج المقــرر(حثــة بتحليــل المحتــوى الدراســى اقامــت الب  

عينــة البحــث بشــكل تفصــيلى لكــى يتضــمن اإلختبــار المعرفــى الموضــوعات الهامــة والتــى يــتم التأكيــد عليهــا 
  .أثناء عملية التدريس، وذلك من خالل المراجع والمذكرات فى السباحة

  :تحديد محاور اإلختبار -3
لســباحة الصــدر ) المــنهج المقــرر(إســتنادًا إلــى مــا قامــت بــه الباحثــة مــن تحليــل المحتــوى الدراســى   

والــذى تدرســه طالبــات عينــة البحــث، وكــذلك اإلطــالع علــى المراجــع العلميــة المتخصصــة والدراســات التــى 
  :تناولت بناء اإلختبارات المعرفية، توصلت إلى تحديد محاور اإلختبار كما يلى

 لتاريخى لسباحة الصدرالتطور ا. 
 القانون الدولى لسباحة الصدر. 
 األداء المهارى لسباحة الصدر. 

  :إعداد جدول المواصفات -4
وتحديــد األهميــة النســبية لمحــاور اإلختبــار ومســتوياته المعرفيــة فــى ضــوء الهــدف العــام لإلختبــار 

بسـباحة الصـدر والمـراد قيـاس واألهداف السلوكية، ومحتوى الموقع التعليمـى مـن معلومـات معرفيـة مرتبطـة 
تحصــيل الطالبــات فيهــا، تــم تحديــد المحــاور الرئيســية والمســتويات المعرفيــة الســت لبلــوم والمطلــوب تحقيقهــا 

وذلـك مـن  وقياسها واألهمية النسبية لهذه المحاور والمستويات المعرفية فى كل محور مـن محـاور اإلختبـار
محاور مقترحة لبنـاء اإلختبـار ) 3(ع آراء الخبراء تشتمل على خالل قيام الباحثة بتصميم إستمارة إلستطال

خبـراء فـى مجـال ) 5(روعى فيها اإلضافة والحذف بما يناسب رأى الخبيـر، وتـم عرضـها علـى ) 6(مرفق 
  :وذلك لتحديد ) 1(السباحة من أعضاء هيئة التدريس مرفق 

  مدى مناسبة المحاور المقترحة لبناء اإلختبار. 
 ية لكل محور من محاور اإلختباراألهمية النسب. 
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  :وكانت نتيجة إستطالع الرأى كما يلى
 موافقة جميع الخبراء على مناسبة المحاور المقترحة لبناء اإلختبار. 
 تحديد األهمية النسبية لكل محور. 

وأهميتهــا والجــدول التــالى يوضــح آراء الخبــراء بالنســبة للمحــاور المقترحــة لبنــاء إختبــار التحصــيل المعرفــى 
  . النسبية

  )10(جدول 
  آراء الخبراء بالنسبة للمحاور المقترحة لبناء إختبار

  .التحصيل المعرفى وأهميتها النسبية
  األهمية النسبية  المحاور المقترحة  م
  %22.27 .التطور التاريخى لسباحة الصدر  1
  %34.1 .القانون الدولى لسباحة الصدر  2
  %43.2 .الصدراألداء المهارى لسباحة   3
  %100  وعــالمجم 

  :ما يلى) 10(يتضح من جدول 
  محاور بناء على آراء الخبراء) 3(عدد محاور األختبار.  
  تبــاين األهميــة النســبية لمحــاور اإلختبــار فقــد حصــل محــور األداء المهــارى لســباحة الصــدر علــى اعلــى

أقـــل نســـبة مئويـــة وقـــدرها بينمـــا حصـــل محـــور التطـــور التـــاريخى علـــى %) 43(نســـبة مئويـــة وقـــدرها 
)22.27.(% 

هميتهـا النسـبية قامـت محـاور إختبـار التحصـيل المعرفـى وأ توصلت إليـة الباحثـة مـن وبناء على ما
مـــن خـــالل إجـــراء المقـــابالت الشخصـــية معهـــم ) 1(مرفـــق  الســـباحةخبـــراء فـــى مجـــال ) 5(بعرضـــها علـــى 

 -التركيـــب -التحليـــل -التطبيـــق -الفهـــم -المعرفـــة(بغـــرض تحديـــد األهميـــة النســـبية للمســـتويات المعرفيـــة 
فــى كــل محــور مــن محــاور اإلختبــار إســتنادًا إلــى األهميــة النســبية لكــل محــور وكانــت علــى النحــو ) التقــويم
  :التالى

  )11( جدول
  واصفات إلختبار التحصيل المعرفى واألهمية النسبيةمجدول ال

  ومستوياته المعرفية وفقًا آلراء الخبراء
  المستويات المعرفية  المحاور  م

  المجموع
األهمية 
  التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  المعرفة   النسبية

 .التطور التاريخى لسباحة الصدر  1
16  1  2  -  -  1  20  22.72

%  
 .القانون الدولى لسباحة الصدر  2

20  2  6  -  2  -  30  
34.09

%  
43.18  38  1  7  6  19  3  2 .األداء المهارى لسباحة الصدر  3
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%  
  %100  88  2  9  6  27  6  38  المجمــوع

  :تحديد طرق صياغة عبارات اإلختبار -5  
من خالل إطالع الباحثة على المراجع العلميـة والبحـوث والدرسـات السـابقة مثـل دراسـة كـل مـن     
 "هـــــــانى ســـــــعيد"، "محمـــــــد علـــــــى"، "محمـــــــد زغلـــــــول"، )23)(م2003( "جوزيـــــــف نـــــــاجى اديـــــــب"
ــــــيم"، )56)(م2003( ــــــاب فه ــــــويم واإلختبــــــارات  ،)13)(م2006( "إيه ــــــى تناولــــــت أســــــاليب التق والت

الموضوعية بهدف التعرف على عملية بناء اإلختبار الجيد، فقد إختارت الباحثة طريقتى الصـواب والخطـأ، 
  .اإلختيار من متعدد وذلك ألن كل منهما تكمل األخرى من حيث المميزات والعيوب

  :إعداد وصياغة عبارات اإلختبار -6
 -المعرفــة( قامــت الباحثــة بإعــداد وصــياغة عبــارات اإلختبــار بحيــث تمثــل المســتويات المعرفيــة  

  :، وقد راعت الباحثة فى صياغتها لعبارات اإلختبار)التقويم -التركيب -التحليل -التطبيق -الفهم
  .أن تكون للعبارة معنى واحد محدد -
 .أن تكون لغة كل عبارة صحيحة -
 .عن بقية عبارات اإلختبارأن تكون كل عبارة مستقلة  -
 اإلبتعاد عن العبارات الصعبة والغامضة؟ -
 .اإلبتعاد عن العبارات السهلة أو البديهية -
 .اإلبتعاد عن إستخدام عبارات نفى النفى -
 .تجنب إستعمال الكلمات التى تحمل اكثر من معنى واحد -

وزعتهــا الباحثــة علــى  ،)7(عبــارة مرفــق ) 100(شــتمل اإلختبــار فــى صــورته المبدئيــة علــى وقـد إ    
  .محاور اإلختبار الثالثة وفقًا لألهمية النسبية لكل محور وطرق صياغة العبارات

  :إعداد الصورة األولية لإلختبار -7
رات اإلختبـار فـى صـورته ثة بتصميم إستمارة إلستطالع آراء الخبراء تشـتمل علـى عبـاقامت الباح  
وقـــد روعـــى ان تكـــون العبـــارات متنوعـــة ومتضـــمنة ألكبـــر كميـــة مـــن المعلومـــات فـــى المحـــاور قيـــد المبدئيـــة 
وتـم عرضــها ، عبـارة )100(حيـث بلـغ عــددها  سـتخدام اإلنترنــتوالتـى تضـمنها الموقــع التعليمـى بإالبحـث 

 ذلـكو ) 1( خبراء فى مجـال السـباحة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـات التربيـة الرياضـية مرفـق) 5(على 
  :إلبداء الرأى حول ما يلى

  .الدقة العلمية واللغوية لمفردات اإلختبار -
 .الموضوعة لمفردات اإلختبار األهدافمناسبة  -
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 .شمولية اإلختبار للمعلومات المتضمنة ببرمجية التعليم عن بعد -
 .االهمية النسبية لكل محور من المحاور قيد البحث -
   .إبداء اية مالحظات أو مقترحات -

عبارات إختبار التحصيل المعرفـى حتـى يناسـب األهـداف  بعض وٕاضافة قام المحكمين بحذفوقد     
  .ذلك يوضح )12(الموضوعة لمحاور اإلختبار وجدول 

  )12( جدول
  العبارات التى تم حذفها من إختبار التحصيل

  المعرفى لسباحة الصدر 
  العبارات  المحاور  م
التطـــــور التـــــاريخى لســـــباحة   1

 .الصدر
م وفاز بمعظم سباقاتها أحد 1833أول مسابقة لسباحة الصدر عام  أقيمت -1

  .الهنود الحمر
  ............أقيمت أول دورة أوليمبية حديثة بمدينة أثينا عام  -2
  ...............ظهر اول كتاب فى السباحة لنيكوالس وايتمان عام  -3
  ..............مارس اإلنسان القديم السباحة بهدف  -4

القـــــــانون الـــــــدولى لســـــــباحة   2
 .الصدر

  .م على األقل x 0.75م  0.50مساحة سطح منصة البدء هى  -5
  .لكس 600ال تقل شدة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن  -6
  .فى سباحة الصدر تؤدى حركات الذراعين بالتبادل -7
فى سباحة الصدر أثناء الشدة األولى بعد يمكن أن تتجاوز اليدين المقعدة  -8

  .البداية وبعد كل دوران
  .وفى مستوى أفقى واحد........... جميع حركات الرجلين تؤدى  -9

  .................درجة حرارة الماء المثلى ال تقل عن  -10
يجب أن تكون حوائط النهاية متوازية وتشكل زاوية قائمة مع السطح  -11

  ......................ومبنية من مادة 
األداء المهــــــــــارى لســــــــــباحة   3

 .الصدر
فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى  -12

  .المرفق 
  .تبدأ مرحلة الدفع من وصول اليدين أسفل مستوى الكتفين  -13
  فى بداية مرحلة الدفع تتجه الركبتين للداخل ويدفع بالقدمين للخارج  -14
تؤدى الحركة الرجوعية للرجلين بأكبر جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة  -15

.  
فى سباحة الصدر يأخذ الشهيق من الفم وٕاخراج الزفير من الفم واألنف  -16
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  .معا 
  ...................هما  تمر حركات الرجلين بثالثة مراحل -17
    ...................تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر  -18
  ............تشمل المرحلة األساسية لحركات الذراعين على -19

  )13( جدول
  العبارات التى تم إضافتها من إختبار التحصيل

  المعرفى لسباحة الصدر 
  العبارات  المحاور  م
التــــاريخى لســــباحة التطــــور   1

 .الصدر
فشل الطريقة الطاردة لحركات الرجلين قديمًا ألن المياه مابين رجلى السباح  -1

  .لم تندفع للخلف
فى سباحة الصدر كان يتم تعليم حركات الرجلين بالطريقة الطاردة على شكل  -2

  .......................حرف 
سباحة الصدر حيث تؤدى على شكل حركة القدمين تشبة حركة الذراعين فى  -3

.........................  
  ...........الحركة الكرباجية فى سباحة الصدر تتم عن طريق -4

القـــــانون الـــــدولى لســـــباحة   2
 .الصدر

م من مسافات سباحة الصدر التى يعترف بها كأرقام 200، 100، 50مسافة  -5
  .م50عالمية فى حمام سباحة 

ــــــــارى لســــــــباحة األداء   3 المه
 .الصدر

  .أثناء فترة إنزالق الذراعين أمامًا تكون الرجلين ممتدتين خلفاً  -6
  .يعقب مرحلة الشهيق عودة الوجه للماء أثناء فرد الذراعين أماماً  -7

  :إعداد تعليمات اإلختبار -8
تشـــتمل علـــى لإلختبـــار فـــى صـــورة مقدمـــة ) 7(قامـــت الباحثـــة بصـــياغة تعليمـــات اإلختبـــار مرفـــق   

تعليمات اإلجابة والهدف من اإلختبار بأسـلوب مبسـط وسـهل يظهـر أن الهـدف األساسـى مـن اإلختبـار هـو 
  .تقويم التحصيل وليس إمتحاناً 

  :إعداد خطة تصحيح اإلختبار -9
  .درجة) 88(تم تحديد درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة اإلختبار لتصبح الدرجة النهائية لإلختبار   

  :إختبار مدى صالحية عبارات اإلختبار -10
  .التجربة اإلستطالعية الثانيةالتوصل إلى مدى صالحية العبارات من خالل  تم

  التجربة اإلستطالعية الثانية
طالبـة مـن ) 60(م علـى 2009/ 2/ 26م إلـى 2009/  19/2فى الفترة مـن تم إجراء هذة التجربة 

وذلــك إلختبــار مــدى صــالحية عبــارات اإلختبــار، نفــس مجتمــع البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث األساســية، 
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التــى تضــمنت م و 2009/ 2/ 19يــوم الخمــيس الموافــق تــم تطبيــق اإلختبــار فــى صــورته المبدئيــة  حيــث
  :اآلتى لحساب عبارة) 88(عدد 

  .معامالت السهولة والصعوبة  .أ 
  .معامل التمييز  .ب 
  .المعامالت العلمية لإلختبار  .ج 

  :السهولة والصعوبة لعبارات اإلختبار معامالت -أ
، وذلـــك بهـــدف )88( ـقامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت الســـهولة والصـــعوبة لعبـــارات اإلختبـــار الـــ  

وصعوبتها، وقـد حـددت الباحثـة معامـل السـهولة والصـعوبة تقييم كل عبارة والحكم عليها من حيث سهولتها 
وذلك وفقـًا لمـا إتبعنـه تكون مناسبة، % 50وكلما إقتربت من لقبول العبارات ) 0.75 – 0.25(ما بين 

فــى المجــال معظــم الدراســات ومــا أشــارت إليــة المراجــع العلميــة المتخصصــة فــى بنــاء اإلختبــارات المعرفيــة 
  :المعادلة التالية جال القياس والتقويم ، وٕاستخدمتوالمتخصصين فى م الرياضى

  
  =  معامل السهولة

   

  :)12( والعالقة بين السهولة والصعوبة عالقة عكسية، بمعنى أن مجموعهم يساوى الواحد الصحيح

  .معامل الصعوبة  -1= معامل السهولة 
   .معامل السهولة -1= معامل الصعوبة 

لصعوبة ما بـين بينما يتراوح معامل ا )0.517 - 0.267(مابين يتراوح سهولة المعامل وكان   
)0.483 – 0.733(.  

  :يز لعبارات اإلختباريمعامل التم -ب
، وذلــــك بهــــدف إســــتخالص )88(ختبــــار يــــز لعبــــارات اإليقامــــت الباحثــــة بحســــاب معــــامالت التم  
فــأكثر ) 0.30(يــز يوقــد حــددت الباحثــة معامــل التمز بــين أفــراد العينــة، ييــذات القــدرة علــى التمالعبــارات 

ه معظم الدراسات وما أشارت إلية المراجع العلمية المتخصصة فـى بنـاء ول العبارات وذلك وفقًا لما إتبعتلقب
، وٕاســتخدمت الباحثــة ين فــى مجــال القيــاس والتقــويماإلختبــارات المعرفيــة فــى المجــال الرياضــى والمتخصصــ

  :)12( ب معامل التمييزالتالية لحسا المعادلة

  
  = معامل التمييز

  

 اإلجابات الصحيحة لكل سؤال

 على عدد االفراد الكلى

 مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا –مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا 

 )المجموعتين(إحدى الفئتين 
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  .)0.688 - 0.125-(ز يتراوح مابين يوكان معامل التمي
) 88(ز لعبـــارات اإلختبـــار الــــ ييـــقـــيم معـــامالت الســـهولة والصـــعوبة والتموضـــح ي) 14(ول والجـــد  

  .باحة الصدرالمرتبطة بس
  
  
  
  )14(جدول 

  يز لعبارات اإلختباريمعامالت السهولة والصعوبة والتم
  المرتبطة بسباحة الصدر 

  60= ن
  معامل التميز  الصعوبةمعامل   معامل السهولة  م  معامل التميز  معامل الصعوبة  معامل السهولة  م

1  0.317  0.683  0.313  45  0.333  0.667  0.25*  
2  0.467  0.533  0.563  46  0.467  0.533  0.188*  
3  0.4  0.6  0.438  47  0.4  0.6  0.375  
4  0.35  0.65  0.188*  48  0.367  0.633  0.188*  
5  0.367  0.633  0.25*  49  0.417  0.583  0.438  
6  0.467  0.533  0.313  50  0.467  0.533  0.50  
7  0.417  0.583  0.313  51  0.517  0.483  0.50  
8  0.383  0.617  0.357  52  0.517  0.483  0.625  
9  0.417  0.583  0.438  53  0.467  0.533  0.563  

10  0.417  0.583  0.25*  54  0.467  0.533  0.438  
11  0.4  0.6  -0.125*  55  0.517  0.483  0.625  
12  0.433  0.567  0.50  56  0.267  0.733  0.375  
13  0.367  0.633  0.438  57  0.467  0.533  0.50  
14  0.417  0.583  0.313  58  0.5  0.5  0.563  
15  0.35  0.65  0.438  59  0.4  0.6  0.688  
16  0.267  0.733  0.188*  60  0.467  0.533  0.438  
17  0.283  0.717  0.438  61  0.267  0.733  0.375  
18  0.417  0.583  0.50  62  0.417  0.583  0.125*  
19  0.267  0.733  0.625  63  0.417  0.583  0.188*  
20  0.333  0.667  0.625  64  0.4  0.6  0.25*  
21  0.417  0.583  0.313  65  0.267  0.733  0.25*  
22  0.467  0.533  0.50  66  0.267  0.733  0.25*  
23  0.467  0.533  0.50  67  0.417  0.583  0.313  
24  0.417  0.583  0.438  68  0.267  0.733  0.563  
25  0.383  0.617  0.50  69  0.4  0.6  0.188*  
26  0.417  0.583  0.188*  70  0.417  0.583  0.25*  
27  0.467  0.533  0.313  71  0.267  0.733  0.438  
28  0.267  0.733  0.563  72  0.367  0.633  0.25*  
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29  0.367  0.633  0.313  73  0.35  0.65  0.50  
30  0.4  0.6  0.25*  74  0.383  0.617  0.188*  
31  0.4  0.6  0.438  75  0.45  0.55  -0.125*  
32  0.417  0.583  0.25*  76  0.417  0.583  0.313  

 )14(تابع جدول 

  معامل التميز  معامل الصعوبة  معامل السهولة  م  معامل التميز  معامل الصعوبة  معامل السهولة  م
33  0.317  0.683  0.313  77  0.35  0.65  0.563  
34  0.45  0.55  0.438  78  0.267  0.733  0.313  
35  0.35  0.65  0.625  79  0.4  0.6  0.313  
36  0.4  0.6  0.25*  80  0.4  0.6  -0.125*  
37  0.35  0.65  0.188*  81  0.35  0.65  0.438  
38  0.383  0.617  0.375  82  0.45  0.55  0.062*  
39  0.3  0.7  0.125*  83  0.417  0.583  -0.125*  
40  0.383  0.617  0.188*  84  0.417  0.583  0.438  
41  0.4  0.6  0.25*  85  0.517  0.483  0.313  
42  0.367  0.633  0.375  86  0.4  0.6  0.313  
43  0.467  0.533  0.125*  87  0.467  0.533  0.438  
44  0.367  0.633  0.375  88  0.417  0.583  0.25*  

لـــم تحقـــق الشـــروط الخاصـــة لقبولهـــا ولـــذلك تـــم  عبـــارة )31(أن هنـــاك ) 14(يتضـــح مـــن جـــدول   
، 41، 40، 39، 37، 36، 32، 30، 26، 16، 11، 10، 5، 4(حــذفها وهــى عبــارات أرقــام 

43 ،45 ،46 ،48 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،69 ،70 ،72 ،74 ،75 ،80 ،82 ،
83 ،88(.  

والجـــدول التـــالى يوضـــح عـــدد وأرقـــام العبـــارات المحذوفـــة مـــن اإلختبـــار فـــى صـــورته المبدئيـــة وفقـــًا   
  .لمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز

  )15(جدول 
  عدد وأرقام العبارات المحذوفة من اإلختبار فى صورته المبدئية 

  وفقًا لمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز

عدد العبارات فى   اورــالمح  م
  الصورة المبدئية

عدد العبارات 
  المحذوفة

إجمالى عدد 
العبارات بعد 
  الحذف

  أرقام العبارات المحذوفة

  16، 11، 10، 5، 4  15  5  20  تاريخ سباحة الصدر 1

القــــــانون الــــــدولى لســــــباحة  2
، 39، 37، 36، 32، 30، 26  18  12  30  الصدر

40 ،41 ،43 ،45 ،46 ،48  

األداء المهــــــــــارى لســــــــــباحة  3
، 69، 66، 65، 64، 63، 62  24  14  38  الصدر

70 ،72 ،74 ،75 ،80 ،82 ،
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83 ،88  
    57  31  88  المجموع

عبــارة بعــد ) 88(فــى صــورته المبدئيــة بلغــت أن عــدد عبــارات اإلختبــار ) 15(يتضــح مــن جــدول   
عبــارة وفقــًا لمعــامالت ) 31(إضــافة وحــذف العبــارات التــى لــم يوافــق عليهــا الخبــراء، وقــد تــم حــذف عــدد 

  .عبارة )57(السهولة والصعوبة والتمييز، ومن ثم أصبح عدد عبارات اإلختبار بعد الحذف 
  :المعامالت العلمية لإلختبار -ج
  :صدق اإلختبار  - أ

  :الصدق هماأنواع من  نوعينإستخدمت الباحثة   
  :صدق المحتوى -

قامـــت الباحثـــة بعـــرض اإلختبـــار علـــى خمســـة مـــن الســـادة المحكمـــين مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس   
باحة بكليـــات التربيــة الرياضـــية للحكــم علـــى اإلختبــار ومالحظـــة عباراتــه مـــرة أخـــرى المتخصصــين فـــى الســ

العبــارات لمســتوى وســن الطالبــات، وتناســبها مــع كــل محــور مــن المحــاور للتأكــد مــن الدقــة العلميــة ومناســبة 
الرئيسية لإلختبار، وأخيرًا صالحيتها للتطبيق، وفى ضوء آراء المحكمين أصبح اإلختبار فى شكله النهـائى 

  .عبارة )57( مكون من

  :صدق اإلتساق الداخلى لإلختبار -
عبـارة بعـد ) 57(لإلختبار والـذى إشـتمل علـى عـدد قامت الباحثة بحساب صدق اإلتساق الدخلى   

حذف العبارات التى لم تحقق الشروط العلميـة الخاصـة لقبولهـا وفقـًا لمعـامالت السـهولة والصـعوبة والتمييـز 
  :وذلك بغرض اآلتى

  .إيجاد العالقة بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إلية العبارة - 1
 .رجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلختبارإيجاد العالقة بين د - 2
 .إيجاد العالقة بين درجة كل محور والدرجة الكلية لإلختبار - 3

توضح معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور ) 19: 16(والجداول 
  .الذى تنتمى إلية والدرجة الكلية لإلختبار

  )16(جدول 
  عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمىمعامالت اإلرتباط بين درجة كل 

  إلية والخاص بتاريخ سباحة الصدر والدرجة الكلية لإلختبار 
  60= ن

رقم   م
  العبارة

معامالت اإلرتباط 
  مع درجة المحور

معامالت اإلرتباط مع 
رقم   م  الدرجة الكلية لإلختبار

  العبارة
معامالت اإلرتباط 
  مع درجة المحور

معامالت اإلرتباط مع 
  الدرجة الكلية لإلختبار

1  1  0.359  0.173*  9  13  0.462  0.332  
2  2  0.529  0.365  10  14  0.290  0.212*  
3  3  0.500  0.331  11  15  0.533  0.349  
4  6  0.489  0.326  12  17  0.445  0.257  
5  7  0.392  0.231*  13  18  0.229*  0.420  
6  8  0.496  0.344  14  19  0.437  0.394  
7  9  0.544  0.420  15  20  0.477  0.484  
8  12  0.589  0.440    
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  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
ـــة ) 16(يتضـــح مـــن جـــدول    ـــاريخ ســـباحة الصـــدر لهـــا معـــامالت إرتبـــاط دال ـــارات محـــور ت أن عب

مـى إليـة والدرجـة الكليـة لإلختبـار، عـدا مـع الدرجـة الكليـة للمحـور الـذى تنت) 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
، 1(التى لم تحقق معامل إرتباط دال إحصائيًا مع الدرجة الكلية للمحور، والعبارات رقـم ) 18(رقم العبارة 

لـــذا تـــم حـــذف هـــذة  التـــى لـــم تحقـــق معامـــل إرتبـــاط دال إحصـــائيًا مـــع الدرجـــة الكليـــة لإلختبـــار،) 14، 7
  .عبارة) 11(وبذلك أصبح عدد عبارات هذا المحور  العبارات،
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  )17(جدول 
  إلية  اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمىمعامالت 

  والدرجة الكلية لإلختبار القانون الدولى لسباحة الصدروالخاص ب
  60= ن

  رقم العبارة  م
معامالت 

اإلرتباط مع 
  درجة المحور

معامالت اإلرتباط 
مع الدرجة الكلية 

  لإلختبار
معامالت اإلرتباط   رقم العبارة  م

  درجة المحورمع 
معامالت اإلرتباط 
مع الدرجة الكلية 

  لإلختبار
16  21  0.535  0.267  25  33  0.436  0.346  
17  22  0.676  0.574  26  34  0.210*  0.341  
18  23  0.676  0.484  27  35  0.574  0.585  
19  24  0.596  0.540  28  38  0.128*  0.239*  
20  25  0.655  0.486  29  42  0.358  0.255  
21  27  0.163*  0.201*  30  44  0.231  0.335  
22  28  0.573  0.427  31  47  0.293  0.256  
23  29  0.448  0.235  32  49  0.508  0.377  
24  31  0.275  0.351  33  50  0.502  0.413  

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
إرتبــاط أن عبــارات محــور القــانون الــدولى لســباحة الصــدر لهــا معــامالت ) 17(يتضــح مــن جــدول   

مـع الدرجـة الكليـة للمحـور الـذى تنتمـى إليـة والدرجـة الكليـة لإلختبـار، ) 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى 
التى لم تحقق معامل إرتباط دال إحصائيًا مـع الدرجـة الكليـة للمحـور والدرجـة ) 38، 27(عدا العبارة رقم 

 بـاط دال إحصـائيًا مـع الدرجـة الكليـة للمحـور،التى لم تحقق معامـل إرت) 34(الكلية لإلختبار، والعبارة رقم 
  .عبارة) 15(وبذلك أصبح عدد عبارات هذا المحور  لذا تم حذف هذة العبارات،
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  )18(جدول 
   معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى

  والدرجة الكلية لإلختبار لسباحة الصدر باألداء المهارىوالخاص  إليه
  60= ن

معامالت اإلرتباط   رقم العبارة  م
  مع درجة المحور

معامالت اإلرتباط 
مع الدرجة الكلية 

  لإلختبار
معامالت اإلرتباط   رقم العبارة  م

  مع درجة المحور
معامالت اإلرتباط 
مع الدرجة الكلية 

  لإلختبار
1  51  0.618  0.516  13  68  0.473  0.401  
2  52  0.705  0.587  14  71  0.372  0.346  
3  53  0.496  0.451  15  73  0.589  0.531  
4  54  0.523  0.471  16  76  0.256  0.260  
5  55  0.678  0.584  17  77  0.533  0.551  
6  56  0.487  0.385  18  78  0.312  0.333  
7  57  0.362  0.326  19  79  0.248*  0.286  
8  58  0.661  0.529  20  81  0.351  0.440  
9  59  0.643  0.620  21  84  0.338  0.329  

10  60  0.222*  0.175*  22  85  0.290  0.231*  
11  61  0.238*  0.197*  23  86  0.159*  0.272  
12  67  0.283  0.202*  24  87  0.269  0.316  

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
أن عبــارات محــور األداء المهــارى لســباحة الصــدر لهــا معــامالت إرتبــاط ) 18(يتضــح مــن جــدول   

رجـة الكليـة لإلختبـار، مـع الدرجـة الكليـة للمحـور الـذى تنتمـى إليـة والد) 0.05(مستوى  دالة إحصائيًا عند
معامــل إرتبــاط دال إحصــائيًا مــع الدرجــة الكليــة للمحــور  الــم تحققــ تــانلال) 61، 60(رقــم  عــدا العبــارتين

صـــائيًا مـــع لتـــان لـــم تحققـــا معامـــل إرتبـــاط دال إحلا) 86، 79(والدرجـــة الكليـــة لإلختبـــار، والعبـــارتين رقـــم 
امــل إرتبــاط دال مع االتــى لــم تحققــ )85، 67(رقــم  والعبــارتين ،الــذى تنتميــان إليــه الدرجــة الكليــة للمحــور

وبـذلك أصـبح عـدد عبـارات هـذا المحـور ، لـذا تـم حـذف هـذة العبـارات، مع الدرجة الكلية لإلختبـار إحصائياً 
  .عبارة) 18(

  درجة كل محور والدرجة الكلية لإلختباروالجدول التالى يوضح معامالت اإلرتباط بين   
  )19(جدول 

  معامالت اإلرتباط بين درجة كل محور من محاور 
  اإلختبار والدرجة الكلية لإلختبار

  معامالت اإلرتباط مع الدرجة الكلية لإلختبار  محاور اإلختبار  م
  0.751  تاريخ سباحة الصدر  1
  0.856  القانون الدولى لسباحة الصدر  2
  0.923  األداء المهارى لسباحة الصدر  3

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
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قــيم معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة كــل محــور مــن محــاور اإلختبــار  أن) 19(يتضــح مــن جــدول   
وجميعهمـا دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى  )0.923 – 0.751(والدرجة الكلية لإلختبار قد تراوحت ما بين 

)0.05.(  
والجــدول التــالى يوضــح عــدد وأرقــام العبــارات المحذوفــة مــن اإلختبــار وفقــًا لمعامــل صــدق اإلتســاق   

  .الداخلى لإلختبار
  )20(جدول 

  ت المحذوفة من اإلختبار وفقًا اعدد وأرقام العبار 
  لمعامل صدق اإلتساق الداخلى لإلختبار

عدد   المحــاور  م
  العبارات 

عدد العبارات 
  المحذوفة

العبارات  إجمالى عدد
  أرقام العبارات المحذوفة  بعد الحذف

  18، 14، 7، 1  11  4  15  تاريخ سباحة الصدر  1
  38، 34، 27  15  3  18  القانون الدولى لسباحة الصدر  2

  األداء المهارى لسباحة الصدر  3
24  6  18  60 ،61 ،67 ،79 ،85 ،

86  
    44  13  57  المجموع

) 13(عبارة، وقد تم حـذف عـدد ) 57(اإلختبار بلغت أن عدد عبارات ) 20(يتضح من جدول   
ــداخلى لإلختبــار، وبــذلك أصــبح عــدد عبــارات اإلختبــار بعــد الحــذف  ــًا لمعامــل صــدق اإلتســاق ال عبــارة وفق

  .عبارة) 44(

  :ثبات اإلختبار  - ب
 Test : وٕاعـادة تطبيقـه  تطبيـق اإلختبـار بإيجاد معامل الثبات بإستخدام طريقـة قامت الباحثة   

– Retest  وذلـك  طالبـة،) 60(علـى العينـة اإلسـتطالعية المسـحوبة مـن مجتمـع البحـث البـالغ عـددها
عبارة بعد حذف العبارات التى لم تحقق شرط اإلتسـاق الـداخلى ) 44(تطبيق اإلختبار والذى إشتمل على ب

 الكليـة لإلختبــار،ل عبـارة والدرجـة بـين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور الـذى تنتمـى إليـة، ودرجـة كـ
م وٕاعــادة تطبيقــه 2009/ 2/ 19الموافــق  الخمــيسوقــد تــم إجــراء التطبيــق األول لإلختبــار المعرفــى يــوم 

وضــح ت) 24: 21(ول اأيــام بــين التطبيقــين وجــد 7أى بفــارق م 2009 /2/ 26الموافــق  الخمــيسيــوم 
   .ذلك

    .محور من محاور اإلختبارمعامالت اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى لعبارات كل   
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  )21(جدول 
   معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانـى

  .لعبارات محور تاريخ سباحة الصدر
  60= ن                                                                                    

معامالت اإلرتباط بين   رقم العبارة  م
  التطبيقين

  معامالت اإلرتباط بين التطبيقين  رقم العبارة  م

1  2  0.800  7  13  0.823  
2  3  0.756  8  15  0.747  
3  6  0.802  9  17  0.767  
4  8  0.788  10  19  0.711  
5  9  0.798  11  20  0.733  
6  12  0.796      

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
درجـات التطبيقـين األول والثـانى لعبـارات  أن قـيم معـامالت اإلرتبـاط بـين) 21(يتضح مـن جـدول   

وجميعهمــا دال إحصــائيًا عنــد ) 0.823 – 0.711(محــور تــاريخ ســباحة الصــدر قــد تراوحــت مــا بــين 
  .مما يدل على أنها ذات معامالت ثبات عالية )0.05(مستوى 

  )22(جدول 
  لعبارات معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانـى

   .سباحة الصدرل الدولىالقانون محور  
  60= ن                                                                                   

معامالت اإلرتباط بين   رقم العبارة  م
  معامالت اإلرتباط بين التطبيقين  رقم العبارة  م  التطبيقين

1  21  0.794  9  33  0.790  
2  22  0.735  1

0  
35  0.797  

3  23  0.771  1
1  

42  0.731  

4  24  0.798  1
2  

44  0.800  

5  25  0.794  1
3  

47  0.708  

6  28  0.702  1
4  

49  0.836  

7  29  0.830  1
5  

50  0.833  
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8  31  0.736    
  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 

أن قـيم معـامالت اإلرتبـاط بـين درجـات التطبيقـين األول والثـانى لعبـارات ) 22(يتضح مـن جـدول   
وجميعهمــــا دال ) 0.836 – 0.702(ســــباحة الصــــدر قــــد تراوحــــت مــــا بــــين ل القــــانون الــــدولىمحــــور 

  .مما يدل على أنها ذات معامالت ثبات عالية) 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
  )23(جدول 

  لعبارات األول والثانـىمعامل اإلرتباط بين التطبيقين 
   .محور األداء المهارى لسباحة الصدر 

  60= ن                                                                                   

معامالت اإلرتباط بين   رقم العبارة  م
  معامالت اإلرتباط بين التطبيقين  رقم العبارة  م  التطبيقين

1  51  0.868  10  68  0.874  
2  52  0.900  11  71  0.765  
3  53  0.838  12  73  0.892  
4  54  0.808  13  76  0.710  
5  55  0.868  14  77  0.726  
6  56  0.899  15  78  0.874  
7  57  0.875  16  81  0.899  
8  58  0.807  17  84  0.817  
9  59  0.728  18  87  0.712  

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
أن قـيم معـامالت اإلرتبـاط بـين درجـات التطبيقـين األول والثـانى لعبـارات ) 23(يتضح مـن جـدول   
وجميعهمـــــا دال ) 0.900 – 0.712(ســـــباحة الصـــــدر قـــــد تراوحـــــت مـــــا بـــــين ل األداء المهـــــارىمحـــــور 

  .مما يدل على أنها ذات معامالت ثبات عالية) 0.05(إحصائيًا عند مستوى 

درجات التطبيقين األول والثانى لمحاور اإلختبار والجدول التالى يوضح معامالت اإلرتباط بين 
  .والدرجة الكلية لإلختبار

  )24(جدول 
  التطبيقين األول والثانـىدرجات اإلرتباط بين  تمعامال

  والدرجة الكلية لإلختبارإلختبـار لمحاور ا
  60= ن                                                                                        

  معامالت اإلرتباط بين التطبيقين  محاور اإلختبار  م
  0.909  تاريخ سباحة الصدر  1
  0.906  القانون الدولى لسباحة الصدر  2



 - 75  -

  0.932  األداء المهارى لسباحة الصدر  3
  0.937  الدرجة الكلية لإلختبار  4

  0.250= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 
أن قـيم معـامالت اإلرتبـاط بـين درجـات التطبيقـين األول والثـانى لمحـاور ) 24(يتضح مـن جـدول   

ــــار قــــد تراوحــــت مــــا بــــين  ) 0.937(وبلغــــت الدرجــــة الكليــــة لإلختبــــار )  0.932 – 0.906(اإلختب
ممــا يــدل علــى ثباتهــا وأن إختبــار التحصــيل المعرفــى  ذو ) 0.05(وجميعهمــا دال إحصــائيًا عنــد مســتوى 

  .معامل ثبات عالي

  :الصورة النهائية لإلختبار -11
فـــى ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه خطـــوات تقنـــين اإلختبـــار والتـــى تضـــمنت حســـاب معـــامالت الســـهولة   

والصــعوبة والتمييــز وصــدق اإلتســاق الــداخلى للعبــارات، توصــلت الباحثــة إلــى بنــاء وٕاعــداد الصــورة النهائيــة 
المحـاور الثالثـة كمـا يوضـحها الجـدول عبـارة موزعـة علـى ) 44(والتى إشتملت علـى ) 7(لإلختبار مرفق 

  :التالى
  )25(جدول 

  توزيع عبارات إختبار التحصيل المعرفى فى صورته النهائية 
  على المحاور األساسية وفقًا لطرق صياغة العبارات

عدد   المحاور  م
  العبارات

  طرق صياغة العبارات
أرقام عبارات الصواب 

  والخطأ
أرقام عبارات اإلختيار من 

  متعدد
 17، 15، 13، 12  9، 8، 6، 3، 2  11  تاريخ سباحة الصدر  1

،19 ،20  
 24، 23 ،21،22  15  القانون الدولى لسباحة الصدر  2

،25 ،28 ، 29 ،31 
،33،35  

42 ،44 ،47 ،49 ،
50  

 54 ،53 ، 52، 51  18  األداء المهارى لسباحة الصدر  3
، 55،56 ،57 ،58، 

59 ،68  

71 ،73 ،76 ، 77، 
78، 81، 84 ،87  

  19  25  44  المجموع

  :زمن اإلختبار تحديد -12

  = زمن اإلختبار 

وهــو الــزمن المناســب لإلجابــة علــى اإلختبــار ) 31(وكــان المتوســط الحســابى لــزمن اإلختبــار هــو   
  :التالىالمعرفى وذلك كما هو موضخ بالجدول 

2

 الزمن الذى إستغرقته آخر طالبة+ أول طالبة  الزمن الذى إستغرقته
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  )26(جدول 
  الزمن المناسب لتطبيق اإلختبار

  الزمن التجريبى
  الزمن المناسب  المجموع

  الزمن الذى إستغرقته آخر طالبة  الزمن الذى إستغرقته أول طالبة

  ق31  ق62  ق35  ق27

  :إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار -14
المعرفــى فــى صــورته النهائيــة والــذى قامــت الباحثــة بإعــداد اإلجابــة النموذجيــة إلختبــار التحصــيل   

  .)7(عبارة مرفق ) 44(إشتمل على 

 :)12(مرفق  )الوسائط الفائقة(الهيبرميديا  تقنيةالتعليمى المقترح بإستخدام الموقع ) 4(

يئــة الــتعلم القــائم علــى التــى صــممت بمــا يتناســب مــع ب الفعالــة هنــاك العديــد مــن النمــاذج التعليميــة    
  .فى اإلعتبار خصائص تلك البيئة التى تميزها عن بيئة التعلم التقليدى خذاألاإلنترنت، مع 

لتصــميم موقــع تعليمــى عبــر ) 94)(مRuffini )2000 "روفينــى" نمــوذج :ومــن أمثلــة تلــك النمــاذج    
" الغريــــب زاهــــر إســــماعيل"، )95)(مRyan et al. )2000  وأخــــرون" ريــــان"نمــــوذج  اإلنترنــــت،

 "نمـوذج إبـراهيم الفـار"نمـوذج  ،)87)(م2001( Jolliff et alوآخـرون " جوليف"، نموذج )19)(م2001(
 "مصــطفى جــودت"نمــوذج ، )98()م2003(Valenti et al وآخــرون" فــالينتى"نمــوذج ، )1)(م2002(
 "محمـــد الهـــادى"، نمـــوذج )39()م2005( "وأحمـــد المبـــارك ،عبـــد اهللا الموســـى"، نمـــوذج )66()م2003(
   .)25)(م2006( "حسن الباتع"، نموذج )61()م2005(

هــذه النمــاذج حرصــت الباحثــة علــى أن يكــون هنــاك اتســاق بــين وبعــد اإلطــالع علــى هــذه النمــاذج 
فــي تصــميم وٕانتــاج الموقــع التعليمــى  ةعتمد عليــه الباحثــنمــوذج التصــميم التعليمــي الــذي ســت وبــينالتعليميــة 

 ا يتناســـب مـــع أهـــداف وخصـــائص المتعلمـــينمســـتخدمًا أســـلوب الهيبرميـــديا بمـــ الـــذى ســـيقدم إلـــى المتعلمـــين
 تصــميم وٕانتـــاج المواقـــع التعليميـــةبإختيـــار نمـــوذج الباحثــة قامـــت لـــذا ، واإلمكانــات المتاحـــة وظـــروف الــتعلم

والشـكل ، وتضمن النموذج المراحل والخطوات الالزمـة لعمليتـي التصـميم واإلنتـاج، )م2006(لحسن الباتع 
  .النموذجيوضح مراحل وخطوات ) 2(رقم 

  :ويتكون النموذج من المـراحـل والخطـوات التـاليـة     
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 .تحديد األهداف العامة للموقع - .تحليل خصائص الجمهور المستهدف- مرحلة التحليل
 .تحليل البنية األساسية -.           تهتحديد مهام التعلم وانشط -

  
 مرحلة التصميم

  مرحلة 
 اإلنتاج

 مرحلة التجريب

  مرحلة
 العرض

 مرحلة التقويم

 
 

  .تحديد لغات البرمجة المناسبة-
  .ربط الموقع بخدمات اإلنترنت -
إنتـــاج الوســـائط المتعـــددة التـــى يجـــب أن يتضـــمنها الموقـــع مـــن نصـــوص،  -

 .صوت، لقطات فيديو صور ثابتة ومتحركة، ،م خطيةرسو 

  عبر اإلنترنتتطبيق بطاقة إجازة الموقع المصمم -
 .عرض الموقع على عدد من المتخصصين والطالب قبل التطبيق الفعلى -

.إختيار عنوان مناسب للموقع-
ــــل  - ــــى عــــدد مــــن المتخصصــــين والطــــالب قب ــــع، وعرضــــه عل ــــل الموق تحمي

  .التطبيق الفعلى

  .تقويم تعلم الطالب للموقع-
 .الموقع عبر اإلنترنت تقويم -

  
  

  التغذية 
  
  
  
  

  الراجعة
  
  
  
  

  عمليات
  
  
  
  
  
  مراجعة
  
  
  
 وتعديل

  :        المرحلة األولى وتشمل :أوال
  .       تحديد األهداف التعليمية -
 .             تحديد المحتوى -
 .تنظيم عناصر المحتوى -
 .تحديد خطة السير فى الدرس -
   .إختيار الوسائط  التعليمية -
 .تحديد أسلوب تقويم الطالبات -

 :المرحلة الثانية وتشمل:ثانياً 
تحديد مبادئ تصميم المواقع عبـر  -

 .اإلنترنت
تصـــــــــــميم الخريطـــــــــــة اإلنســـــــــــيابية  -

Flowchart  للموقع 
تصــــــميم التفاعــــــل خــــــالل الموقــــــع  -

 .المصمم عبر اإلنترنت
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  :مرحلة التحليل: أوالً 
  :وشملت تلك المرحلة عددًا من الخطوات إتبعتها الباحثة بكل دقة وهى

  :تحليل خصائص الجمهور المستهدف -1
قامـــت الباحثـــة بإختيـــار عينـــة البحـــث مـــن الطالبـــات الالتـــى تتـــوافر لـــديهن متطلبـــات الدراســـة عبـــر     

اإلنترنــت، وتتمثــل تلــك المتطلبــات فــى إمــتالك كــل طالبــة جهــاز كمبيــوتر مــع إمكانيــة اإلتصــال باإلنترنــت، 
متــى يتســنى للطالبــة الــتعلم فــى أى وقــت والمكــان الــذى يناســبها فضــًال عــن ضــرورة تــوافر بعــض مهــارات 

  .إستخدام الكمبيوتر واإلنترنت والبريد اإللكترونى لدى هؤالء الطالبات
ب أن تتــوافر لــدى الطالبــة الدافعيــة للــتعلم عبــر اإلنترنــت ألن تــوافر الدافعيــة مؤشــر جيــد كمــا يجــ    

  .للنجاح فى التعلم
مسـتوى  -السـن(كذلك قامت الباحثة بدراسـة الخصـائص والسـمات المميـزة لعينـة البحـث مـن حيـث     

  .صورة تناسبهموذلك إلعداد الموقع التعليمى ب) المستوى المهارى -بعض الصفات البدنية -الذكاء

  :)3(مرفق  تحديد األهداف العامة للموقع التعليمى -2
  :لموقع التعليمى الخاص بسباحة الصدر وهوعام ل توصلت الباحثة إلى هدف    

إكســاب الطالبــات المعــارف والمعلومــات والمهــارات الخاصــة بســباحة الصــدر وتكــوين اإلتجاهــات اإليجابيــة  -
  .فى التدريس لطالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيقتعليمية قع الانحو إستخدام المو 

  :للموقع التعليمى بما يتوافق مع جوانب التعلم الثالثة وهىعامة أهداف وينبثق من هذا الهدف ثالثة 
  :هدف عام معرفى ويتمثل فى -أ

  .إكساب الطالبات المعارف والمعلومات والحقائق المرتبطة بسباحة الصدر  
  :عام مهارى ويتمثل فى هدف -ب
  .إكساب الطالبات األداء المهارى السليم لسباحة الصدر  
  :هدف عام وجدانى ويتمثل فى -جـ
إكساب الطالبات اآلراء واإلنطباعات اإليجابية نحـو إسـتخدام الموقـع التعليمـى مـن خـالل اإلنترنـت     

  .لسباحة الصدر
وصـــياغتها فـــى صـــورة ســـلوكية إجرائيـــة بحيـــث ثـــم قامـــت الباحثـــة بترجمـــة هـــذه األهـــداف التعليميـــة     

تصف سلوك المتعلم نتيجة التعلم بشكل دقيق ويكـون هـذا السـلوك قـابًال للمالحظـة والقيـاس، وصـيغت هـذه 
األهداف بصورة تغطى جميع مستويات التفكير وعـدم اإلقتصـار علـى مسـتوى التـذكر فقـط، وقامـت الباحثـة 

  ) 3(شكل 
  لتصميم المواقع التعليمية نموذج حسن الباتع
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هـداف التعليميـة الموقع التعليمى بحيث تمثل كل صـفحة األبوضع تلك األهداف فى صفحات مستقلة على 
  .دروس الموقعو  وحدات ك األهداف علىلكل وحدة تعليمية على حدة، فضًال عن توزيع تل
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  :األهداف السلوكية المعرفية
 –المعرفـة (:وهـى Bloomوتتضـمن المسـتويات السـتة لبلـوم وهى كل ما يتصل بالمعرفة والمهـارة     

  :الخاصة بسباحة الصد، وتتضح فيما يلى )التقويم -التركيب -التحليل -التطبيق –الفهم 
 .أن تتمكن الطالبة من شرح سباحة الصدر - 1

 .أن تتذكر الطالبة الخطوات التعليمية لسباحة الصدر - 2

 .أن تستخدام الطالبة اإلنترنت فى الوصول إلى المعارف المتصلة بسباحة الصدر - 3

 .خطاء القانونية لسباحة الصدرأن تتعرف الطالبة على اال  - 4

 .أن تستطيع الطالبة معالجة األخطاء التى تحدث أثناء تطبيق سباحة الصدر - 5

 .أن تعرف الطالبة كيف تنمى جوانبها العقلية كتركيز اإلنتباه عند أداء سباحة الصدر - 6

 .أن تنمى فى الطالبة القدرة على أكتشاف الحقائق بنفسها - 7

 .إكتشاف نواحى القوة والضعف عند أداء سباحة الصدرأن تحدد الطالبة كيفية  - 8

  .أن تنمى فى الطالبة القدرة على النقد الذاتى - 9
 .أن تفهم الطالبة تسلسل االداء الحركى لسباحة الصدر -10

  :األهداف السلوكية المهارية
 )النفســحركى(الهــدف وتتضــمن مســتويات رة والحركــة والقــدرات العقليــة اوهــى كــل مــا يتصــل بالمهــ  
، اإلســــتجابة )اإلســــتجابة الميكانيكيــــة(، اآلليــــة )الممارســــة(اإلســــتجابة الموجهــــة ، )التهيــــؤ(الميــــل (:المهــــارى

  .)المركبة، التكيف، اإلبداع او األصالة
 .أن تطبق الطالبة عناصر الموقع التعليمى بالشكل الصحيح وٕاستخدام أدواته المختلفة - 1

 .ما شاهدتها فى الموقع التعليمىأن تقوم الطالبة بتنفيذ أجزاء سباحة الصدر ك - 2

أن تســتطيع الطالبــة القيــام بتــدريبات متدرجــة فــى الصــعوبة تتــيح الوصــول إلــى إتقــان كــل جــزء مــن  - 3
 .أجزاء سباحة الصدر

 أن تقوم الطالبة بالتحكم فى أجزاء الجسم أثناء أداء سباحة الصدر  - 4

 .أن تساعد الطالبة فى شرح وأداء نموذج لسباحة الصدر - 5

 .لطالبة ما تعلمته من البرمجية حيث تؤدى سباحة الصدر بدقة وٕانسيابيةأن تطبق ا - 6

  ). اإلنترنت(أن تكتسب الطالبة مهارة أستخدام الوسائل التعليمية  - 7
 .أن تكتسب الطالبة التوافق النفسى والحركى لسباحة الصدر - 8

 .أن تنمى فى الطالبة القدرة على الفهم واالنتباة لسباحة الصدر - 9

 . البة القدرة على االستجابة وادراك المواقف المختلفة لسباحة الصدرأن تنمى فى الط -10
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  :األهداف السلوكية الوجدانية
وتتضـمن مسـتويات الهـدف الوجــدانى  المشـاعر واألحاسـيس واالنفعـاالت واالتجاهـاتوهـى كـل مـا يتصـل ب

  )االستقبال، اإلستجابة، التقدير، تنظيم القيم، تمثيل القيم وتجسيدها(
 .الطالبة بالسعادة والسرور أثناء أداء وٕاتقان سباحة الصدرأن تشعر  - 1

 .أن تكتسب الطالبة إتجاهات إيجابية نحو إستخدام اإلنترنت فى تعلم سباحة الصدر - 2

أن تتعــاون الطالبــة مــع زمالئهــا فــى أداء مــا يطلــب منهــا مــن خــالل األدوات التكنولوجيــة الحديثــة  - 3
 .كالبريد اإللكترونى داخل الموقع التعليمى

 .أن تكتشف الطالبة االخطاء التى تقع فيها وتعديلها - 4

 .أن تقيم الطالبة أدائها وأداء زمالئها بإستمرار تقييما صحيحا - 5

 .أن تتفاعل الطالبة مع زمالئها بإيجابية ونشاط - 6

 . أن تكتسب الطالبة مهارة القدرة على العمل الفردى للتأكد على تنمية شخصيتها المستقلة - 7

 .القدرة على تحمل المسئولية واالعتماد على النفسأن تكتسب الطالبة  - 8

 .أن تفضل الطالبة تعلم سباحة الصدر من خالل إستخدام الموقع التعليمى - 9

  .تتسم الطالبة باإلنضباط فى بذل الجھد أن -10

  :تحديد مهام التعلم وأنشطته -3
تعلمهــم مــن  قامــت الباحثــة بتحديــد مهــام الــتعلم وأنشــطته التــى يجــب علــى الطالبــات إنجازهــا عنــد

  :خالل الموقع التعليمى عبر اإلنترنت، ومن تلك المهام واألنشطة ما يلى
إستخدام محركات البحث التى يوفرها الموقع إلنجاز مهام التعلم حيث إستخدمت الباحثة محـرك البحـث  -

ــتعلم ســباحة  Googleجوجــل  للوصــول إلــى المواقــع التعليميــة المرتبطــة بــالمقرر التعليمــى مــن مواقــع ل
  .إلخ... الصدر بما تشمله من فيديو، خطوات تعليمية، رسوم متحركة، نص 

ة محتواهـا بشـكل دقيـق، ثـم تلخـيص بعـض ءقيام الباحثة بزيارة بعض المواقع التعليمية وٕاستعراضها وقرا -
 .المعلومات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالموقع المراد تصميمه الخاص بسباحة الصدر التعليمية

ى كيفية المشاركة فى حلقات النقاش وٕادارتهـا، سـواء كـان هـذا النقـاش متزامنـًا كمـا فـى غـرف التوصل إل -
 .الحوار المباشر أو غير متزمن كما فى منتدى المناقشة

 .كيفية إرسال رسائل البريد اإللكترونى وٕاستقبالها فيما بين الطالبات وبعضهم البعض والمعلم -

ووضعها فى موقف يجعلها نشطة وٕايجابية فـى بنـاء المعرفـة بنفسـها، قيام الطالبة ببعض المهام العملية  -
مثـل أن يطلــب منهــا أن تحمــل بعـض الملفــات مــن اإلنترنــت، او أن تقـارن بــين نمــوذجين لمرحلــة معينــة 

 .من المراحل الفنية لتعلم سباحة الصدر

 .حل أسئلة التقويم الذاتى فى نهاية كل وحدة  -
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  :تحليل البنية األساسية -4
  :شتمل تحليل البنية األساسية على مايلىوي

  :الميزانية -أ
ه وٕانتاجـه علـى ويقصد بها تخصيص مبلغ مقابل تصميم الموقع التعليمى ورفع الموقع بعـد تصـميم

جامعـة (أحد مواقع الرفع، وفى هذا الصدد قامت الباحثة بتصميم الموقع بنفسها ورفعه على موقـع الجامعـة 
  .من ناحية التصميم أو الرفع مادياً  الباحثة ، وبذلك لم تتكلف)الزقازيق

  :واألجهزةواألدوات  )حمام السباحة(القاعات الدراسية  -ب
إعتمد هذا النوع من التعلم اإللكترونى على قيام الطالبات بدراسة مهام الـتعلم مـن خـالل الكمبيـوتر   

إحدى معامـل  إلىالذى يتوافر لدى الطالبة فى منزلها ومتصل بشبكة اإلنترنت أو من خالل دخول الطالبة 
يقيــد الطالبــة بعــدد محــدد مــن مفتــوح ال هــو تعلــيم تعلــيم النــوع مــن الهــذا مــع مالحظــة أن الجامعــة، الكليــة او 

طــوال األســبوع، ثــم يــأتى موعــد المحاضــرة الســاعات أثنــاء تواجــدها علــى الموقــع وكــذلك عــدد مــرات دخولهــا 
والـذى يـتم تشـغيله بإسـتخدام األقـراص  Data Show العـرضالعمليـة بحمـام السـباحة والمتـوافر فيـة جهـاز 

  .بحمام السباحة، مع توافر جميع األدوات الالزمة للتعلم دم توافر اإلنترنتنظرًا لع أثناء المحاضرة المدمجة

  :مرحلة التصميم: ثانياً 
  :تشتمل تلك المرحلة على مرحلتين رئيسيتين  

  :وتتضمن الخطوات التالية: المرحلة األولى -أ
  :تحديد األهداف التعليمية للموقع -1

فى صـورة سـلوكية إجرائيـة وتـم توصلت الباحثة إلى األهداف التعليمية الخاصة بالموقع وصياغتها 
  .ذلك مسبقًا فى مرحلة التحليل

  : )4(مرفق  تحديد محتوى الموقع التعليمى -2
تعتبر عملية إختيار المحتوى من اصـعب خطـوات بنـاء الموقـع، وتتمثـل هـذه الصـعوبة فـى إختيـار   

قــاطع شــرائط الفيــديو، الحقــائق والمفــاهيم والمعلومــات المعرفيــة المرتبطــة بســباحة الصــدر، وكــذلك تحديــد م
والصـــور الثابتـــة والفوتوغرافيـــة والرســـوم المتحركـــة التوضـــيحية، والمقطوعـــات الموســـيقية وغيرهـــا مـــن المـــواد 

وتنظيمها على نحو تربوى معـين وتحديـد طريقـة السـير فيهـا بمـا والدوات التعليمية التى وقع اإلختيار عليها 
  يسهم فى تحقيق أهداف الموقع التعليمى

تعانت الباحثــة عنــد تحديــد المحتــوى بالعديـد مــن المواقــع والمراجــع والبحــوث والدراســات التــى وقـد إســ  
باإلضـافة إلـى المراجـع والبحـوث والدراسـات األكاديميـة فـى سـباحة الصـدر  المواقـع التعليميـةإهتمت بإعـداد 

  :حتى يمكن أن يكون المحتوى
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  .صادقًا وله داللته - 1
 .وحاجاتهم وقدراتهممالئمًا لخبرات المبتدئين  -2

 .به صفة التتابع واإلستمرارية والتكامل -3

 .مراعيًا للدقة العلمية -4

 .يتسم بالحداثة فى مجال تصميم المواقع التعليمية -5

: 4(، )99: 43( التالية إلعداد محتوى الموقع التعليمـى والمواقع وقد إستعانت الباحثة بالمراجع
91- 107( ،)75 :273- 275( ،)63 :83- 85( ،)12 :159- 173( ،)59 :126- 128( ،

)60 :48 ،49( ،)103( ،)106( ،)107.(  
قامــت بإســتطالع رأى الخبــراء فــى مجــال المنــاهج وطــرق  )4مرفــق ( وبعــد تحديــد الباحثــة للمحتــوى

  .تدريس التربية الرياضية، وتدريس مادة السباحة بوجه خاص

  :تنظيم عناصر محتوى الموقع التعليمى -3
المحتــوى وتحديــده قامــت الباحثــة بتنظــيم المراحــل الفنيــة لســباحة الصــدر لتتضــمن كــل بعــد إختيــار   

تعليمـى مـع توزيـع األهـداف علـى كـل وحـدة مـن هـذه مرحلة من هذه المراحـل وحـدة تعليميـة داخـل الموقـع ال
  .الوحدات بما يتناسب معها

  :وهى يد محتوى الموقع التعليمى لسباحة الصدر فى ثالث محاور رئيسيةدوتم تح  

  الناحية المهارية  القانون  نبذة تاريخية
 :وتضمنت الناحية المهارية خمسة مراحل وهى

  .وضع الجسم
  .حركات الرجلين

 .التنفس

  .التوقيت والتوافق
    .حركات الذراعين

  :محاور فرعية وهى ستةوكل مرحلة من هذه المراحل تتضمن 
  تسلسل حركى  .التحليل الفنى

  .أخطاء شائعة  .تدريبات تعليمية
  .إختبر معلوماتك  .توجيهات فنية

ويمكـن للطالبـة التأكـد مـن ) إختبـر معلوماتـك(وبذلك يأتى فى نهاية كل وحدة دراسية التقـويم الـذاتى 
  .صحة إجابتها فور إستجابتها
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  .تحديد خطة السير فى دروس محتوى الموقع -4
الوحــدات والــدروس قامــت بوضــع خطــة  بعــد تقســيم الباحثــة لمحتــوى الموقــع التعليمــى إلــى عــدد مــن

ويــتم ) التفاعــل(وذلــك بعمــل جلســتين للطالبــات مــن خــالل المنتــدى ، للســير داخــل كــل وحــدة تعليميــة للموقــع
تحديد ذلك مسبقًا بإرسال الرسائل عبر البريـد اإللكترونـى، ليكـون الغـرض مـن هـذا اللقـاء هـو التعـرف علـى 

لك إعطــاء التغذيــة الراجعــة للطالبــات، مــع مراعــاة أن يكــون زمــن اآلراء أثنــاء التطبيــق العملــى للموقــع وكــذ
بواقـــع شـــهرين عشـــرة وحـــدات تعليميـــة ) 10(لم مفتـــوح للطالبـــة، وقـــد إســـتغرق تنفيـــذ الوحـــدات التعليميـــة الـــتع

  ).28(ونصف، ويتضح ذلك من جدول 

  )27(جدول 
  التوزيع الزمنى للموقع التعليمى

  ىـع الزمنـوزيـالت  انـالبي  م
  عشرة وحدات تعليمية  الوحدات التعليمية للمنهاجعدد   1
التعليميـــة التـــى تـــدار بـــين الطالبـــات  الجلســـاتعـــدد   2

  .والمعلم على الموقع التعليمى فى األسبوع
أو أكثر حسب البريد اإللكترونى ( جلستين أساسيتين

  )المتروك للمعلم من الطالبات
ـــــع   3 ـــــى الموق ـــــة للطالبـــــات عل عـــــدد الجلســـــات التعليمي

  مفتوح  )ال يشترط تواجد المعلم(التعليمى 

ـــــــزمن المحاضـــــــرة   للطالبات داخل حمام السباحةزمن التطبيق العملى   4 ـــــــزام ب ـــــــى اإلســـــــبوع ) ق90(اإللت ف
مـــــرات التـــــدريب للطالبـــــة + ويشـــــترط تواجـــــد المعلـــــم 

  )مفتوح(
  :إختيار الوسائط التعليمية المناسبة -5

لتصــميم الموقــع التعليمــى الخــاص بســباحة الصــدر مــن تــم إعــداد جميــع أنــواع الوســائط المطلوبــة   
  :نصوص مكتوبة، صور فوتوغرافية، ملفات صوتية حيث تم الحصول عليها من

  ).بعضها تعليمى واآلخر تسجيالت خاصة لبطوالت عالمية(اإلتحاد الدولى للسباحة  -
 .)فيديو تعليمى وسباقات أوليمبية وغيرها(الشبكة العالمية لإلنترنت  -

 .لها بواسطة كاميرا فيديو رقمية عض التدريبات التعليمية التى لم يتوافر فيديوتصوير ب -

 Windows Movieالصـــور مـــن خـــالل برنـــامج و  معالجـــة وتقطيـــع بعـــض أفـــالم الفيـــديووتـــم   

Maker ،Adobe Photoshop 7.0.  
  .)1(عرض هذه الوسائط على خبراء فى مجال السباحة مرفق وقامت الباحثة ب
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ـــوفير منتـــدى للمناقشـــة والحـــوار و  وظيـــف هـــذه مواقـــع بحـــث، وت، البريـــد اإللكترونـــى، )التفاعـــل(تـــم ت
  .العناصر بما يحقق األهداف التى يسعى الموقع لتحقيقها

  :تحديد أسلوب تقويم الطالبات -6
  .يتم تقويم الطالبة فى نهاية كل وحدة تعليمية من خالل جزئية إختبر معلوماتك  
  :وتتضمن الخطوات التالية :الثانيةالمرحلة 
بعد اإلنتهاء من المرحلة األولى فى مرحلة التصميم، أصبح الموقـع معـدًا لتصـميمه، حيـث يـتم فـى   

هذه المرحلة وضع تصور كامل وخطوات عريضة لما ينبغى أن يكون عليـة الموقـع، ومـا يشـتمل عليـة مـن 
  :ة الصدر من عدة خطوات كما يلىعناصر، وتكونت مرحلة تصميم الموقع التعليمى لسباح

  :تحديد مبادئ تصميم الموقع -1
  :راعت الباحثة عند تصميم الموقع التعليمى بعض مبادئ التصميم الخاصة بما يلى  
  التفاعل فى بيئة التعلم القائم على اإلنترنت  -
 . Course Outlineخطة الموقع  -

 .تصميم الواجهات الرسومية التعليمية -

 .ت الخطيةالرسوم والتكوينا -

 . Linksاإلرتباطات  -

 .تقديم المساعدة للطالبات -

 .المعلومات العامة عن الموقع -

  Flow Chartتصميم الخريطة اإلنسيابية  -2
إلعـــداد رســـم تخطيطـــى متكامـــل ) 13(مرفـــق ) الســـيناريو(الخريطـــة اإلنســـيابية إســـتخدمت الباحثـــة   

بــالرموز واألشــكال الهندســية لتوضــيح تتــابع صــفحات الموقــع ومــا بــه مــن إرتباطــات، ومــن األســباب التــى 
  :ما يلىدعت الباحثة إلى إستخدام الخريطة اإلنسيابية 

تبــين التسلســل المنطقــى لشاشــات الموقــع التعليمــى لســباحة الصــدر وصــفحاته، حيــث إعتمــدت الباحثــة  -
  .يكون التنقل بين صفحات الموقع فى شكل غير خطى على أن

الموقــع، أو معالجــة بعــض الصــعوبات التــى تعتبــر ســجل يمكــن الرجــوع إليــة عنــد الحاجــة إلــى تطــوير  -
 :تواجه تطبيقه، ويجب أن تشتمل صفحات الموقع على ما يلى

  :الصفحات العامة  -أ
عبـر اإلنترنـت، كنـوع مـن الدعايـة ح ألى مسـتخدم تضمن الموقع بعض الصفحات العامـة التـى تتـا  

واإلعالن عن الموقـع التعليمـى الخـاص بسـباحة الصـدر فـى األوسـاط التعليميـة، وبيـان تلـك الصـفحات كمـا 
  :يلى
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   :الصفحة الرئيسية -
ثـم يقـوم  وهى صفحة البداية التـى تظهـر للمسـتخدم، ويـتم تحميلهـا بمجـرد أن يكتـب عنـوان الموقـع،

  :وتحتوى تلك الصفحة على قم السرى،بإدخال إسم المستخدم والر 
  .بعض التأثيرات التى تجذب إنتباه المستخدم وتحفزه لإلستمرار فى إستعراض عناصر الموقع -

 ).الباحثة(معلومات عن الجهة المسئولة عن عرضه  -

 .عناصر محتوى الموقع من أهداف سلوكية، مراجع، مواقع هامة، محاور سباحة الصدر -

  
  )4(شكل رقم 

  الرئيسية للموقع التعليمىالصفحة 
  ): الباحثة(صفحة المعلم  -

  .سمه، بريده اإللكترونى، مؤهالته العلمية، وظيفتهعض المعلومات عن المعلم، من حيث اوتقدم ب  
  :توصيف صفحات الموقع -ب

  :يضم الموقع التعليمى لسباحة الصدر عددًا من الصفحات لكل منها وظيفة محددة كما يلى  
  :الرئيسيةالصفحة  -

دخـــال بياناتـــه بشـــكل صـــحيح، وهـــى صـــفحة البدايـــة التـــى تظهـــر للمســـتخدم ويـــتم تحميلهـــا بمجـــرد إ
  :اإلرتباطات األساسية التالية من بهذه الصفحة عددويرتبط 

  تقدم السيرة الذاتية للباحثة، وكيفية اإلتصال بها ):الباحثة(صفحة المعلم.  
 وأهداف كل وحدة من وحدات الموقعالعامة للموقعوتضم قائمة باألهداف  :صفحة األهداف ،. 
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  )5(شكل رقم 
 صفحة األهداف العامة للموقع التعليمى

 تضم قائمة بوحدات الموقع :صفحة المحتوى.  
  وتضم األسئلة الخاصة بكل وحدة من وحدات الموقع): إختبر معلوماتك(صفحة التقويم الذاتى. 
 والمصـادر المطبوعـة او اإللكترونيـة المرتبطـة بـالموقع والخاصـة تضـم قائمـة بـالمراجع : صفحة المراجع

 .بسباحة الصدر
 تضم المواقع الخاصة بسباحة الصدر من فيديو وصور وكتب مطبوعة أو إلكترونية :صفحة المواقع. 

  
  )6(شكل رقم 

 صفحة المواقع الخاصة بسباحة الصدر

 
 يمكــن للطالبــة مــن خــالل هــذه الصــفحة البحــث فــى محــرك البحــث : صــفحة البحــثGoogle  للحصــول

 .على مواقع خاصة بسباحة الصدر ومرتبطة بمهام التعلم
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  يمكـن للطالبـة مـن خـالل هـذة الصـفحة إجـراء حـوار مباشـر بشـكل ): التفاعـل(صفحة منتدى المناقشـة
 .متزامن مع الزمالء أو الزمالء والمعلم

  تســتطيع الطالبــة إرســال أى رســائل أو إستفســارات إلــى المعلــم ): إتصــل بنــا(لكترونــى صــفحة البريــد اإل
مـن خـالل البريـد اإللكترونـى وكـذلك إرســال المعلـم مواعيـد الجلسـات مـع الطالبـات وغيـر ذلــك ) الباحثـة(

 .من مهام التعلم

 :وقد إتبعت الباحثة فى تصميم صفحات الموقع مبادئ التصميم التالية -

 لوضوحالبساطة وا. 

 التناسق فى األلوان. 

 إستخدام ألوان فاتحة فى الخلفية. 

 المحافظة على طول الصفحات لسهولة التحميل.  
  :تصميم التفاعل -جـ

ل التفاعــل بــين المــتعلم قامــت الباحثــة بتنــوع التفاعــل داخــل الموقــع التعليمــى لســباحة الصــدر ليشــم  
التفاعـــل  المـــتعلم والمعلـــم، التفاعـــل بـــين المـــتعلم وواجهـــةالتفاعـــل بـــين والمحتـــوى، التفاعـــل بـــين المتعلمـــين، 

  .الرسومية، وفيما يلى وصف تفصيلى لكل نوع من هذه التفاعالت
  :التفاعل بين المتعلم والمحتوى -أ

  :راعت الباحثة عدة اساليب للتفاعل وهى  
  اإلبحار(التجول بين صفحات المحتوى للموقع.(  
 اإلجابة عن أسئلة التقويم الذاتى.  
 إستخدام محركات البحث.  

  :التجول بين صفحات الموقع -1
راعـــت الباحثـــة عنـــد تصـــميم صـــفحات الموقـــع أن تحتـــوى علـــى شـــريط أدوات فـــى يمـــين الصـــفحة،   

  .بحيث تستطيع الطالبة بواسطته التنقل بين وحدات الموقع

  :اإلجابة عن أسئلة التقويم الذاتى -2
ذاتى تقــديم تغذيــة راجعــة فوريــة إلســتجابة الطالبــة دون راعــت الباحثــة عنــد تصــميم أســئلة التقــويم الــ  

فعنـــدما تجيـــب الطالبـــة إجابـــة صـــحيحة علـــى أحـــد األســـئلة تظهـــر لهـــا رســـالة تخبرهـــا بصـــحة تـــدخل المعلـــم 
الســؤال التــالى، امــا فــى حالــة مــا إذا أجابــت الطالبــة إجابــة خطــأ فيجــب أن تظهــر لهــا  ويمكنهــا اإلنتقــال إلــى

جــوع إلــى الــدرس الــذى يمكنهــا مــن هــا، وتوضــيح اإلجابــة الصــحيحة وأن عليهـا الر رسـالة تخبرهــا بخطــأ إجابت
  .جابة الصحيحةاإل
  :إستخدام محركات البحث -3
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داخل الموقع التعليمى وذلك حتى تتيح للطالبة من  Googleقامت الباحثة بتصميم محرك البحث 
المعلومـــات المرتبطـــة بســـباحة يمكـــن الطالبـــة مـــن البحـــث عـــن التفاعـــل مـــع المحتـــوى بشـــكل مباشـــر، حيـــث 

  .الصدر
  :التفاعل بين المتعلمين -ب

  )التفاعل(تفاعل الطالبات مع بعضهن من خالل البريد اإللكترونى، أو من خالل منتدى المناقشة   
  :التفاعل بين المتعلم والمعلم -جـ

  .منتدى المناقشةكذلك من األدوات التى حققت التفاعل بين المعلم والمتعلم البريد اإللكترونى،   
  :التفاعل بين المتعلم وواجهة التفاعل الرسومية -د

هـو كـل مـا تـراه الطالبـة  Graphical User Interfaceتقصـد الباحثـة بواجهـة التفاعـل الرسـومية   
كـاألزرار والقـوائم واإلرتباطـات، وقامـت الباحثـة بتصـميم األزرار من عناصر رسومية على شاشة الكمبيـوتر 

توب على كل زرار إسـم الصـفحة، ومـن وظائفهـا عـرض المثيـرات المختلفـة علـى المسـتخدم بحيث يكون مك
وٕاســتقبال إســـتجابته، وتقـــديم التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة وذلـــك كمـــا فـــى التقـــويم الـــذاتى، وهنـــاك ايضـــًا التفاعـــل 

  .النصى كما يحدث عند كتابة كلمة المرور، البريد اإللكترونى وكذلك كما فى محركات البحث

  
  )7(شكل رقم 

  أزرار وقوائم
  :مرحلة اإلنتاج: ثالثاً 

  : وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات هى
  :تحديد لغات البرمجة المناسبة -
  لغةHTML لبناء صفحات الموقع. 

  برنـــامج الــــDream weaver  مهـــارات فـــى البرمجـــة ) المصـــمم(حيـــث انـــه ال يتطلـــب مـــن الباحثـــة
 .يستخدم هذا البرنامج لتأليف صفحات الويب

  ـــ إلضــفاء عنصــر التفاعليــة علــى الموقــع فمــن خاللهــا يســتخدم منتــدى المناقشــة، البريــد  PHPلغــة ال
 .اإللكترونى

  
 

  :ربط الموقع بخدمات اإلنترنت -



 - 90  -

بعـدد مـن الخـدمات التـى تفعـل تعامـل الطالبـات مـع مـواده، ومـن ربطت الباحثـة الموقـع التعليمـى 
  .دى المناقشة، البريد اإللكترونى، محركات البحثتتلك الخدمات من

 :كتابة النصوص -

الخاصـــة ) الكلمـــات(وتـــم إســتخدامه لمعالجـــة النصــوص  Microsoft Word 2003برنــامج 
  .بالموقع

  :إدراج الصور الثابتة والرسومات التخطيطية -
تــم إســتخدام هــذا البرنــامج فــى إعــداد مجموعــة مــن  Adobe Photoshop 7.0 MEبرنــامج 

بعــض الصــور والرســوم وتركيباتهــا، وٕاســتخدمته الباحثــة ايضــًا والتوضــيحية ومعالجــة  الرســوم التخطيطيــة
ـــامج  ـــأليف هـــذه الصـــفحات علـــى الويـــب بواســـطة برن  Dreamفـــى تصـــميم صـــفحات الموقـــع قبـــل ت

weaver.  
 :م المتحركة وٕادراجهاتصميم الرسو  -

إســـتخدمته الباحثـــة لتصـــميم الرســـوم والصـــور  Adobe Image Ready 7.0 MEبرنـــامج 
  .المتحركة وٕادراجها على الموقع

  :إدراج الفيديو -
إســتخدمت الباحثــة هــذا البرنــامج فــى معالجــة الفيــديو وتقطيعــه والتعــديل  Movie Makerبرنــامج 

  .لموسيقى كخلفية للفيديو المستخدمفيه بما يتناسب مع المحتوى، كذلك إلدراج مقطوعات من ا
  :تحويل الفيديو إلى فالش -

هو برنامج تحويـل ملفـات الفيـديو إلـى فـالش حيـث قامـت الباحثـة  Vedio2SWF 1.010برنامج 
  .تقطيع الفيديو ومعالجته بتحويله إلى فالش وذلك للتقليل من حجم الفيديو لرفعه على الموقعبعد 

  :إدراج بعض الفالشات داخل الموقع -
إســتخدمت الباحثــة هــذا البرنــامج إلدراج بعــض الفالشــات التــى تعطــى شــكل ســريع  Flashبرنــامج 

  .وجذاب والتى جملت من شكل الموقع

  :اإلبحار داخل الموقع
الموقـع إلى حريـة التجـول والسـير داخـل لتعليمى لسباحة الصدر موقع اال داخلتهدف نظم المالحة 

مـــراد ال مـــن التنقـــل بحريـــه بـــين المصـــادر المعروضـــة للبحـــث عـــن المعلومـــات طالبـــةتمكـــين الو  التعليمـــى
 خاصــة تنظــيم محطــات المعلومــات بطريقــة تســهل الوصــول إليهــا،فقــد قامــت الباحثــة ب، مشــاهدتها وتعلمهــا

لـى النقـاط إ ةر مـن محطـة ألخـرى، وٕامكانيـة العـودالمحطـات التـي تربطهـا عالقـة بحيـث توضـح اتجـاه السـي
التى إتبعتهـا أدوات اإلبحار  منو  ،امكانه طالبةفقد الت دون أن لموقعالمرجعية، واستخدامها من أي مكان با

وغيرهــا، وقــد  تظهــر علــى الشاشــة و عناصــر رســومية و خطيــة التــى بصــريهاليقونــات األو زرار األالباحثــة 
  :فى تصميم الموقع التعليمى وهى Hypermedia راعت الباحثة خصائص الهيبرميديا 
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 خاللــــه الوصــــول المباشــــر للمعلومــــات الــــذى يمكــــن مــــن Hyperاســـتخدام الــــنص الفــــائق أو النشــــط  .1
خاللــه الرجــوع إلــى نقــاط ســابقة أو المطلوبــة دون الحاجــة إلــى البحــث فــى الصــفحات كمــا يمكــن مــن 

   0قفز مباشرة إلى مواضع متقدمة ال
  . Pathsوالمسارات  Links الوصول غير الخطى للمعلومات و يتم ذلك من خالل االرتباطات .2
   0المعلومات المرتبطة بالمحتوى  استخدام الوصالت أو االرتباطات و هى التى ترشد المتعلم إلى .3
وهى عبارة عن قطع منفصلة من المعلومـات ، التـى ربمـا تأخـذ شـكل  Nodesالمفردات المعلوماتية  .4

بعملية وصل قطع المعلومـات  Linksالنص أو الرسوم أو الصوت أو الفيديو بينما تقوم االرتباطات 
   0شكل شبكة من المعلومات مع بعضها البعض لت

ين كميـــات ضـــخمة مـــن بيئـــة معلومـــات الوســـائط المتعـــددة حيـــث يمكـــن ألنظمـــة الوســـائط الفائقـــة تخـــز  .5
موع والصـــــورة الثابتـــــة أو المعلومـــــات فـــــى أشـــــكال متنوعـــــة تشـــــمل الـــــنص المكتـــــوب والصـــــوت المســـــ

   0ةالمتحرك
  :مرحلة التجريب: رابعاً 

تهدف هذه المرحلة إلى فحص الموقع بعد تصـميمه والتأكـد مـن صـالحيته للتطبيـق علـى الطالبـات     
علــى اإلنترنــت، وقــد مــرت هــذه المرحلــة بخطــوتين رئســيتين  وذلــك قبــل رفــع الموقــع) عينــة البحــث التجريبيــة(

  :من عمليتى التقويم هما

 تقويم خارجى ويهدف إلى:  
خصصــين فــى مجــال تكنولوجيــا مــن قبــل مجموعــة مــن المت المقتــرحتقــويم الموقــع  ٍإســتمارةتطبيــق     

افرهــا فــى المواقــع وذلــك بهــدف التعــرف علــى مــدى مراعــاة الموقــع للمعــايير التــى يجــب تو ) 8(مرفــق التعلــيم 
  .التعليمية

المقتــرح الخــاص بســـباحة م الموقــع التعليمـى ـتقييــ تمارة إســتطالع آراء الخبــراء نحـوـإسـ -
 ):8(الصدر مرفق 

تقييم الموقع التعليمى  نحو فى تكنولوجيا التعليم الخبراء إلى إستطالع آراءستمارة اإل تهدف
تامى "المقترح الخاص بتعلم سباحة الصدر، وذلك من خالل نموذج تقييم المواقع التربوية من إعداد 

  :وهماحيث يتكون من أربع محاور على التوالى  )Tammy Payton" (بايتون
  .  خمسة عبارات :المحتوى  -2.                ست عبارات :التصميم  - 1
  .خمسة عبارات :المصداقية  -4.        خمسة عبارات :الفنية العناصر  - 3

) 29(ممتاز، جدول ) 5(ضعيف، الرقم  .)1(حيث الرقم  تقدير خماسى ويتم إبداء الرأى وفق
  .يوضح ذلك

  )29(جدول 
  األهمية النسبية إلستطالع آراء الخبراء فى نموذج تقييم الموقع 
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  التعليمى المقترح الخاص بسباحة الصدر
  5= ن

  العبــــارات  العنصر  م
الوزن   اإلســتجابـات

  النسبى
األهمية 
  ضعيف  مقبول  جيد  جيدجدا  ممتاز  النسبية

1 

يم
صم

لتـ
ا

  

المالحة جيدة والروابط واضحة ويمكن -1
  %80  20  -  -  2  1  2 اإلنتقال من صفحة ألخرى بسھولة

الموقع تفاعلى بحيث يشارك الزائر فى -2
  %76  19  -  -  2  2  1 .الموقع

يستخدم الموقع تنسيق الصفحة -3
المناسب، والصفحات ليست طويلة 

 .بشكل مبالغ فية
1  1  3  -  -  18  72%  

  %84  21  -  1  -  1 3 .يمكن إيجاد المعلومات بسھولة -4
ھذا الموقع جذاب من الناحية الجمالية -5

حيث يستخدم األلوان والرسوم 
 .بشكل جيد)الجرافيكس(

2  1  1  1  -  19  76%  

الموقع متناغم جماليا حيث أن ألوان ھذا -6
  %88  22  -  -  1  1  3 .النص والخلفيات غير متضاربة

2 

ى
ـو
حتـ
لم
ا

  

  %92  23  -  -  -  2 3 .الموقع له عنوان مناسب -1
  %68  17  -  1  2  1 1 .ھناك روابط  للمصادر اإلضافية -2
  %84  21  -  -  1  2 2 .المعلومات مفيدة -3
المحتوى غنى ويحتمل مراجعته -4

  %88  22  -  -  1  1  3 .بإنتظام

مدى مقارنة محتوى الموقع بمحتويات -5
  %68  17  -  1  2  1  1 .المواقع الشبيھة به

3 

ـة
فني
 ال
صر

عنا
ال

  

  %64  16  -  2  1  1 1 .كل الروابط تعمل -1
يستخدم الجرافيكس الكبيرة ويمكن -2

  %80  20  -  -  2  1  2 .تحميلھا بسھولة

ھناك صفحات بديلة متوافرة عند -3
  %68  17  1  -  1  2  1 .إستخدام جرافيكس أو إطارات ثقيلة

ا -4 ور لھ رائط  الص ور وخ ط الص رواب
  %88  22  -  -  1  1  3 .نصوص بديلة

يمكن العثور على معلومات مفيدة خالل -5
  %76  19  -  1  1  1  2 .ثانية30

4 

ـة
قي
دا
ص
لم
ا

  
يتم ذكر أسماء األشخاص وعناوين -1

  %68  17  1  -  2  -  2 .بريدھم اإللكترونى لإلتصال بھم

اإلعالن عن تاريخ آخر تحديث -2
  %80  20  -  -  2  1  2 .للصفحة

  %80  20  -  -  2  1 2 .الروابط كلھا حديثة -3
روابط المصادر مستخدمة لتطوير -4

  %76  19  -  -  2  2  1 .المحتوى

  %80  20  -  -  2  1 2 .يذكر إسم الكلية أو المعھد المضيف -5

آلراء الخبــراء فــى نمــوذج تقيــيم الموقــع التعليمــى المقتــرح األهميــة النســبية ) 29(يتضــح مــن جــدول 
وهــذا يعطــى مؤشــرًا علــى إتفــاق الخبــراء فــى %) 92 -%64(حيــث تراوحــت نســبة اإلتفــاق للخبــراء مــا بــين 

  .متغيرات تقييم الموقع التعليمى الخاص بسباحة الصدر

  داخلىتقويم   
إجراء التقـويم الـداخلى مـن خـالل التجربـة بـ قامـتبعد تعديل الباحثة للموقع بناء على آراء الخبراء،     

  .اإلستطالعية الثالثة

  :التجربة اإلستطالعية الثالثة
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نفــس مجتمــع البحــث طالبــات مــن ) 10(قامــت الباحثــة بــإجراء التجربــة اإلســتطالعية الثالثــة علــى 
إجـــراء  م بهـــدف2009/  22/2،  2/ 19الخمـــيس واألحـــد الموافـــق  يـــومى ،خـــارج عينـــة البحـــث األساســـيةو 

  :تقويم داخلى للتعرف على
 .مدى مناسبة الموقع لقدرات المبتدئين ومدى فهمهم وٕاستيعابهم له -

  .آرائهم فى مدى سهولة وصعوبة الموقع والمحتوى الذى يتضمنه -
 .التعرف على كفاءة الموقع لإلستخدام -

 .إكتشاف ما به من أخطاء فنية وٕامالئية أو إكتشاف أية مشكالت أخرى فى التصميم -

 . مدى وضوح الصور والفيديو وغيرها من وسائط -

 . Internet Explorer Or Netscapeإختبار الموقع خالل برامج تصفح اإلنترنت المختلفة مثل  -

 .المواقع المرتبطة بمحتوى الموقع قبل أن تتاح للطالبات Linksفحص إرتباطات  -

جــاهزًا الموقــع التعليمــى  ن، أصــبحتـى نتجــت عــن هــاتين المـرحلتيديالت المناســبة الوبعـد إجــراء التعــ
  .لإلستخدام والتطبيق على عينة البحث التجريبية

 Index.htmlوقــد قامــت الباحثــة باإلحتفــاظ بنســخة مــن تصــميم الموقــع فــى شــكله النهــائى كملــف 
، باإلضــافة إلــى حفــظ الملفــات األخــرى التــى تحتــوى علــى معلومــات الموقــع، وذلــك CDعلــى قــرص مــدمج 

الذى يستضـيف  Serverتجنبًا لضياع الجهد فى تخطيط وتصميم الموقع إذا حدثت مشكلة فنية فى الخادم 
  .الموقع

  :مرحلة العرض: سادساً 
لرفعــه علــى  CDبعــد إختيــار الباحثــة لمــدى صــالحية الموقــع للعــرض، قامــت بوضــع الموقــع علــى   

، فقـد إختـارت الباحثـة عنوانـًا للموقـع  http://www.zu.edu.egشبكة اإلنترنت من خالل موقع الجامعـة 
التعليمــى لســباحة الصــدر بحيــث يتســم بســهولة حفظــه مــن قبــل الطالبــة وكــذلك أن يمثــل هــذا العنــوان معنــى 

، د تعلمهـــــابالنســـــبة لهـــــا حتـــــى تتـــــذكره دون عنـــــاء، فقـــــد ســـــمى إســـــم الموقـــــع بإســـــم طريقـــــة الســـــباحة المـــــرا
http://www.zu.edu.eg/breaststroke/index.htm  حيث يحتوى الموقع علـى جـزئين همـا الجـزء ،

  .األول يحتوى على موقع الجامعة والجزء الثانى يحتوى على الموقع التعليمى المعد من قبل الباحثة
تحميـــل مـــواد الموقـــع التعليمـــى علـــى موقـــع الجامعـــة ليتـــاح لطالبـــات عينـــة البحـــث  وبعـــد ذلـــك يـــاتى  

  :التجريبية دراسته، مع مراعاة
  .ن الموقع بحاجة لتحديث معلوماته بصفة مستمرةأ -
  .حاجة الموقع إلى صيانة مستمرة، وبخاصة إلختبار اإلرتباطات وسرعة تحميل الصفحة -

، User name  تظهر صفحة األعضاء وهى لكتابة الـ URLوعند كتابة إسم الموقع فى الـ   
Password  عة التجريبية والباحثة والمشرفينالخاصة بكل طالبة من طالبات المجمو. 
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  )8(شكل رقم 

  تسجيل الدخول للموقع

  :وبذلك يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية حيث تحتوى على
  .قوائم يمنى -  .قوائم علوية -
  .قوائم يسرى -  .قوائم سفلية -

  :على تحتوىو  :القوائم العلوية: أوالً 
  .والتى من خاللها تستطيع الطالبة الرجوع إليها: الصفحة الرئيسية - 1
 .وهى تحتوى على نبذة تاريخية عن سباحة الصدر وتطورها فنيًا وتاريخياً : نبذة تاريخية - 2

 .وهى تحتوى على القانون الخاص بسباحة الصدر: القانون - 3

 .ويشتمل على المنتدى الذى يتفاعل من خالله الطالبات مع زمالئهن وأيضَا مع المعلم: التفاعل - 4

 .الخاص بالمعلم E-Mailوهو إلتصال الطالبات بالمعلم وهذا من خالل الـ : إتصل بنا - 5

هى جميع مكونات القوائم العلوية، وهى إلختصار الصعود إلـى أعلـى الصـفحة مـرة  :القوائم السفلية: ثانياً 
  .التعليمية كما فى تصميم الكثير من المواقعأخرة 

  :هذه القوائم على التحليل الفنى لسباحة الصدر وهى حتوىتو  :القوائم اليسرى: ثالثاً 
  .التنفس -4  .وضع الجسم -1
  .التوقيت والتوافق -5  .حركات الرجلين -2
    .حركات الذراعين -3

  :وهىوكل محور من هذه المحاور ينبثق منه محاور فرعية   
  .التسلسل الحركى -4  التحليل الفنى -1
  .األخطاء الشائعة -5  .التدريبات التعليمية -2
  .)التقويم الذاتى( إختبر معلوماتك -6  .التوجيهات الفنية -3

  :وتحتوى على: القوائم اليمنى: رابعاً 
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وهــى عبــارة عــن مجموعــة مــن مواقــع الســباحة الخاصــة بســباحة الصــدر التعليميــة والتــى  :مواقــع تمهــك -1
والمتـوفر علـى الموقـع  Googleيمكن الـدخول إليهـا مـن خـالل محـرك البحـث جوجـل 

  .التعليمى المقترح
الكتب العلمية فى مجـال السـباحة وكـذلك المواقـع الخاصـة بسـباحة الصـدر وتحتوى على  :بحثمراجع  -2

  .ساهمت فى إنتاج محتوى الموقع التعليمى المقترحوالتى 
  .وتحتوى على السادة الخبراء فى مجال السباحة : خبراء فى مجال السباحة -3

  .وفى المنتصف توجد فالشة ترحيب للدخول إلى الموقع  
   :مرحلة التقويم: سادساً 

  :وتهدف هذه المرحلة إلى
  .األهداف المرجوةقياس فاعلية الموقع عبر اإلنترنت فى تحقيق  - 1
 ).عينة البحث التجريبية(فحص الموقع بعد اإلستخدام الفعلى من قبل الطالبات  - 2

  :وذلك تمهيدًا لتطوير الموقع فيما بعد، ويتم ذلك من خالل ما يلى
  :تقويم تعلم الطالبات للموقع -أ

 كترونـــى، ومنتـــدى مشـــاركة الطالبـــات وتفـــاعلهم داخـــل الموقـــع، وذلـــك مـــن خـــالل إســـتخدام البريـــد اإلل
  .وغيرهاالمناقشة، 

 ختبار النهائى لمحتوى الموقع التعليمىأداء اإل. 

  :ويتم ذلك إعتمادًا على مايلى: تقويم الموقع عبر اإلنترنت -ب
  مالحظــة ســلوك الطالبــات خــالل دراســتهم للموقــع عبــر اإلنترنــت وتســجيل المشــكالت التــى تعترضــهم

  .أثناء الدراسة
 بهــدف مــنهم مقدمــة لكــل إســتمارةلبــات بشــكل مباشــر، وذلــك مــن خــالل إســتخالص مالحظــات الطا ،

 ).10(تقويم عناصر الموقع عبر اإلنترنت، مرفق 
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  ).11(البرنامج التعليمى المصمم من قبل الباحثة مرفق ) 5(
لمـدة ) 11(وحـدات تعليميـة مرفـق ) 10(قامت الباحثة بإعداد البرنامج التعليمى حيث إشتمل علـى   

دقيقـــة وذلـــك طبقـــًا لخطـــة ) 90(بواقـــع وحـــدة تعليميـــة فـــى األســـبوع، وزمـــن الوحـــدة التعليميـــة  ،ســـابيعأ )10(
وقامــت الباحثــة بــالتوزيع الزمنــى للمراحــل الفنيــة لســباحة الصــدر علــى البرنــامج التعليمــى، الدراســة بالكليــة، 

  .)30(، )29(وذلك ما يوضحه جدول 
  
  )29(جدول 
  لوحدة تعليميةالفترة الزمنية 

  الفتـرة الزمنيــة  المحتويــات  م
  ق5  .أعمال إدارية  1
  ق5  .إحماء عام  2
  ق15  .إعداد بدنى خاص  3
  ق15  مشاهدة الموقع التعليمى+ شرح المهارة من قبل المعلمة   4
  ق45  ).التطبيق العملى(الجزء الرئيسى   5
  ق5  .الختام  6

  ق90  المجمـــوع    

  )30(جدول 
  للمراحل الفنية لسباحة الصدرالتوزيع الزمنى 

  البرنامج التعليمىعلى 

  إلى  من  زمن الوحدة  عدد الوحدات  الفتـرة الزمنيــة  محتويات البرنامج  م
  90  1    م2009/  3/ 5  .وضع الجسم  1
  90  3  م2009/  3/ 26  م2009/  3/ 12  .حركات الرجلين  2
  90  2  م2009/  4/ 9  م2009/  4/ 2  .حركات الذراعين  3
  90  1    م2009/  4/ 16  .التنفس  4
  90  3  م2009/  5/  7  م2009/  4/ 23  .التوقيت والتوافق  5

نحـــو إســـتخدام الموقـــع  للطالبـــات إســـتطالع اآلراء واإلنطباعـــات الوجدانيـــة إســـتمارة) 6(
 :)9(مرفق  ىالتعليم

  : الخطوات التاليةفى بناءه على  تواعتمد ثةمن تصميم الباح ى إستمارةوه
  :مارةهدف االست -1
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فـى   التعليمـى الموقـعستخدام إتجاه  الطالباتوقد تمثل هذا الهدف فى التعرف على أراء وانطباعات 
  .سباحة الصدرتعلم 

  : تمارةصياغة مفردات االس -2
ــ تقامــ وذلــك بصــورة ، )9(مرفــق  مفــردة) 19(وقــد بلــغ عــددها  مارةبصــياغة مفــردات االســت ةالباحث

أن تكـــون المفـــردات بســـيطة ومفهومـــة  توجـــود مفـــردات موجبـــة وأخـــرى ســـالبة، وقـــد راعـــ يـــةمبدئيـــة ومراع
  .ومحددة لتؤدى إلى الحصول على بيانات دقيقة

  :مارةختيار المفردات الصالحة لالستا -3
) 1(مرفـق  فى مجـال علـم الـنفس الرياضـىخبراء  )3( على مارةبعرض مفردات االست ةالباحث تقام

عشـــر  ةأربعــ) 14 (ولعمــل التعــديالت الالزمــة حيـــث وافقــوا علــى  مارةالصــالحة لالســـتيــار المفــردات الخت
  )14،  10 ، 7 ، 5،  2(، وتم حذف المفردات التالية مفردة

  : مارةالصورة النهائية لالست -4
، 1(تم وضـع المفـردات فـى صـورتها النهائيـة بطريقـة عشـوائية، فوقعـت المفـردات الموجبـة فـى أرقـام 

 )9(مرفـق  )14، 13، 9، 7، 5(أما المفردات السالبة فكانت  )12، 11 ،10، 8 ،6، 4، 3، 2
وفـق ميـزان  مارةإبـداء الـرأى نحـو عبـارات االسـتب طالبـةاسـتجابات لكـل مفـردة ، وتقـوم كـل  ثـالثوتم وضع 
  :كاآلتى تقدير ثالثى

  :بالنسبة للمفردات الموجبة كما يلى
  ، " درجة واحدة"ال  –"  درجتان"  حد ما إلى –" ثالث درجات"  نعم

  : وبالنسبة للمفردات السالبة كما يلى
  ". ثالث درجات"  ال أوافق  –"  درجتان"  إلى حد ما -"  درجة واحدة"  نعم

  :مارةتجربة االست -5
  .قامت الباحثة بتجربة اإلستمارة على التجربة اإلستطالعية الرابعة  

  التجربة اإلستطالعية الرابعة
ن طالبــات مــن مجتمــع البحــث ) 10(قامــت الباحثــة بــإجراء التجربــة اإلســتطالعية الرابعــة علــى  وم

 2/ 23يومى اإلثنين والخمـيس الموافـق ، بتطبيق وحدتين من وحدات البرنامج خارج عينة البحث األساسية
ومــدى فهــم  اآلراء واإلنطباعــات الوجدانيــة إســتمارة مفــرداتمــدى وضــوح لتجربــة وذلــك  ،م2009/ 2/ 26، 

  .مارةتحديد صدق وثبات االستو وكذلك الختبار درجة واقعية المفردات  لها الطالبات
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  : مارةالمعامالت العلمية لالست -6
  : وضوح العبارات -أ

  .وفهمها مارةالعبارات المستخدمة فى االست على وضوح طالباتدلت إجابات ال
  : مارةصدق االست -ب

المحتــــوى، وصــــدق االتســــاق  صــــدق" باســــتخدام عــــدة طــــرق إليجــــاد الصــــدق وهــــى  ةالباحثــــ تقامــــ
   -:"الداخلى

  :صدق المحتوى )1(
فيمـا  مارةللتعـرف علـى صـدق االسـت علـم الـنفس الرياضـى على خبراء فى مجال مارةتم عرض االست

اســتبعاد علــى المحتــوى حيــث تــم % 100وضــع مــن أجلــه، وقــد أشــارت النتــائج إلــى اتفــاق الخبــراء بنســبة 
  .)9(مرفق  عشر مفردة أربعة) 14(مفردات وأصبح المقياس يتضمن  خمسة) 5(

  

 : صدق االتساق الداخلى) 2(

معامــل االرتبــاط بــين  وذلــك بغــرض إيجــاد لإلســتمارة االتســاق الــداخلى قامــت الباحثــة بحســاب صــدق
الســـابق (ســـتطالعية الرابعـــة ككـــل وذلـــك علـــى العينـــة اإل مارةدرجـــة كـــل مفـــردة وبـــين مجمـــوع درجـــات االســـت

  :يوضح ذلك) 31(، والجدول رقم )ذكرها
  )31(جدول رقم 

  والخاص اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان  معامالت
  نحو إستخدام الموقع التعليمى الطالبات ٕانطباعاتو  راءبإستطالع آ

  10= ن
  معامل الصدق الداخلى  رقم العبارة  معامل الصدق الداخلى  رقم العبارة

1  0.685  8  0.672  
2  0.834  9  0.874  
3  0.883  10  0.766  
4  0.850  11  0.685  
5  0.850  12  0.729  
6  0.653  13  0.692  
7  0.692  14  0.850  
  0.632=  0.05الجدولية عند مستوى داللة " ر"قيمة 

ســتمارة عبــارات اإل أن قــيم معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن) 31(يتضــح مــن جــدول     
وجميعهـا دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى ) 0.883 – 0.653(قد تراوحـت مـا بـين  والدرجة الكلية لإلستمارة

  ).0.5(داللة 
   :تمارةثبات االس -جـ  
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 SPSSمعامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  بطريقة ثبات اإلستمارة حسابب قامت الباحثة  
معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه ضعيف ب احسوالذي من خالله يتم 

 Alpha if) قيم العمود ةقارن، وتم م 0.941، حيث وجد أن قيمة معامل الثبات ألفا يساوى أو سالب

Item Deleted)  الثبات بقيمة معامل (Alpha)  جد أي قيمة أكبر من قيمة ألفاولم تو (Alpha) ما م
نحو إستخدام الموقع  الوجدانية آراء وٕانطباعات الطالبات وأن إستمارة عبارات اإلستمارةيدل على ثبات 

  :يوضح ذلك) 32(التعليمى ذو معامل ثبات عالى، وجدول رقم 
  

  )32(جدول رقم 
   راءإستطالع آ مارةستإلبطريقة ألفا كرونباخ  الثبات معامل
  نحو إستخدام الموقع التعليمى الطالبات ٕانطباعاتو 

  10 =ن
  معامل ألفا كرونباخ  رقم العبارة  معامل ألفا كرونباخ  رقم العبارة

1  0.939  8  0.940  
2  0.935  9  0.934  
3  0.934  10  0.936  
4  0.934  11  0.939  
5  0.934  12  0.938  
6  0.940  13  0.939  
7  0.939  14  0.934  

إستمارة إستطالع آراء الطالبات حول تفاعلهم مع الموقع التعليمى المقتـرح، نقـال عـن  )7(
  .)10(مرفق  )13)(م2006(إيهاب فهيم 

تهـــدف اإلســـتمارة إلـــى التعـــرف علـــى آراء طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد إتمـــام تعلمهـــم ســـباحة 
أربعــين ) 40(الموقــع التعليمــى وقــدرتهم علــى التحصــيل، وتحتــوى هــذه اإلســتمارة علــى  مــن خــاللالصــدر 

عبــارة يقــاس بهــا مــدى تفاعــل طالبــات المجموعــة التجريبيــة مــع الموقــع التعليمــى وقــد تــم التأكــد مــن صــدق 
  .يوضح ذلك) 33(اإلستمارة بعرضها على خمسة خبراء فى مجال تكنولوجيا التعليم وجدول 
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  )33(جدول 
  ء الخبراء فى عبارات تفاعل طالبات ار الوزن النسبى واألهمية النسبية آل

  التجريبية مع الموقع التعليمى المقترح المجموعة
  5= ن

  العبـــارات  م
الوزن   اإلستجابات

  النسبى
األهمية 
  ال  إلى حد ما  نعم  النسبية

  %86.67  13  -  2  3  .المعلومات المعروضة بالموقع دقيقة  1
  %80  12  1  1  3  .المعلومات معروضة بأسلوب موضوعى متوازن  2
  %86.67  13  -  2  3  .جودة الموقع عند مقارنته بالمواقع المشابهة  3
  %73.33  11  1  2  2  .يقدم الموقع شئ فريد عن سباحة الصدر  4
  %80  12  1  1  3  .مواد الموقع تغطى بالشكل الكافى  5
  %86.67  13  -  2  3  .حداثة المعلومات المتوافرة بالموقع  6
  %93.33  14  -  1  4  .الموقع مناسب للجمهور المستهدف  7
  %80  12  1  1  3  .المعلومات مكتوبة بشكل جيد  8
  %93.33  14  -  1  4  .إستقرار اإلتصال بالموقع  9

  %86.67  13  -  2  3  .جودة صيانة وتحديث الموقع  10
  %73.33  11  1  2  2  .يخبرنا الموقع بآخر موعد تم فية التحديث  11
الــــروابط الخاصــــة بمواقــــع أخــــرى داخــــل الموقــــع التعليمــــى   12

  %73.33  11  1  2  2  .تعمل بشكل جيد

  %80  12  1  1  3  .التنقل فى الموقع يسهل إيجاد المعلومات المطلوبة  13
  %86.67  13  -  2  3  .الموقع يتطلب أى برمجيات أو برامج إضافية  14
  %80  12  1  1  3  .وأسلوب المالحةبناء الموقع متميز فى تحديد المحتوى   15
  %86.67  13  -  2  3  .تقييم الموقع  16
  %93.33  14  -  1  4  .إعادة إستخدام المحتوى التعليمى الموجود  17
) الجــرافيكس(عناصــر الرســوم والصــور الثابتــه والمتحركــة   18

  %86.67  13  -  2  3  .تضيف قيمة للموقع

  %93.33  14  -  1  4  .جودة أسلوب المالحة  19
 ـيمكننـــــى التعـــــرف علـــــى محتـــــوى الموقـــــع مـــــن عنـــــوان الـــــ  20

URL.  3  2  -  13  86.67%  

  %80  12  1  1  3  .المعلومات حديثة وحقيقية ومؤكدة  21
تحقــــــق الصــــــفحة الرئيســــــية التكامــــــل التــــــام بــــــين أجزائهــــــا   22

  %73.33  11  1  2  2  .والمصداقية كمصدر للمعلومات

  %80  12  1  1  3  .يمكنك إيجاد اإلجابة على أسئلتك وتحفظاتك  23
  %73.33  11  1  2  2  .جودة المعلومات داخل الموقع  24
  %86.67  13  -  2  3  .درجة الفصل بين المحتوى والعرض  25
  %93.33  14  -  1  4  .سهولة وصول المستخدم للموقع وسهولة اإلستخدام  26
  %86.67  13  -  2  3  .إدارة الموقع بشكل جيد  27
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 )33(تابع جدول 

الوزن   اإلستجابات  العبـــارات  م
  النسبى

األهمية 
  ال  إلى حد ما  نعم  النسبية

  %93.33  14  -  1  4  .جودة الخدمات والدعم الفنى عبر الموقع التعليمى  28
  %80  12  1  1  3  .وفرة المعلومات وحداثتها داخل الموقع  29
  %86.67  13  -  2  3  .فرص اإلتصال بالزمالء والمعلم بالبريد اإللكترونى  30
  %93.33  14  -  1  4  .الرقابة على الموقع  31
  %80  12  1  1  3  .اإلستفادة من األراء والمقترحات المطروحة  32
اإلحساس بالمساواة داخل الموقع والقـدرة علـى إبـداء الـرأى   33

  Dig Chat.  2  2  1  11  73.33%من خالل 

  %86.67  13  -  2  3  .السرعة فى الرد اإليجابى عن إستفسارات الطالبات  34
  %80  12  1  1  3  .الترابط والتفاعل مع الزمالء والمعلم داخل الموقع  35
  %93.33  14  -  1  4  .اإلستفادة من محركات البحث  36
  %73.33  11  1  2  2  .اللقاءات والتواصل داخل الموقع  37
إســــتخدام اللغـــــة العربيــــة فـــــى كتابــــة الرســـــائل والــــرد علـــــى   38

  %93.33  14  -  1  4  .اإلستفسارات واألراء نحو موضوع معين

  %86.67  13  -  2  3  .كتابة الرد والتواصل من خالل المنتدى التعليمى  39
الحصـــول علـــى اآلراء الخاصـــة بعلمـــاء التربيـــة الرياضـــية   40

  %93.33  14  -  1  4  .واإلستفادة منها

هميــة النســبية آلراء الخبــراء للعبــارات بإســتمارة اإلســتبيان والتــى تكشــف األ) 33(يتضــح مــن جــدول   
بمصـــداقية عـــن تفاعـــل طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة مـــع الموقـــع التعليمـــى المقتـــرح، حيـــث تراوحـــت نســـبة 

فـى متغيـرات وهذا يعطى مؤشـرًا علـى إتفـاق الخبـراء ) %93.33 -% 73.33(اإلتفاق للخبراء ما بين 
  .تمارة عبارات التفاعل مع الموقع التعليمى المقترحإس

  : بإجراء اآلتىقامت الباحثة قبل البدء فى تنفيذ تجربة البحث األساسية ) 8(
يـومى وتـم ذلـك شـة تمهيديـة تعريفيـة بـالموقع شـكل مناقعلـى  فـى جلسـتينالمجموعة التجريبيـة مقابلة  -أ

 :للتعرف على كيفيةم، 2009/ 3/ 2، 1 اناألحد، اإلثنين الموافق

  .الدخول إلى شبكة اإلنترنت -
  .مع الموقع التعليمىإيضاح الخطوات التنفيذية الالزمة للتعامل  -
  .إستخدام البريد اإللكترونى الخاص بالموقع وٕارسال وٕاستقبال الرسائل -
  ).التفاعل(إستخدام المنتدى  -
 .اإلبحار فى الموقع التعليمى -
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ى مجمـــوعتى البحـــث التجريبيـــة والضـــابطة فكـــرة مبســـطة عـــن ســـباحة الصـــدر والمتمثلـــة فـــإعطـــاء  - ب
مــن حيــث وضــع الجســم، ) التحليــل الفنــى(الحركــات األساســية لســباحة الصــدر تعــريفهم بكيفيــة أدء 

 .التوقيت والتوافق، التنفس، الذراعينحركات الرجلين، 

  :األساسية لبحثتنفيذ تجربة ا: خامساً 
  :القياس القبلى  - أ

لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة يومى الثالثـاء واألربعـاء  بإجراء القياس القبلىالباحثة  قامت  
 ثالثـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريسبواســـطة لجنـــة مـــن المحكمـــين مكونـــة مـــن  م،2009/ 3/ 4، 3الموافـــق 
  :فى المتغيرات التاليةبالقسم 
  ى لســباحة الصــدر مــن خــالل إســتخدام إســتمارة تقيــيم مســتوى األداء المهــار مســتوى األداء المهــارى

 ).5( مرفق )74()م1997" (وفيقة سالم"الخاصة بسباحة الصدر لـ 

 المصـمم مـن قبـل  التحصيل المعرفى لسباحة الصدر من خالل إسـتخدام إختبـار التحصـيل المعرفـى
 ).7(الباحثة مرفق 

، )34(وجــداول  وذلــك إليجــاد التكــافؤ بــين المجمــوعتين قبــل البــدء فــى تنفيــذ تجربــة البحــث األساســية، 
  .توضح ذلك )35(

  )34(جدول 
  داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

  )التكافؤ(فى مستوى األداء المهارى لسباحة الصدر 
  30= ن 

وحدة   مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس

المجموعة 
  التجريبية

المجموعة 
  قيمة  م ف  الضابطة

  ع  م  ع  م  "ت " 
1  

ـم
س
لج
ع ا
ض
و

  

م  -1 طحالجس ى س يابياً عل عه إنس ون وض يك
  .الماء

  0.38  0.02  0.13  0.65  0.11  0.66  درجة

ع  .2 ى وض دتين ف رجلين ممت ذراعين وال ال
وى  ى الق ا ف ة وظيفتھم ا بتأدي مح لھم يس

  .المركز للجسم
  0.24  0.01  0.12  0.64  0.10  0.65  درجة

ر  -3 م والنظ ع الجس ب م رأس مناس ع ال وض
  .لألمام وليس ألسفل

  0.10  صفر  0.19  0.61  0.10  0.61  درجة

2  

ـن
عيـ
را
لذ
ت ا
كا
حر

  

ين -1 ة الكف ع مواجھ اً م ذراعين امام رد ال ف
ين  ون العين ث تك ة، وبحي ارج بزاوي للخ

  .أسفل سطح الماء وليس الرأس
  0.38  0.02  0.15  0.18  0.14  0.20  درجة

  0.44  0.02  0.13  0.14  0.12  0.16  درجة  .مسك الماء بمواجھة الكفين للماء -2
م ألسفل وللخلف الشد  -3 بالذراعين للخارج ث

  .مع بقاء الكوعين أعلى من الكفين
  1.47  0.06  0.11  0.12  0.11  0.18  درجة

ة  -4 ة ضم قوي فل الصدر بحرك اء أس د الم ش
ان  ارب الكف ع تق وعين م ن الك ريعة م وس

  .متواجھين أسفل الوجه مباشرة
  0.93  0.04  0.13  0.15  0.10  0.19  درجة

ة  -5 ة الرجوعي اء الحرك طح الم فل س أس
ام  تقيمتين لألم ذراعين مس رد ال رة بف مباش

  .ودوران الكفان لمواجھة قاع الحمام
  0.44  0.02  0.11  0.18  0.14  0.20  درجة
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  )34(جدول تابع 

وحدة   مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس

المجموعة 
  التجريبية

المجموعة 
  قيمة  م ف  الضابطة

  ع  م  ع  م  "ت " 
3  

ـن
ليـ
رج
 ال
ت
كا
حر

  

ذراعين  -1 د ال دما تمت رجلين عن ة ال دأ حرك تب
  .وتخفض الرأس قليالً فى الماء

  0.15  صفر  0.12  0.15  0.12  0.16  درجة

دة  -2 اه المقع ين تج ثنى الركبتين لسحب الكعب
د  اق، وتباع اه الس دمين تج ى الق ع ثن م

  .الكعبين والركبتين قليالً 
  0.62  0.03  0.11  0.13  0.12  0.16  درجة

ن  -3 داخلى م ب ال طة الجان اء بواس ع الم دف
  .الساق والقدم بقوة

  0.78  0.03  0.11  0.15  0.13  0.18  درجة

ة  -4 ة كرباجي ة دائري ى حرك رجلين ف م ال ض
  .سريعة والوصول لوضع الطفو

  0.91  0.04  0.13  0.18  0.11  0.22  درجة

4  

س
فــ
لتن
ا

  

بض  -1 ق ق ن طري ى ع رأس ألعل ع ال ترف
  .عضالت الرقبة

  0.43  0.02  0.13  0.15  0.12  0.17  درجة

م  -2 ق الف ن طري ام ع ن األم نفس م ذ الت يؤخ
  .بسرعة

  0.68  0.03  0.13  0.12  0.14  0.15  درجة

إخراج الزفير تحت سطح الماء عند خفض  -3
د  ة الش اء مرحل اء أثن ى الم يالً ف رأس قل ال

  .وإمتداد الذراعين لألمام
  0.71  0.03  0.12  0.16  0.14  0.19  درجة

5  

ت 
قي
تو
ال

ق
واف
الت
و

  

اء تحت  -1 ذراعين ضغط الم عندما تبدأ ال
رجلين  دأ ال ھيق، وتب ذ الش در يؤخ الص
ى  طة الثن ة بواس ة الرجوعي ى الحرك ف

  .فى الركبتين

  0.96  0.01  0.12  0.14 0.12  0.15  درجة

ذراعين  -2 ين ضربات ال ليم ب التوقيت الس
  0.18  0.01  0.10  0.10 0.10  0.11  درجة  .والتنفس والرجلين بالزمن المناسب

  2.048=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين مجمــــوعتى البحــــث التجريبيــــه ) 34(يتضــــح مــــن جــــدول 

  .والضابطه، مما يدل على تكافؤهما فى هذه القياسات
  )35(جدول 

  داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية 
  )التكافؤ( التحصيل المعرفىوالضابطة فى 

  30 =ن 

وحدة   المتغيـر  م
  القياس

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  قيمة  م ف

  ع  م  ع  م  "ت " 
  0.56  0.67  3.22  17.40  3.26  18.07  درجة  التحصيل المعرفى  1

  2.048=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
بــــين مجمــــوعتى البحــــث التجريبيــــه  عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا) 35(يتضــــح مــــن جــــدول 

  .والضابطه، مما يدل على تكافؤهما فى هذه القياسات
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  :تطبيق تجربة البحث األساسية -ب
افؤ مجموعتى البحث  ة والضابطة(بعد أن تأكدت الباحثة من تك ق) التجريبي ة  قامت بتطبي تجرب

ى م 2009/ 3/ 5البحث األساسية فى الفترة من  ع  م7/5/2009إل ابيع ) 10(بواق رة واحدةأس أسبوعيا  م

ك  90لمدة  رة الواحدة وذل ة فى الم ةدقيق اً لخطة الدراسة بالكلي ى طبق ة البحث عل م تطبيق تجرب د ت ، وق

دى  امج التقلي ذ البرن د قامت بتنفي ة الضابطة فق ا المجموع ة أم ة التجريبي الشرح اللفظى وأداء (المجموع

  .)النموذج العملى

  :المجموعة التجريبية - 1

ى مجموعةخضعت  ة إل ى البحث التجريبي وى عل ذى يحت امج التعليمى وال ع التعليمى البرن  الموق

دة  أسابيع مرة واحدة) 10( بواقع )نمط التعلم المدمجب(المصمم من قبل الباحثة  ة فى  90أسبوعيا لم دقيق

  .المرة الواحدة

  : وقد راعت الباحثة مايلى

  الصدرق العملى لسباحة فى نفس المكان المخصص للتطبي الموقع التعليمىأن يكون مكان عرض. 

 توافر جھاز الـ Data- Show العملىمن الرؤية أثناء األداء  بيق حتى تتمكن الطالباتفى مكان التط 

ه  الصدرلسباحة  ذي يوجد ب ة الجزء ال ام السباحة لرؤي ة من حم وبذلك تتجنب الباحثة خروج الطالب

  .)التغذية الراجعة( ر لديھاقصو

دمج وفيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية  تعلم الم طبقت على المجموعة التجريبية مستخدمة ال

  :يوضح ذلك) 36(جدول ، و)التعلم اإللكترونى والتعليم التقليدى(فى التعلم 
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  : المجموعة الضابطة



 - 106 -

ةخضعت ال ابطة  مجموع امج الض دىللبرن ى( التقلي وذج العمل ى وأداء النم رح اللفظ ذى  )الش ال

ل المجموعة التجريبيي ابقة مث ة الس رة الزمني وم ة ولكن فى درس من خالل المحاضرات فى نفس الفت الي

ة، اة األس التالى من تطبيق المجموعة التجريبي م مراع د ت ليمةوق ة الس م  س العلمي نفس الشروط التى ت وب

   -:تم مراعاة التالى عند تنفيذ تجربة البحث، وأثناء التطبيق التجريبية إتباعھا مع مجموعة البحث

 ة التعليمية لتوحيد متغير التعلمقيام الباحثة بالعملي. 

  مجموعة دون األخرى بفارق التوقيتمراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر. 

 ز األدوات الالزمة ومكان التطبيقتجھي. 
  
  .يوضح ذلك) 37( لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة وجدول وفيما يلى عرض نموذج   
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  :القياس البعدى -ج
 م،2009/ 5/ 7يــوم الخمــيس الموافــق  تجربــة البحــث األساســية لتطبيــقبعــد إنتهــاء المــدة المحــددة   

 كل من إختبار التحصـيلالتجريبية والضابطة فى  قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية لمجموعتى البحث
/  5/ 10ان قيـــاس مســـتوى األداء المهـــارى لســـباحة الصـــدر فـــى يـــومى األحـــد واإلثنـــين الموافقـــ، المعرفـــى

  .م2009/  5/ 11م، 2009

إســتمارة مــدى تفاعــل الطالبــات مــع الموقــع  ،الوجدانيــةاآلراء واإلنطباعــات  إســتمارةثــم قامــت بقيــاس 
  .م2009/  5/ 11 يوم اإلثنين الموافق على المجموعة التجريبية التعليمى

  :المعالجات اإلحصائية: سادساً 
بعد اإلنتهاء من التطبيـق قامـت الباحثـة بتجميـع النتـائج بدقـة وجـدولتها ومعالجتهـا إحصـائيًا، حيـث   

  :للمعالجات اإلحصائية التالية )SPSS(إستخدمت الباحثة برنامج 
  .المتوسط الحسابى -
  .اإلنحراف المعيارى -
  .معامل اإللتواء -
  .لمجموعة واحدة )ت( إختبار -
  .معامل التميز -
  .ألفا كرونباخ -
  .النسبة المئوية -
  .معامل السهولة -
  .معامل الصعوبة -
  .لمجموعتين متساويتين )ت(إختبار  -
  ".لبيرسون"معامل اإلرتباط  -
  .2كا -

  



 

 

  )37(جدول 
  معدة بإستخدام التعلم المدمج لوحدة تعليمية نموذج 
  )التعليم التقليدى –التعلم اإللكترونى (

  :التاريخ                                                                                                                                                         األولى:       الوحدة
  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
    دفتر غياب  أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب -   التحية وأخذ الغياب  ق 5  أعمال إدارية  1

يئة وأداء تمرينات بدنية عامة لتھالجرى  -   ق 5  إحماء عام  2
  .الجسم

  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ بدنيا ألداء  - 
  المھارة

  
  

3  
  إعداد بدنى خاص

  ق15

ا(  - وف فتح ط -وق ات الوس ى ) ثب رأس عل ف ال ل
 .الجانبين بالتبادل

وف ( - ا  –وق رى خلف ا واألخ ادل ) ذراع عالي تب
 .وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا

 .الطعن جانبا) وقوف( -
 .أماماالطعن ) وقوف( -
 .قذف الرجلين خلفا مع فتحھما) جلوس على أربع( -
ع ) الذراعين عاليا –إنبطاح ( - تبادل رفع الرجلين م

  .رفع الذراع المقابلة

م العضالت  - ة معلومات ومعارف عن أھ أن تعرف الطالب
  .العاملة فى المھارة

 .أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة -
تقن الطالبأن  - ة ت ة إلطال ات المختلف ات أداء بعض التمرين

 .األجزاء المختلفة من الجسم المشتركة فى أداء المھارة
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء -

    

4  

شرح المھارة من  - 
ة  ل المعلم + قب

ع  اھدة الموق مش
  التعليمى

  ق15

ه  -  وم المعلم اء  تق ى الم م ف بشرح وضع الجس
ى  ع التعليم اھدة الموق م مش در ث باحة الص لس

   .للطالبات

  .أن تتذكر الطالبة ما شاھدته من معارف ومعلومات - 
ما شاھدته ما شرحته المعلمة وأن تقوم الطالبة بتنفيذ  - 

 .فى البرمجية التعليمية
ى  -  ة ف دريبات متدرج ام بت ة القي تطيع الطالب أن تس

 .ى مرحلة اإلتقانالصعوبة للوصول إل
 .أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء - 
 .أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد - 
  .أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تقع فيھا وتعديلھا - 
ز  -  أن تعرف الطالبة كيف تنمى جوانبھا العقلية كتركي

  ..اإلنتباه عند أداء مھارة الطفو

  جھاز كمبيوتر - 
  داتا شو - 

  لبرمجية التعليميةا - 

    
  
  
  

 

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق 45

م  ة بتطبيق  وضع الجسمتعل للمجموعة التجريبي
 منما شاھدوه مع المعلمة وفى الموقع التعليمى 

 :التدريبات المتدرجة التالية خالل
زالق  -  ى واإلن و األفق وض للطف اع الح ع ق دف

  .والذراعان داخل الماء 
  .حوض والذراعان عاليا واإلنزالقدفع قاع ال - 
دفع  - ة ت بطن والزميل ى ال ى عل و أفق طف

 .القدمين لإلنزالق األمامى
حب  - ة تس بطن والزميل ى ال ى عل و أفق طف

 .من الذراعين لألمام 
ى  -  دفع حائط الحوض للطفو واإلنزالق عل

  .البطن

  ق 5  الختام  6
ترخاء  ات إس ة  –تمرين ذ التحي  –أخ

  .اإلنصراف 
  .الطالبة إلى حالته الطبيعية  أن يعود جسم -
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -

    

 

-
10

2
 - 



 

 

  )38(جدول 
   الشرح اللفظى وأداء النموذج العملىمعدة بإستخدام لوحدة تعليمية نموذج 

  :ريخالتا                                                                                                                                                         األولى:       الوحدة
  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
    دفتر غياب  أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب -  التحية وأخذ الغياب  ق5  أعمال إدارية  1

  ق5  إحماء عام  2
وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -

  .الجسم
  

س الطالبة بعض التمرينات لتھيئ بدنيا ألداء أن تمار -
  المھارة

  

  

3  

  ق15  إعداد بدنى خاص

ا(  - ات الوسط -وقوف فتح ى ) ثب رأس عل لف ال
 .الجانبين بالتبادل

وف ( - ا  –وق رى خلف ا واألخ ادل ) ذراع عالي تب
 .وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا

 .الطعن جانبا) وقوف( -
 .الطعن أماما) وقوف( -
ى أرب( - وس عل ع ) عجل ا م رجلين خلف ذف ال ق

 .فتحھما
رجلين ) الذراعين عاليا –إنبطاح ( - ع ال تبادل رف

  .مع رفع الذراع المقابلة

م العضالت  - أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف عن أھ
  .العاملة فى المھارة

 .أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة -
اأن  - ات أداء بعض التمرين تقن الطالب ة ت ة إلطال ت المختلف

 .األجزاء المختلفة من الجسم المشتركة فى أداء المھارة
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء -

  

  

4  
ارة  - رح المھ ش

 من قبل المعلمة 
  ق15

اء   - ى الم م ف ه بشرح وضع الجس وم المعلم تق
وذج  ع أداء النم ات م در للطالب باحة الص لس

 .العملى

أثناء أداء النموذج العملى من أن تتذكر الطالبة ما شاھدته  -
  .قبل المعلمة والشرح

 .ما شرحته المعلمة أن تقوم الطالبة بتنفيذ  -
أن تستطيع الطالبة القيام بتدريبات متدرجة فى الصعوبة  -

 .للوصول إلى مرحلة اإلتقان
 .أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء -
 .ة إلى مستوى أداء جيدأن تصل الطالب -

    

    
  
  
  

 

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق45

 خالل منللمجموعة الضابطة  وضع الجسمتعلم 
 :التدريبات المتدرجة التالية

زالق  - ى واإلن و األفق وض للطف اع الح ع ق دف
  .والذراعان داخل الماء 

  .دفع قاع الحوض والذراعان عاليا واإلنزالق -
دمين طفو أفقى على ا - دفع الق ة ت بطن والزميل ل

 .لإلنزالق األمامى
ن  - ة تسحب م بطن والزميل ى ال ى عل و أفق طف

 .الذراعين لألمام 
ى  - زالق عل و واإلن وض للطف ائط الح ع ح دف

  .البطن
      .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية  -  اإلنصراف  –أخذ التحية –تمرينات إسترخاء   ق 5  الختام  6

-
10

4
 - 
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  الفصل الرابع
  ج ومناقشتهاـعرض النتائ

  :ج ـائـرض النتـع: أوال 
  )38(جدول 

  البعدىين القبلى و القياسمتوسطى بين  والنسبة المئوية لمقدار التقدم داللة الفروق
  الصدرفى مستوى األداء المهارى لسباحة  التجريبيهللمجموعه  

  15=   ن                                                                                 

  مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس البعدى  القياس القبلى 

  ت  ع ف  م ف
النسبة 
المئوية 
  ع  م  ع  م  % للتقدم

1  

سـم
الج

ضع 
و

  

لجسم يكـون وضـعه إنسـيابيًا علـى ا .1
  %22  17.19  0.05  0.21  0.09  0.88  0.11  0.66  .سطح الماء

والـــــرجلين ممتـــــدتين فـــــى  الـــــذراعين .2
ة وضــــــــــــع يســــــــــــمح لهمــــــــــــا بتأديــــــــــــ

  .وظيفتهما
0.65  0.10  0.88  0.07  0.23  0.06  14.34  35.38%  

وضـــع الـــرأس مناســـب مـــع الجســـم  .3
  %45.90  18.05  0.06  0.28  0.08  0.89  0.10  0.61  .والنظر لألمام وليس ألسفل

2  
يــن
راع
 الذ
ات
حرك

  

فــــرد الــــذراعين امامــــًا مــــع مواجهــــة  -1
بزاويـــــــة، وبحيـــــــث الكفـــــــين للخـــــــارج 

تكــــون العينــــين أســــفل ســــطح المــــاء 
  .وليس الرأس

0.20  0.14  0.83  0.11  0.63  0.09  28.55  315%  

مســــــــك المــــــــاء بمواجهــــــــة الكفــــــــين  -2
  418.75  25.25  0.10  0.67  0.11  0.83  0.12  0.16  .للماء

الشــد بالــذراعين للخــارج ثــم ألســفل  -3
وللخلــــف مــــع بقــــاء الكــــوعين أعلــــى 

  .من الكفين
0.18  0.11  0.84  0.11  0.66  0.15  17.20  366.67%  

شــــد المــــاء أســــفل الصــــدر بحركــــة  -4
ضم قوية وسريعة مـن الكـوعين مـع 
تقـــــــارب الكفـــــــان متـــــــواجهين أســـــــفل 

  .الوجه مباشرة
0.19  0.10  0.86  0.10  0.66  0.10  26.94  352.63%  

الحركـــــــة الرجوعيـــــــة أســـــــفل ســـــــطح  -5
ــــــــــذراعين  المــــــــــاء مباشــــــــــرة بفــــــــــرد ال

الكفـــــان مســـــتقيمتين لألمـــــام ودوران 
  .لمواجهة قاع الحمام

0.20  0.14  0.85  0.09  0.65  0.12  20.79  325%  

3  

يــن
رجل
ت ال

ركا
ح

  

تبــــدأ حركــــة الــــرجلين عنــــدما تمتــــد  -1
الــذراعين وتخفــض الــرأس قلــيًال فــى 

  .الماء
0.16  0.12  0.85  0.1  0.69  0.10  27.11  431.25%  

ثنى الركبتين لسحب الكعبين تجاه  -2
اه المقعــــــدة مــــــع ثنــــــى القــــــدمين تجــــــ

الســـاق، وتباعـــد الكعبـــين والـــركبتين 
  .قليالً 

0.16  0.12  0.86  0.9  0.70  0.09  29.28  437.5%  

ــــــع المــــــاء بواســــــطة الجانــــــب  -3 دف
  %366.67  23.48  0.11  0.66  0.09  0.84  0.13  0.18  .الداخلى من الساق والقدم بقوة

ضــم الــرجلين فــى حركــة دائريــة  -4
ــــــــة ســــــــريعة والوصــــــــول  كرباجي

  .لوضع الطفو
  

0.22  0.11  0.86  0.10  0.64  0.11  22.23  290.91%  
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 )38(جدول تابع 

  مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  
  القياس البعدى القياس القبلى

  ت  ع ف  م ف
النسبة 
المئوية 

  %للتقدم 
  ع  م  ع  م

4 

س
فــ
لتن
ا

  

ق -1 ترفع الرأس ألعلى عن طري
  %411.76  18.52  0.15  0.70  0.11  0.87  0.12  0.17 .قبض عضالت الرقبة

ن -2 ام ع ن األم نفس م ذ الت يؤخ
  %486.67  20.88  0.13  0.73  0.08  0.88  0.14  0.15 .بسرعةطريق الفم 

طح -3 ت س ر تح راج الزفي إخ
الماء عند خفض الرأس قليالً فى 
داد  ة الشد وإمت اء مرحل الماء أثن

 .الذراعين لألمام
0.19  0.14  0.85  0.12  0.65  0.12  20.31  347.37%  

وا 5
ت 
قي
تو
ال

ق
واف
لت

  

غط -1 ذراعين ض دأ ال دما تب عن
ذ  در يؤخ ت الص اء تح الم
ى  رجلين ف دأ ال ھيق، وتب الش
الحركة الرجوعية بواسطة الثنى 

 .فى الركبتين

0.15  0.12  0.78  0.06  0.62  0.12  19.98  420%  

ربات -2 ين ض ليم ب ت الس التوقي
رجلين  نفس وال ذراعين والت ال

 .بالزمن المناسب
0.11  0.10  0.77  0.08  0.66  0.10  26.43  600%  

   2.145=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
ـــة إحصـــائيا بـــين ) 38(يتضـــح مـــن جـــدول   القياســـين القبلـــى والبعـــدىمتوســـطى وجـــود فـــروق دال

أن النسـبة و  ،القيـاس البعـدىمتوسـط لصالح  الصدرداء المهارى لسباحة للمجموعة التجريبيه فى مستوى األ
، %290.91(، %) 45.90،% 22(بــــين مــــا قــــد تراوحــــت  لوضــــع الجســــمدم المئويــــة لمقــــدار التقـــــ

  .لدى المجموعة التجريبية لباقى مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر %) 600
  )39(جدول 

  البعدىبين متوسطى القياسين القبلى و  والنسبة المئوية لمقدار التقدم داللة الفروق
  لسباحة الصدرفى مستوى األداء المهارى للمجموعه الضابطة  

  15=   ن                                                                                 

  مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس البعدى  القياس القبلى 

  ت  ع ف  م ف
النسبة 

المئوية للتقدم 
  ع  م  ع  م  %

1  

سـم
الج

ضع 
و

  

الجســم يكــون وضــعه إنســيابيًا  -1
  %21.54  5.12  0.11  0.14  0.08  0.79  0.13  0.65  .ى سطح الماءعل

الــــذراعين والــــرجلين ممتــــدتين فــــى  -2
  %21.88  9.77  0.06  0.15  0.10  0.78  0.12  0.64  .ة وظيفتهماوضع يسمح لهما بتأدي

وضـــع الـــرأس مناســـب مـــع الجســـم  -3
  %26.23  6.14  0.10  0.17  0.10  0.77  0.19  0.61  .والنظر لألمام وليس ألسفل
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  )39(جدول تابع 

  مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
  القياس البعدى  القياس القبلى 

  ت  ع ف  م ف
النسبة 

المئوية للتقدم 
  ع  م  ع  م  %

2  

يــن
راع
 الذ
ات
حرك

  

فــــرد الــــذراعين امامــــًا مــــع مواجهــــة  .1
الكفـــــين للخـــــارج بزاويـــــة، وبحيـــــث 
تكـــون العينـــين أســـفل ســـطح المـــاء 

  .وليس الرأس
0.18  0.15  0.63  0.08  0.45  0.10  18.14  250%  

مســــــــك المــــــــاء بمواجهــــــــة الكفــــــــين  .2
  %342.86  21.92  0.08  0.48  0.07  0.62  0.13  0.14  .للماء

الشــد بالــذراعين للخــارج ثــم ألســفل  .3
وللخلـــف مـــع بقـــاء الكـــوعين أعلـــى 

  .من الكفين
0.12  0.11  0.56  0.06  0.44  0.08  20.06  366.67%  

ركــــة شــــد المــــاء أســــفل الصــــدر بح .4
ـــة وســـريعة مـــن الكـــوعين  ضـــم قوي
مع تقارب الكفان متـواجهين أسـفل 

  .الوجه مباشرة
0.15  0.13  0.61  0.10  0.45  0.08  21.62  306.67%  

الحركــــــة الرجوعيــــــة أســــــفل ســــــطح  .5
المـــــــــاء مباشـــــــــرة بفـــــــــرد الـــــــــذراعين 
ـــان  مســـتقيمتين لألمـــام ودوران الكف

  .لمواجهة قاع الحمام
0.18  0.11  0.63  0.11  0.45  0.10  17.79  250%  

3  

يــن
رجل
ت ال

ركا
ح

  

تبــــدأ حركــــة الــــرجلين عنــــدما تمتــــد  .1
الذراعين وتخفض الرأس قليًال فـى 

  .الماء
0.15  0.12  0.65  0.13  0.50  0.07  28.42  333.33%  

ثنى الركبتين لسحب الكعبين تجاه  .2
المقعـــــدة مـــــع ثنـــــى القـــــدمين تجـــــاه 
الســاق، وتباعــد الكعبــين والــركبتين 

  .قليالً 
0.13  0.11  0.59  0.08  0.45  0.05  31.93  353.85%  

ـــــــــب  .3 دفـــــــــع المـــــــــاء بواســـــــــطة الجان
  %300  26.31  0.07  0.45  0.12  0.60  0.11  0.15  .الداخلى من الساق والقدم بقوة

ضــــم الــــرجلين فــــى حركــــة دائريــــة  .4
كرباجيــة ســريعة والوصــول لوضــع 

  .الطفو
0.18  0.13  0.62  0.09  0.44  0.06  28.23  244.44%  

4  

س
تنفــ
ال

  
ــــع الــــرأس .1 ألعلــــى عــــن طريــــق  ترف

  %340  22.21  0.09  0.51  0.10  0.66  0.13  0.15  .قبض عضالت الرقبة
يؤخــــــذ التــــــنفس مــــــن األمــــــام عــــــن  .2

  %400  26.79  0.07  0.48  0.10  0.60  0.13  0.12  .طريق الفم بسرعة
إخـــراج الزفيـــر تحـــت ســـطح المـــاء  .3

عند خفض الـرأس قلـيًال فـى المـاء 
أثناء مرحلة الشد وٕامتداد الذراعين 

  .ماملأل
0.16  0.12  0.60  0.10  0.44  0.06  27.56  275%  

5  

فق
لتوا
 وا
يت
توق
ال

  

عنــدما تبــدأ الــذراعين ضــغط المــاء  .1
تحت الصدر يؤخذ الشهيق، وتبـدأ 
الــــــرجلين فــــــى الحركــــــة الرجوعيــــــة 

  .بواسطة الثنى فى الركبتين
0.14  0.12  0.53  0.09  0.39  0.07  22  278.57%  

التوقيـــــــت الســـــــليم بـــــــين ضـــــــربات  .2
والتنفس والرجلين بـالزمن  الذراعين
  .المناسب

0.10  0.10  0.52  0.08  0.42  0.09  18.55  420%  

   2.145=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
ـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطى القياســـين القبلـــى والبعـــدى ) 39(يتضـــح مـــن جـــدول  وجـــود فـــروق دال

وأن النسـبة لصالح متوسط القيـاس البعـدى، فى مستوى األداء المهارى لسباحة الصدر  ضابطةللمجموعة ال
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ـــــين  ، %) 26.23،% 21.54(المئويـــــة لمقـــــدار التقــــــدم بـــــين القياســـــين لوضـــــع الجســـــم قـــــد تراوحـــــت مـــــا ب
  .لباقى مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر لدى المجموعة الضابطة%) 420، 250%(

  )40(جدول 
  البعدىى القياسين القبلى و بين متوسط والنسبة المئوية لمقدار التقدم داللة الفروق

  .التحصيل المعرفى لسباحة الصدرفى مستوى  التجريبيهللمجموعه  
  15=   ن                                                                                 

  المتغيـر  م
  القياس البعدى  القياس القبلى

النسبة المئوية   ت    ع ف  م ف
  ع  م  ع  م  % للتقدم

  %133.13  29.50  5.42  41.27  4.95  72.27  3.23  31  التحصيل المعرفى  1

  2.145=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
ـــة إحصـــائيا بـــين م) 40(يتضـــح مـــن جـــدول  توســـطى القياســـين القبلـــى والبعـــدى وجـــود فـــروق دال

  .قياس البعدىللمجموعة التجريبيه فى مستوى التحصيل المعرفى ولصالح متوسط ال

  )41(جدول 
  البعدىبين متوسطى القياسين القبلى و  والنسبة المئوية لمقدار التقدم داللة الفروق

  .التحصيل المعرفى لسباحة الصدرفى مستوى للمجموعه الضابطة  
  15=   ن                                                                                 

  رالمتغيـ  م
  القياس البعدى  القياس القبلى

النسبة المئوية   ت    ع ف  م ف
  ع  م  ع  م  % للتقدم

  %113.98  23.97  5.61  34.73  5.03  65.20  3.93  30.47  التحصيل المعرفى  1

  2.145=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
ـــة إحصـــائيا بـــين م) 41(يتضـــح مـــن جـــدول  ن القبلـــى والبعـــدى توســـطى القياســـيوجـــود فـــروق دال

  .للمجموعة الضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى ولصالح متوسط القياس البعدى
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  )42(جدول 
  بين متوسطى القياسين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية  داللة الفروق

  فى مستوى األداء المهارى لسباحة الصدروالضابطة 
  30= ن                                                                                  

  مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر  م
المجموعة 
  التجريبية 

المجموعة 
  ت  م ف  الضابطة

  ع  م  ع  م

1  

سـم
الج

ضع 
و

  

  2.77  0.09  0.08  0.79  0.09  0.88  .جسم يكون وضعه إنسيابيًا على سطح الماءال .1
وضــع يســمح لهمــا الــذراعين والــرجلين ممتــدتين فــى  .2

  3  0.09  0.10  0.78  0.07  0.88  .اة وظيفتهمبتأدي
وضـــع الـــرأس مناســـب مــــع الجســـم والنظـــر لألمــــام  .3

  3.56  0.12  0.10  0.77  0.08  0.89  .وليس ألسفل

2  

يــن
راع
 الذ
ات
حرك

  

فـــرد الـــذراعين امامـــًا مـــع مواجهـــة الكفـــين للخـــارج  -1
بزاويـــة، وبحيـــث تكـــون العينـــين أســـفل ســـطح المـــاء 

  .أسوليس الر 
0.83  0.11  0.63  0.08  0.21  5.63  

  6.32  0.22  0.07  0.62  0.11  0.83  .مسك الماء بمواجهة الكفين للماء -2
ـــذراعين للخـــارج ثـــم ألســـفل وللخلـــف مـــع  -3 الشـــد بال

  8.46  0.28  0.06  0.56  0.11  0.84  .بقاء الكوعين أعلى من الكفين
شد الماء أسفل الصدر بحركة ضـم قويـة وسـريعة  -4

مـــع تقـــارب الكفـــان متـــواجهين أســـفل  مـــن الكـــوعين
  .الوجه مباشرة

0.86  0.10  0.61  0.10  0.25  6.93  
الحركــة الرجوعيــة أســفل ســطح المــاء مباشــرة بفــرد  -5

الذراعين مستقيمتين لألمام ودوران الكفان لمواجهـة 
  .قاع الحمام

0.85  0.09  0.63  0.11  0.23  5.98  

3  
يــن
رجل
ت ال

ركا
ح

  

تــد الــذراعين وتخفــض تبــدأ حركــة الــرجلين عنــدما تم .1
  4.67  0.20  0.13  0.65  0.1  0.85  .الرأس قليًال فى الماء

ثنى الركبتين لسحب الكعبين تجاه المقعدة مع ثنـى  .2
القــــدمين تجــــاه الســــاق، وتباعــــد الكعبــــين والــــركبتين 

  .قليالً 
0.86  0.9  0.59  0.08  0.27  8.89  

دفع الماء بواسطة الجانـب الـداخلى مـن السـاق  .3
  6.45  0.24  0.12  0.60  0.09  0.84  .والقدم بقوة

ضم الرجلين فـى حركـة دائريـة كرباجيـة سـريعة  .4
  6.68  0.24  0.09  0.62  0.10  0.86  .والوصول لوضع الطفو

4  

س
تنفــ
ال

  

ترفـــــــع الـــــــرأس ألعلـــــــى عـــــــن طريـــــــق قـــــــبض  -1
  5.56  0.21  0.10  0.66  0.11  0.87  .عضالت الرقبة

يؤخــــذ التــــنفس مــــن األمــــام عــــن طريــــق الفــــم  -2
  8.34  0.28  0.10  0.60  0.08  0.88  .بسرعة

إخراج الزفير تحـت سـطح المـاء عنـد خفـض  -3
الــــرأس قلــــيًال فــــى المــــاء أثنــــاء مرحلــــة الشــــد 

  .وامتداد الذراعين لألمام
0.85  0.12  0.60  0.10  0.24  6.24  

5  

فق
لتوا
 وا
يت
توق
ال

  

عنـــــدما تبـــــدأ الـــــذراعين ضـــــغط المـــــاء تحـــــت  -1
الصــــدر يؤخــــذ الشــــهيق، وتبــــدأ الــــرجلين فــــى 

ة الرجوعيـــــــــة بواســـــــــطة الثنـــــــــى فـــــــــى الحركـــــــــ
  .الركبتين

0.78  0.06  0.53  0.09  0.25  8.98  

التوقيت السليم بين ضربات الذراعين والتنفس  -2
  8.03  0.25  0.08  0.52  0.8  0.77  .والرجلين بالزمن المناسب

  2.048=  0.05الجدوليه عند مستوى داللة " ت " قيمة 
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متوسـطى القياسـين البعـديين لمجمـوعتى بـين  وجـود فـروق دالـة إحصـائيا) 42(يتضح من جـدول 
 القيـــاس البعـــدىمتوســـط لصـــالح  الصـــدرفـــى مســـتوى األداء المهـــارى لســـباحة  ضـــابطةالو  البحـــث التجريبيـــة

  .للمجموعة التجريبية
  )43(جدول 

  لتجريبية لمجموعتى البحث االبعديين بين متوسطى القياسين  داللة الفروق
  .فى لسباحة الصدرالتحصيل المعر فى مستوى  والضابطة

  30=   ن                                                                                 
  ع  م  ع  م  ت  م ف  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  المتغيـر  م
  3.88  7.07  5.03  65.20  4.95  72.27  التحصيل المعرفى  1

  2.048=  0.05لة الجدوليه عند مستوى دال" ت " قيمة 
ـــة إحصـــائيا بـــين م) 43(يتضـــح مـــن جـــدول  توســـطى القياســـين القبلـــى والبعـــدى وجـــود فـــروق دال

  .للمجموعة الضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى ولصالح متوسط القياس البعدى
  )44(جدول 

  اآلراء واإلنطباعات الوجدانية لطالبات المجموعة التجريبية نحو 
  فى تعلم سباحة الصدر إستخدام الموقع المقترح

 15= ن

  العبـــارات  م
الوزن   اإلســتجابات

  النسبى
األهمية 
  2كا  النسبية

  ال  إلى حد ما  نعم
82.22  37  3  2  10  التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على تركيز االنتباه أثناء األداء   1

%  7.60  
الـــــتعلم بواســـــطة اإلنترنـــــت ســـــاعدنى علـــــى معرفـــــه أجـــــزاء ســـــباحة   2

84.44  38  1  5  9  .درالص
%  6.40  

الــتعلم بواســطة اإلنترنــت جعلنــى اشــعر بالســعاده اثنــاء تعلــم ســباحه   3
95.56  43  -  2  13  .الصدر

%  8.07  
الــتعلم بواســطة اإلنترنــت ســاعدنى علــى تعلــم وفهــم النقــاط التعليميــه   4

86.67  39  1  4  10  .الخاصه بسباحه الصدر
%  8.40  

ى عنـــدى األمانـــة فـــى تعلـــم أجـــزاء الـــتعلم بواســـطة اإلنترنـــت لـــم ينمـــ  5
1  3  1  .سباحه الصدر

1  40  88.89
%  

11.2
0  

الــتعلم بواســطة اإلنترنــت جعلنــى اشــعر بجمــال االداء الحركــى فــى   6
86.67  39  1  4  10  .سباحه الصدر

%  8.40  
ــــم ســــباحة   7 ــــى حــــب تعل ــــم يســــاعدنى عل ــــتعلم بواســــطة اإلنترنــــت ل ال

86.67  39  2  2  11  .الصدر
%  

10.8
0  

البرمجيـــــة ســـــاعدنى فـــــى التعـــــرف علـــــى جوانـــــب ســـــباحة إســـــتخدام   8
88.89  40  1  3  11  .الصدر من معارف ومعلومات

%  
11.2

0  
تعليمـــى لســـباحه الصـــدر باســـتخدام اإلنترنـــت لـــيس مفيـــد ومضـــيعه   9

1  2  -  .للوقت
3  43  95.56

%  8.07  
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  )44(جدول تابع 
  العبـــارات  م

الوزن   اإلســتجابات
  النسبى

األهمية 
  2كا  النسبية

  ال  إلى حد ما  نعم
1
0  

ــــه مــــع  ــــى اشــــعر بالراحــــة والطمأنين ــــتعلم بواســــطة اإلنترنــــت جعلن ال
86.67  39  1  4  10  .زمالئى اثناء تعلم سباحه الصدر

%  8.40  
1
1  

اإلنترنــــت امكننــــى مــــن اكتشـــــاف اخطــــاء الــــزميالت والقــــدره علـــــى 
82.22  37  3  2  10  .تصحيحها طبقآ لألداء المثالى

%  7.60  
1
2  

برمجيه على تقبل النقد من الزميالت لوجود نموذج مـن ساعدتنى ال
  8.40  %80  36  4  1  10  .االداء المثالى تم رؤيته مسبقًا بالبرمجيه التعليميه

1
3  

الــــتعلم بواســــطة اإلنترنــــت لــــم يجعلنــــى أتعلــــم المســــئولية فــــى األداء 
84.44  38  9  5  1  .الفردى

%  6.40  
1
4  

الــزميالت عنــد تعلــم  اســتخدام البرمجيــه ال يســاعد علــى التعــاون مــع
1  2  2  .سباحه الصدر

1  39  86.67
%  

10.8
0  

  5.99=  0.05عند مستوى داللة  2كاقيمة 
وجــود فــروق دالـــة إحصــائيا بــين إســتجابات العينــة التجريبيــة فـــى اآلراء ) 44(يتضــح مــن جــدول 

  .واإلنطباعات الوجدانية نحو إستخدام اإلنترنت فى تعلم سباحة الصدر

  )45(جدول 
  لمجموعةا طالباتء ار نسبى واألهمية النسبية آلالوزن ال

  الموقع التعليمى المقترح تفاعلهم مع فىالتجريبية  
  15= ن

الوزن   تجاباتـاإلس  ــاراتــالعبـ  م
  النسبى

األهمية 
  ال  إلى حد ما  نعم  النسبية

  %84.44  38  2  3  10  .المعلومات المعروضة بالموقع دقيقة  1
  %77.77  35  3  4  8  .وب موضوعى متوازنالمعلومات معروضة بأسل  2
  %82.22  37  2  4  9  .جودة الموقع عند مقارنته بالمواقع المشابهة  3
  %82.22  37  3  2  10  .يقدم الموقع شئ فريد عن سباحة الصدر  4
  %80  36  3  3  9  .مواد الموقع تغطى بالشكل الكافى  5
  %86.67  39  1  4  10  .حداثة المعلومات المتوافرة بالموقع  6
  %77.77  35  3  4  8  .الموقع مناسب للجمهور المستهدف  7
  %80  36  3  3  9  .المعلومات مكتوبة بشكل جيد  8
  %86.67  39  1  4  10  .إستقرار اإلتصال بالموقع  9

  %84.44  38  2  3  10  .جودة صيانة وتحديث الموقع  10
  %82.22  37  1  6  8  .يخبرنا الموقع بآخر موعد تم فية التحديث  11
الخاصــــة بمواقــــع أخــــرى داخــــل الموقــــع التعليمــــى الــــروابط   12

  %75.56  34  3  5  7  .تعمل بشكل جيد

  %84.44  38  2  3  10  .التنقل فى الموقع يسهل إيجاد المعلومات المطلوبة  13
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  )45(جدول تابع 
الوزن   اإلسـتجابات  العبـــــارات  م

  النسبى
األهمية 
  ال  إلى حد ما  نعم  النسبية

  %71.11  32  5  3  7  .ى برمجيات أو برامج إضافيةالموقع ال يتطلب أ  14
  %80  36  2  5  8  .بناء الموقع متميز فى تحديد المحتوى وأسلوب المالحة  15
  %80  36  3  3  9  .تقييم الموقع  16
  %91.11  41  -  4  11  .إعادة إستخدام المحتوى التعليمى الموجود  17
 )الجــرافيكس(عناصــر الرســوم والصــور الثابتــه والمتحركــة   18

  %80  36  2  5  8  .تضيف قيمة للموقع
  %86.67  39  2  2  11  .جودة أسلوب المالحة  19
يمكننـــــى التعـــــرف علـــــى محتـــــوى الموقـــــع مـــــن عنـــــوان الــــــ   20

URL.  11  3  1  40  88.89%  
  %82.22  37  2  4  9  .المعلومات حديثة وحقيقية ومؤكدة  21
تحقــــــق الصــــــفحة الرئيســــــية التكامــــــل التــــــام بــــــين أجزائهــــــا   22

  %77.77  35  2  6  7  .كمصدر للمعلومات والمصداقية
  %80  36  2  5  8  .يمكنك إيجاد اإلجابة على أسئلتك وتحفظاتك  23
  %88.89  40  1  3  11  .جودة المعلومات داخل الموقع  24
  %91.11  41  1  2  12  .درجة الفصل بين المحتوى والعرض  25
  %91.11  41  1  2  12  .سهولة وصول المستخدم للموقع وسهولة اإلستخدام  26
  %86.67  39  1  4  10  .إدارة الموقع بشكل جيد  27
  %77.77  35  3  4  8  .جودة الخدمات والدعم الفنى عبر الموقع التعليمى  28
  %86.67  39  1  4  10  .وفرة المعلومات وحداثتها داخل الموقع  29
  %82.22  37  3  2  10  .فرص اإلتصال بالزمالء والمعلم بالبريد اإللكترونى  30
  %77.78  35  4  2  9  .ى الموقعالرقابة عل  31
  %75.56  34  3  5  7  .اإلستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة  32
اإلحساس بالمساواة داخل الموقع والقـدرة علـى إبـداء الـرأى   33

  Digi Chat.  7  4  4  33  73.33%من خالل 
  %88.89  40  1  3  11  .السرعة فى الرد اإليجابى عن إستفسارات الطالبات  34
  %86.67  39  2  2  11  .ابط والتفاعل مع الزمالء والمعلم داخل الموقعالتر   35
  %86.67  39  1  4  10  .اإلستفادة من محركات البحث  36
  %82.22  37  2  4  9  .اللقاءات والتواصل داخل الموقع  37
إســــتخدام اللغـــــة العربيــــة فـــــى كتابــــة الرســـــائل والــــرد علـــــى   38

  %84.44  38  2  3  10  .اإلستفسارات واألراء نحو موضوع معين
  %77.77  35  3  4  8  .كتابة الرد والتواصل من خالل المنتدى التعليمى  39
الحصـــول علـــى اآلراء الخاصـــة بعلمـــاء التربيـــة الرياضـــية   40

  %82.22  37  2  4  9  .واإلستفادة منها

    

الطالبــات حــول مــدى تفــاعلهم مــع الموقــع التعليمــى األهميــة النســبية آلراء ) 45(يتضــح مــن جــدول   
ذا يعطـى مؤشـرًا وه) %91.11 -%71.11(ما بين  نسبة اإلتفاق بين الطالباتالمقترح حيث تراوحث 

  .مع الموقع التعليمى المقترح همفى متغيرات إستمارة تفاعل على إتفاق طالبات المجموعة التجريبية
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  :مناقشة النتائج: ثانياً 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلـى والبعـدى للمجموعـة ) 38(ول يتضح من جد  

  .باحة الصدر لصالح القياس البعدىالتجريبية فى مستوى األداء المهارى لس

تطبيــق الموقــع التعليمــى مســتخدمًا نمــط الــتعلم المــدمج علــى  الباحثــة هــذة النتيجــة إلــى أن وتعــزو  
فير وســائط متعــددة وتغذيــة راجعــة لــألداء الصــحيح والتفاعــل وحلقــات الطالبــات ومــا صــاحب ذلــك مــن تــو 

النقــاش بــين الطالبــات بعضــهن الــبعض وبــين الباحثــة مــن خــالل المنتــدى والبريــد اإللكترونــى والــذى ســاهم 
وساعد فى تكوين التصور الحركى ألداء سباحة الصدر، وكذلك من خالل ما يضـيفه الموقـع التعليمـى مـن 

السـليم، األداء ومراحـل فنيـة ومالحظـات هامـة وأخطـاء شـائعة يمكـن تصـحيحها مـن خـالل  تدريبات تعليميـة
باإلضـافة إلـى مايقدمـه الموقـع مـن إختبـارات لنـواحى األداء المهـارى والفنـى والمعرفـى لسـباحة الصـدر، كـل 

ســـباحة ذلـــك ســـاهم فـــى إكتســـاب الطالبـــة كـــل اإلمكانيـــات التـــى تؤهلهـــا للتقـــدم فـــى مســـتوى األداء المهـــارى ل
 .الصدر

م االلكتروني يكون أكثر فاعلية لو دمجـت التعل أن )مWarrier" )2006 وارير"ويتفق ذلك مع 
ويضـيف ،   blended learningبعض عناصره مع بعض عناصر التعليم التقليدي وذلك هو ما يسـمى

التقليـدي الـذي يكـون  م االلكترونـي يعتبـر أفضـل مـن التعلـيميح بـين التعلـيم التقليـدي والـتعلبأن الدمج الصـح
كمـا أن الحاجـة الشـديدة  إذا كـان كـل منهمـا منفصـل عـن اآلخـروجها لوجه وأفضل مـن التعلـيم االلكترونـي 

الل مصــادر ســاعة خــالل أيــام األســبوع الســبعة ال يمكــن أن تتحقــق مــن خــ 24لتكنولوجيــا جديــدة و العمــل 
، ياء من أجل تطوير حاجات اإلنسـانذه األشيحقق كل ه دمجووسائل التعليم في الفصل العادي والتعلم الم

أكثـر ممـا تحتاجـه  دمجلتحقيق النجاح فـي الـتعلم المـ فر قدر كاف من الحماس وااللتزاماكما أنه البد من تو 
  .)96( الطريقة التقليدية

أن إســتخدام اإلنترنــت فــى التعلــيم يــؤدى إلــى تطــور كبيــر ) مMinloi ) "1996 منلــوى"ويشــير 
التعليميــة، كمــا يــؤثر فــى طريقــة أداء المعلــم والمــتعلم، فشــبكة اإلنترنــت تعــد مصــدرًا ثريــًا  وســريع فــى العمليــة

يوفر العديد من الفرص واإلمكانات للمعلمين والطالب على حد سواء، وذلك لما تمتاز بـه مـن حيـث الـوفرة 
بالجامعــات ومراكــز الهائلــة فــى مصــادر المعلومــات والســهولة الكبيــرة فــى إمكانيــة الوصــول إليهــا، وٕاتصــالها 

  ).90(البحوث، وتقديم بعض الجامعات والمعاهد لمقرراتها العلمية من خالل الشبكة

بـين الطريقـة  اسـتراتيجية جديـدة تجمـعيعـد الـتعلم المـدمج وترجع الباحثة ايضًا هـذة النتيجـة إلـى أن 
 يثـة لتصـميم مواقـف تعليميـةالمعلومـات الحد واالستفادة القصوى من تطبيقات تكنولوجيـام التقليدية في التعل

الفوائـد تتمثـل فـي اختصـار  وتتميـز بالعديـد مـن، والتـدريس عبـر االنترنـت المحاضـرةفـى تمزج بين التـدريس 
 علــممالعــام للتحصــيل الدراســي، ومســاعدة ال ىإضــافة إلــى إمكانيــة تحســين المســتو  والجهــد والتكلفــة، الوقــت
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ان وزمـان ودون حرمـانهم مـن العالقـات االجتماعيـة فيمـا مكـ والطالب في توفير بيئـة تعليميـة جذابـة فـي أي
 .معلميهم بينهم أو مع

ــالرابى يوشــان"ويتفــق ذلــك مــع دراســات كــل مــن  حســن " ،)مBalarabe Yushau )2006"ب
التعلـــيم  -الـــتعلم اإللكترونـــى(فـــى أن الـــتعلم المـــدمج  )م2008( "مشـــاعل عبـــدالعزيز"، )م2007( "البـــاتع
  .)65()25()77( ية وٕاستثارة الطالبة لتعلم وٕاستيعاب وصقل المهارات الحركيةأدى إلى إيجاب) التقليدى

وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين القياســــين القبلــــى والبعــــدى ) 39(ويتضــــح مــــن جــــدول 
  .باحة الصدر لصالح القياس البعدىللمجموعة الضابطة فى مستوى األداء المهارى لس

طريقة التقليديـة والتـى تقـوم علـى الشـرح اللفظـى وأداء النمـوذج وتعزو الباحثة هذة النتيجة إلى أن ال
وتصـحيح األخطـاء مـن قبـل  ثـم تقـديم التغذيـة الراجعـة ،الممارسـة والتكـرار للمهـاراتقيام الطالبة ب ثم العملى
ــ ،المعلــم ــتعلم ممــا يــؤثر إيجابيــًا علــى كفــاءة األداء المهــارى لســباحة كــل ذلــك ي وفر للطالبــة فرصــة جيــدة لل
  .ر لدى الطالبةالصد

فى تعلـم ) الطريقة التقليدية(وترجع الباحثة هذة النتيجة أيضًا إلى تعود الطالبات على هذة الطريقة 
حركيـة لألنشـطة الرياضـية المختلفـة، وأيضـًا تعلمهـم فـى شـكل جمـاعى أثـار دافعيـتهم الكثير من المهارات ال

ا جعلهــم يــؤدون ســباحة الصــدر بأفضــل شــكل للتنــافس فيمــا بيــنهم إلبــراز تفــوق كــل مــنهم علــى اآلخــر، ممــ
  .ممكن

 Williamريـان . وليـام ج"،  )م2000(" محمـد البلتـاجى"ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من 

J. "Ryan  )2001مايسـة محمـد عفيفـى )م2006(، إيهـاب فهـيم )م2003(" محمد حسـن رخـا"،  )م ،
نتـائجهم إلـى أن الطريقـة التقليديـة التـى  والتـى أكـدت ،)م2006" (Fu,Pei-wen فو بيه وين" ،)م2006(

تعتمــــد علــــى الشــــرح وأداء النمــــوذج العملــــى إدت إلــــى إســــتيعاب الطالبــــة لســــباحة الصــــدر وتعلمهــــا بشــــكل 
  .)80()49)(13)(51) (97)(50(إيجابى

 ةوجـــود نســـب تقـــدم للقيـــاس البعـــدى عـــن القيـــاس القبلـــى للمجموعـــ) 38(كمـــا يتضـــح مـــن جـــدول 
% : 22(لســــباحة الصــــدر، حيــــث تراوحــــت نســــب التقــــدم مــــا بــــين داء المهــــارى فــــى مســــتوى األ التجريبيــــة

600(%.  

ترجع الباحثة هذه الفروق ونسب التقدم فى القياسات البعديـة للمجموعـة التجريبيـة التـى إسـتخدمت و 
هم التعلم المدمج الذى يجمع بين التعلم اإللكترونى والتعليم التقليدى حيث يعمل على إثارة إهتمامهم وحماسـ

  .  وتشويقهم وزيادة إيجابياتهم مما يؤدى إلى بقاء أثر ما يتعلمون
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ة الضـابطة وجود نسب تقدم للقياس البعدى عن القيـاس القبلـى للمجموعـ) 39(جدول ويتضح من 
  .%)420% : 21.54(يث تراوحت نسب التقدم ما بين لسباحة الصدر، حفى مستوى األداء المهارى 

ـــة هـــذه الفـــر  ـــة للمجموعـــة الكمـــا ترجـــع الباحث ـــدم فـــى القياســـات البعدي التـــى  ضـــابطةوق ونســـب التق
الطريقة التقليدية التى تعتمـد علـى الشـرح اللفظـى وأداء النمـوذج العملـى فـى تعلـم سـباحة الصـدر إستخدمت 

حيث ساعد ذلك على وجود تصور حركى فى ذهن الطالبة، كما أن تقديم المعلمة لمجموعة مـن التـدريبات 
دجـــة مـــن الســـهولة إلـــى الصـــعوبة ومـــن البســـيطة إلـــى المركبـــة وممارســـة تكـــرار أداء الســـباحة التعليميـــة المت

مــع تصــحيح األخطــاء وتــوجيههم أثنــاء األداء قــد ســاعد علــى الــتعلم بصــورة ) ســباحة الصــدر مــن الطالبــات(
  .سليمة

بـــين  ةإحصـــائي اللـــةدذات د فـــروق و جـــو " حة الفـــرض األول والـــذى يــنص علـــىوبــذلك تحقـــق صـــ
لسـباحة  مسـتوى األداء المهـارى فـىوالضـابطة التجريبية  تينمجموعال لكل من البعدىو القبلى  نيالقياس

  ."لكل منهما الصدر لصالح القياس البعدى

القياسين القبلـى والبعـدى للمجموعـة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 40(ويتضح من جدول 
  .صالح القياس البعدىباحة الصدر لالتجريبية فى مستوى التحصيل المعرفى لس

الوسـائط (أسلوب الهيبرميديا عزو الباحثة هذة النتيجة إلى أن تطبيق الموقع التعليمى المعد وفق وت    
أدى إلى شـمول وتكامـل للمحتـوى المعرفـى والـذى أدى إلـى  فى التعليم مستخدمًا نمط التعلم المدمج )الفائقة

، وذلك مـن خـالل إحتوائـه علـى فيـديو تعليمـى )الوجدانى -المهارى -المعرفى(تحقيق جوانب التعلم الثالث 
الخطـوات التعليميـة  لـتعلمساهم فى زيـادة دافعيـة الطالبـات  وصور ثابتة ومتحركة ومواقع بحثية وغيرها مما

لســباحة الصــدر تــدريجيًا مــن خــالل التــدريبات التعليميــة والتسلســل الحركــى واألخطــاء الشــائعة وتصــحيحها 
وضـــع (كــل ذلـــك ســاعد علـــى إكتســاب الجانــب المعرفـــى لســباحة الصـــدر مــن ) لتقـــويما(وٕاختبــر معلوماتــك 

ســاعد الطالبــات علــى  ، كمــا أنــه)التوقيــت والتوافــق -التــنفس -حركــات الــذراعين -حركــات الــرجلين -الجســم
مــن حيــث الجانــب التــاريخى والقــانون والنــواحى الفنيــة معلومــات والمعــارف عــن ســباحة الصــدر اإلســتزادة بال

ليميـــة الخاصـــة بالســـباحة باإلضـــافة إلـــى عرضـــها المـــنظم والمشـــوق لكـــل هـــذة المعـــارف والمعلومـــات، والتع
والمواقـــع التعليميـــة  لســـباحة الصـــدر ويرجـــع هـــذا التقـــدم أيضـــًا إلـــى عمليـــة اإلبحـــار داخـــل الموقـــع التعليمـــى

واإلســتعراض ممــا التــى يقــوم فيهــا المــتعلم بالبحــث والتجــول واإلستكشــاف  الخاصــة بتعلــيم الســباحة األخــرى
يزيد من مقدار الجهـد العقلـى الـذى يبذلـه الطالـب أثنـاء الـتعلم وبالتـالى تزيـد الحصـيلة المعرفيـة لديـة وكـذلك 

فـى تشـخيص األخطـاء ومعالجتهـا مـن خـالل عمليـات التقـويم كمـا تيسـر تقديم التغذية الراجعة والتى تساعد 
  .إسترجاع هذة المعلومات اإلحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة طويلة المدى وتنظم
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ـــد الســـميع"وهـــذا مـــا يشـــير إليـــة كـــل مـــن    ـــد المـــنعم"، "محمـــد لطفـــى"، "مصـــطفى عب  "صـــابر عب
إســتخدام الوســائل التعليميــة فــى عمليــة التعلــيم والــتعلم تمــد المــتعلم بالتغذيــة الراجعــة التــى "بــأن ) م2001(

  .)76: 67(" ا زيادة فى التعلم كيفًا وكماً ينتج عنه

إســــتخدام "أن ) م2001( "هــــانى ســــعيد"، "مكــــارم أبوهرجــــة"، "محمــــد ســــعد"كــــل مــــن كمـــا يــــذكر 
تكنولوجيــا التعلــيم تــؤدى إلــى زيــادة بقــاء أثــر مــا يتعلمــه الطــالب مــن معلومــات وترســيخها فــى أذهــانهم ممــا 

  ).19: 54" (ينعكس على عملية التعلم

ــة ســالم"وتشــير  ــتعلم بمســاعدة الحاســب اآللــى) م2007( "وفيق يــوفر نظــام إتصــال ذو  علــى أن ال
إتجــاهين بــين المــتعلم والحاســب وهــذا النظــام ذو تــأثير جيــد مــن خــالل عمليــات التفاعــل األمــر الــذى يجعــل 

  ).75(المتعلم مقبًال على التعلم دون خوف أو تردد من معرفة أحد لمستواه العلمى 

، )م2008( "إسـالم جـابر" ،)م2007( "خالد بـن فهـد الحـذيفي"ويتفق ذلك مع دراسات كل مـن
" بـــالرابى يوشـــان"، )م2007" (حســـن البـــاتع" ،)م2008" (ســـليمان حـــرب" ،)م2008( "إســـماعيل عمـــر"

Balarabe Yushau ) "2006فى أن إستخدام التعلم المدمج أثر تأثيرًا إيجابيـًا فـى الجانـب األدائـى ، )م
  .)77)(25)(33)(14()15()28(ومستوى التحصيل المعرفى) المهارى(

ال حيــث  )مFu,Pei-wen" )2006 فــو بيــه ويــن"النتيجــة مــع دراســة كــل مــن  وٕاخــتالف هــذة
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات الطــالب الــذين درســوا بالطريقــة التقليديــة ودرجــات الطــالب 

  .)80( دمجالذين درسوا بطريقة التعلم الم

لـى والبعـدى للمجموعـة القياسين القبوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 41(ويتضح من جدول 
  .باحة الصدر لصالح القياس البعدىالضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى لس

الشـرح اللفظـى وأداء النمـوذج (وترجع الباحثـة السـبب فـى ذلـك إلـى أن المعلـم فـى الطريقـة التقليديـة 
عليميــة، والفنيــة، يقــدم المزيــد مــن المعلومــات الجديــدة والمتنوعــة حــول ســباحة الصــدر والمراحــل الت) العملــى

تاريخ السباحة، والقانون الدولى لها، هذا باإلضـافة إلـى أن الطالبـات عينـة البحـث مـن المبتـدئات ومعـرفتهم 
بسـباحة الصـدر قليلـة ومحــدودة وهـذا يالحـظ مـن الفــرق الكبيـر بـين متوسـطى القياســين القبلـى والبعـدى كمــا 

  .ود من حصيلتهم المعرفية، فأى معلومات تقدم لهم سوف تز )41(يشير إلية جدول 

" جوزيــف نــاجى أديــب"، )م2001( "أســامه أحمــد عبــد العزيــز "ويتفــق ذلــك مــع دراســات كــل مــن
، )م2003(" محمـد حسـن حسـن رخـا"، )م2003(" William Lee Markوليام لـى مـارك " ،)م2003(
طريقـة التقليديـة فى أن إسـتخدام ال، )م2007(خالد بن فهد الحذيفي ، )م2005(" أحمد يوسف سعد الدين"
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والتــى تعتمــد علــى أســلوب التلقــين كــان لهــا أثــرًا إيجابيــًا فــى مســتوى ) الشــرح اللفظــى وأداء النمــوذج العملــى(
  ).28)(9)(52)(98)(22)(10( التحصيل المعرفى للطالبات

وجـــود نســـب تقـــدم للقيـــاس البعـــدى عـــن القيـــاس القبلـــى للمجموعـــة ) 40(جـــدول كمـــا يتضـــح مـــن 
  .%)113.13(المعرفى لسباحة الصدر، فكانت النسبة حصيل التبية فى التجري

ترجع الباحثة هذه الفروق ونسب التقدم فى القياسات البعديـة للمجموعـة التجريبيـة التـى إسـتخدمت و 
التعلم المدمج الذى يجمع بين التعلم اإللكترونى والتعليم التقليدى حيث يعمل على إثارة إهتمامهم وحماسـهم 

  .  إيجابياتهم مما يؤدى إلى بقاء أثر ما يتعلمونوتشويقهم وزيادة 

وجــــود نســــب تقــــدم للقيــــاس البعــــدى عــــن القيــــاس القبلــــى للمجموعــــة ) 41(جــــدول ويتضــــح مــــن  
  %).113.98( فكانت النسبةالتحصيل المعرفى لسباحة الصدر، ضابطة فى ال

ـــة للمجموعـــة ا ـــدم فـــى القياســـات البعدي ـــة هـــذه الفـــروق ونســـب التق التـــى  ضـــابطةلكمـــا ترجـــع الباحث
الطريقة التقليدية التى تعتمـد علـى الشـرح اللفظـى وأداء النمـوذج العملـى فـى تعلـم سـباحة الصـدر إستخدمت 

حيث ساعد ذلك على وجود تصور حركى فى ذهن الطالبة، كما أن تقديم المعلمة لمجموعة مـن التـدريبات 
مركبـــة وممارســـة تكـــرار أداء الســـباحة التعليميـــة المتدجـــة مـــن الســـهولة إلـــى الصـــعوبة ومـــن البســـيطة إلـــى ال

مــع تصــحيح األخطــاء وتــوجيههم أثنــاء األداء قــد ســاعد علــى الــتعلم بصــورة ) ســباحة الصــدر مــن الطالبــات(
  .سليمة

ــروق و جــو " وبــذلك تحقــق صــحة الفــرض الثــانى والــذى يــنص علــى     ــةدذات د ف ــين  ةإحصــائي الل ب
فــى التحصــيل المعرفــى لســباحة والضــابطة يــة التجريب تينمجمــوعال لكــل مــن البعــدىو القبلــى  ينالقياســ

  ."لكل منهما الصدر لصالح القياس البعدى

اآلراء واإلنطباعـــات الوجدانيـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين ) 44(يتضـــح مـــن جـــدول 
  .لطالبات المجموعة التجريبية نحو إستحدام اإلنترنت فى تعلم سباحة الصدر

الموقـــع التعليمـــى طريقـــة مســـتحدثة فـــى التعلـــيم تشـــتمل علـــى  وتعـــزو الباحثـــة هـــذة النتيجـــة إلـــى أن
ـــيم التقليـــدى، حيـــث أن  توجهـــات جديـــدة علميـــة وفنيـــة وتكنولوجيـــة حديثـــة مغـــايرة للنظـــرة التلقينيـــة فـــى التعل
اإلنترنـــت أصـــبح لغـــة العصـــر الـــذى نعـــيش فيـــة ممـــا جعـــل التعلـــيم يلقـــى الكثيـــر مـــن بحـــار المعـــارف التـــى 

ملية الـتعلم، باإلضـافة إلـى نجـاح الطالبـة فـى إزالـة الشـعور بالملـل والسـلبية والرتابـة يحتاجها المتعلم أثناء ع
ــيم عــن بعــد  التــى تشــعر بهــا فــى ظــل الطريقــة المعتــادة، وشــعورها بالســعاده أثنــاء تعاملهــا مــع تقنيــات التعل

مباشــر مثــل بإســتخدام وســائط اإلنترنــت العديــدة داخــل الموقــع التعليمــى إذا كــان اإلتصــال مباشــر أو غيــر 
ومـــا أوضـــحه الموقـــع التعليمـــى لســـباحة  ،)البريـــد اإللكترونـــى، المنتـــدى الفكـــرى، التفاعـــل الكتـــابى وغيرهـــا(
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من وضع الجسـم وحركـات  فيديو تعليمى يوضح كل وسلسلة ومتتالية رسوم متحركة وصور متالصدر من 
وجذابـة للطالبـات لإلقبـال علـى  قةسـهلة ومشـو بطريقـة  والتوافق والتنفس والتوقيتالرجلين وحركات الذراعين 

  .تعلم المهارة

الــدمج بــين الــتعلم (وهــذا مــا أدى إلــى زيــادة دافعيتهــا إلــى الــتعلم، باإلضــافة إلــى أن الــتعلم المــدمج  
ـــدى لســـباحة  اإللكترونـــى اى إســـتخدام الموقـــع التعليمـــى ـــيم التقلي ـــين التعل ـــتعلم ســـباحة الصـــدر وب الخـــاص ب

والترابط بين الطالبات وتفاعلهم مع بعضهم البعض ومع المعلـم حيـث يثـرون أدى إلى زيادة األلفة ) الصدر
العملية التعليميـة ويضـيفون إليهـا، باإلضـافة إلـى مراعـاة الفـروق الفرديـة وحاجـات وميـول ودوافـع المتعلمـين 

الفاعليــة فــى تحقيــق الجانــب الوجــدانى وتعــديل إتجاهــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة نحــو  ممــا أدى إلــى
عــن أفكــارهم والمشــاركة الفعالــة فــي كــذلك ســاعد الــتعلم المــدمج علــى تمكــين الطالبــات مــن التعبيــر الــتعلم، 

  .المناقشات الصفية

فى أن اإلتجاهات الحديثـة فـى مجـال التربيـة وعلـم الـنفس ) م2001( "تغريد عمران"ويتفق ذلك مع 
الـذى ينبغـى أن يحصـل عليـة المـتعلم فقـط تشير إلى أن اإلقتصار على الجوانب المعرفية أو الكـم المعرفـى 

دون اإلهتمــام بالجوانــب النفســحركية والوجدانيــة يعــد مــن مثالــب عمليــة التــدريس وأنــه مــن الضــرورى توجيــة 
اإلهتمــام بالجوانــب النفســحركية والوجدانيــة، باإلضــافة إلــى الجوانــب المعرفيــة، وذلــك لمــا لهــا مــن دور فــى 

د أكـدت التوجهـات الحديثـة إلـى أن اإلهتمـام بالجانـب الوجـدانى مـن شـأنه تحقيق النمو المتكامل للمـتعلم، فقـ
  ).2: 20(المساعدة فى اإلرتقاء بالجانب المعرفى والمهارى لدى المتعلمين 

إن اإلهتمـام بالجانـب المعرفـى علـى حسـاب بـاقى الجوانـب لـم يعـد ) م2007( "محمد سـالم"ويشير 
بـــد مـــن تحقيـــق التكامـــل فـــى إعـــداد الطالـــب المعلـــم، بمعنـــى ذا جـــدوى فـــى القـــرن الحـــادى والعشـــرين، بـــل ال

اإلهتمـــام بالجانـــب المعرفـــى والمهـــارى والوجـــدانى، وٕاكســـابه المهـــارات التدريســـية المختلفـــة التـــى مـــن شـــأنها 
  ).29، 28: 52(تحقيق النمو المتكامل فى جميع هذة الجوانب 

 ،)م2005( "بـــد الطيـــفســـالى ع"،  )م2003(" محمـــد توفيـــق" ويتفـــق ذلـــك مـــع دراســـات كـــل مـــن
إسـماعيل عمــر "، )م2006("  Balarabe Yushauبــالرابى يوشـان "، )م2006(" إيهـاب محمـد فهـيم"

والتــى أكــدت نتائجهــا علــى أن إســتخدام المواقــع  ،)م2009( "هبــة عبــد العزيــز" ،)م2008( "علــى حســونة
ر مواقـف يـوفـى تغي العمليـة التعليميـةفى  تزيد من فاعلية المتعلمين) ودراسات منها التعلم المدمج(التعليمية 

  .)71()14)(77()13)(30)(62(ومعتقدات الطالب نحو إستخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترونى فى التعلم

ـــاين وجـــود " والـــذى يـــنص علـــى قـــق صـــحة الفـــرض الرابـــعوبـــذلك تح   ـــين تب اآلراء واإلنطباعـــات ب
  ."نترنت فى تعلم سباحة الصدرنحو إستحدام اإل  التجريبيةالمجموعة  الوجدانية لطالبات
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إتفـاق آراء طالبـات المجموعـة التجريبيـة حـول مـدى تفـاعلهم مـع الموقـع ) 45(ويتضح مـن جـدول 
لـدى المجموعـة ) %91.11 -%71.11(حيث تراوحت نسب التقدم مـا بـين التعليمى لسباحة الصدر، 

ة التجريبيـة  فـى متغيـرات إسـتمارة وهـذا يعطـى مؤشـرًا علـى إتفـاق طالبـات المجموعـ، التجريبية علـى التـوالى
  .تفاعلهم مع الموقع التعليمى المقترح

وتعزو الباحثة هذة النتيجة إلى اإلستقرار فى إتصال الطالبات بالموقع مما يسهل التنقل، اإلبحـار، 
ووجـود الصــور الثابتــة والمتحركـة، لقطــات الفيــديو الخاصـة بســباحة الصــدر التعليميـة، باإلضــافة إلــى إيجــاد 

ســهولة اإلتصــال بــين الطالبــات بعضــهم الــبعض  وأيضــاً لمعلومــات المطلوبــة حيــث المصــداقية والحداثــة، ا
وبــين المعلــم بواســطة البريــد اإللكترونــى واإلســتفادة مــن اآلراء والمقترحــات المطروحــة، واإلحســاس بالمســاواة 

مــن خــالل المنتــدى التعليمــى داخــل الموقــع، والقــدرة علــى إبــداء الــرأى باإلضــافة إلــى كتابــة الــرد والتواصــل 
والسرعة فى الرد اإليجـابى عـن إستفسـارات الطالبـات عـن طريـق المعلـم، فاللقـاءات والتواصـل جعلـت هنـاك 
ـــة، ممـــا يـــدل علـــى أن الموقـــع  ـــم داخـــل الموقـــع وفـــى المحاضـــرة العملي تـــرابط وتفاعـــل مـــع الطالبـــات والمعل

  .لسباحةالتعليمى لسباحة الصدر يقدم شئ فريد وجديد عن تعلم ا

" محمـد حبيـب"، "نجـوى بيـومى"، )م2006(" إيهـاب محمـد فهـيم" ويتفق ذلك مع دراسـات كـل مـن   
"  Kennedy, Cathleen Annكينـــدى، كـــاثلين آن " ،)م2009(" هبـــة عبـــد العزيـــز" ،)م2008(
، والتــــــى أكــــــدت نتائجهــــــا علــــــى أن الطــــــالب قــــــد تفــــــاعلوا مــــــع اإلنترنــــــت عنــــــد تعلــــــم المــــــواد  )م2001(

  .)86()71()70()13(الدراسية

بـــين تفاعـــل طالبـــات  تبـــاينوجـــود " والـــذى يـــنص علـــى وبـــذلك تحقـــق صـــحة الفـــرض الخـــامس
   ."سباحة الصدرالمجموعة التجريبية نحو إستخدام اإلنترنت فى تعلم 
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  الفصل الخامس
  والتوصيات  اإلستنتاجات

  
  :اإلستنتاجات: أوالً 

  :الباحثة ما يلى يانات المستخدمة والنتائج إستنتجتفى حدود أهداف البحث وفروضه والب 
 )التعلـيم التقليـدى –التعلم اإللكترونـى ( تفوق المجموعة التجريبية التى إستخدمت نمط التعلم المدمج - 1

) الشــرح اللفظــى وأداء النمــوذج العملــى(إســتخدمت الطريقــة التقليديــة  علــى المجموعــة الضــابطة التــى
 .مما يدل على فاعلية التعلم المدمج وتأثيره على تعلم سباحة الصدر

ســاهمت بطريقــة إيجابيــة فــى تعلــم ســباحة ) الشــرح اللفظــى وأداء النمــوذج العملــى(الطريقــة التقليديــة  - 2
 .الصدر لطالبات المجموعة الضابطة

 .بتقنية الهيبرميديا على مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات قع التعليمى المعدساعد المو  - 3

 الموجـة لعمليـة الـتعلم فـى جعلهـا  لباحثـةا )التعلـيم التقليـدى –التعلم اإللكترونى (ساعد التعلم المدمج  - 4
 .جوكان دورها إيجابيا فى تصحيح األخطاء والتوجية واإلرشاد للطالبات أثناء تطبيق البرنام

 .كاملة لكترونيةإفر لديها بيئة االتى لم تتو  جامعات والكلياتمع الالتعلم المدمج يتناسب  - 5

المقتــــرح واألســــلوب الموقــــع التعليمــــى ( التــــى إســــتخدمت الــــتعلم المــــدمج تفــــوق المجموعــــة التجريبيــــة - 6
جوانـــب الـــتعلم فـــى  بمفـــرده التـــى إســـتخدمت األســـلوب التقليـــدىعلـــى المجموعـــة الضـــابطة )التقليـــدى
حيث تـوافر لـديها البريـد اإللكترونـى والتفاعـل  لسباحة الصدر) المهارى، المعرفى، الوجدانى(الثالث 

 . والمنتدى الفكرى والمواقع البحثية عن سباحة الصدر

  :التوصيات : ثانياً 
إنشـــاء مواقـــع تعليميـــة مـــع بـــاقى طـــرق الســـباحة واألنشـــطة الرياضـــية األخـــرى، نظـــرًا لمـــا تتطلبـــه مـــن  - 1

كية يصعب تعلمها من خالل التعلم عن بعد أو التعلم اإللكترونى فقط وٕانما يستلزم وجود مهارات حر 
  ).التعلم اإللكترونى(التعلم التقليدى بجانبه 

وذلــك ألنــه تتــوافر فيــه خصــائص  )تصــميم المقــررات عبــر اإلنترنــتل(إســتخدام نمــوذج حســن البــاتع  - 2
النمـوذج، محاولـة لجمـع مـا يتميـز بـه كـل نمـوذج  حداثـة( وذج التعليمـى الجيـد، وللمبـررات التاليـةالنم

، "جوليــف وآخــرون"، "ريــان وآخــرون"، "روفينــى"مــن نمــاذج تصــميم المقــررات مثــل نمــوذج كــل مــن 
 ).، وتالفى كل ما بها من عيوب"مصطفى جودت"، "، طإبراهيم الفار"الغريب زاهر"

للمـتعلم فـى ضـرورة وجـود دور فعـال ضرورة أن يهتم القائمين بتعليم السـباحة فـى المرحلـة الجامعيـة ب - 3
 .العملية التعليمية وخاصة فى العصر الحالى عصر المعلوماتية والتزايد المعرفى
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مـل زمـة مـن معتزويد كليات التربية الرياضية وال سيما حمامـات السـباحة بـالتجهيزات واإلمكانـات الال - 4
،  Data Showأجهزة كمبيوتر يتصل كل منهـا بشـبكة اإلنترنـت، شاشـات عـرض جماعيـة (وأجهزة 

 ). Floppy Diskوطابعات، وأقراص مرنة 

 .عمل دورات بكليات التربية الرياضية فى تصميم وتطوير المواقع التعليمية - 5

قـرراتهم ورصـدها عمل دورات تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول كيفية صـياغة م - 6
على شبكة اإلنترنت من خالل مواقع الكلية والجامعة وجعلها إلزامية لنشـر ثقافـة تكنولوجيـا اإلتصـال 

 .والتواصل والتعليم والتعلم ومن ثم تدريب الطالب لإلستفادة القصوى من التقنية

 .لتربويةتحديد موقع لكل أستاذ فى الجامعة تابع لموقع الجامعة لنشر محاضراته وأفكاره ا - 7

تفعيل دور التكنولوجيا بقسم المناهج وطرق التدريس بكليات التربية الرياضية إلعداد مقررات دراسـية  - 8
 .تتناول تصميم وتطوير المواقع التعليمية، إلعداد محاضرين مواكبين للتقنية الحديثة

فريــق  إعــداد مراكــز متخصصــة فــى الجامعــات لتصــميم وتطــوير المواقــع التعليميــة علــى أن يتضــمن - 9
 .عمل مكون من متخصصين فى تكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق التدريس، وبرمجيات الحاسوب

تثقيـــف أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم بكليـــات التربيـــة الرياضـــية بضـــرورة تـــدريب الطـــالب علـــى  -10
 إســـــتخدام الوســـــائل التقنيـــــة فـــــى الـــــتعلم واإلتصـــــال والتواصـــــل ال ســـــيما الحاســـــوب التعليمـــــى والبريـــــد

 .اإللكترونى وشبكة اإلنترنت فى الكليات الملتحقون بها

تنمية نزعة التعلم الذاتى لدى طالب كلية التربية الرياضية من المراحل الدراسـية األولـى بحيـث يـدرك  -11
 .كيف تعمل آليات تفكيره وقدراته التعليمية وتنمية تلك القدرات

بكة اإلنترنـت، حتـى يتثنـى للبـاحثين الحصـول إنشاء قاعدة بيانـات للمواقـع التربويـة الموجـودة علـى شـ -12
على المعلومات المرتبطة ببحوثهم بسهولة ويسر فى أقل وقـت ويـتم ذلـك مـن خـالل معمـل اإلنترنـت 

 .بكليات التربية الرياضية

إجراء دراسات تقويمية للمقررات الدراسية بكليات التربية الرياضـية والعمـل علـى وضـع حلـول إجرائيـة  -13
 .إلكترونية لتطويرها بطريقة

 .بحث معوقات إستخدام التعلم المدمج فى منظومة التعليم الجامعى -14
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  قائمة المراجع
 :المراجع العربية: أوالً 
ـــل الفـــار   .1 ـــد الوكي ـــراهيم عب ـــة ": م2002إب ـــى تحصـــيل طـــالب الجامع ـــت ف ـــة إســـتخدام اإلنترن فاعلي

، مجلــة تربويــات الرياضــيات، "لإلحصــاء الوصــفى وبقــاء أثــر الــتعلم وعالقــة ذلــك بــالجنس
، )5(الزقـازيق، المجلـد الجمعية المصرية لتربويـات الرياضـيات، كليـة التربيـة ببنهـا، جامعـة 

  .     يوليو

النمــو والدافعيــة فــى توجيــه النشــاط الحركــى للطفــل واألنشــطة ": م1999إبــراهيم عبــد ربــه خليفــه   .2
  .دار الفكر العربى، القاهرة ،"الرياضية المدرسية

، دار الفكـر العربـى، "سـاعة لتعلـيم السـباحة 48=  12 × 4" :م1996أبو العال أحمد عبدالفتاح   .3
  .  قاهرةال

أثر التـدريس بإسـتخدام الفصـول اإلفتراضـية عبـر الشـبكة ": م2004أحمد بن عبد العزيز المبارك   .4
على تحصيل طالب كلية التربيـة فـى تقنيـة التعلـيم واإلتصـال بجامعـة " اإلنترنت"العالمية 

ــــك ســــعود رســــالة ماجســــتير، كليــــة التربيــــة، جامعــــة الملــــك ســــعود، المملكــــة العربيــــة  "المل
  .وديةالسع

 الخلـيط وتـدريس الدراسـات الـتعلم" :م2008 حمـدان مبـارك سـعيد ناصـر،أحمد جـابر أحمـد السـيد   .5
جامعـــة عـــين ، كليـــة التربيـــة ،التربويـــة للدراســـات االجتماعيـــة مجلـــة الجمعيـــة، "االجتماعيـــة

  ، ومتوافر على الموقع التالىشمس
 http://www.dynamicmath.net/vb/showthread.php?t=147 (10/6/2009) 

  .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكترونى، مكتبة الرشد، الرياض: م 2004أحمد سالم   .6

فاعلية برنـامج تعليمـى باسـتخدام الوسـائل فائقـة التـداخل علـى ": م2005احمد عبد الفتاح حسين   .7
، رسـالة "فى ومستوى اإلنجاز الرقمى لـبعض مسـابقات الميـدان والمضـمارالتحصيل المعر 

  .   دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة

علــى  أثــر إخــتالف نمــط الوســائل المتعــددة فــى برنــامج الكمبيــوتر": م2004أحمــد فتحــى الصــواف   .8
، رسـالة "ليميـة علـى شـبكة االنترنـتتنمية مهارات إنتاج البرمجيـات وتصـميم المواقـع التع

  . دكتوراة غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة
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ــيم ســباحة الصــدر ": م2005أحمــد يوســف ســعد الــدين   .9 ــأثير إســتخدام الوســائل الفائقــة علــى تعل ت
 ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين، جامعــة"لألطفــال المبتــدئين

  . حلوان

أثــر برنــامج تعليمــى باســتخدام الهيبرميــديا علــى تعلــم مســابقة ": م2001أســامة أحمــد عبــد العزيــز   .10
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة كليـة التربيـة الرياضـية للبنـين، "الوثب العـالى لـدى البتـدئين

  .          جامعة المنيا

  .كر العربى، القاهرة، دار الف3ط، "تعليم السباحة": م1998أسامة كامل راتب   .11

، كليــة "سلســلة محاضــرات التقــويم والقيــاس فــى التربيــة الرياضــية: "م2009إيمــان حســين الطــائى   .12
  التربية الرياضية، جامعة بغداد، ومتوفر على الموقع التالى

 eman6.pdfhttp://www.iraqacad.org/lib/emanh/  
تصــميم موقــع تعليمــى علــى شــبكة اإلنترنــت وأثــره علــى تعلــم بعــض : "م2006إيهــاب محمــد فهــيم   .13

، "مسابقات الميدان والمضمار لدى طلبة شـعبة التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية بطنطـا
  .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة طنطا

ـــين : "م2008إســـماعيل عمـــر علـــى حســـونة   .14 ـــر التفاعـــل ب ـــرات أســـاليب المســـاعدة أث بعـــض متغي
والتوجية فى التعلـيم عبـر الويـب وأسـاليب الـتعلم المعرفيـة فـى التحصـيل وتنميـة مهـارات 

، رســالة ماجســتير، كليــة البنــات، جامعــة "حــل المشــكالت لــدى طلبــة جامعــة األقصــى بغــزة
  .     عين شمس، كلية التربية، جامعة األقصى

ـــمية التحـــصيل وبعـــض أ": م2008 إســالم جــابر أحمــد عــالم  .15 ـــخدام التعـــليم المــدمج فــي تن ثــر است
كليــة التربيــة إنتــاج علمــى،  ،"مـــهارات تصــميم المـــواقع التعليـــمية لــدي الطـــالب المعلـــمين

   .جامعة قناة السويس -باإلسماعيلية

دى فعالية برنـامج مقتـرح لتنميـة مهـارات إنتـاج مواقـع اإلنترنـت التعليميـة لـ: "م2007أكرم فتحى   .16
  . ، رسالة دكتوراة، جامعة جنوب الوادى"طالب كلية التربية

لــدى " اإلنترنــت"واقــع إســتخدام الشــبكة العالميــة للمعلومــات ": م2004البــراق بــن أحمــد الحــازمى   .17
  "أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات المعلمين بمنطقة مكة المكرمة

  .، عالم الكتب، القاهرة"تحديت التعليمتكنولوجيا المعلومات و ": م2001الغريب زاهر إسماعيل   .18

، مؤتمر المعلوماتية والقـدرة "اإللكترونى كما يجب أنم يكون التعليم": م2005بشرى مسعد عوض   .19
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، جامعــة عــين شــمس، التعلــيم المفتــوح، "رؤيــة عربيــة تنمويــة -التنافســية للتعلــيم المفتــوح
  . إبريل 26-28

ــيم األ: "م2001تغريــد عمــران   .20 ــة صــعوبات تقي ــى بالمرحل ــى دروس اإلقتصــاد المنزل ــاج ف داء واإلنت
، المجلــة المصــرية للتقــويم التربــوى، المركــز القــومى لإلمتحانــات والتقــويم التربــوى، "الثانويــة

  .   ، ديسمبر8، المجلد 1العدد 

فاعليــة نمــوذج مقتــرح لتصــميم مقــرر ": م2008جمــال رمضــان موســى، هــانى عبــد العزيــز الــديب   .21
، المـؤتمر "على بعض جوانـب الـتعلم فـى كـرة السـلة) موقع تعليمى(نترنت دراسى على اإل 

العلمى الدولى الثالث، تطوير المناهج التعليمية فى ضوء اإلتجاهات الحديثـة وحاجـة سـوق 
  . م، جامعة الزقازيق2008مارس  23 – 22العمل 

الفائقـة علـى تعلـم  تأثير برنامج تعليمى باستخدام أسلوب الوسـائط": م2003جوزيف ناجى أديـب   .22
، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، كليــة "بعــض المهــارات األساســية لتــنس الطاولــة للمبتــدئين

  . التربية الرياضية، جامعة المنوفية

برنامج مقترح لتدريب المعيـدين والمدرسـين المسـاعدين : "م2001حسن الباتع محمد عبد العاطى   .23
استخدامات شبكة اإلنترنت وفقا إلحتياجـاتهم جامعة اإلسكندرية على بعض  بكلية التربية

ندرية، ومتـــــــوفر علـــــــى الموقـــــــع التـــــــالى ، رســـــــالة ماجســـــــتير، جامعـــــــة اإلســـــــك"يبيـــــــةدر الت
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=349   ـــــــــــــــــــــــــــاريخ ت

  )م2009/ 12/ 21(لموقع الدخول على ا

 ةورقـة بحثيـ ،"نموذج مقتـرح لتصـميم المقـررات عبـر اإلنترنـت": م2007                           .24
 التعليمر يـا المعلومـات واالتصـاالت فـى تطـوياالول السـتخدام تكنولوج الدولى مقدمة للمؤتمر

ــيمالمنعقــد فــى مدينــة م م2007ابريــل  22/24قبــل الجــامعى فــى الفتــره مــن   بــارك للتعل

  .  ر، القاهرةبالسادس من اكتوب

ـــتعلم : "م2007  ، والســـيد عبـــد المـــولى الســـيد                           .25 ـــر اســـتخدام كـــل مـــن ال أث
اإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية مهارات تصميم وٕانتـاج مواقـع الويـب التعليميـة لـدى 

: ، تكنولوجيـا التربيـة "ا الـتعلم اإللكترونـيطالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيـ
ـــا  دراســـات وبحـــوث، عـــدد خـــاص عـــن المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث للجمعيـــة العربيـــة لتكنولوجي

) التعلــيم والــتعلم تكنولوجيــا" (باالشــتراك مــع معهــد الدراســات التربويــة وعنوانــه 2007التربيــة 
بمركـز المـؤتمرات بجامعـة  2007سـبتمبر  6– 5فـي الفتـرة " حيويـة اإلبـداع ... نشر العلم 
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  ، متوفر على الموقع التالىالقاهرة
http://www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?attachmentid=1166&d=1230086139  

  م2009/ 21/12وقع تاريخ الدخول على الم

 القضـايا – المفهـوم : " اإللكترونـي التعلم " التعليم في جديدة رؤية: "م2005زيتون  حسين حسن  .26

  .  للتربية الصولتية الدار : الرياض ، السعودية العربية المملكة ،"التقيييم –التطبيق  –

، المجلــة "االلكترونــي التعلــيم الخلــيط التطــور الطبيعــي للتعلــيم": م2006حســن علــي حســن ســالمة   .27
   .التربوية، كلية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادى

أثر استخدام التعليم اإللكترونـي علـى مسـتوى التحصـيل الدراسـي ": م2007خالد بن فهد الحـذيفي   .28
، إنتــاج "والقــــدرات العقلــــية واالتجــــاه نحــــو مـــــادة العلــوم لــدى تالميــذ المرحلــة المتوســطة

           .المملكة العربية السعودية ية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ،كلعلمى، 

، مكتبة المجتمع العربى للنشر "تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها": م2008خالد محمود السعود   .29
  .والتوزيع

تفريـد (يلـرفعالية برنامج تعليمى مقترح باسـتراتيجية   ك": م2005سالى محمد محمد عبد اللطيـف   .30
باســتخدام الهيبرميــديا علــى تعلــم بعــض مهــارات الهــوكى لطالبــات كليــة التربيــة ) التعلــيم

  . ، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا"الرياضية

إدارة التعلـيم اإللكترونـى فـى التعلـيم العـام بالمملكـة العربيـة ": م2006سعيد محمد على آل زمهـر   .31
المملكة  ،جامعة الملك سعود، الرياض، رسالة دكتوراه، )"نموذج تنظيمى مقترح(عودية الس

  .          .العربية السعودية

، دار فرحــة للنشــر "المدرســة الذكيــة مدرســة القــرن الحــادى والعشــرين": م2005ســلمى الصــعيدى   .32
  . والتوزيع، القاهرة

ــ": م2008ســليمان أحمــد ســليمان حــرب   .33 ين بعــض متغيــرات تصــميم صــفحة الويــب أثــر التفاعــل ب
وأســاليب الــتعلم المعرفيــة فــى التحصــيل وتنميــة مهــارات الــتعلم الــذاتى لــدى طلبــة جامعــة 

، رســالة ماجســتير، كليــة البنــات، جامعــة عــين شــمس، كليــة التربيــة، جامعــة "األقصــى بغــزة
  . األقصى

ــأثير ": م2002ظــافر هاشــم إســماعيل   .34 ــيم والتطــور مــن األســلوب التدريســى المتــداخل وت ه فــى التعل
، رســـالة دكتـــوراة، كليـــة التربيـــة "خـــالل الخيـــارات التنظيميـــة المكانيـــة لبيئـــة تعلـــيم التـــنس
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  .الرياضية، جامعة بغداد

تأثير بعض إستخدامات أنظمة قواعد المعرفة فى بـرامج الـتعلم بـاألنموذج ": م2000عادل فاضل   .35
رسالة دكتوراه، كلية التربيـة الرياضـية، جامعـة  ،"الرمزى لتعلم المهارات الهجومية بالمبارزة

  . بغداد

تــأثير برنــامج بالرســوم المتحركــة علــى ســباحتى الزحــف : "م2002عبــد العزيــز محمــد عبــد العزيــز   .36
، رسـالة دكتـوراة غيـر منشـورة، كليـة التربيـة الرياضـية، "على البطن والظهـر لـدى المبتـدئين

  .         جامعة المنيا

آثـار تـدريس وٕاسـتخدام الحاسـبات علـى إتجاهـات الـرأى : "م1990حسـن العبـد القـادر عبد اهللا بـن   .37
  . 34، رسالة الخليج العربى، العدد )"دراسة ميدانية(لدى الطلبة الجامعيين 

 :التعلــــــــــــــــــــيم اإللكترونــــــــــــــــــــى": م2002عبــــــــــــــــــــد اهللا بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــــز الموســــــــــــــــــــى   .38
-16بل، كليـــة التربيـــة ، نـــدوة مدرســـة المســـتق"عوائقـــه...فوائـــده...خصائصـــه...مفهومـــه

  ، متوفر على الموقع التالىهـ، جامعة الملك سعود، الرياض17/8/1423
 http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Abstracts/AlmosaAbstract.htm  

  م2009/ 12/ 20خ الدخول إلى الموقع تاري

: التعلــيم اإللكترونــى": م2005عبــد اهللا بــن عبــد العزيــز الموســى، أحمــد بــن عبــد العزيــز المبــارك   .39
  .  ، الرياض، شبكة البيانات"األسس والتطبيقات

، مجلــة "بعــض المنــاهج المســتخدمة فــى التعلــيم بواســطة الحاســب اآللــى": م1985عبــد اهللا الفــرا   .40
  .          ، السنة الثامنة15وجيا التعليم، المركز العربى للتقنيات التربوية، العدد تكنول

المفهـوم والواقـع والتطبيق،التربيـة : التعلم اإللكترونى": م2005عبد اهللا الكرم، محمد نجيب العلـى   .41
ــا المعلومــات فــى البلــدان العربيــة نيــة الهيئــة اللبنا ،"قضــايا وٕاتجاهــات: والتعلــيم وتكنولوجي

  .        للعلوم التربوية، الكتاب السنوى الرابع

 .   ، منشأة المعارف11، ط"تطبيقات –التدريب الرياضى نظريات ": م2003عصام عبد الخالق   .42

     "إنقاذ –تدريب  –تعليم  –تكنيك  -السباحة": م1994على ذكى، طارق ندا، إيمان ذكى   .43

، مجلـة المعرفـة، )"المخلـوط.... (اإللكترونيـة الحـل فـىالدراسـة ": م2003عمر عبد اهللا الرافعـى   .44
  .          م2003هـ، ديسمبر 1423، شوال 91العدد 
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تـأثير مـنهج تعليمـى مقتـرح بإسـتخدام شـبكة المعلومـات : "م2004عمر محمد عبد الرازق الخياط   .45
راه غيـر ، رسـالة دكتـو "فى تعلم بعض المهارات األساسية بلعبة التـنس) اإلنترنت(العالمية 

  .منشورة، جامعة بغداد، العراق

علــى تعلــم مهــارات كــرة  أثــر برنــامج تعليمــى باســتخدام الهيبرميــديا": م2003فاطمــة محمــد فليفــل   .46
، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، "تلميــذات الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســىالســلة لــدى 

  . كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا

ــالي: "م2007 قســطندي شــوملي  .47 ــيم الع ــي التعل ــة ف ــدد : األنمــاط الحديث ــي المتع ــيم االلكترون التعل
الســادس لعمــداء كليــات اآلداب فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد  ، المــؤتمر"الوســائط

      .الجامعات العربية، ندوة ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي، جامعة بيت لحم

ــيم فــى عصــر المعلومــات واإلتصــاالت" :م2002كمــال عبــد الحميــد زيتــون   .48 ــا التعل ، عــالم "تكنولوجي
  .  الكتب، القاهرة

فاعلية إستخدام الهيبرميديا على تعلم سباحة الزحف علـى ": م2006مايسة محمد عفيفى السـيد   .49
ـــدئات ـــات المبت ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة التربيـــة الرياضـــية، "الظهـــر للطالب

  . جامعة الزقازيق

، "تـأثير اسـتخدام الوسـائل السـمعية البصـرية علـى تعلـم الســباحة": م2000محمـد حامـد البلتـاجى   .50
  . رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان

وضع برنامج باستخدام الهيبرميديــا لتعلــم سباحــة الزحـف علـى ": م2003محمد حسن حسن رخا   .51
جسـتير غير منشـورة، كليـة التربيـة الرياضـية ببورســعيد، جامعــة ، رسالة ما"البطن للمبتدئين

  .   قناة السويس

  . ، الرياض، مكتبة الرشد"طرق تدريس الحاسب اآللى": م2007محمد حسن سالم   .52

، الطبعـة السادسـة، دار المعـارف، "سيكولوجية التـدريب والمنافسـات": م1986محمد حسن عالوى   .53
  . القاهرة

  

تكنولوجيـا التعلـيم وأسـاليبها فـى ": م2001، مكارم حلمـى أبوهرجـة، هـانى سـعيد ولزغل محمد سعد  .54
  .، مركز الكتاب للنشر، القاهرة2، ط"التربية الرياضية
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تصـــميم وٕانتاجيـــة ": م2003محمـــد ســـعد زغلـــول ، محمـــد علـــى محمـــود ، هـــانى ســـعيد عبـــدالمنعم   .55
ــديا وأثرهــا  ــة الهيبرمي ــدة بتقني ــة مع ــوتر تعلمي ــة كمبي ــتعلم لمهــارات برمجي ــى جوانــب ال عل
، مجلــة نظريــات وتطبيقــات، "ضــربات الكــرة بــالرأس لطلبــة كليــة التربيــة الرياضــية بطنطــا

  .             ، كلية التربية الرياضية للبنين بأبوقير باإلسـكندرية48العدد 

 تكنولوجيــــــا إعــــــداد وتأهيــــــل معلــــــم التربيــــــة": م2004، مصــــــطفى الســــــايح                      .56
  . ، دار الوفاء للطباعة والنشر،اإلسكندرية،2، ط"الرياضية

وضـرورة الـتخلص مـن الطـرق :  مـدمجالتعلـيم اإللكترونـى ال": م2008محمد عبده راغب عماشـة   .57
التقليدية المتبعة وٕايجـاد طـرق أكثـر سـهولة وأدق لإلشـراف والتقـويم التربـوى تقـوم علـى 

، ومتـوفر علــى ، المملكـة العربيـة السـعودية21 ، مجلـة المعلوماتيـة، العـدد"أسـس إلكترونيـة
  الموقع التالى

http://informatics.gov.sa/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=222 

  م2009/ 6/ 21تاريخ الدخول على الموقع 

  . ، دار القبس للطباعة"المبادئ العلمية للسباحة": م1999محمد على القط   .58

  . ، الزقازيق"السباحة بين النظرية والتطبيق": م 2000                    .59

  .، دار المكتبى، دمشق"اإلنترنت إيجابياته وسلبياته": م2002محمد عمر الحاجى   .60

، القـاهرة، الــدار المصــرية "لــيم اإللكترونــى عبــر شــبكة اإلنترنــتالتع": م2005محمـد محمــد الهـادى   .61
  .  اللبنانية

أثر برنامج تعليمى باستخدام الهيبرميديا علـى تعلـم بعـض مهـارات ": م2003محمد محمود توفيق   .62
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة "كرة اليد لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة المنيـا

  .            ، جامعة المنياالتربية الرياضية

، "المنهاج الشامل لمعلمـى ومـدربى السـباحة": م1997محمود حسن، على البيك، مصطفى كاظم   .63
  .   منشأة المعارف، اإلسكندرية

  

مركـز  ،"مقدمة فى علـم نفـس الرياضـة": م2000محمود عبد الفتاح عنان، مصطفى حسين باهى   .64
    .            الكتاب للنشر، القاهرة
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واقـع إسـتخدام التعلـيم اإللكترونـى فـى مـدارس المملكـة ": م2008مشاعل عبد العزيز العبد الكـريم   .65
، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة "األهليــة بمدينــة الريــاض

  . العربية السعودية

ــ": م2003مصــطفى جــودت مصــطفى صــالح   .66 ــررات التعليمي ــديم المق ــاء نظــام لتق ــر شــبكة بن ة عب
، رسـالة دكتـوراة، "اإلنترنت وأثره على إتجاهات الطالب نحـو الـتعلم المبنـى علـى الشـبكات

  .        غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان

اإلتصـال والوسـائل التعليميـة ": م2001مصطفى عبد السـميع، محمـد لطفـى، صـابر عبـد المـنعم   .67
    .م2001الكتاب للنشر، القاهرة،  مركز ،"قراءات أساسية للطالب المعلم"

تحـديات التربيـة العربيـة فـى القـرن الحـادى ": م2007نازم محمود ملكاوى، عبد السالم نجادات   .68
، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية "والعشــرين وأثرهــا فــى تحديــد دور معلــم المســتقبل

  .م2007، يونيو 2، العدد 4واإلنسانية، المجلد 

،ورقـة "تصميم نظـام معلومـاتى لتـدريس مقـرر عـن بعـد بإسـتخدام الحاسـوب": م2003ناهد جـداع   .69
م، 2003أكتـــوبر  22-20عمـــل مقدمـــة لنـــدوة تقنيـــات المعلومات،جامعـــة الســـلطان قـــابوس،

  .      عمان

إسـتخدامات طلبـة قسـم التربيـة البدنيـة وعلـوم ": م2008نجوى سليمان بيومى، محمـد فـؤاد حبيـب   .70
، إنتـاج علمـى، )"اإلنترنـت(بية جامعة قطـر لشـبكة المعلومـات الدوليـة الرياضة بكلية التر 

  . كلية التربية ، جامعة قطر

بنـاء موقـع إنترنـت تعليمـى وتـأثيره علـى إكتسـاب بعـض "): م2009(هبة سعيد عبـد المـنعم محمـد   .71
 المهارات التدريسية لدى طالبات التربية العملية بشعبة التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية

  .، رسالة دكتوراة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا"بطنطا

فعالية الوسائل الفائقة على التحصيل وٕاكساب طالب تكنولوجيا ": م2007 السيدهمت عطية قاسم   .72
، رسـالة دكتـوراة، كليـة التربيـة النوعيـة، جامعـة "التعليم بعض مهارات التفكير فوق المعرفى

  .       عين شمس

، "اإلتجاهات والتطورات الحديثة فى خدمة التعلـيم اإللكترونـى: "م2003سليمان الخليفة  هند بنت   .73
، نــدوة مدرســة المســتقبل، كليــة التربيــة، "دراســة مقارنــة بــين النمــاذج األربــع للتعلــيم عــن بعــد

  جامعة الملك سعود، متوفر على الموقع التالى 
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http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm

     (2009 /6 /18) تاريخ الدخول على الموقع 
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  )1(مرفق 
  الهجائىحسب الترتيب  راءأسماء السادة الخب

  ـــفةالوظيـــ  ــماإلســـــ  م
لشــــئون  كليــــةالوكيــــل و تــــدريس الرئــــيس قســــم المنــــاهج وطــــرق   **أبو النجا أحمد عز الدين / د.أ  1

جامعـــــــة بكليـــــــة التربيـــــــة الرياضـــــــية  ســـــــابقاً  التعلـــــــيم والطـــــــالب
  .ةالمنصور

كليـة التربيـة ، بكقسـم نكنولوجيـا التعلـيم بالتعلـيم مدرس تكنلوجيا  ****إسالم جابر أحمد عالم/ د.أ  2
  .جامعة قناة السويس -باإلسماعيلية

  جامعة اإلسكندرية –مدرس تكنولوجيا التعليم، كلية التربية   ****السيد عبد المولى أبوخطوة/ د   3

ت بكليــــــة التربيــــــة أســــــتاذ بقســــــم الرياضــــــات المائيــــــة والمنــــــازال  * أمل محمد أبو المعاطى/ د. أ  4
  .الرياضية بنات جامعة الزقازيق

أســتاذ طــرق التــدريس بقســم المنــاهج وطــرق التــدريس والتــدريب   **إيمان حسن الحارونى / د. أ  5
والتربيـــة العمليـــة وعميـــدة كليـــة التربيـــة الرياضـــية بنـــات جامعـــة 

  الزقازيق

اهج وطـــرق التـــدريس ووكيـــل الكليـــة أســـتاذ المنـــاهج بقســـم المنـــ  ** إبراهيم تهانى عبدالعزيز/ د. أ  6
لشئون الدراسـات العليـا والبحـوث بكليـة التربيـة الرياضـية بنـات 

  .جامعة الزقازيق

حســـــــــــــــن البـــــــــــــــاتع محمـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد / د.أ  7
  ****العاطي

بكليــة التربيــة  بقســم تكنولوجيــا التعلــيم مــدرس تكنولوجيــا التعلــيم
  .جامعة اإلسكندرية –

المنــاهج وتكنولوجيــا التعلــيم وعميــد كليــة التربيــة النوعيــة أســتاذ   ****حسن حسينى جامع/ د.أ  8
  .جامعة اإلسكندرية -األسبق

أســــتاذ علــــم الــــنفس الرياضــــى بقســــم العلــــوم التربويــــة والنفســــية   ***جمال السيد رمضان/ د. أ  9
  .واإلجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق

ة أستاذ و  ****زينب محمد أمين/ د.أ  10 ة النوعي ة التربي يم بكلي ا التعل  –رئيس قسم تكنولوجي
  .جامعة المنيا

أســتاذ الســباحة بقســم الرياضــات المائيــة ووكيــل الكليــة لشــئون   *طـارق محمد ندا / د. أ  11
الدراســات العليــا والبحــوث بكليــة التربيــة الرياضــية بنــين جامعــة 

  .الزقازيق
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  الوظيــــــفة  اإلســـــــم  م

أســــــتاذ بقســــــم الرياضــــــات المائيــــــة والمنــــــازالت بكليــــــة التربيــــــة   *عبير عبد الرحمن شديد/ د. أ  12
  .الرياضية بنات جامعة الزقازيق

قــائم بعمــل رئــيس أســتاذ مســاعد بقســم علــم الــنفس الرياضــى وال  ***عمرو حسن بدران/د.م.أ  13
  .بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة قسمذات المجلس 

أســتاذ مســاعد ورئــيس قســم المنــاهج وطــرق التــدريس والتــدريب   **كوثر عبد المجيد السعيد / د .م.أ  14
  . والتربية العملية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

أســـتاذ علـــم الـــنفس المتفـــرغ بقســـم العلـــوم التربويـــة واإلجتماعيـــة   ***ليلى حامد صوان/ د .أ  15
  .امعة الزقازيقبكلية التربية الرياضية بنات ج

أســــتاذ بقســــم المنــــاهج وطــــرق التــــدريس ووكيــــل الكليــــة لشــــئون   **محمد سعد زغلول / د. أ  16
  .الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا

أســتاذ الســباحة ووكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث   *محمد على القط / د . أ  17
  . الرياضية بنين جامعة الزقازيق سابقا بكلية التربية

أســتاذ تــدريب الســباحة المتفــرغ بقســم تــدريب الرياضــات المائيــة   *يحيى مصطفى على/ د.أ  18
  .بوقير جامعة األسكندرية –كلية التربية الرياضية  –

  
  خبير فى مجال السباحة  *

  خبير فى المناهج وطرق التدريس  **
  خبير فى علم النفس  ***

  ى تكنولوجيا التعليمخبير ف  ****
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  )2(مرفق 
  فيما بعد  سنة 17 – 15اختبار القدرة العقلية مستوى 

  فاروق عبد الفتاح موسى. د.أ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  تعليمات التطبيق
بعــد . هـــ  –د  -جـــ  –ب  –يتكــون هــذا االختبــار مــن تســعين ســؤاًال يلــى كــًال منهــا خمســة إختيــارات هــى أ  -1

ه االجابــة فــى المربــع الــذى يوجــد علــى يســار رقــم الســؤال فــى ورقــة اختيــار االجابــة الصــواب ضــع رمــز هــذ
 .ال تكتب شيًا فى كراسة االسئلة. االجابة 

ال تتــرك ســؤاًال بــدون . إذا لــم تســتطع االجابــة علــى ســؤال ضــع االجابــة التــى تعتقــد انهــا قــد تكــون صــوابًا  -2
 .زمن التطبيق ثالثون دقيقة. إجابة

 :أمثلة للتدريب -3
  ........................ن االوالد يحبون إ :المثال االول

مــا الكلمــة التــى تكمــل بهــا الجملــة الســابقة؟ إنهــا كلمــة . نفــس) هـــ(أحمــر ) د(فقــد ) جـــ(قبعــة ) ب(الجــرى   ) أ(
 .فى المربع الذى يوجد على يسار عبارة المثال االول فى ورقة االجابة) أ(إذن ضع ). أ(ورمزها ) الجرى(

  ........................رأيت شجرة  :المثال الثانى
إن الكلمــة التــى تكمــل الجملــة الســابقة هــى كلمــة كبيــرة .أيضــاً ) هـــ(مثــل ) د(كبيــرة ) جـــ(عنايــة ) ب(هــادئ   ) أ(

 .بعد عبارة المثال الثانى فى ورقة االجابة) جـ(إذن ضع ) . جـ(ورمزها 
  : ...................ـ بالنسبة لـ          مثل          بالنسبة لـ           :المثال الثالث

 )         هـ)             (د)         (جـ)          (ب(         ) أ(

بعــد عبــارة المثــال الثالــث فــى ) هـــ(إذن ضــع ) . هـــ(ورمــزه ) المثلــث الصــغير(مــا االجابــة الصــواب؟   إنهــا 
  .ورقة االجابة

  
 ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
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 ما العددان اللذان يوضعان فى المكانين الخاليين ؟  13، ... ...، ...... ،  7،  5،  3، 1 -1

  10،  9) هـ(     11،  9) د(   12، 11) جـ(    12،  10) ب(    10،  8  ) أ(
 

 : ....................إن الشعر بالنسبة للشاعر مثل اللوحة بالنسبة لــ   -2

 المؤرخ) هـ(    الموسيقى ) د(النحات     ) جـ(الفنان         ) ب(الرسام       ) أ(

 

 : .................إذا كان الشئ قاتًال فإنه يكون   -3

 كافياً ) هـ(مميتًا          ) د(جدبًا        ) جـ(إلهيًا           ) ب(شرًا         ) أ(

 

 ؟ 3×  3ما العدد الذى يساوى   -4
     3   ) هـ(          6    ) د(         9   ) جـ(       12   ) ب(        27)  أ(
 

 ما الكلمة التى ال تنتمى الى الكلمات االخرى التالية؟  -5

        مجلة)   هـ(       دورية)   د(    جريدة)  جـ(    مطبوعات)   ب(      خطبة) أ(
 

 : ....................معنى الزواج هو   -6

     بتكاراال ) هـ(     التجديد) د(      النمو) جـ(         االرتباط) ب(     الحب)  أ(
      

 ما العددان اللذان يوضعان فى المكانين الخاليين؟ 19، ...... ، ..... ،  10،  7،  4،  1  -7

         17،  12) هـ(  17،  15) د(  16،  12) جـ(     16،  13) ب(   14،  11) أ(
 

 : ..............إن كلمة جيد بالنسبة لكلمة ردئ مثل كلمة غاليًا بالنسبة لكلمة   -8

        قليالً ) هـ(          جزءاً ) د(       نادراً ) جـ(        يحدث) ب(        عادة ) أ(
 

 : ..................إن كلمة يضايق لها تقريبًا معنى كلمة    -9

    يمد) هـ(             يفك) د(       يصفق )جـ(       يرحل)  ب(       يوتر)  أ(
  

 : ى كلمة إن كلمة قاس لها تقريبًا معن -10

       خيال) هـ(           زماله) د(      مخصب) جـ(        شديد) ب(     مهذب) أ( 
 

 تقريبًا ؟ 100الـ   ⅓يكون الناتج  3ما العدد الذى إذا ضرب فى  -11

        11) هـ(               5) د(              7) جـ(           9) ب(         3) أ(
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ـــانين ..... ، ..... ،  32،  64،  128،  256،  512 -12 ـــى المك ـــذان يوضـــعان ف ـــددان الل مـــا الع
 الخاليين ؟  

          16،  24)  هـ(      34،  33) د(       8،  16) جـ(  30،  31)  ب(   4،  8)  أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان فى المكانين الخاليين ؟  43، ... ، .... ،  76،  87،  98 -13

    50،  60) هـ(       45،  50) د(  53،  65) جـ(   54،  65) ب(  44،  66) أ(
         

 : ............... إن كلمة يؤسف لها تقريبًا عكس معنى كلمة  -14

   يسعد) هـ(            يغضب) د(    يحزن ) جـ(        يخيف) ب(       يبهج )أ(
         

ما العددان اللذان يوضعان فـى المكـانين ..... ، .... ،  7،  6،  5،  8،  7،  6،  9،  8،  7 -15
 الخاليين ؟ 

     3، 2) هـ(            5،  6) د(     4،  3 ) جـ(      5،  4) ب(      9،  8  )أ(
        

 ما الكلمة التى ال تنتمى الى الكلمات االخرى اآلتية؟   -16

  عمودياً ) هـ(              اً أفقي) د(        بدائياً ) جـ(      موازياً ) ب(         راسياً ) أ( 
    
 ما العدد الذى يوضع فى المكان الخالى؟ ..... ،  30،  60،  120،  340 -17

  40) هـ(               25) د(          10) جـ(          20) ب(            15) أ(
  
 ........ إن كلمة محدد لها تقريبًا عكس معنى كلمة -18

  ينشر )هـ(            مالئم) د(  غير مخلص) جـ(        فقير)  ب(    طموح) أ(
  
 ......إن كلمة يركم لها تقريبًا عكس معنى كلمة   -19

  ينشر )هـ(              يثق) د(         يحجز) جـ(     يجزء) ب(      يرغب) أ(
   
مــا العــددان اللــذان يوضــعان فــى المكــانين ...... ، ...... ،  14،  11،  9،  8،  5،  3،  2 -20

 الخاليين؟ 

  18،  17) هـ(   19،  16) د(    16،  15) جـ(   18،  16) ب(    17،  15  ) أ(
 

 ما العدد الذى يوضع فى المكان الخالى؟ ...... ،  32،  16،  8،  4 -21

   48) هـ(          54) د(            40) جـ(          64) ب(           36) أ(
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 ت االخرى اآلتية؟ ما الكلمة التى ال تنتمى الى الكلما -22

  ناى )هـ(        طبلة) د(            فرقة) جـ(         اورج) ب(         عود) أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان فى المكانين الخاليين؟  17، .... ، ..... ،  29،  33،  37 -23

  20،  25) هـ(   21،  25) د(       20،  26 )جـ(   19،  35) ب(   19،  28) أ(
    
 :إن كلمة أزلي لها تقريبا معنى  -24

 ال نهائى ) هـ(هادئ       ) د(غير مقيد         ) جـ(سهل        ) ب(متعب           ) أ(
 

 ما هو العدد الذي يوضع في المكان الخالي؟......، 10، 7، 9، 6، 8، 5، 7  -25

  5) هـ(          11)  د(                 8) جـ(          10) ب(               7) أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين؟.... ، ..... ،   2/1،  1، 2،  4، 8   -26

  4/3،  3/2) هـ(   2/1، 1) د(     8/1،  4/1) جـ(  4/1،  3/1) ب( 6/1،   4/1) أ(
 

 :الشخص الذي يتمتع بقدرة في مجاالت كثيرة يكون   -27
  مفهوما) هـ(عنيدا        )  د(غشاشا           ) جـ( مرنا         ) ب(طموحا        )أ(

 

مــــا العــــددان اللــــذان يوضــــعان فــــي المكــــانين .... ، ....، 44، 43، 39، 38، 34، 33، 29  -28
 الخاليين ؟

  50، 46) هـ(      49، 48) د(        48، 47) جـ(     49، 45) ب(     46، 45) أ(
 

 :إن كلمة منهمك لها تقريبا معنى كلمة  -29
  متوعك)  هـ(متجمع        ) د(مفصول           )جـ(متسع          )ب(مخلص      ) أ(

 

 :إن كلمة جزم لها تقريبا معنى كلمة  -30
  عاكس  ) هـ(خص           ) د(أصر            ) جـ(أنكر           ) ب(ارتان       ) أ(

 

 ما الكلمة التي ال تنتمي إلى الكلمات األخرى اآلتية؟  -31

    مهندم) هـ(مهذب         ) د(جميل            ) جـ(قوي        ) ب(أنيق        )أ(
 

 ............  إن الماء الراكد يكون  -32

  رغوا)  هـ(سريعا          ) د(صافيا           ) جـ(عذبا        ) ب(ساكنا      ) أ(
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 :إن كلمة يصد لها تقريبا معنى كلمة  -33
  يقاوم)  هـ(يتمرد          ) د(يكرر             ) جـ(م         يش) ب(يعيد      )  أ(

 

 :إن كلمة بربري بالنسبة لكلمة متحضر مثل كلمة جاهل بالنسبة لكلمة   -34
  فنان)  هـ(غير متعلم        )د(مؤدب             ) جـ(متعلم      ) ب(بدائي      ) أ(

 

 ...... إن كلمة المنيع هو الذي ال يمكن  -35

 حمله)  هـ(بناؤه             ) د(الوصول إليه    ) جـ(رؤيته       )ب(وصفه     ) أ(

 

 :  إن كلمة بليد لها تقريبا عكس معنى كلمة -36

  مهاجر)  هـ(مجهول          ) د(مخطئ            ) جـ(نشيط        ) ب(غبي     ) أ(
 

 .....إن المربع بالنسبة للمكعب مثل الدائرة بالنسبة لـ  -37

 القوس) هـ(الكرة      ) د(البيضى   ) جـ(القطع الناقص   )ب(متوازي األضالع  ) أ(
 

 :  يكون الظل أقصر ما يمكن عند الساعة  -38

  الظهر) هـ(مساء          1) د(صباحا    11) جـ(صباحا      10) ب(صباحا   9) أ(
 

 :أكمل بكلمة مما يلي . المتهم إلى ساحة القضاء .......   -39
  برئ) هـ(سجن             ) د(نفذ                )  جـ(عرض      ) ب(     أخذ  ) أ(

 

 :ما العدد الذي يوضع في المكان الخالي 000، 30، 90، 270، 810  -40
 10)   هـ(صفر            )  د(             20)   جـ(            15)  ب(       5) أ(

 

 :ل بكلمة مما يليأكم.......... إن رذاذ المطر يسقط بدون   -41
  رطوبة)هـ(انقطاع          ) د(طول               ) جـ(عكس        ) ب(بداية     ) أ(

 

 ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين؟..... ، ....، 3، 7،  5،  9، 7  -42

  1، 5) هـ(              7، 5) د(               7، 1) جـ(       5، 1) ب(    1، 2) أ(
 

 :إن كلمة يبغض لها تقريبا معنى كلمة   -43
 يمقت) هـ(يتحدى             ) د(يتجنب            ) جـ(يمرض    ) ب(يحب     ) أ(
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  ........ لـ بالنسبة السرور مثل الحظ لسوء بالنسبة األسف إن -44
 الفخر) هـ(األلم               ) د(كراهية           ال) جـ(السعادة    ) ب(النجاح    ) أ(

 :أكمل بكلمة مما يأتي.القيادات .......... بسبب الهجرة   -45
  افترضت) هـ(تعودت         ) د(نظمت             ) جـ(نضبت    ) ب(سعدت    ) أ(

 

 .........يمكن التعبير عن كلمة قلب أحيانا بكلمة   -46

 رئة) هـ(لب              ) د(ضربة             ) جـ(     خبطة  ) ب(عنان     ) أ(
 

  :إن كلمة يحيط لها تقريبا معنى -47
  يطوق) هـ(ينكر             ) د(يختار             ) جـ(يعيش  )  ب(يمشي حول   ) أ(

 

 : ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين.... ، ....، 7، 9، 5، 7، 3،  5 -48

 7، 9)  هـ(            3، 5) د(          9، 8) جـ(      9، 11)  ب(     11، 9) أ(
 

 : إن الخصم هو -49

  الشاعر ) هـ(سوء الحظ     ) د(الغريم          )  جـ(القاضي      ) ب(الصديق     ) أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين؟.... ، .....، 16، 12، 11، 8، 7، 5، 4 -50

  23، 19) هـ(      20، 18) د(       21، 18) جـ(   19، 17) ب(     22، 17 )أ(
 

 ؟ 32الـ  8/1أمثال  5ينتج  18ما العدد الذي إذا أضيف سدسه إلى  -51

  4) هـ(                  8) د(          160) جـ(      12  )ب(             3) أ(
 

 ........إذا كان الشئ شامال فإنه يكون  -52

  متسعا) هـ(ضحال             ) د(مزعجا        ) جـ(ضيقا       ) ب(صر        قا) أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين؟ ...  ،....، 36، 18، 16، 8، 6، 3 -53

  78، 39) هـ(    76، 38)  د(    41، 39)  جـ(     43، 38)ب(     40، 38) أ(
 

 جنيها ؟ 204كم جراما يمكن شراؤها بمبلغ . شا قر  60إذا كان ثمن جرام الفضة  -54

  128) هـ(        34000) د(        340)  جـ(   1284)ب(        34) أ(
  

 ......إن الوسيط هو الذي  -55

  يعاقب) هـ(يتدخل         )  د(يشرع         ) جـ(يقضي       )ب(يحسب     )  أ(
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 ان اللذان يوضعان في المكانين الخاليين؟ما العدد.... ، .... ، 52، 26،  12،24، 10، 5 -56

  108، 54) هـ(     106، 104) د(   55، 53) جـ(   56، 54)ب(   104، 54)  أ(
  
 :إن كلمة رخيص لها تقريبا معنى كلمة  -57

  مكلف) هـ(عديم الثمن        ) د(نادر         ) جـ(ضخم       ) ب(متوفر        ) أ(
  
 .ض األحيانإن كلمة اختيار تعنى في بع -58

  كورس)هـ(انتقاء              )   د(دنئ          ) جـ(عادي      ) ب(إلزام          ) أ(
  

 :إن كلمة مشدود لها تقريبا معنى كلمة  -59
 معلم ) هـ(قطار               ) د(مفكوك       ) جـ(عمة        ) ب(ممدود      )   أ(

  

 :  سبة لـإن الغضب بالنسبة للشدة مثل الحب بالن -60

  السعادة) هـ(المالطفة          )  د(المزاج         ) جـ(الكرة      ) ب(األمل       )  أ(
  
 :إذا كان الشئ مقسما فإنه يكون  -61

  مجزءا) هـ(محفوظا        ) د(محجوزا     )  جـ(مخططا   ) ب(غير مخصص   )  أ(
  
 :إن الكستور بالنسبة للقماش مثل الذهب بالنسبة لـ -62

  أصفر) هـ(الفضة           ) د(التراب       )    جـ(المعدن        ) ب(الثروة      ) أ(
  
 .........الـ 2/1مرة من  1 2/1يصبح  3ثم أضيف الناتج إلى  3ما العدد الذي إذا ضرب في  -63

  12 )هـ(               9)  د(             6)   جـ(              2) ب(           3) أ(
  

   ؟العدد هو فما 45 الـ 9/1 أمثال 4 ينتج 15 إلى أضيف إذا عدد 5/1 -64
  25)هـ(             180) د(           165)  جـ(             9)  ب(        45)  أ(
 

 :إن المهر هو -65
  لين) هـ(وراثة      ) د(هدية عريس        ) جـ(       منزل )ب(زوجة      )  أ(
 

 :إن التقويم هو  -66
  االضراب) هـ(التصريح      ) د(التصحيح       )  جـ(التأسيس   ) ب(تربية     ال) أ(
 

 :عندما تغفر أخطاء الشخص فإنه يكون -67
 .مذنبا ) هـ(متضمانا      )  د(مهتما      ) جـ(       غير مالم ) ب(بخيال      )  أ(

 :إن كلمة متكبر لها تقريبا عكس معنى كلمة  -68
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 متواضع ) هـ(متحفظ      )  د(بليغ          ) جـ(       شجاع ) ب(كتوم     )   أ(
  
 :إن كلمة طرد كلها تقريبا معنى كلمة  -69

  دفع) هـ(مر               ) د(دخل        )  جـ(       أهمل ) ب(أبعد        )  أ(
  
. قال نابليون إن الجندي اتلفرنسي يساوي ثالثـة جنـود مـن النمسـا أو خمسـة جنـود مـن روسـيا -70

 تسوي دستة الجنود النمساويين من الجنود الروسيين؟ كم

 36) هـ(              60) د(          15) جـ(         20  )ب(               6)  أ(
 

 ما العددان اللذان يوضعان في المكانين الحاليين؟..... ، ... ، 117، 39، 36، 12، 9،  3 -71

  363، 121) ـه(    360،  120) د(   236، 234) جـ(   234، 120) ب(    364، 361)  أ(
  
 ما الكلمة التي ال تنتمي إلى الكلمات األخرى اآلتية؟ -72

  محسن) هـ(سخي          )  د(متصدق         )  جـ(بخيل      ) ب(كريم        )  أ(
  
 .إن كلمة يلحق لها تقريبا معنى كلمة  -73

  ينزع) هـ(يفك         )   د( يضم           ) جـ(       يقسم ) ب(يرقى      )  أ(
  
  :ما الكلمة التي ال تنتمى إلى الكلمات األخرى اآلتية -74

  تضاءل) هـ(ازداد      )  د(صغر         )  جـ(       خسر ) ب(أوجز       ) أ(
 

 :إن األمور الغامضة تكون  -75
  لفهمصعبة ا)  هـ(سهلة الفهم   ) د(مرفوضة  )  جـ(مضحكة   ) ب(غير مرغوبة   )  أ(

  
 :إن كلمة ثناء لها تقريبا معنى كلمة  -76

  ينزع) هـ(يثور      )  د(يلحم          ) جـ(       يفصل ) ب(يتعقل        ) أ(
  
 :إن كلمة ثناء لها تقريبا معنى كلمة  -77

  رفع) هـ(لوم         ) د(انتقاد            ) جـ(       ذم ) ب(مدح           ) أ(
  

 :ريبا معنى كلمة إن كلمة أباد لها تق -78
  أخذ) هـ(حلق        )  د(أزال            ) جـ(       قطع ) ب(أزعج       ) أ(
  

  :إن كلمة حصيف لها معنى كلمة  -79
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  مستمر) هـ(حى      )  د(رزين        )   جـ(       يقظ ) ب(مسرف       ) أ(
 

مـرات فـي نفـس  4ر بينما جرى عادل حول نفس السـو . مرات 5جرى أحمد حول سور المدرسة  -80
 كم كانت سرعة أحمد بالنسبة لسرعة عادل ؟. الوقت 

  5 5/4) هـ(         1 4/1) د(          2)  جـ(        1 5/1) ب(        1 3/1) أ(
  

 :إن كلمة قوت لها تقريبا معنى كلمة   -81
  رضا) هـ(غذاء        ) د(امتصاص         ) جـ(هضم         ) ب(مظهر        ) أ(
  

 :إن كلمة علة لها تقريبا عكس معنى كلمة   -82
  صحة) هـ(إنسان           )  د(مرض        ) جـ(حمى         ) ب(اختالل      )  أ(
  

 :إن كلمة زخرف لها تقريبا معنى كلمة  -83
 اعتنى ) هـ(نمق               ) د(ابتكر         )  جـ(وثق        ) ب(شوه          ) أ(
  

 :  ص الدنئ يكونإن الشخ -84

  قاسيا) هـ(خسيسا        ) د(غادرا         )  جـ(      غشاشا ) ب(خبيثا         ) أ(
  

 :إن الجهل بالنسبة للخوف مثل المعرفة بالنسبة لـ  -85
  االمل) هـ(الذكاء        ) د(الخرافة          )  جـ(األسف          ) ب(الثقة       ) أ(
  

 :تنقض تكون  إن العبارات التى ال  -86
  جدلية) هـ(غير مسببة   ) د(غير متوقعة    ) جـ(طويلة      )ب(غير جلدية   )  أ(
    

 :  يكون الدستور  -87

  محكمة) هـ(قانونا         ) د(تحفة            )  جـ(حكما      ) ب(مثال           ) أ(
  

 :إن كلمة تملق لها تقريبا معنى كلمة   -88
  وبخ) هـ(كسب         ) د(حذر            ) جـ(تزلف      )  ب(احتقر         ) أ(
 

 :أن يداوي هو أن   -89
 يقطع ) هـ(يغطى        )  د(يشفى            ) جـ(يدفع         ) ب(يبعد         )  أ(
 

 :  إن الشريعة هى  -90

  سماوي قانون) هـ(مالبس     )  د(رياضة          )  جـ(طلقة        ) ب(كرة         )  أ(
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  مفتاح تقدير الدرجات
  سنة فيما بعد 17فى اختبار القدرة العقلية مستوى 

    جـ    د    د    ب    د

    د    ھـ    ھـ    أ    أ

    ھـ    أ    أ    ب    د

    د    د    ھـ    جـ    ھـ

    أ    أ    د    د    أ

    جـ    د    ھـ    ھـ    ب

    جـ    ھـ    ھـ    جـ    ب

    د    ب    أ    جـ    جـ

    د    أ    ب    ب    أ

    ھـ    ھـ    د    د    ب

    د    جـ    ھـ    أ    ھـ

    د    جـ    ب    جـ    جـ

    أ    ب    جـ    ب    ب

    أ    ه    أ    أ    أ

    د    أ    ب    ھـ    ب

    ب    ب    ھـ    ب    جـ

    جـ    د    د    جـ    أ

    ھـ    ب    جـ    ب    ھـ
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  جدول نسب الذكاء اإلنحرافية المقابلة للدرجات الخام فى إختبار القدرة
  سنة فيما بعد 17 العقلية مستوى 

  فيما بعد 17العمر   الدرجة الخام  فيما بعد 17العمر   الدرجة الخام  فيما بعد 17مر الع  الدرجة الخام
1    30  71  59  107  
2    31  72  60  108  
3    32  73  61  109  
4    33  75  62  110  
5    34  76  63  112  
6    35  77  64  113  
7    36  79  65  114  
8    37  80  66  115  
9    38  81  67  116  
10  45  39  82  68  118  
11  46  40  84  69  119  
12  47  41  85  70  120  
13  49  42  86  71  121  
14  50  43  87  72  122  
15  51  44  88  73  124  
16  52  45  90  74  125  
17  53  46  91  75  126  
18  54  47  92  76  127  
19  55  48  93  77  128  
20  56  49  94  78  130  
21  57  50  96  79  131  
22  59  51  97  80  132  
23  60  52  98  81  133  
24  62  53  99  82  135  
25  64  54  101  83  136  
26  66  55  102  84  137  
27  67  56  103  85  138  
28  68  57  105  86  139  
29  70  58  106  87  141  
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  جامعة الزقازيق          

  كلية التربية الرياضية للبنات   
   قسم الرياضات المائية والمنازالت

  )3(مرفق 
   للبرنامج الهدف العام إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد

  الفرعية السلوكية الخاصة بسباحة الصدر واألهداف

  ................/ ..................السـيد األسـتاذ الدكتـور
   ،،،ـدوبعة تحية طيب                                              

بإعــداد رســالة دكتــوراة الفلســفة فــى التربيــة الرياضــية  ،مايســة محمــد عفيفــى الســيد/ تقــوم الباحثــة 
  :وموضوعها

  بناء موقع تعليمى وتأثيره على تعلم سباحة الصدر لطالبات كلية "
  "ية بجامعة الزقازيقالتربية الرياض

  :من سيادتكم التكرم بإبداء الرأى حول رجوالذا ن
  .الهدف العام للبرنامج - 1
 .األهداف السلوكية - 2

 .هدافاألما ترونه سيادتكم من تعديل أو إضافات على هذه  - 3

   رافــــــــإش

  حجازى على سحر عبد العزيز/ د.أ    إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.أ

ووكيل الكلية لشئون  المتفرغ أستاذ السباحة
  التعليم والطالب سابقاً 

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

 
 
 
  

  أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات 
  المائية والمنازالت 

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

  ،،،ولسيادتكـم جزيل الشــكر                               
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  راى الخبير  فدــــالهـ
  غير موافق  موافق

  الهدف العام: أوالً 
  :هل توافق سيادتكم على أن يكون الهدف العام للبرنامج التعليمى هو       

تكـــــوين و الخاصـــــة بســـــباحة الصـــــدر المعلومـــــات والمهـــــارات المعـــــارف و ســـــاب الطالبـــــات اك
البـــات كليـــة التربيـــة نحـــو إســـتخدام المواقـــع التعليميـــة فـــى التـــدريس لط االتجاهـــات االيجابيـــة

  .الرياضية بنات جامعة الزقازيق
    :ملحوظة 
اذا كــان المطلــوب تعــديل الهــدف فمــا هــو الهــدف الــذى تــراة ســيادتكم مناســبًا لهــذا        
  البحث؟

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................  
  )السلوكية( االهداف الفرعية: ثانيًا 
إلــــى هــــل توافــــق ســــيادتكم علــــى أن الهــــدف العــــام للبرنــــامج التعليمــــى يمكــــن تقســــيمة       

  :االهداف التالية
  :االهداف السلوكية المعرفية: اوال 

  :وهى تتضح فيما يلى         
 .أن تتمكن الطالبة من شرح سباحة الصدر -1
 .أن تتذكر الطالبة الخطوات التعليمية لسباحة الصدر -2
 .أن تستخدام الطالبة اإلنترنت فى الوصول إلى المعارف المتصلة بسباحة الصدر -3
  .نبذة عن تاريخ سباحة الصدر أن تعرف الطالبة -4
 .أن تطبق الطالبة ما تعلمته من مراحل فنية خاصة بسباحة الصدر -5
 .أن تتعرف الطالبة على النواحى القانونية لسباحة الصدر -6
 .أن تتعرف الطالبة على االخطاء الفنية لسباحة الصدر  -7

 .أن تتعرف الطالبة على االخطاء القانونية لسباحة الصدر -8

 .طالبة معالجة األخطاء التى تحدث أثناء تطبيق سباحة الصدرأن تستطيع ال -9
ــــاه عنــــد أداء ســــباحة  -10 ــــز اإلنتب أن تعــــرف الطالبــــة كيــــف تنمــــى جوانبهــــا العقليــــة كتركي

 .الصدر
 .أن تنمى فى الطالبة القدرة على أكتشاف الحقائق بنفسها -11

 .أن تحدد الطالبة كيفية إكتشاف نواحى القوة والضعف عند أداء سباحة الصدر -12

  .أن تنمى فى الطالبة القدرة على النقد الذاتى -13
 .أن تفهم الطالبة تسلسل االداء الحركى لسباحة الصدر -14

 .أن تفرق الطالبة بين أجزاء الجسم العاملة وغير العاملة أثناء أداء سباحة الصدر -15

16-   

    



 

   

3/3

  ى الخبيرأر   فداــــهاأل
  غير موافق  موافق

 .الصدر أن تفهم الطالبة التحليل الحركى لسباحة -17

 .أن تكتسب الطالبة طريقة جيدة للتعليم -18

 .أن تستطيع الطالبة إستثمار الجهد المبذول أثناء أداء سباحة الصدر -19

ـــاء األداء ألجـــزاء ســـباحة  -20 ـــالموقع وكيفيـــة تطبيقهـــا أثن ان تتـــذكر الطالبـــة مـــا شـــاهدته ب
  .الصدر

  : ملحوظة
هـى األهـداف التـى اذا كـان المطلـوب تعـديل أو إضـافة أهـداف معرفيـة أخـرى، فمـا 

  ترى سيادتكم أنها مناسبة لهذا البحث؟
..........................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  

  :االهداف المهارية: ثانياً 
  .وتتضح فيما يلى        

أن تطبـــــق الطالبـــــة عناصـــــر الموقـــــع التعليمـــــى بالشـــــكل الصـــــحيح وٕاســـــتخدام أدواتـــــه  -1
 .المختلفة

 .أن تقوم الطالبة بتنفيذ أجزاء سباحة الصدر كما شاهدتها فى الموقع التعليمى -2

الطالبة القيام بتدريبات متدرجة فى الصعوبة تتيح الوصول إلى إتقان كـل أن تستطيع  -3
 .جزء من أجزاء سباحة الصدر

 أن تقوم الطالبة بالتحكم فى أجزاء الجسم أثناء أداء سباحة الصدر  -4

 .أن تساعد الطالبة فى شرح وأداء نموذج لسباحة الصدر -5

ـــاء الكتابـــة علـــى أن تســـاهم البرمجيـــة فـــى دعـــم الطالبـــة إلســـتخدام لوحـــة الم -6 ـــاتيح أثن ف
 .اإلنترنت

 .أن تطبق الطالبة ما تعلمته من البرمجية حيث تؤدى سباحة الصدر بدقة وٕانسيابية -7

  ). اإلنترنت(تكتسب الطالبة مهارة أستخدام الوسائل التعليمية  أن -8
 .أن تكتسب الطالبة التوافق النفسى والحركى لسباحة الصدر -9

 .لفهم واالنتباة لسباحة الصدرأن تنمى فى الطالبة القدرة على ا -10

. أن تنمى فى الطالبة القدرة على االستجابة وادراك المواقف المختلفة لسباحة الصدر -11
  :ملحوظة 

اذا كـــان المطلـــوب تعـــديل أو إضـــافة أهـــداف مهاريـــة أخـــرى فمـــا هـــى األهـــداف التـــى تـــرى 
  سيادتكم أنها مناسبة لهذا البحث؟
......................................................................................

......................................................................................  

    

  

  ى الخبيرأر   فداهــــــــــــــاأل
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  غير موافق  موافق
  :االهداف الوجدانية : ثالثًا 

  :تضح فيما يلىتو         
 .الطالبة بالسعادة والسرور أثناء أداء وٕاتقان سباحة الصدر تشعر أن -1

 .أن تكتسب الطالبة إتجاهات إيجابية نحو إستخدام اإلنترنت فى تعلم سباحة الصدر -2

أن تتعاون الطالبة مع زمالئها فى أداء ما يطلب منها من خالل األدوات التكنولوجيـة  -3
 .ىالحديثة كالبريد اإللكترونى داخل الموقع التعليم

 أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء إستخدام أدوات الموقع التعليمى -4

 .أن تقيم الطالبة أدائها وأداء زمالئها بإستمرار تقييما صحيحا -5

 .أن تشعر الطالبة بالثقة بالنفس عند إستخدام الموقع التعليمى -6

 .أن تكتسب القدرة على المثابرة فى بذل الجهد عند إستخدام الموقع التعليمى -7

 .ن تتمكن الطالبة من ضبط انفعاالتها مع زمالئهاأ -8

 .أن تكتشف الطالبة االخطاء التى تقع فيها وتعديلها -9

 .أن تستمتع الطالبة بتنفيذ جميع أجزاء الوحدة التعليمية -10

 .أن تشعر بالرضا والسعادة أثناء أداء الوحدة التعليمية -11

 .أن تصل الطالبة الى مستوى أداء جيد -12

 .ع زمالئها بإيجابية ونشاطأن تتفاعل الطالبة م -13

أن تكتســـب الطالبـــة مهـــارة القـــدرة علـــى العمـــل الفـــردى للتأكـــد علـــى تنميـــة شخصـــيتها  -14
 .المستقلة

 .أن تكتسب الطالبة القدرة على تحمل المسئولية واالعتماد على النفس -15

 .أن تفضل الطالبة تعلم سباحة الصدر من خالل إستخدام الموقع التعليمى -16

 .إلنضباط فى بذل الجهدأن تتسم الطالبة با -17

  :ملحوظة 
اذا كان المطلوب تعديل أو إضافة أهداف وجدانيـة أخـرى فمـا هـى األهـداف التـى         

  ترى سيادتكم أنها مناسبة لهذا البحث؟
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................  
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  جامعة الزقازيق         
  كلية التربية الرياضية للبنات   

   قسم الرياضات المائية والمنازالت

  )4(مرفق 

   إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد محتوى سباحة الصدر
  ................................./ السـيد األسـتاذ الدكتـور

  تحية طيبة وبعـد،،،                                           

 مــدرس مســاعد بقســم الرياضــات المائيــة والمنــازالت ،مايســة محمــد عفيفــى الســيد/ تقــوم الباحثــة 
راة دكتـو بـإجراءات بحـث ضـمن متطلبـات الحصـول علـى درجـة  جامعة الزقـازيقبكلية التربية الياضية بنات 

  :الفلسفة فى التربية الرياضية وموضوعها

  يمى وتأثيره على تعلم سباحة الصدر لطالبات كلية بناء موقع تعل"
    "التربية الرياضية بجامعة الزقازيق  

  :من سيادتكم التكرم بإبداء الرأى حول رجوالذا ن
  .المحاور التعليمية داخل الموقع .1
 .المحتوى العلمى الخاص بالمحاور .2

مــــى الخـــاص بهــــذه مـــا ترونـــه ســــيادتكم مـــن تعــــديل أو إضـــافات علــــى هـــذه المحــــاور والمحتـــوى العل .3
  .المحاور

  ـــرافــــإش
  حجازىعلى سحر عبد العزيز / د.أ    إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.أ

ووكيل الكلية لشئون المتفرغ أستاذ السباحة 
  التعليم والطالب سابقاً 

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

 
 
 
  

  أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات 
  زالت المائية والمنا

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

  ،،،ولسيادتكـم جزيل الشــكر  
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  ى الخبيررأ  اورـــالمح
  غير موافق  موافق

  المحاور التعليمية المقترحة: أوالً 
  .أهداف سلوكية  -أ
  .نبذة تاريخية  -ب
 .سباحة الصدر  -جـ

  .قانون  -د
  :لفرعية التاليةالمحاور ا سباحة الصدر وينبثق من محور

  .لفنىاالتحليل  -1
 .التعليمية تدريباتال -2

 .التوجيهات الفنية -3

 .التسلسل الحركى -4

 .األخطاء الشائعة -5

 ).التقويم(إختبر معلوماتك  -6

  :ملحوظة 
 ترونهـا سـيادتكم مناسـبة فما هى المحـاور التـى اخرى محاوراو إضافة  اذا كان المطلوب تعديل       

  لهذا البحث؟
..................................................................................................

..................................................................................................
..........................................................................................  
  المحتوى العلمى للمحاور: ثانيا
  سباحة الصدر -جـ
  :التحليل الفنى -1
  .وضع الجسم -أ
  .ضربات الرجلين -ب

  :تمر ضربات الرجلين بثالث مراحل هى       
  .المرحلة التمهيدية: أوًال 
  .المرحلة األساسية: ثانيًا 
  .المرحلة الختامية: ثالثًا 

  :حركات الذراعين  -جـ
  :الذراعين بثالثة مراحل أساسية على النحو التالى  وتمر حركات       

  المرحلة التمهيدية : أوالً 
  :المرحلة األساسية وتشمل: ثانياً 
 الدفع  -                     الشد  -

  المرحلة الختامية وتشمل الحركة الرجوعية : ثالثاً 
  .التنفس -د
  .التوقيت والتوافق -هـ
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  رأى الخبير  المحاور
  موافق غير  موافق

  :التعليمية تدريباتال -2
 .ضربات الرجلين  - أ

 .حركات الذراعين  - ب

 .التنفس - جـ 

  .التوقيت والتوافق -د 
  :بات الرجلينضر   -  أ

 .أداء حركات الرجلين من وضع الجلوس الطويل على األرض -1

 .اإلنبطاح على مقعد سويدى وأداء حركة الرجلين -2

  .امأداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح على حافة الحم -3
أداء حركات الرجلين من الطفو على الظهر مع مسك ماسورة الحمام ومساعدة  -4

 .الزميلة

 .أداء حركات الرجلين من الطفو على البطن مع مسك ماسورة الحمام ومساعدة الزميلة -5

 .أداء حركات الرجلين من الطفو على الظهر بمساعدة أداة الطفو -6

 .عدة أداة الطفوأداء حركات الرجلين من الطفو على البطن بمسا -7

  .الدفع واإلنزالق بدون مساعدة مع اداء دورة أو أكثر للرجلين -8
  حركات الذراعين  - ب

  .أداء حركات الذراعين من الوقوف فى الماء الضحل -1
 .أداء حركات الذراعين من المشى على قاع الحمام -2

 .أداء حركات الذراعين مع سند الزميلة للرجلين -3

 . Pull Buoysبواسطة عوامات الشد الطافية الشد بالذراعين مع تشبيك الرجلين  -4

  . Paddlesالشد بالذراعين مع إستخدام الكفوف  -5
  :التنفس - ج

 .اإلنبطاح على مقعد سويدى وأداء التنفس مع حركات الذراعين -1

 .رفع الرأس للتنفس وأخذ الشهيق فى نهاية الشد –الوقوف فى الماء الضحل  -2

 .أداء الشد والتنفس من المشى -3

 .والتنفس من اإلنزالقأداء الشد  -4

 .أداء حركات الذراعين والتنفس مع ضربات رجلين تبادلية -5

  :التوقيت والتوافق -د
 .التمرين على أداء حركات الذراعين ثم حركات الرجلين -1

 .أداء التمرين على التوافق بين الرجلين والذراعين -2

  :التوجيهات الفنية -3
  :بات الرجلينضر  - أ

 .ما نحو اإلليتينالكعبين متجاورين عند سحبه .1

  .المقعدة منخفضة بقدر مناسب تحت سطح الماء .2

    

 

  رأى الخبير  اورــالمح
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  غير موافق  موافق
 .مسك الماسورة يكون فى عمق مناسب .3

 .زيادة مسافة األداء تدريجياً  .4

 :حركات الذراعين  - ب

  .اليدان مفرودتان واألصابع مضمومة -1
 .راحة اليد متجهة للخلف مباشرة -2

 .أثناء الشد المرفق إنثناء بسيط فى -3

 .ثنى الرسغين قليًال أثناء الشد -4

 .عدم تحريك اليدين خلف مستوى الكتفين -5

 .الذراعين ممتدتين كامًال بعد كل دورة ذراع -6

  :التنفس -جـ 
  .إكتساب المتعلم كيفية التنفس فى المرحلة األولى من تمرين الذراعين .1
 .أخذ الشهيق من الفم وٕاخراج الزفير من الفم واألنف .2

 .أخذ الشهيق عند نهاية حركة الشد بالذراعين .3

  :التوافق -د
 .اإلحتفاظ بالرأس ثابته وعدم دورانها -1

 .التركيز على اإلنزالق بعد إنتهاء كل دورة -2

 األخطاء الشائعة وتصحيحها -4

  الحطأ .1
  تحليل الخطأ .2
  إصالحه .3
  :القانون الدولى لسباحة الصدر -د

  :ويشتمل على 
  .لحمامات السباحةالمواصفات القانونية  :أوالً 
  .مواد القانون المرتبطة بسباحة الصدر: ثانياً 
 .المواصفات القانونية لحمامات السباحة: أوًال◌ً 

  :الطول
 50  متر وذلك فى حالة إستحدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التحكيم الألوتوماتيكية

بالطول الذى عند حافة البداية أو إذا أضيفت عند حافة الدوران، يجب ان يكون الحوض 
  .متر بين اللوحتين 50يكفل بأن تكون المسافة المفروضة   

 25  متر وذلك فى حالة إستخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة التحكيم الألوتوماتيكية
عند حافة البداية أو إذا أضيفت عند حافة الدوران، يجب ان يكون الحوض بالطول الذى 

  .تر بين اللوحتينم 25يكفل بأن تكون المسافة المفروضة 
  : العمق

  متر1.00الحد األدنى المطلوب هو.  

    

 
 

  رأى الخبير  المحاور
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  غير موافق  موافق
  :الحوائط

  يجب أن تكون حوائط النهاية متوازية وتشكل زاوية قائمة مع سطح الماء ومبنية من مادة
بق من سطح الماء لكى تمكن المتساأسفل  0.08صلبة غير منزلقة السطح وممتد إلى 
 .اللمس والدفع فى الدوران بدون مخاطرة

  يسمح ببناء أفيز للوقوف عليه للراحة على طول الحوائط الجانبية، على أن ال يقل عمقه
  .متر 0.15متر إلى  0.01متر تحت سطح الماء وبعرض  1.2عن 

  :قنوات صرف الماء
يمكن تنفيذها على جميع الحوائط األربعة للحوض، وٕاذا نفذت على حائط النهاية يجب مراعاة 

متر فوق سطح الماء، يجب تزويدها بصمامات 0.03أن تسمح بتعليق لوحات اللمس بقدر 
  .منظمة من أجل المحافظة على مستوى سطح الماء

  :الحارات
  متر لكل منهما خارج 2.5عرض متر باإلضافة إلى مسافتين ب 2.5تكون عرض الحارة

 8، 1ويجب أن يوضع حبل حارة ليفصل بين هاتين المسافتين عن الحارة  8، 1الحارة 
 .على التوالى

  متر50حارات لحمام السباحة  8عدد الحارات.  
  :حبال الحارات

  تمتد حبال بطول الحوض بالكامل ويثبت عند كل نهاية بواسطة حلقات داخل تجاويف
متر  0.05يحتوى كل حبل على عوامات متالصقة كل منها يتراوح من  حوائط النهاية،

 .متر بحد أقصى 0.15إلى 

  متر من كل نهاية للحوض بلون مختلف عن باقى  5.00تميز العوامات وذلك لمسافة
 . العوامات وال يوضع أكثر من حبل بين كل حارتين، كما يجب شد الحارة كامالً 

  :منصات البدء
 ت البدء ثابتة بدون أدنى إهتزاز وعلى أن يتراوح إرتفاعها ما بين يجب ان تكون منصا

  .متر من سطح الماء 0.75متر إلى  0.50
  متر  0.50ومساحة سطح المنصة يكونx 0.50 متر على األقل. 

 ويغطى سطح المكعب بمادة ال تؤدى إلى اإلنزالق. 

  درجات10كما يجب أن ال يزيد أقصى إنحدار للمكعب من األمام عن.  

  ضرورة أن تصمم منصات البدء بحيث تسمح بأداء قبضة على المنصة بواسطة السباح
 .من األمام أو الجانبين عند أداء قفزة البدء

  : الترقيم
يجب ترقيم كل مكعب بدء بأرقام واضحة على الجوانب األربعة ومرتبة بوضوح، تكون الحارة 

  .من حافة البدء التقليديةعلى الجانب األيمن وذلك عند مواجهة الحوض ) 1(رقم 
  :درجة حرارة الماء

يمكن التجاوز عن درجة مئوية (درجة مئوية  28يجب أن ال تقل درجة حرارة الماء المثلى عن 
يجب المحافظة على ثبات مستوى الماء أثناء المسابقات دون حركة ) عن الدرجة المثلى

  ظم الدول فأنه يسمح إتباع القواعد الصحية المقررة فى مع ملحوظة، وحرصًا على

    

  رأى الخبير  المحاور
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  غير موافق  موافق
  .بتدفق الماء للحوض ولخارجه طالما ان ذلك لن يؤدى إلى حدوث تيار مائى

  :اإلضاءة
وحدة قياس (لكس  600يجب ان ال تقل شدة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن 

  ).اإلضاءة
  :عالمات الحارات

 من لون قاتم مخالف يوضع على أرضية الحوض فى ) الخطوط(المات يجب أن تكون الع
 .منتصف كل حارة

  متر  0.3متر والحد األقصى  0.2الحد الدنى : العرض. 

  متر  50متر بالنسبة لألحواض طول  46: الطول.  
  .متر  25متر بالنسبة لألحواض طول  21                

  متر وبنفس 1بخط مقاطـع مميـز وبـطول متر  2ينتهى كل خط قبل حائط النهاية بـ
 .عرض خط الحارة

  إذا كان حوض السباحة وحوض الغطس فى منطقة واحدة فإن الحد األدنى للمسافة
 . م5.00الفاصلة لألحواض هو 

  :مواد القانون المرتبطة بسباحة الصدر: ثانياً 
  :سباحة الصدر) 7(مادة 
  ): 1/ 7(مادة 

دوران يجب أن يحتفظ السباح بوضع الجسم على الصدر مع أول شدة بعد البدء وبعد كل 
  .وغير مسموح باللف على الظهر فى أى وقت

  ):2/ 7(مادة 
  .جميع حركات الذراعين تؤدى بالتماثل معًا وفى مستوى أفقى واحد بدون حركات تبادلية

  ): 3/ 7(مادة 
للخلف على أو تدفع اليدين معًا من الصدر على أو تحت أو فوق سطح الماء، ثم تسحبان 

... تحت أو فوق سطح الماء على أن تظل الكوعان أسفل سطح الماء عدا فى الشدة األخيرة 
يجب أن ال تتجاوز حركة اليدين للخلف إلى ما وراء خط المقعدة فيما عدا أثناء الشدة األولى 

  .بعد البداية وبعد كل دوران
  ):4/ 7(مادة 

ثل معًا وفى مستوى أفقى واحد بدون أداء حركات جميع حركات الرجلين يجب أن تؤدى بالتما
  .تبادلية
  ):5/ 7(مادة 

أثناء الدفع بالرجلين للخلف يجب تحريك القدمين إلى الخارج، وغير مسموح بالحركة المقصية 
مسموح بظهور القدمين على سطح الماء ... اإلرتعاشية أو الدولفنية ألسفل بالنسبة لألرجل 

  .ركة دولفنية ألسفلمالم يكن ذلك متبوعًا بح
  

    

 

  رأى الخبير  اورــالمح
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  غير موافق  موافق
  ):6/ 7(مادة 

عند كل دوران وفى نهاية السباق يجب لمس الحائط بكلتا اليدين فى نفس الوقت وبمستوى 
أفقى واحد فى مستوى أو أعلى أو أسفل سطح الماء، يمكن إنزال الرأس تحت سطح الماء بعد 

بل اللمس بشرط ان تشق الرأس سطح الماء فى أى نقطة أثناء آخر دورة آخر شدة بالذراعين ق
  .كاملة أو غير كاملة قبل اللمس

  ):7/ 7(مادة 
يجب أن يقطع جزء من رأس السباح سطح الماء أثناء كل دورة كاملة لليدين ودفعة واحدة 

ة واحدة كاملة للرجلين ويستثنى من ذلك حالة البداية وبعد كل دوران فيسمح للسباح بأداء شد
... باليدين للخلف حتى الرجلين ودفعة واحدة بالرجلين وهو غاطس تمامًا تحت سطح الماء 

يجب أن شق الرأس سطح الماء قبل دوران اليدين للداخل من أوسع مرحلة لليدين فى الشدة 
  .الثانية بالذراعين

  :األرقام العالمية الخاصة بسباحة الصدر): 12(مادة 
المسافات التالية لكال الجنسين هى التى يعترف بها كأرقام عالمية فى  ):1/ 12(مادة 

  .متر 50حمام سباحة 
  متر 200، 100: سباحة الصدر 

  متر 400، 200: فردى المتنوع 

  متر 100 ×4: تتابع متنــــوع  

المسافات التالية لكال الجنسين هى التى يعترف بها كأرقام عالمية فى  ):2/ 12(مادة 
  .متر 25حة حمام سبا

  متر 200، 100، 50: سباحة الصدر 
  متر400، 200، 100: فردى المتنوع 

  متر 100 ×4: تتابع متنــــوع 
  .أعضاء فريق التتابع يجب أن يكونوا من جنسية واحدة ):3/ 12(مادة 

    

 

  :ملحوظة
  هل ترون سيادتكم أى أضافة أو حذف لمحتوى البرنامج التعليمى لسباحة الصدر؟

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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  جامعة الزقازيق          

  كلية التربية الرياضية للبنات   
   قسم الرياضات المائية والمنازالت

  )6(مرفق 
  محاور إختبار التحصيل حديد إستمارة إستطالع رأى الخبراء لت

  المعرفى لسباحة الصدر واألهمية النسبية لكل محور

  .................................../ السـيد األسـتاذ الدكتـور
  تحية طيبة وبعـد،،،                                           

 مــدرس مســاعد بقســم الرياضــات المائيــة والمنــازالت ،مايســة محمــد عفيفــى الســيد/ تقــوم الباحثــة 
 راةبـإجراءات بحـث ضـمن متطلبـات الحصـول علـى درجـة دكتـو  جامعة الزقـازيقبكلية التربية الياضية بنات 

  :الفلسفة فى التربية الرياضية وموضوعها

  بناء موقع تعليمى وتأثيره على تعلم سباحة الصدر لطالبات كلية "
  "التربية الرياضية بجامعة الزقازيق

  -: الهدف من االستمارة
 ســباحة الصــدرلكــل محــور مــن محــاور االختبــار المعرفــي فــي ) الــوزن النســبي(تحديــد األهميــة النســبية      

  .وتوزيع الدرجة على مستويات االختبار ،للطالبات
  -: باالتي حيط سيادتكم علماً حيث ن
المبتـــدئات فـــى تعلـــم ســـباحة الصـــدر مـــن طالبـــات الفرقـــة الثانيـــة بكليـــة التربيـــة أن عينـــة البحـــث هـــم  - 1

 .الرياضية جامعة الزقازيق
طبقـــًا للمســـح  )االختيـــار مـــن متعـــدد ،الصـــواب والخطـــأ ( هـــى طـــرق صـــياغة العبـــارات المســـتخدمة  - 2

 .ةبه الباحث تالمرجعى الذى قام
 -التركيــب  –التحليــل  – التطبيــق –الفهــم  –المعرفــة ( طبقــا لتقســيم بلــوم  المعرفــة الســتمســتويات  - 3

 ).التقويم

  إشـــــــراف
  سحر عبد العزيز على حجازى/ د.أ    إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.أ

ووكيل الكلية لشئون المتفرغ أستاذ السباحة 
  التعليم والطالب سابقاً 

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

 
 
 
  

  أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات 
  المائية والمنازالت 

  كلية التربية الرياضية بنات 
  جامعة الزقازيق

  ،،،ولسيادتكـم جزيل الشــكر  
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 محـور علـى مسـتوياترجـة كـل توزيـع دثـم  ادتكم وضع درجـة لكـل محـور علـى حـدة،الرجاء من سي*   
  .)التقويم  –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم   –المعرفة (  المعرفة الستة لبلوم

  

  توزيع الدرجة على مستويات المعرفة لبلوم  الدرجة  المحاور  م
  التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  المعرفة

                التطور التاريخى لسباحة الصدر  1
                سباحة الصدرل الدولى لقانونا  2
                األداء المهارى لسباحة الصدر  3
  

  -: إضافتها سيادتكم رونأي مقترحات أخرى ت
       1-  
       2-  
       3-  
       4-  
       5-  
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  جامعة الزقازيق          
  كلية التربية الرياضية للبنات   

  قسم الرياضات المائية والمنازالت 
  )7(مرفق 

  )الصورة المبدئية لإلختبار المعرفى: أوال(

  سباحة الصدرل المعرفى ختباربناء االحول الخبراء  آراءإستمارة إستطالع 

  .............................../ ..............السـيد األسـتاذ الدكتـور
  تحية طيبة وبعـد،،،                                                                             

بكليـة  ، مـدرس مسـاعد بقسـم الرياضـات المائيـة والمنـازالتمايسـة محمـد عفيفـى السـيد/ تقوم الباحثـة 
راءات بحث ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة فـى بإج التربية الياضية بنات جامعة الزقازيق

  :التربية الرياضية وموضوعها

  بناء موقع تعليمى وتأثيره على تعلم سباحة الصدر لطالبات كلية "
  "التربية الرياضية بجامعة الزقازيق

المعرفى لطالبات ار االختب ببناءفى تحديد األسئلة الخاصة رجوا من سيادتكم التكرم بإبداء الرأى لذا ن
على شبكة اإلنترنت وأثره على تعلم سباحة الصدر فى الجوانب التالية الفرقة الثانية فى الموقع التعليمى 

  ).لسباحة الصدر األداء المهارى –لسباحة الصدر القانون الدولى  –التطور التاريخى للسباحة (

  إشــــــــراف

إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.أ حجازى على ر عبد العزيزسح/ د.أ    

ووكيل الكلية لشئون التعليم المتفرغ أستاذ السباحة 
 والطالب سابقاً 

 كلية التربية الرياضية بنات
 جامعة الزقازيق

 
 
 
 

 أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات
 المائية والمنازالت

 كلية التربية الرياضية بنات
 جامعة الزقازيق

،،،         ولسيادتكـم جزيل الشــكر                                                                  
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  الصورة المبدئية إلختبار التحصيل المعرفى الخاص بسباحة الصدر
  :أسئلة الصواب والخطأ: أوالً 

  :لسباحةلى التاريخ التطور: المحور األول

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .إلنسان القديم السباحة بهدف إحراز البطوالت المختلفة مارس ا  1
        .عرف اإلغريق السباحة وٕاستعملوها فى معاركهم الحربية  2
        ". الغطاس "م بعنوان 1538ظهر أول كتاب عن السباحة عام   3
        . )ص(قائل هذا الحديث الرسول " حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمى"  4
        .م 1816ظهر كتاب جون فورست عن سباحة الظهر عام   5
        . م 1908ظهر اإلتحاد الدولى للسباحة عام   6
        . م 1896أقيمت أول دورة أوليمبية حديثة بمدينة أثينا عام   7
        . م 1840بدأت سباحة الصدر باإلنتشار إبتداء من العام   8
        .م وفاز بمعظم سباقاتها أحد الهنود الحمر1833عام  أقيمت أول مسابقة لسباحة الصدر  9
        . السباقات القصيرة فى السباحة سبقت السباقات الطويلة تاريخيا  10

  :سباحة الصدرالقانون الدولى ل: المحور الثانى

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .متر  1.00الحد األدنى لعمق حمامات السباحة هو   11
        .متر  1.50ال يقل عرض الحارات عن   12
        .م  x 25م   50طول حمام السباحة األوليمبى فى عرضه هو   13
        . م من سطح الماء 1.00م إلى  0.50يتراوح ارتفاع منصات البدء ما بين   14
        .يسمح بوضع مادة تؤدى إلى سهولة اإلنزالق على سطح المكعب  15
        .درجة مئوية 26رة الماء المثلى هى درجة حرا  16
        .م على األقل x 0.75م  0.50مساحة سطح منصة البدء هى   17
        .لكس 600ال تقل شدة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن   18
        .فى سباحة الصدر تؤدى حركات الذراعين بالتبادل  19
        .التماثل معا فى مستوى أفقى واحدفى سباحة الصدر تؤدى الحركات الرجلين ب  20
        .أثناء الدفع بالرجلين للخلف فى سباحة الصدر يمكن أداء حركة مقصية أو دولفينية لألرجل  21
        .فى سباحة الصدر يجب لمس الحائط بأحد اليدين عند كل دوران  22
        .ين ودفعة واحدة للرجلينيجب أن يقطع جزء من رأس السباح سطح الماء أثناء كل دورة كاملة لليد  23
        .درجات 10ال يزيد أقصى إنحدار لمكعب البدء من األمام عن   24
يمكن أن تتجاوز اليدين المقعدة فى سباحة الصدر أثناء الشدة األولى بعد البداية وبعد كل   25

  .دوران
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  :القانون الدولى لسباحة الصدر: المحور الثانى: تابع

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .م 21م ،  46م على التوالى هى  25م ،  50طول عالمات الحارات لألحواض   26
        م 5الموجودان فى منطقة واحدة هوالمنطقة الفاصلة بين حوض السباحة وحوض الغطس   27
ًا بحركة دولفينية مسموح بظهور القدمين على سطح الماء فى سباحة الصدر مالم يكن ذلك متبوع  28

  .ألسفل
      

  :األداء المهارى لسباحة الصدر: المحور الثالث

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى المرفق   29
        .تبدأ مرحلة الدفع من وصول اليدين أسفل مستوى الكتفين   30
        .يكون مفصل المرفق خلف مستوى الكتف خالل الشد   31
        . تؤدى حركات الذراعين فى سباحة الصدر بطريقة تبادلية   32
        تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر قوة دافعة كبيرة عكس طرق السباحة األخرى   33
        .تؤدى حركات الرجلين فى سباحة الصدر بطريقة تماثلية   34
        .المقاومة الناتجة عن الدفع الضيق لحركات الرجلين أقل منها فى طريقة الدفع الواسع  35
        .فى بداية مرحلة الدفع تتجه الركبتين للداخل ويدفع بالقدمين للخارج   36
        .تؤدى الحركة الرجوعية للرجلين بأكبر جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة   37
        .توقف وفى تسلسل مستمر  تؤدى حركات الرجلين بدون  38
        .الدفع الواسع أفضل من حيث القوة والسرعة واإلقتصاد فى الحركة   39
        .فى سباحة الصدر يأخذ الشهيق من الفم وٕاخراج الزفير من الفم واألنف معا   40
        .يتم أخذ الشهيق عند نهاية حركة الشد بالذراعين   41
        .ا نحو اإلليتين الكعبين متباعدين عند سحبهم  42
        .يكون المرفق فى حالة إنثناء بسيط أثناء الشد   43
      .تتطلب سباحة الصدر الكوع العالى لذا يجب أن يرتفع المرفق إلى مستوى أعلى من الكتف  44

      .تستمر حركة ضم اليدين فى اإلتجاه لألمام دون توقف فى الحركة الرجوعية للذراعين  45

      .اعين فى وضع ممتد لألمام بينما الرجلين فى مرحلة الدفعتكون الذر   46

      .تمر حركات الرجلين والذراعين بثالثة مراحل هما التمهيدية واألساسية والختامية  47

      .تشمل المرحلة األساسية لحركات الذراعين على الشد والدفع والتوقيت  48

      .يرتبط التنفس بحركة الرجلين  49

      .الصدر من السباحات المفضلة فى السباحة الترويحية واإلنقاذ والوقوف فى الماءسباحة   50

      .الحركة الرجوعية للذراعين هى حركة ختامية إعدادية  51

  :إضافتهاسيادتكم  ترونمالحظات 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
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  :أسئلة االختيار من متعدد: ثانيا
  :ة السباحةالتطور التاريخى لرياض: المحور األول

  :إختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        : مارس اإلنسان القديم السباحة بهدف   52
  .إحراز البطوالت المختلفة ) أ ( 
  .الدفاع والهروب من الحيوانات المتوحشة ) ب ( 
  .البدنيةرفع مستوى اللياقة ) جـ ( 

        :ظهر اول كتاب فى السباحة لنيكوالس وايتمان عام   53
  .م 1538) أ ( 
  .م 1800) ب ( 
  .م 1878) جـ ( 

        : أقيمت أول دورة أوليمبية حديثة بمدينة أثينا عام   54
  . م 1878) أ ( 
  .م 1908) ب ( 
  . م 1896) جـ ( 

        :م فى 1878ء أول حوض سباحة عام تم إنشا  55
  .لندن ) أ ( 
  . باريس) ب ( 
  . بكنجهام) جـ ( 

        : م وفاز بمعظم سباقاتها أحد 1844أقيمت أولى مسابقات سباحة الصدر عام   56
  . اليابانيون ) أ ( 
  . الصينيون) ب ( 
  .الهنود الحمر) جـ ( 

        :السباقات الطويلة سباق المانش بين  من أشهر  57
  ).إيطاليا(نابولى  –كابرى ) أ ( 
  .إنكلترا –فرنسا ) ب ( 
  .القاهرة  –حلوان ) جـ ( 

        :م فى1896ظهر أول إتحاد للسباحة خاص بالهواه عام   58
  .باريس) أ (   
  .إنكلترا) ب (   
  .لندن) جـ (   
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 :التطور التاريخى لرياضة السباحة: المحور األول :تابع

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        : مصر ) القاهرة  –حلوان ( مسافة سباق النيل الدولى   59
  .كم  33) أ ( 
  .كم  45) ب ( 
  . كم  57) جـ ( 

        :اعنة القدماء للسباحة من اهم اآلثار التى تدل على ممارسة الفر   60
  . معابد بنى حسن وأبو سنبل) أ ( 
  . معبد الكرنك) ب ( 
  . أهرامات الجيزة) جـ ( 

        : هى ) إنكلترا - فرنسا (مسافة سباق المانش   61
  . كم  30) أ ( 
  . كم  33) ب ( 
  . كم  45) جـ ( 

  :الدولى لسباحة الصدرالقانون : المحور الثانى 

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .خارج الحارات األولى واألخيرة............. يوجد مسافة ال تقل عن   62
  .متر 0.50) أ ( 
  .متر 1.00) ب ( 
  .متر 0.75) جـ ( 

        ...........ال يقل عرض الحارات عن   63
  .متر 1.50) أ ( 
  .متر  1.75) ب ( 
  .متر 2.00) جـ ( 

        :ال يقل مساحة سطح منصة البدء عن   64
  .متر x 0.50متر  0.50) أ ( 
  .متر x 0.75متر  0.75) ب ( 
  .متر x 0.50متر  1.00) جـ ( 

        تحت سطح الماء .......... ال يقل عمق األفيز الموجود على طول الحوائط الجانبية عن   65
  .متر  1.2) أ ( 
  .متر 1.5) ب ( 
  .متر 2.00) جـ ( 
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  :القانون الدولى لسباحة الصدر: المحور الثانى:تابع 

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        .لحوضيوضع على أرضية ا....... الحارات من لون ) خطوط(تكون عالمات   66
  .فاتح مخالف) أ ( 
  .مشابه) ب ( 
  .قاتم مخالف) جـ ( 

        ........الحارات ما بين ) خطوط(يتراوح عرض عالمات   67
  .متر  0.5متر والحد األقصى  0.4الحد األدنى ) أ ( 
  . متر 0.3متر والحد األقصى  0.2الحد األدنى ) ب ( 
  .متر 0.3متر والحد األقصى  0.1األدنى الحد ) جـ ( 

        .وفى مستوى أفقى واحد.......... جميع حركات الذراعين تؤدى   68
  .بالتماثل معا) أ ( 
  .بالتبادل معا) ب ( 
  .خارج سطح الماء) جـ ( 

        .وفى مستوى أفقى واحد........... جميع حركات الرجلين تؤدى   69
  .بالتبادل معا) أ ( 
  .بالتماثل معا) ب( 
  .خارج سطح الماء) جـ ( 

        أثناء الدفع بالرجلين للخلف فى سباحة الصدر يجب تحريك القدمين إلى   70
  .الخارج) أ( 
  .الداخل) ب( 
  .أعلى) جـ ( 

        ة الصدر فيما عدا يجب أال تتجاوز اليدين للخلف إلى ما وراء المقعدة فى سباح  71
  
  

  .أثناء الشدة األولى بعد البداية وبعد كل دوران) أ( 
  .أثناء الشدة األولى والثانية بعد البداية وبعد كل دوران) ب( 
  .أثناء الشدة األولى بعد البداية وقبل كل دوران) جـ( 

        يجب لمس الحائط عند كل دوران فى سباحة الصدر بـ  72
  .يد واحدة) أ ( 
  .كلتا اليدين فى نفس الوقت وبمستوى أفقى واحد) ب( 

  .كلتا اليدين متتابعتين) جـ(   
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 :القانون الدولى لسباحة الصدر: المحور الثانى: تابع

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        طول حمام السباحة األوليمبى فى عرضه يساوى   73
  .م  x 35 50) أ ( 
  .م  x 10 50) ب( 
  .م  50x  25) جـ ( 

        درجة حرارة الماء المثلى ال تقل عن   74
  .درجة مئوية  30) أ ( 
  .درجة مئوية  26) ب( 
  .درجة مئوية  25) جـ ( 

        عدد الحارات   75
  .حارات  6) أ ( 
  .حارات  8) ب( 
  .حارات  10) جـ ( 

        يجب أن تكون حوائط النهاية متوازية وتشكل زاوية قائمة مع السطح ومبنية من مادة   76
  .صلبة غير منزلقة السطح) أ ( 
  .مرنة غير منزلقة السطح) ب( 
  .صلبة منزلقة السطح) جـ ( 

        لدوران عن ال تقل شدة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط ا  77
  .لكس  500) أ ( 
  .لكس  400) ب( 
  .لكس  600) جـ ( 

        يتراوح إرتفاع منصات البدء من سطح الماء ما بين   78
  .متر 0.75متر إلى  0.50) أ ( 
  .متر  1.00متر إلى  0.75) ب( 
  .متر  0.50متر إلى  0.25) جـ ( 

        سباحة الصدر يكون وضع الجسم فى   79
  .رأسيا ) أ ( 
  .أفقيا ) ب ( 
  .مائال ) جـ ( 
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  :األداء المهارى لسباحة الصدر: المحور الثالث

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        تكون الرجلين فى سباحة الصدر   80
  .بكاملها أسفل سطح الماء) أ ( 
  .من مفصل الركبة أسفل سطح الماء ) ب ( 
  .على سطح الماء ) جـ ( 

        فى مرحلة إنزالق الذراعين فى الماء تكون اليدين   81
  .متقاربتين ) أ ( 
  .متباعدتين ) ب ( 
  .متالمستين ) جـ ( 

        تبدأ مرحلة الشد بالذراعين بمسك الماء على عمق   82
  .بوصات تحت سطح الماء  4:  2) أ ( 
  .بوصات تحت سطح الماء  6:  4) ب ( 
  .بوصات تحت سطح الماء  8:  6) جـ ( 

        :فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين بإتجاه   83
  .األمام وألسفل ) أ ( 
  .الجانب وألسفل ) ب ( 
  .الخلف وألسفل ) جـ ( 

        :مرحلة الشد إلى تصل الذراعين فى   84
  .أسفل مستوى الكتفين ) أ ( 
  .أسفل مستوى الصدر ) ب ( 
  .أسفل مستوى البطن ) جـ ( 

        :من نقطة وصول اليدين أسفل الكتفين تبدأ مرحلة   85
  .الشد ) أ ( 
  .المسك ) ب ( 
  .الدفع ) جـ ( 

        :ان فى إتجاه فى مرحلة الدفع تتحرك اليد  86
  .الخلف ) أ ( 
  .الصدر ) ب ( 
  .الكتفين ) جـ ( 

        :فى المرحلة الرجوعية للذراعين يجب على السباح   87
  .أن يبطئ من حركة ضم اليدين فى إتجاهها لألمام ) أ ( 
  .أال يبطئ من حركة ضم اليدين فى إتجاهها لألمام ) ب ( 
  .أن يبطئ فى حركة الضم فى البداية ثم الدفع بقوة لألمام بعد ذلك ) جـ ( 

 :األداء المهارى لسباحة الصدر: المحور الثالث: تابع
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  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        :تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر   88
  .األخرى  قوة دافعة كبيرة عكس طرق السباحة) أ ( 
  .قوة دافعة صغيرة عكس طرق السباحة األخرى ) ب ( 
  .قوة دافعة مثل طرق السباحة األخرى ) جـ ( 

        :تتوقف القوة الدافعة الناتجة من حركات الرجلين فى سباحة الصدر على   89
  .قوة عضالت الرجلين ومساحة القدم ) أ ( 
  .والركبة والفخذ  مرونة مفاصل القدم) ب ( 
  .أ ، ب معًا ) جـ ( 

        :المرحلة التمهيدية لحركات الرجلين هى   90
  .عملية دفع الرجلين لألمام وللخلف ) أ ( 
  .عملية سحب الرجلين لألمام تجاه البطن ) ب ( 
  .عملية دفع الرجلين للخلف ) جـ ( 

        :لين تتجه الركبتين إلى عند بداية مرحلة الدفع بالرج  91
    .الخارج ) أ ( 
  .الخلف ) ب ( 
  .الداخل ) جـ ( 

        :هناك نظريتان لدفع الماء هما   92
  .نظرية الدفع للخارج ونظرية الدفع للداخل ) أ ( 
  .نظرية الدفع الضيق ونظرية الدفع الواسع ) ب ( 
  .تمر ونظرية الدفع البطئ نظرية الدفع المس) جـ ( 

        تؤدى الحركة الرجوعية للرجلين   93
  .بأقل جهد عضلى ينتج عنه أكبر مقاومة ) أ ( 
  .بأكبر جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة ) ب ( 
  .بأقل جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة ) جـ ( 

        :فى سباحة الصدر يخرج الزفير من   94
  .الفم ) أ ( 
  .األنف ) ب ( 
  .الفم واألنف معًا ) جـ ( 

        تؤدى الحركة الرجوعية للرجلين   93
  .بأقل جهد عضلى ينتج عنه أكبر مقاومة ) أ ( 
  .بأكبر جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة ) ب ( 
  .بأقل جهد عضلى ينتج عنه أقل مقاومة ) جـ ( 
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 :األداء المهارى لسباحة الصدر: محور الثالثال: تابع

  رأى الخبير  األســـــــــئلة  م
  المستوى  ال  نعم

        :فى سباحة الصدر يخرج الزفير من   94
  .الفم ) أ ( 
  .األنف ) ب ( 
  .الفم واألنف معًا ) جـ ( 

        :فى سباحة الصدر يأخذ الشهيق من   95
  .الفم ) أ ( 
  .األنف ) ب ( 
  .الفم واألنف معًا ) جـ ( 

        :يأخذ الشهيق أثناء أداء حركة   96
  .سحب الكفين تجاه الجسم ) أ ( 
  .دفع الذراعين لألمام ) ب ( 
  .مسك الماء ) جـ ( 

        :تمر حركات الرجلين بثالثة مراحل هما  97
  .واألساسية التمهيدية والتحضيرية) أ ( 
  .التحضيرية واألساسية والختامية) ب ( 
  .التمهيدية واألساسية والختامية) جـ ( 

        :تشمل المرحلة األساسية لحركات الذراعين على  98
  .الشد والدفع والتوقيت) أ ( 
  .الشد والدفع ) ب ( 
  .المسك والشد) جـ ( 

        :لذراعين هىالحركة الرجوعية ل  99
  .حركة ختامية نهائية) أ ( 
  .حركة ختامية ثانوية) ب ( 
  .حركة ختامية إعدادية) جـ ( 

        أثناء مرحلة الشد بالذراعين تبدأ الرجلين فى   100
  .اإلنثناء إستعدادًا للدفع) أ ( 
  .الفرد إستعدادًا للدفع ) ب ( 
  .إستعدادا للمسكاإلنثناء ) جـ ( 

 :سيادتكم إضافتها مالحظات ترون
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
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  )الصورة المبدئية(مفتاح تصحيح اإلختبار المعرفى لسباحة الصدر 
  اإلجابة الصحيحة  مسلسل  اإلجابة الصحيحة  مسلسل  يحةاإلجابة الصح  مسلسل  اإلجابة الصحيحة  مسلسل

1 -  x  26-  √ 51-  √  76-  أ  
  جـ  -77  ب  -52 √  -27  √  - 2
  أ  -78  أ  -53 √  -28  √  - 3
  ب  -79  جـ  -54 √  -29  √  - 4
5 -  x 30-  √ 55-  أ  -80  جـ  
6 -  

√ 
31-  X 56-  أ  -81  جـ  

7 -  √ 32-  X 57-  جـ  -82  ب  
  ب  -83  ب  -58 √  -33 √  - 8
9 -  X 34-  √ 59-  أ  -84  جـ  
10-  X 35-  √ 60-  جـ  -85  أ  
  ب  -86  ب  -61 √  -36  √  -11
12-  X 37-  X 62-  ب  -87  أ  
  أ  -88  جـ  -63  √  -38  √  -13
14-  X 39-  x 64-  جـ  -89  أ  
15-  X 40-  √  65-  ب  -90  أ  
  جـ  -91  جـ  -66  √  -41  √  -16
17-  X 42-    X 67-  ب  -92  ب  
  جـ  -93  أ  -68  √  -43  √  -18
19-  X 44-  X 69-  جـ  -94  ب  
  أ  -95  أ  -70 √  -45  √  -20
21-  X 46-  √ 71-  أ  -96  أ  
22-  X 47-  √  72-  جـ  -97  ب  
23-  √ 48-  X 73-  ب  -98  جـ  
24-  √ 49-  x 74-  جـ  -99  ب  
25-  X 50-  √  75-  أ  -100  جـ  
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  جامعة الزقازيق          

  كلية التربية الرياضية للبنات   
  لرياضات المائية والمنازالتقسم ا

  
  )الصورة النهائية لإلختبار المعرفى: ثانيًا◌ً ( 

  إختبار معرفى فى سباحة الصدر لطالبات الفرقة الثانية 
  بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

  :بيانات الطالبة 

  ......................................................................: اإلســـــم 
  ......................................................................: الشـــعبـة 

  / عزيزتى الطالبة 

ــًا وٕانمــا هــو محاولــة للوقــوف علــى مــدى تحصــيلك لمحتــوى المــنهج  اإلختبــار الــذى أمامــك لــيس إمتحان
قــط ، ولــذلك يجـب مراعــاة التعليمــات التاليــة المقـرر لســباحة الصــدر وتسـتخدم نتائجــه ألغــراض البحــث العلمـى ف

  :قبل اإلجابة على األسئلة 

  قراءة كل عبارة بدقة. 
  عدم ترك أى عبارة بدون إجابة. 
  ال تعتمدى على التخمين. 
  تعد اإلجابة الغية عند وضع أكثر من عالمة على السؤال الواحد. 
  دقيقة) 24(زمن اإلجابة على اإلختبار.  

  

  

  

  

  إعداد الباحثة

  مايسة محمد عفيفى السيد
  مدرس مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت

  جامعة الزقازيق
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  :التطور التاريخى للسباحة: المحور األول

  .أمام العبارة الخاطئة) x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة 
  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
  (     )  .عرف اإلغريق السباحة وٕاستعملوها فى معاركهم الحربية  1
  (     )  ". الغطاس "م بعنوان 1538ظهر أول كتاب عن السباحة عام   2
  (     )  . م 1908تحاد الدولى للسباحة عام ظهر اإل  3
  (     )  . م 1840بدأت سباحة الصدر باإلنتشار إبتداء من العام   4
  (     )  .فشل الطريقة الطاردة لحركات الرجلين قديمًا ألن المياه مابين رجلى السباح لم تندفع للخلف  5

  :إختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  اإلجابة  ـئلةاألســــــــ  م
    :حركة القدمين تشبة حركة الذراعين فى سباحة الصدر حيث تؤدى على شكل   6

(     )  
(     )  
(     )  

  .دائرى ) أ ( 
  .بيضاوى) ب ( 
  .مثلث ) جـ ( 

    : الحركة الكرباجية فى سباحة الصدر تتم عن طريق  7
(     )  
(     )  
(     )  

  . وٕاستخدام الركبتين مثل البداالتفرد الرجلين ) أ ( 
  .ضم الرجلين وٕاستخدام الكعبين مثل البداالت) ب ( 
  .فرد الرجلين وٕاستخدام الكعبين مثل البداالت) جـ ( 

    : م وفاز بمعظم سباقاتها أحد 1844أقيمت أولى مسابقات سباحة الصدر عام   8
(     )  
(     )  
(     )  

   .اليابانيون ) أ ( 
  . الصينيون) ب ( 
  .الهنود الحمر) جـ ( 

    :م فى1896ظهر أول إتحاد للسباحة خاص بالهواه عام   9
(     )  
(     )  
(     )  

  .باريس) أ ( 
  .إنكلترا) ب ( 
  .لندن) جـ ( 

    :من اهم اآلثار التى تدل على ممارسة الفراعنة القدماء للسباحة   10
(     )  
(     )  

)     (  

  . معابد بنى حسن وأبو سنبل) أ ( 
  . معبد الكرنك) ب ( 
  . أهرامات الجيزة) جـ ( 

    : هى ) إنكلترا -فرنسا (مسافة سباق المانش   11
(     )  
(     )  
(     )  

  . كم  30) أ ( 
  . كم  33) ب ( 
  . كم  45) جـ ( 
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  :احة الصدرالقانون الدولى لسب: المحور الثانى
  .أمام العبارة الخاطئة) x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة 

  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
  (     )  .متر  1.00الحد األدنى لعمق حمامات السباحة هو   12
  (     )  .متر  1.50ال يقل عرض الحارات عن   13
  (     )  .م  x 25م   50طول حمام السباحة األوليمبى فى عرضه هو   14
  (     )  . م من سطح الماء 1.00م إلى  0.50يتراوح ارتفاع منصات البدء ما بين   15
  (     )  .يسمح بوضع مادة تؤدى إلى سهولة اإلنزالق على سطح المكعب  16
  (     )  .فى سباحة الصدر تؤدى حركات الرجلين بالتماثل معا فى مستوى أفقى واحد  17
  (     )  .بالرجلين للخلف فى سباحة الصدر يمكن أداء حركة مقصية أو دولفينية لألرجل أثناء الدفع  18
  (     )  .يجب أن يقطع جزء من رأس السباح سطح الماء أثناء كل دورة كاملة لليدين ودفعة واحدة للرجلين  19
  ) (      .م 21م ،  46م على التوالى هى  25م ،  50طول عالمات الحارات لألحواض   20
  (     )  .مسموح بظهور القدمين على سطح الماء فى سباحة الصدر مالم يكن ذلك متبوعًا بحركة دولفينية ألسفل  21

  :إختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
    .وفى مستوى أفقى واحد.......... جميع حركات الذراعين تؤدى   22

(     )  
(     )  
    ) (  

  .بالتماثل معا) أ ( 
  .بالتبادل معا) ب ( 
  .خارج سطح الماء) جـ ( 

    يجب أال تتجاوز اليدين للخلف إلى ما وراء المقعدة فى سباحة الصدر فيما عدا  23
(     )  
(     )  
(     )  

  .أثناء الشدة األولى بعد البداية وبعد كل دوران) أ( 
  .والثانية بعد البداية وبعد كل دورانأثناء الشدة األولى ) ب( 
  .أثناء الشدة األولى بعد البداية وقبل كل دوران) جـ( 

    عدد الحارات   24
(     )  
(     )  
(     )  

  .حارات  6) أ ( 
  .حارات  8) ب( 
  .حارات  10) جـ ( 

    ال تقل شدة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن   25
   )  (  

(     )  
(     )  

  .لكس  500) أ ( 
  .لكس  400) ب( 
  .لكس  600) جـ ( 

    وضع الجسم فى سباحة الصدر يكون   26
(     )  
(     )  
(     )  

  .رأسيا ) أ ( 
  .أفقيا ) ب ( 
  .مائال ) جـ ( 
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  :األداء المهارى لسباحة الصدر: المحور الثالث
  .أمام العبارة الخاطئة) x(العبارة الصحيحة وعالمة أمام ) √(ضع عالمة 

  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
  (     )  .يكون مفصل المرفق خلف مستوى الكتف خالل الشد   27
  (     )  . تؤدى حركات الذراعين فى سباحة الصدر بطريقة تبادلية   28
  (     )  طرق السباحة األخرى تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر قوة دافعة كبيرة عكس   29
  (     )  .تؤدى حركات الرجلين فى سباحة الصدر بطريقة تماثلية   30
  (     )  .المقاومة الناتجة عن الدفع الضيق لحركات الرجلين أقل منها فى طريقة الدفع الواسع  31
  (     )  .تؤدى حركات الرجلين بدون توقف وفى تسلسل مستمر   32
  (     )  .ع أفضل من حيث القوة والسرعة واإلقتصاد فى الحركة الدفع الواس  33
  (     )  .يتم أخذ الشهيق عند نهاية حركة الشد بالذراعين   34
  (     )  .الكعبين متباعدين عند سحبهما نحو اإلليتين   35
  (     )  .الحركة الرجوعية للذراعين هى حركة ختامية إعدادية  36

  :ما بين القوسينإختر اإلجابة الصحيحة م
  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
    تكون الرجلين فى سباحة الصدر   37

(     )  
(     )  
(     )  

  .بكاملها أسفل سطح الماء) أ ( 
  .من مفصل الركبة أسفل سطح الماء ) ب ( 
  .على سطح الماء ) جـ ( 

    تبدأ مرحلة الشد بالذراعين بمسك الماء على عمق   38
 )    (  

(     )  
(     )  

  .بوصات تحت سطح الماء  4:  2) أ( 
  .بوصات تحت سطح الماء  6:  4) ب ( 
  .بوصات تحت سطح الماء  8:  6) جـ ( 

    :من نقطة وصول اليدين أسفل الكتفين تبدأ مرحلة   39
(     )  
(     )  
(     )  

  .الشد ) أ ( 
  .المسك ) ب ( 
  .ع الدف) جـ ( 

    :فى مرحلة الدفع تتحرك اليدان فى إتجاه   40
(     )  
(     )  
(     )  

  .الخلف ) أ ( 
  .الصدر ) ب ( 
  .الكتفين ) جـ ( 

    :فى المرحلة الرجوعية للذراعين يجب على السباح   41
(     )  
(     )  
(     )  

  .م أن يبطئ من حركة ضم اليدين فى إتجاهها لألما) أ ( 
  .أال يبطئ من حركة ضم اليدين فى إتجاهها لألمام ) ب ( 
  .أن يبطئ فى حركة الضم فى البداية ثم الدفع بقوة لألمام بعد ذلك ) جـ ( 
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  اإلجابة  األســـــــــئلة  م
    :هناك نظريتان لدفع الماء هما   42

(     )  
(     )  
(     )  

  .لدفع للداخل نظرية الدفع للخارج ونظرية ا) أ ( 
  .نظرية الدفع الضيق ونظرية الدفع الواسع ) ب ( 
  .نظرية الدفع المستمر ونظرية الدفع البطئ ) جـ ( 

    :فى سباحة الصدر يأخذ الشهيق من   43
(     )  
(     )  
(     )  

  .الفم ) أ ( 
  .األنف ) ب ( 
  .الفم واألنف معًا ) جـ ( 

    شد بالذراعين تبدأ الرجلين فى أثناء مرحلة ال  44
(     )  
(     )  
(     )  

  .اإلنثناء إستعدادًا للدفع) أ ( 
  .الفرد إستعدادًا للدفع ) ب ( 
  .اإلنثناء إستعدادا للمسك) جـ ( 
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  )الصورة النهائية(مفتاح تصحيح اإلختبار المعرفى لسباحة الصدر 

  ة الصحيحةاإلجاب  مسلسل  اإلجابة الصحيحة  مسلسل

  أ  -23  √  - 1
  ب  -24  √  - 2
  جـ  -25 √  - 3

  ب  -26 √  - 4
5 -  √ 27-  X  
  X  -28  أ  - 6
 √  -29  جـ  - 7

 √  -30 جـ  - 8

 √  -31  ب  - 9

  √  -32  أ  -10
  X  -33  ب  -11
12-  √ 34-  √  
13-  X 35-  X  
14-  √ 36-  √ 

15-  X 37-  أ  
16-  X 38-  جـ  
  أ  -39 √  -17
18-  X 40-  ب  
  ب  -41 √  -19
  ب  -42 √  -20
 أ  -43  √  -21
 أ  -44 أ  -22
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  )8(مرفق 
  فى تقييم الموقع التعليمى ى السادة الخبراءإستطالع رأإستمارة 

  المقترح الخاص بسباحة الصدر 
http://www.zu.edu.eg/breaststroke/index.html  

  ............/ ........................السيد األستاذ الدكتور
  ....تحية طيبة وبعد                      

، بإعداد رسالة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية مايسة محمد عفيفى السيد/ تقوم الباحثة
بناء موقع تعليمى وتأثيره على تعلم سباحة الصدر لطالبات كلية التربية الرياضية "وموضوعها 

  . "بجامعة الزقازيق

فى تقييم الموقع التعليمى المقترح  اد إستمارة إلستطالع رأى السادة الخبراءحيث تم إعد
 "تامى بايتون"موذج تقييم المواقع التربوية من إعداد ة الصدر، وذلك من خالل نالخاص بتعلم سباح

)Tammy Payton( من خالل تقدير خماسى يتم من خالله تقييم الموقع المقترح.  

 إشــــــــراف      

 إبتسام توفيق عبد الرازق /د.أ
 

 حجازى على سحر عبد العزيز/ د.أ

ووكيل الكلية لشئون  المتفرغ أستاذ السباحة
  التعليم والطالب سابقاً 

  كلية التربية الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

  
  
  
 

  أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات 
  المائية والمنازالت 

  كلية التربية الرياضية بنات 
 الزقازيقجامعة 

  ،،،ولسيادتكم جزيل الشكر

  جامعة الزقازيق 
  كلية التربية الرياضية بنات

 قسم الرياضات المائية والمنازالت
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  نموذج تقييم المواقع التربوية 
  )Tammy Payton" (تامى بايتون"من إعداد 

  ...: ........................ خـالتاري ........:...........................إسم الموقع 
URL ............................. :...... ....م/ ص......... : ..........ت ـالتوقي  

  )ممتاز= 5ضعيف ، = 1(
  :م ـــالتصمي

 المالحة جيدة والروابط واضحة ويمكن اإلنتقال من صفحة ألخرى بسهولة -1

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .الموقع تفاعلى بحيث يشارك الزائر فى الموقع -2

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 

 .يستخدم الموقع تنسيق الصفحة المناسب، والصفحات ليست طويلة بشكل مبالغ فية -3

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .المعلومات بسهولةيجاد يمكن إ -4

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .بشكل جيد) الجرافيكس(هذا الموقع جذاب من الناحية الجمالية حيث يستخدم األلوان والرسوم  -5

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .متناغم جماليًا حيث أن ألوان النص والخلفيات غير متضاربة هذا الموقع -6

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
  :وىــالمحت

 .الموقع له عنوان مناسب -7

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .هناك روابط للمصادر اإلضافية -8

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .المعلومات مفيدة -9

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .المحتوى غنى ويحتمل مراجعته بإنتظام - 10

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
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 .المحتوى غنى ويحتمل مراجعته بإنتظام - 11

 )1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
  :العناصر الفنية

 .كل الروابط تعمل - 12

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .يستخدم الجرافيكس الكبيرة ويمكن تحميلها بسهولة - 13

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .هناك صفحات بديلة متوافرة عند إستخدام جرافيكس أو إطارات ثقيلة - 14

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .روابط الصور وخرائط الصور لها نصوص بديلة - 15

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .ثانية30يمكن العثور على معلومات مفيدة خالل  - 16

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
  :المصداقية

 .يتم ذكر أسماء األشخاص وعناوين بريدهم اإللكترونى لإلتصال بهم - 17

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .خر تحديث للصفحةاإلعالن عن تاريخ آ - 18

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .الروابط كلها حديثة - 19

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .روابط المصادر مستخدمة لتطوير المحتوى - 20

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  
 .يذكر إسم الكلية أو المعهد المضيف - 21

)1  ،2  ،3  ،4  ،5(  

  110............................/اإلجمالى 
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  )9(مرفق 
  :الصورة المبدئية الستبيان الجانب الوجدانى

تعلم اإلنترنــت لــسـتخدام نحــو إنرجـو مــن ســيادتكم إبـداء الــرأى فــى تحديـد عبــارات إســتبيان الجانـب الوجــدانى 
  .سباحة الصدر

  اإلسلوب التعليمى المتبععبارات استبيان الجانب الوجدانى نحو أستخدام   م
  ى الخبيررأ
  قمواف غير  موافق

      . التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على تركيز االنتباه أثناء األداء  1
      .التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على معرفه أجزاء سباحة الصدر 2
      .التعلم بواسطة اإلنترنت جعلنى اشعر بالسعاده اثناء تعلم سباحه الصدر  3
      .نقاط التعليميه الخاصه بسباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على تعلم وفهم ال  4
      .التعلم بواسطة اإلنترنت لم ينمى عندى األمانة فى تعلم أجزاء سباحه الصدر  5
      .التعلم بواسطة اإلنترنت جعلنى اشعر بجمال االداء الحركى فى سباحه الصدر  6
      .التعلم بواسطة اإلنترنت لم يساعدنى على حب تعلم سباحة الصدر  7
      .إستخدام البرمجية ساعدنى فى التعرف على جوانب سباحة الصدر من معارف ومعلومات   8
      .تعليمى لسباحة الصدر بإستخدام اإلنترنت ليس مفيد ومضيعه للوقت  9

      .التعلم بواسطة اإلنترنت جعلنى اشعر بالراحة والطمأنينه مع زمالئى اثناء تعلم سباحه الصدر  10
      .من اكتشاف اخطاء الزميالت والقدره على تصحيحها طبقآ لألداء المثالى اإلنترنت امكننى  11
ســاعدتنى البرمجيــة علــى تقبــل النقــد مــن الــزميالت لوجــود نمــوذج مــن االداء المثــالى تــم رؤيتــه مســبقًا   12

  .بالبرمجية التعليمية
    

      .التعلم بواسطة اإلنترنت لم يجعلنى أتعلم المسئولية فى األداء الفردى  11
      .إستخدام البرمجية ال يساعد على التعاون مع الزميالت عند تعلم سباحه الصدر  12
      . التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على تركيز االنتباه أثناء األداء  13
      .التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على معرفه أجزاء سباحة الصدر  14
      .لسعاده اثناء تعلم سباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت جعلنى اشعر با  15
      .التعلم بواسطة اإلنترنت ساعدنى على تعلم وفهم النقاط التعليميه الخاصه بسباحه الصدر  16
      .التعلم بواسطة اإلنترنت لم ينمى عندى األمانة فى تعلم أجزاء سباحه الصدر  18
      .عر بجمال االداء الحركى فى سباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت جعلنى اش  19

  -:ما ترونه سيادتكم من اضافه لعبارات استبيان الجانب الوجدانى
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  
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  الصورة النهائية

  .تعلم سباحة الصدرل اإلنترنتنحو إستخدام للطالبات ) اآلراء واإلنطباعات(قياس الجانب الوجدانى 
  :ص به أمام كل عبارةأسفل الرأى الخا) √( الرجاء وضع عالمة 

  ى الطالباتأر   اإلنترنت نب الوجدانى نحو أستخدام ستبيان الجاعبارات إ  م
  ال  إلى حد ما  نعم

        . ساعدنى على تركيز االنتباه أثناء األداءالتعلم بواسطة اإلنترنت   1

        .ساعدنى على معرفه أجزاء سباحة الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت   2

        .جعلنى اشعر بالسعاده اثناء تعلم سباحه الصدرسطة اإلنترنت التعلم بوا  3

        .ساعدنى على تعلم وفهم النقاط التعليميه الخاصه بسباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت   4

        .لم ينمى عندى األمانة فى تعلم أجزاء سباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت   5

        .اشعر بجمال االداء الحركى فى سباحه الصدر جعلنىالتعلم بواسطة اإلنترنت   6

       .لم يساعدنى على حب تعلم سباحة الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت   7

        .فى التعرف على جوانب سباحة الصدر من معارف ومعلوماتإستخدام البرمجية ساعدنى    8

        .ليس مفيد ومضيعه للوقت بإستخدام اإلنترنت سباحة الصدرل ىميتعل  9

        .جعلنى اشعر بالراحة والطمأنينه مع زمالئى اثناء تعلم سباحه الصدرالتعلم بواسطة اإلنترنت   10

        .امكننى من اكتشاف اخطاء الزميالت والقدره على تصحيحها طبقآ لألداء المثالىاإلنترنت   11

 المثــالى تــم رؤيتــه مســبقاً علــى تقبــل النقــد مــن الــزميالت لوجــود نمــوذج مــن االداء  البرمجيــة نىتســاعد  12

  .بالبرمجية التعليمية

      

        .لم يجعلنى أتعلم المسئولية فى األداء الفردىالتعلم بواسطة اإلنترنت   13

        .ال يساعد على التعاون مع الزميالت عند تعلم سباحه الصدرإستخدام البرمجية   14

 
  



 

  )11(مرفق 
  الوحدة التعليمية األولى

  األول :األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

  دفتر غياب أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب -  التحية وأخذ الغياب  ق 5  أعمال إدارية  1

  

وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -  ق 5  إحماء عام  2
  .الجسم

دنيا أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ ب -
  ألداء المھارة

  

  

  ق15  إعداد بدنى خاص  3

ا(  - ات الوسط -وقوف فتح رأس ) ثب لف ال
 .على الجانبين بالتبادل

وف ( - ا و –وق اذراع عالي رى خلف ) األخ
 .تبادل وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا

 .الطعن جانبا )وقوف( -
 .الطعن أماما) وقوف( -
ع( - ى أرب وس عل ا  )جل رجلين خلف ذف ال ق

 .مع فتحھما
اح إ( - ا –نبط ذراعين عالي ع ) ال ادل رف تب

  .الرجلين مع رفع الذراع المقابلة

م  - ارف عن أھ ات ومع ة معلوم أن تعرف الطالب
  .العضالت العاملة فى المھارة

ات  - اء أداء التمرين أن تشارك الطالبة بإيجابية أثن
 .المختلفة

ة أن  - تتقن الطالبات أداء بعض التمرينات المختلف
زاء المختلف ة األج تركة إلطال م المش ن الجس ة م

 .فى أداء المھارة
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء -

  

  

4  

ارة  - رح المھ ش
ة  من قبل المعلم

اھدة +  مش
  الموقع التعليمى

  ق15

م  متعل ع الجس ة  وض ة التجريبي للمجموع
ع التعليمى   منبتطبيق ما شاھدوه فى الموق

 :التدريبات المتدرجة التالية خالل
زالق دفع قاع ا - لحوض للطفو األفقى واإلن

  .والذراعان داخل الماء 
ا  - ذراعان عالي وض وال اع الح ع ق دف

 .إلنزالقاو
دفع  - ة ت بطن والزميل ى ال ى عل و أفق طف

 .القدمين لإلنزالق األمامى
حب  - ة تس بطن والزميل ى ال ى عل و أفق طف

  .من الذراعين لألمام 

ارف  - ن مع اھدته م ا ش ة م ذكر الطالب أن تت
  .ومعلومات

ة أن تق - اھدته فى البرمجي ا ش ذ م ة بتنفي وم الطالب
 .التعليمية 

دريبات متدرجة فى  - ام بت أن تستطيع الطالبة القي
 .الصعوبة للوصول إلى مرحلة اإلتقان

 .أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء -
 .أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد -
ا  - ع فيھ ى تق اء الت ة األخط ف الطالب أن تكتش

  .لھاوتعدي

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -
  البرمجية التعليمية -

    
  
  
  

 

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق 45
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  الوحدة التعليمية األولىتابع 
 

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

      
زالق  - و واإلن ائط الحوض للطف ع ح ى دف عل

  .البطن
ة  - ا العقلي ى جوانبھ ف تنم ة كي رف الطالب أن تع

  .كتركيز اإلنتباه عند أداء مھارة الطفو
    

  ق 5   الختام  6

ترخاء  ات إس ة  –تمرين ذ التحي  –أخ
  .اإلنصراف 

  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية  -
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -

    

  الوحدة التعليمية الثانية
  األول: األسبوع                                   :                                                                                                                            يــوم ال

  :التاريخ

  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
األدوات 

  جھزةواأل
  التوضيح

أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -  التحية وأخذ الغياب  ق 5  أعمال إدارية  1
  الغياب

    دفتر غياب

  .وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسمالجرى  -  ق 5  إحماء عام  2
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  بدنيا ألداء المھارة

  

  
3  

نى إعداد بد
  خاص

  ق15

وف (  - ا –وق ذراعين جانب ذراع ) ال ر بال ل دوائ عم
 .لألمام وللخلف بالتبادل

 .الطعن جانبا) وقوف( -
 .الطعن أماما) وقوف( -
 .قذف الرجلين خلفا مع فتحھما) جلوس على أربع( -
ى  - ا عل غط أمام ى والض ة اليمن ى الركب وس عل جل

 .الركبة اليسرى ثم التبديل
 ).يةمسك القدم األمام(جلوس حواجز  -
والرجل جلوس على أربع دفع إحدى الذراعين أماماً  -

 ً    .العكسية خلفا

أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف عن  -
 .أھم العضالت العاملة فى المھارة

د  - عادة عن عور بالس ة الش أن تكتسب الطالب
 .أداء التمرينات

ات  - ة أداء بعض التمرين أن تستطيع الطالب
ة  زاء المختلف ة األج ة إلطال ن المختلف م

  .الجسم المشتركة فى المھارة
اء أداء  - ة أثن ة بإيجابي ارك الطالب أن تش

 .التمرينات المختلفة
ئ  - أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھي

  بدنيا ألداء المھارة
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  الوحدة التعليمية الثانيةتابع 

  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
األدوات 
  واألجھزة

  لتوضيحا

4  

رح  - ش
ن  ارة م المھ
ة  ل المعلم قب

اھدة +  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق15

رجلينتعلم  ا  حركات ال ة بتطبيق م للمجموعة التجريبي
ى  ع التعليم ى الموق اھدوه ف نش الل م دريبات  خ الت

 :المتدرجة التالية
ل  - وس الطوي ع الجل ن وض رجلين م ات ال أداء حرك

 .على األرض
اه    رجلين تج ى مفصل ويتم ذلك بسحب ال بطن وثن ال

م  ارج ث طين للخ د المش ع تباع ذين م ركبتين والفخ ال
ؤدى  م ت ارج ث ف وللخ اقين للخل دمين والس ع الق دف

  .حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود
مقعد  على) السند(أداء حركات الرجلين من الجلوس  -

 .)يؤدى كما فى التدريب السابق(سويدى  
ويدى وأداء - د س ى مقع اح عل رجلين،  اإلنبط ة ال حرك

ك ب ى وذل بطن وثن اه ال ام تج رجلين لألم حب ال س
ن  ين م رب العقب ذين ويقت ركبتين والفخ ل ال مفص

دة مع تباع دمين د المقع ع الق م دف المشطين للخارج ث
ف اقين للخل م  والس ة ض ؤدى حرك م ت ارج ث وللخ

 .القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود
ة الح - ام أداء حركات الرجلين من الجلوس على حاف م

 .بمساعدة الزميلة
ام  - ة الحم أداء حركات الرجلين من الجلوس على حاف

 .بدون مساعدة
ى - ة  أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل حاف

 .بمساعدة الزميلةالحمام 
ة  - ى حاف أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل

  .بدون مساعدةالحمام 

ن  - اھدته م ا ش ة م ذكر الطالب أن تت
  .معلومات

و - ى أن تق اھدته ف ا ش ذ م ة بتنفي م الطالب
 .البرمجية التعليمية 

ة  - وات التعليمي ة الخط ق الطالب أن تطب
 .لحركات الرجلين

ن  - اھدته م ا ش ة م ذكر الطالب أن تت
  .معلومات

ى  - اھدته ف ا ش ذ م ة بتنفي وم الطالب أن تق
 .البرمجية التعليمية 

ة  - وات التعليمي ة الخط ق الطالب أن تطب
 .لحركات الرجلين

دريبات متدرجة  أن تستطيع - الطالبة أداء ت
م  ى تعل ول إل يح الوص عوبة تت ى الص ف

 .حركات الرجلين
 

  

  مقعد سويدى -
  

5  
 ىــالجزء الرئيس

التطبيق (
  )العملى

  ق 45

ة  -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء   ق 5  الختام  6 ه الطبيعي ى حالت ة إل أن يعود جسم الطالب
.  

  .السعادة والرضا أن تشعر الطالبة ب -
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  الوحدة التعليمية الثالثة
  الثالث: األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  :التاريخ

  التشكيالت  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  دةمكونات الوح  م

  ق 5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -  التحية وأخذ الغياب

  الغياب
    دفتر غياب

  .وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسمالجرى  -  ق 5      إحماء عام  2
  

بعض التمرينات لتھيئ أن تمارس الطالبة  -
  بدنيا ألداء المھارة

  

  

إعداد بدنى   3
  خاص

  ق15

ذراع ) الذراعين جانبا –وقوف ( - ر بال عمل دوائ
 .لألمام وللخلف بالتبادل

 .الطعن جانبا) وقوف( -
 .الطعن أماما) وقوف( -
ع( - ى أرب وس عل ع ) جل ا م رجلين خلف ذف ال ق

 .فتحھما
ى  - ا عل ى والضغط أمام جلوس على الركبة اليمن

 .الركبة اليسرى ثم التبديل
 ).مسك القدم األمامية(جلوس حواجز  -
اً  - ذراعين أمام دى ال ع إح ع دف ى أرب وس عل جل

 ً   .والرجل العكسية خلفا

ن  - ارف ع ات ومع ة معلوم رف الطالب أن تع
  .أھم العضالت العاملة فى المھارة

اء أداء  - ة أثن ة بإيجابي ارك الطالب أن تش
 .التمرينات المختلفة

ارس الطا - ئ أن تم ات لتھي ة بعض التمرين لب
 بدنيا ألداء المھارة

 .أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء -
ة  - ات بدني ة أداء تمرين تطيع الطالب أن تس

ى  رجلين ف ات ال ى أداء حرك اعده عل تس
 .سباحة الصدر

  . أن تكتسب الطالبة روح الكفاح -

    

4  

رح  - ش
ن  ارة م المھ
ة  ل المعلم قب

اھدة +  مش
ع  الموق

  ىالتعليم

  ق15

للمجموعة التجريبية بتطبيق  حركات الرجلينتعلم 
ى  ع التعليم ى الموق اھدوه ف ا ش نم الل م  خ

 :التدريبات المتدرجة التالية
ى  - أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل

 .بمساعدة الزميلةحافة الحمام 
ى  - أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل

 .بدون مساعدةحافة الحمام 
ات الرجلين من الطفو على الظھر مع أداء حرك -

 .مسك ماسورة الحمام ومساعدة الزميلة
ر  - ى الظھ و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

 .ومسك ماسورة الحمام
ر  - ى الظھ و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

  .بمساعدة أداة الطفو

ارف  - ن مع اھدته م ا ش ة م ذكر الطالب أن تت
  .ومعلومات

ا  - ذ م ة بتنفي وم الطالب ى أن تق اھدته ف ش
 .البرمجية التعليمية 

د لحركات  - أن تتمكن الطالبة من األداء الجي
 .الرجلين

دريبات  - ام بالت ة القي ة كيفي رف الطالب أن تع
ات  م حرك اء تعل ا أثن ل معھ ة التعام وكيفي

 .الرجلين
ه  - أن تستطيع الطالبة تنفيذ التعليمات الموجھ

 إليھا من المعلم
رور - عادة والس ة بالس عر الطالب اء  أن تش أثن

  .األداء

  

  

5  

 ىــالجزء الرئيس
التطبيق (

  )العملى
تابع الجزء 
الرئيسى 

التطبيق (
  )العملى

  ق 45
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  الوحدة التعليمية الثالثةتابع 
 

  التشكيالت  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
الجزء تابع   

  ىــالرئيس
ا أن تكتشف الطا -     ع فيھ ى تق ة األخطاء الت لب

  .وتعديلھا
ا  - ى جوانبھ ف تنم ة كي رف الطالب أن تع

ات  د أداء حرك اه عن ز اإلنتب ة كتركي العقلي
  .الرجلين

    

  الختام  6

  ق 5

  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية  -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء 
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -

    

  
  الرابعةالوحدة التعليمية 

  الرابع: األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  التاريخ

  م
مكونات 
  الوحدة

  التشكيالت  األدوات واألجھزة  ألھداف السلوكيةا  )النشاط(األداء   الزمن

  التحية وأخذ الغياب  ق 5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
    دفتر غياب

  .وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسمالجرى  -  ق 5  إحماء عام  2
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  ء المھارةبدنيا ألدا

  

  

  
3  

إعداد بدنى 
  خاص

  ق15

- ) ً  .محاولة لمس الكفين لألرض) وقوف فتحا
ى  - اً عل ى والضغط أمام جلوس على الركبة اليمن

 .الركبة اليسرى
ى  - جلوس على الركبة اليسرى والضغط أماماً عل

 .الركبة اليمنى
ة - دين خلف الرقب ل تشبيك الي ع  -جلوس طوي رف

 ً  .الرجلين أماماً عاليا
 .لى المشط مع تبادل رفع العقبينالجرى ع -
 . عمل دوائر  للمشطين -
  رقود ثنى  إحدى الركبتين وضمھا على الصدر -

ة  - ات لمرون ة أداء تمرين تطيع الطالب أن تس
 .مفصل الركبة والمشطين

ة با - عر الطالب اء لأن تش ويق أثن عادة والتش س
 .األداء

 .داءأن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء األ -
ات - دل الطالب لبية  أن تع اتھم الس ن إتجاھ م

 .ويكتسبوا التكيف والتعاون مع زمالئھم
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 الرابعةالوحدة التعليمية تابع 
  التشكيالت  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

4  

شرح المھارة  -
ل  ن قب م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

ة بتطبيق  لينحركات الرجتعلم  للمجموعة التجريبي
ى  ع التعليم ى الموق اھدوه ف ا ش نم الل م  خ

 :التدريبات المتدرجة التالية
ر  - ى الظھ و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

 .ومسك ماسورة الحمام
ر  - ى الظھ و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

 .بمساعدة أداة الطفو
ر  - ى الظھ و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

 .اعدةبدون مس
بطن  - ى ال و عل ن الطف رجلين م ات ال أداء حرك

 .بمساعدة أداة الطفو
الدفع واإلنزالق بدون مساعدة مع أداء دورة أو  -

 .أكثر للرجلين
ذا  م ھ ن تعل دريبويمك الث مراحل  الت ن خالل ث م

  :تعليمية ھى
ين ـثنى الركبتين على الصدر مع س: أوال حب الكعب
ة أھميـدة مـحو المقعـن  عـثناء أصابـة إنـع مالحظ

و  رجلين نح تمر سحب ال اق، ويس و الس دمين نح الق
د  ى بع ان عل ى يصبح الكعب دة حت ن 20المقع م م س

  .المقعدة 
ا ارج : ثاني دمين للخ ك الق ع تحري رجلين م داد ال إمت

ابع  ير األص ث تش ذقن وبحي و ال ا نح وإنثنائھم
  .للخارج
دادھما : ثالثا ى كامل إمت رودتين عل تبقى الرجلين مف

  .معاثم يضمان 
ى  - د الوصول إل رين، وبع ذا التم رار ھ ظ تك يالح

ا  تمرار دون توقف مم ؤدى بإس يطرة ي تحكم والس ال
  .يماثل األداء الفعلى

  .ما شاھدته من معلومات أن تتذكر الطالبة -
ة  - وم الطالب ى أن تق اھدته ف ا ش ذ م بتنفي

 .البرمجية التعليمية 
ة  - وات التعليمي ة الخط ق الطالب أن تطب

 .لحركات الرجلين
  .أن تتذكر الطالبة ما شاھدته من معلومات -
ف - ة بتن وم الطالب ى أن تق اھدته ف ا ش ذ م ي

 .لبرمجية التعليمية ا
ة  - وات التعليمي ة الخط ق الطالب أن تطب

 .لحركات الرجلين
ة  - دريبات متدرج ة أداء ت تطيع الطالب أن تس

م  ى تعل ول إل يح الوص عوبة تت ى الص ف
 .حركات الرجلين

  

  وترجھاز كمبي -
  داتا شو -
 البرمجية التعليمية -
  أداة الطفو -
  ماسورة الحمام -
  

  

  ىــالجزء الرئيس  5
 )التطبيق العملى(

  ق 45

  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء   ق 5   الختام  6
  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية  -
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -
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  الخامسةدة التعليمية الوح
  الخامس: األسبوع                                                                    :                                                                                           اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  داف السلوكيةاألھ  )النشاط(األداء   الزمن مكونات الوحدة  م

  التحية وأخذ الغياب   ق5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
    دفتر غياب

  .وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسمالجرى  -  ق 5  إحماء عام  2
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  ھارةبدنيا ألداء الم

  

  

إعداد بدنى   3
  خاص

  ق15

ا( - وف فتح ط -وق ات الوس ى ) ثب رأس عل ف ال ل
 .الجانبين بالتبادل

وف ( - ا –وق رى خلف ا واألخ ادل ) ذراع عالي تب
 .وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا

- ) ً ا ذراعين عالي اطع ال وف تق غط ) وق الض
 ً  .بالذراعين خلفا

وف ( - ً –وق ا ذراعين جانب ام ) ال ر لألم ل دوائ عم
 .التبادلوللخلف ب

 .الطعن جانبا) وقوف( -
 .الطعن أماما) وقوف( -
ع( - ى أرب وس عل ع ) جل ا م رجلين خلف ذف ال ق

 .فتحھما
الوثب ألعلى مع مرجحة الذراعين .وقوف نصفا  -

  .لألمام وألعلي

ة  - ة لتھيئ ات بدني ة تمرين ؤدى الطالب أن ت
 .الذراعين

ل  - ى تحم درة عل ين الق ة ب ع الطالب أن تجم
 .األداء المسئولية والسعادة أثناء

ات  - ة أداء التمرين تطيع الطالب أن تس
ة  فات البدني بعض الص ة ب المرتبط

 .المرتبطة بحركات الذراعين
اء أداء  - ة أثن ة بإيجابي ارك الطالب أن تش

 .التمرينات المختلفة
ول بالعضالت  - ة الوص تطيع الطالب أن تس

  .العاملة إلى أقصى درجة ممكنة

أن تستطيع الطالبة أداء تمرينات إلكتساب  -
  .عنصر مرونة الذراعين

   
 

  

4  

رح  - ش
المھارة من 
ة  قبل المعلم

اھدة +  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

للمجموعة التجريبية بتطبيق  حركات الذراعينتعلم 
ه ن المعلم رحه م م ش ا ت ع و م ى الموق اھدوه ف ش

 :التدريبات المتدرجة التالية خالل منالتعليمى 
ن  - ذراعين م ات ال ارج أداء حرك وف خ الوق

عھما  ن وض ن م ذراعين م دأ ال ث تب الماء،حي
فل  ى يصال أس د حت ة الش م مرحل ا ث د أمام الممت
م  ق ث ى المرف يط ف اء بس ع إنثن ين م توى الكتف مس
ى  دأ ف ث تب اه الصدر حي ى إتج دين ف رك الي تتح
ام أسفل  التحرك أماماً متجاورتان ومتجھتان لألم

  الصدر مباشرة للوصول إلى تمدد الذراعين 

اھدته من معارف أن تتذكر الط - ا ش ة م الب
  .ومعلومات

دريبات  - ام بت ة القي تطيع الطالب أن تس
ى  ول إل عوبة للوص ى الص ة ف متدرج

 .اإلتقان مرحلة
اء  - أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثن

 .األداء
 .أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد -
ا  - ع فيھ أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تق

  .وتعديلھا

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -
  البرمجية التعليمية -
  مقعد سويدى -

  

5  
الجزء 
  ىــالرئيس

التطبيق (
  )العملى

  ق 45
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 الخامسةالوحدة التعليمية تابع 
  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن مكونات الوحدة  م

  
الجزء تابع 

  ىــالرئيس
التطبيق (

  )العملى

  

      ً  .أماما
د  - ى مقع اح عل ن اإلنبط ذراعين م ات ال أداء حرك

 . سويدى
ذر - ات ال ى أداء حرك اح عل ن اإلنبط ة اعين م حاف

 .الحمام
اء  - ى الم وف ف ن الوق ذراعين م ات ال أداء حرك

  .الضحل
اع  - ى ق ى عل ن المش ذراعين م ات ال أداء حرك

 .الحمام
  .أداء حركات الذراعين مع سند الزميلة للرجلين -

ة ك - رف الطالب اأن تع ى جوانبھ ف تنم  ي
د أداء  اه عن ز اإلنتب ة كتركي ات العقلي حرك

  .الذراعين

   

  ق5 -  الختام -  6

 .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء  -
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -

    

  
  السادسةالوحدة التعليمية 

  السادس:األسبوع                                   :                                                                                                                            وم اليــ
  :التاريخ

  التوضيح  زةاألدوات واألجھ  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

  التحية وأخذ الغياب   ق5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
    دفتر غياب

   ق5  إحماء عام  2
وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -

  .الجسم
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  بدنيا ألداء المھارة

  

  

  ق15 إعداد بدنى خاص  3

ى ) ثبات الوسط -وقوف فتحا( - رأس عل لف ال
 .الجانبين بالتبادل

وف ( - اين ذراعال –وق ذراعينضغط ) عالي  ال
 .خلفا ثم للجانبين

 .الطعن جانبا) وقوف( -
  .الطعن أماما) وقوف( -

أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف عن  -
  .أھم العضالت العاملة فى المھارة

اء أدا - ة أثن ة بإيجابي ارك الطالب ء أن تش
 .التمرينات المختلفة

ات أن  - ات أداء بعض التمرين تقن الطالب ت
  المختلفة إلطالة األجزاء المختلفة من 
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  السادسةالوحدة التعليمية تابع 
  

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

  
تابع اإلعداد 
    البدنى الخاص

عجلوس على أر( - ا مع ) ب رجلين خلف ذف ال ق
  .فتحھما

فا  - وف نص ة  -وق ع مرجح ى م ب ألعل الوث
  .الذراعين لألمام وألعلي

  .الجسم المشتركة فى أداء المھارة   
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء  -

   

4  

ارة  - شرح المھ
ل  ن قب م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

م  ذراعينتعل ات ال ة للمجموع حرك ة التجريبي
ه وشاھدوه فى  بتطبيق ما تم شرحه من المعلم

ع التعليمى  نالموق ة  خالل م دريبات المتدرج الت
 :التالية

ة  - ند الزميل ع س ذراعين م ات ال أداء حرك
 .للرجلين

رجلين بواسطة  - بيك ال ع تش ذراعين م د بال الش
 . Pull Buoysعوامات الشد الطافية 

وف  - تخدام الكف ع إس ذراعين م د بال الش
Paddles Hand . 

  أداء حركات الذراعين من الدفع واإلنزالق -

ى  - اھدته ف ا ش ذ م ة بتنفي وم الطالب أن تق
 .البرمجية التعليمية 

دريبات  - ام بت ة القي تطيع الطالب أن تس
ى  ول إل عوبة للوص ى الص ة ف متدرج

 .قان اإلت مرحلة
اء  تشعرأن  - الطالبة بالسعادة والسرور أثن

 .األداء
 .لطالبة إلى مستوى أداء جيدأن تصل ا -
ا  - ع فيھ أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تق

  .وتعديلھا
ة  - رف الطالب فأن تع ا  كي ى جوانبھ تنم

د أداء  اه عن ز اإلنتب حركات العقلية كتركي
  .الذراعين

  مبيوترجھاز ك -
  داتا شو -
ة  - البرمجي

  التعليمية
د  - ات الش عوام

ة   Pullالطافي
Buoys  

وف  - الكف
Paddles 

Hand . 
  

  

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق45

  ق5  الختام  6
  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء 

  .السعادة والرضا أن تشعر الطالبة ب -
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  سابعةالوحدة التعليمية ال
  السابع: األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  ت الوحدةمكونا  م

  التحية وأخذ الغياب  ق5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
    دفتر غياب

  ق5  إحماء عام  2
وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -

  .الجسم
  

ض التمرينات لتھيئ أن تمارس الطالبة بع -
  بدنيا ألداء المھارة

  

  

  ق15 إعداد بدنى خاص  3

ً ) وقوف( -  .ثنى رسغى اليدين أماماً وخلفا
ى ) ثبات الوسط -وقوف فتحا(  - رأس عل لف ال

 .الجانبين بالتبادل
 .الطعن أماما) وقوف(  -
ى ) ثبات الوسط -وقوف فتحا(  - رأس عل لف ال

 .الجانبين بالتبادل
لجذع حر تشبيك ا. دى انبطاح على مقعد سوي -

  تقوس الجذع خلفا  اليدين خلف الرأس 
وف( - د  )وق ى مقع دمين عل دى الق ع إح وض

  والضغط عليھا أماما مفرودة 

اء أداء  - عادة أثن ة بالس عر الطالب أن تش
 .التمرينات

أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف عن  -
 .أھم العضالت العاملة فى المھارة

عور بالس - ة الش د أن تكتسب الطالب عادة عن
 .أداء التمرينات

اء أداء  - ة أثن ة بإيجابي ارك الطالب أن تش
 .التمرينات المختلفة

ئ  - أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھي
  بدنيا ألداء المھارة

    مقعد  -

4  

ارة  - شرح المھ
ل  ن قب م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

ا  التنفستعلم  ة بتطبيق م مللمجموعة التجريبي  ت
شاھدوه فى الموقع التعليمى شرحه من المعلمه و

 :التدريبات المتدرجة التالية خالل من
اع الحوض ألخذ الشھيق من  - الوقوف ودفع ق

ى  ف ف م واألن ن الف ر م راج الزفي م إخ م ث الف
 .الماء

نفس مع  - د سويدى وأداء الت ى مقع اإلنبطاح عل
 .حركات الذراعين

حل  - اء الض ى الم وف ف رأس  –الوق ع ال رف
  .نفس وأخذ الشھيق فى نھاية الشدللت

اھدته من معارف  - ا ش ة م أن تتذكر الطالب
 .ومعلومات

ع  - ى الموق اھدته ف ا ش ة م ق الطالب أن تطب
  .التعليمى

ا  - ى جوانبھ ف تنم ة كي رف الطالب أن تع
 .يز اإلنتباه العقلية كترك

د  - ى النق درة عل ة الق ى الطالب ى ف أن تنم
 .الذاتى

  .أن تفھم الطالبة تسلسل األداء الحركى  -

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -
 البرمجية التعليمية -
  مقعد سويدى -

  

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق 45
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  سابعةالوحدة التعليمية التابع 
 

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

  
الجزء تابع 

  ىــالرئيس
  )التطبيق العملى(

  

 .أداء الشد والتنفس من المشى -
 .أداء الشد والتنفس من اإلنزالق -
أداء حركات الذراعين والتنفس مع ضربات  -

  .رجلين تبادلية
نفس مع حركات  - أداء حركات الذراعين والت

  .ين برسترجل

وة  - واحى الق ة ن ف الطالب أن تكتش
  .والضعف عند األداء

اً صحيحاً  - ا تقييم أن تقيم الطالبة زمالئھ
  .بإستمرار اثناء أداء التدريبات

    

  ق 5  الختام  6

  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء 
  .ضا أن تشعر الطالبة بالسعادة والر -

    

  ثامنةالوحدة التعليمية ال
  الثامن: األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط( األداء  الزمن  مكونات الوحدة  م

  التحية وأخذ الغياب  ق5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
  دفتر غياب

  

  ق5  إحماء عام  2
وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -

  .الجسم
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  بدنيا ألداء المھارة

  

  

إعداد بدنى   3
  خاص

  ق15

 .الطعن أماما) وقوف( -
ً  )وقوف( -  .ثنى رسغى اليدين أماماً وخلفا
ا . انبطاح على مقعد سويدى   - ذراعين عالي . ال

رفع الرجلين  والرجلين حرة. بالمقعد ممسكتين
 خلفا عاليا 

  ثني الذراعين .وقوف على اليدين  -
 ثني الجذع أماما -يناليدين بجوار االذن -رقود  -
وف(  - ى ) وق ع ثن فل م م ألس ى ث ب ألعل الوث

  الركبتين

ة  - ن كيفي ات ع ة معلوم رف الطالب أن تع
ة من  عمل إطاالت مختلفة آلجزاء مختلف

 .الجسم
لبية  - ا الس ن إتجاھاتھ ة م دل الطالب أن تع

 .وتكتسب التكيف والتعاون مع زمالئھا
م  - زاء الجس دد أج ة وتح رف الطالب أن تع

 .ناء أداء سباحة الصدرالعاملة أث
اء  - ا أثن المة زميالتھ ة بس تم الطالب أن تھ

  .أداء التمرينات
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  ثامنةالوحدة التعليمية التابع 

 
  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

4  

شرح المھارة  -
ل  ن قب م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

م  قتعل ت والتواف ة  التوقي ة التجريبي للمجموع
 خالل منبتطبيق ما شاھدوه فى الموقع التعليمى 

 :التدريبات المتدرجة التالية
ذراعين  - رجلين وال ات ال ين حرك ق ب أداء التواف

 مرة واحدة والتوقف ثم التكرار
ذراعين  - رجلين وال ين ال ى التوافق ب التمرين عل

 .فقط
ق  - ى التواف رين عل رجلين أداء التم ين ال ب

  .والذراعين والتنفس

ين  - ربط ب ة ال ة كبفب تعلم الطالب أن ت
 .الخطوات التعليمية وبعضھا

زاء  - ى أج تحكم ف ة ال تطيع الطالب أن تس
 .جسمھا أثناء أداء سباحة الصدر

ة  - ات بدني ة أداء تمرين تطيع الطالب أن تس
اعدھ ى أداء   اتس ق عل باحة  التواف ى س ف
 .بشكل جيد الصدر

ف الطا - وة أن تكتش واحى الق ة ن لب
 والضعف عند األداء

حيحاً  - اً ص ا تقييم ة زمالئھ يم الطالب أن تق
  .بإستمرار اثناء أداء التدريبات

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -

  البرمجية التعليمية -

  

  ىــالجزء الرئيس  5
 )التطبيق العملى(

  ق 45

  ق5  الختام  6

  يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعيةأن  -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء 
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -

    

  التاسعةلوحدة التعليمية ا
  التاسعة: األسبوع                                   :                                                                                                                            اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م
1  

  التحية وأخذ الغياب  ق5  أعمال إدارية
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
  دفتر غياب

  

  ق5  إحماء عام  2
ات بدنية عامة لتھيئة وأداء تمرينالجرى  -

  .الجسم
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  بدنيا ألداء المھارة
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  التاسعةالتعليمية تابع الوحدة 
 

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

إعداد بدنى   3
  خاص

  ق15

ً ثنى رسغى اليدين أما) وقوف( -  .ماً وخلفا
ى ) ثبات الوسط -وقوف فتحا(  - رأس عل لف ال

 .الجانبين بالتبادل
 .الطعن أماما) وقوف( -
اليدين بين الركبتين تبادل . جلوس طويل فتحا  -

 لف الجذع على الجانبين
 ثني الجذع أماما -اليدين بجوار االذنين-رقود  -
   ثني الذراعين.وقوف على اليدين  -
ذر - ع إحدى ال ع دف ى أرب وس عل اً جل اعين أمام

 ً   .والرجل العكسية خلفا

ية  - روح الرياض ات ال ب الطالب أن تكتس
اء أداء  م أثن ع زمالئھ اون م والتع

 .التمرينات
أن تتعرف الطالبات على أجزاء جسمھم  -

 .المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر
ة السمات الشخصية  - دى الطالب أن تنمى ل

 .الحميدة
ات بدني - ة أداء تمرين تطيع الطالب ة أن تس

باحة الصدر  د أداء س مختلفة تساعدھا عن
  .كاملة

    

4  

شرح المھارة  -
ل  ن قب م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

م  قتعل ت والتواف ة  التوقي ة التجريبي للمجموع
 خالل منبتطبيق ما شاھدوه فى الموقع التعليمى 

 :التدريبات المتدرجة التالية
ين ا - ق ب ى التواف رين عل رجلين أداء التم ل

 .والذراعين والتنفس
التمرين على أداء حركات الرجلين ثم حركات  -

 .الذراعين
 .أداء السباحة كاملة مع غلق العينين -
  .أداء السباحة كاملة بعرض الحمام -

دريبات  - ات أداء ت تطيع الطالب أن تس
ذراعين  رجلين وال للتوافق بين حركات ال

 . والـتنفس
ة أ - ة توجيھات المعلم اء أن تتقبل الطالب ثن

 .أداء سباحة الصدر 
اء  - أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثن

 األداء
ة  - ة األداء بطريق أن تستطيع الطالبة متابع

 .صحيحة
ة ألداء  - أن تعرف الطالبات النقاط التعليمي

ارين  ة والتم در كامل باحة الص س
  .المصاحبة إلتقانھا

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -

  البرمجية التعليمية -

  

  ىــلجزء الرئيسا  5
 )التطبيق العملى(

  ق 45

  ق5  الختام  6

  أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية -  .اإلنصراف  –أخذ التحية  –تمرينات إسترخاء 
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -
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  العاشرةالوحدة التعليمية 
  العاشر: األسبوع                                                                                                                     :                                          اليــوم 
  :التاريخ

  التوضيح  األدوات واألجھزة  األھداف السلوكية  )النشاط(األداء   الزمن  مكونات الوحدة  م

  يابالتحية وأخذ الغ  ق5  أعمال إدارية  1
أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ  -

  الغياب
  دفتر غياب

  

  ق5  إحماء عام  2
وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجرى  -

  .الجسم
  

أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ  -
  بدنيا ألداء المھارة

  
  

  ق15 إعداد بدنى خاص  3

ً ) وقوف( -  .ثنى رسغى اليدين أماماً وخلفا
رأس ) ثبات الوسط -وقوف فتحا(  - لف ال

 .على الجانبين بالتبادل
 .الطعن أماما) وقوف(  -
 الوثب ألعلى.وقوف نصفا  -
ذراعين  - ع إحدى ال ع دف ى أرب جلوس عل

 ً  .أماماً والرجل العكسية خلفا
وف( - ى  –) وق دمين عل دى الق وضع إح

  مقعد والضغط عليھا أماما مفرودة

مھم  - زاء جس ى أج ات عل رف الطالب أن تتع
 .المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر

ية  - روح الرياض ات ال ب الطالب أن تكتس
 .والتعاون مع زمالئھم أثناء أداء التمرينات

مھم  - زاء جس ى أج ات عل رف الطالب أن تتع
 .المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر

ية نأن ت - مات الشخص ة الس دى الطالب ى ل م
  .الحميدة

   مقعد -

  

4  

ارة  - شرح المھ
ل ن قب  م

ة  + المعلم
اھدة  مش
ع  الموق

  التعليمى

  ق 15

م  قتعل ت والتواف ة  التوقي للمجموع
ع  ى الموق اھدوه ف ا ش ق م ة بتطبي التجريبي

ى  نالتعليم الل م ة  خ دريبات المتدرج الت
 :التالية

 .أداء السباحة كاملة مع غلق العينين -
 .أداء السباحة كاملة بعرض الحمام -
  .أداء السباحة كاملة فى صورة سباقات -

ا  أن - ع فيھ ى تق اء الت ة األخط ف الطالب تكتش
  .وتعديلھا

ة  - ا العقلي أن تعرف الطالبة كيف تنمى جوانبھ
ين حركات كتركيز اإلنتباه عند أداء  التوافق ب

 .الرجلين والذراعين والتنفس
 .أن تنمى فى الطالبة القدرة على النقد الذاتى -
ى  - ل األداء الحرك ة تسلس ق الطالب أن تطب

  .ابيةلسباحة الصدر بإنسي

  جھاز كمبيوتر -
  داتا شو -

  البرمجية التعليمية -

  

  ىــالجزء الرئيس  5
  )التطبيق العملى(

  ق 45

  ق5  الختام  6

ترخاء  ات إس ة  –تمرين ذ التحي  –أخ
  .اإلنصراف 

  .أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية -
  .أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا  -
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  )12(مرفق 
  صور للموقع التعليمى

  االطار  الوصف والمكونات  م

اطار يتضمن الصفحة   1

ع  ية للموق الرئيس

ع ( ن الموق ة ع مقدم

در  باحة الص ن س وع

  ).وفالشة ترحيب

  

ى   2 وي عل ار يحت اط

ا  ل بن فحة إتص ص

ة ( لإلتصال بين الطالب

  ).والمعلم

  

  

  

  

تسجيل إطار يتضمن   3

ع  تخدم للتفاعل م المس

  المعلم 

 نص -

  صوت -
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  االطار  الوصف والمكونات  م

ع   4 ل م فحة التفاع ص

  المعلم 

 نص -

  صوت -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دريبات   5 د الت أح

ات  ة لحرك التعليمي

  الذراعين وتتضمن

 نص -

 صورة  -

 فيديو -

  موسيقى -

  

  

  
  

انون   6 من الق ار يتض إط

در  باحة الص دولى لس ال

  حيث يحتوى على

فات  - المواص

ات  ة لحمام القانوني

 .السباحة

انون  -  واد الق م

باحة  ة بس المرتبط

  .الصدر
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  االطار  الوصف والمكونات  م

ر   7 ديم إلختب فحة تق ص

ك ة  معلومات الخاص

ة الب ت مرحل توقي

  .والتوافق

  

  

إطار يتضمن السؤال   8

ر  األول إلختب

ة  ك الخاص معلومات

ة ب ت مرحل التوقي

  .والتوافق

  

  

  

ة   9 من إجاب ار يتض إط

ؤال األول  ة الس لمرحل

دما ا لتوقيت والتوافق عن

  .تكون اإلجابة صحيحة

  

 



  )13(مرفق 

  يناريوــالس
  

  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ـ  -   ى ال ع ف م الموق ة إس د كتاب ر الصفحة    Urlعن تظھ

ة  ا الطالب وم فيھ الموجودة فى الجانب المرئى والتى تق

ى  بإدخال إسم المستخدم والرقم السرى، ثم الضغط عل

ة  ى الصفحة  Okكلم ة وھ ا الصفحة التالي ر لھ لتظھ

 .الرئيسية للموقع التعليمى
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
تطيع  -   رى تس رقم الس تخدم وال م المس ال إس د إدخ بع

  الطالبة الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع 
ون األسود تتغ - ير لون أيقونة الصفحة الرئيسية من الل

إلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة بالجانب 
 المرئى حيث تحتوى على

ر - د  )banner( بن باحة يوج ام س ورة لحم ه ص ب
ى  ن إل ب األيم ن الجان ة م ة متحرك ا فالش عليھ

 باألعضاءاأليسر وھى فالشة ترحيب 
وتر  - ة وھو) footer(ف فل الشاش ى أس ارة عن ف عب

مجموعة من األيقونات الرئيسية فى الصفة والتى 
تتكرر بجميع الصفحات بعد ذلك كما ھى مع تغيير 
ون األحمر  ى الل لون األيقونة عندما تكون نشطة إل
س الصفحة  ى نف ات ف ذة األيقون ا ھ رر أيض ووتتك

 ) banner(تحت البنر 
فحة  - ف الص ى منتص ار ) site(ف ى يس د عل يوج

ة ا فحة مجموع ل الص ة بالتحلي ات الخاص أليقون
الفنى لسباحة الصدر وأسفلھا أيقونة لمحرك البحث 
ا  باحة الصدر، بينم جوجل ثم صورة توضيحية لس
ات خاصة  ة أيقون د ثالث ين الصفحة توج ى  يم عل

باحة ، بالمواقع  ، المراجع ، الخبراء فى مجال الس
ى  باحة الصدر ، وف فلھا صورة توضيحية لس وأس

فله صورة المنتصف توضيح بع وان البحث وأس ن
باحة الصدر ة لس ى متحرك ب عل ة ترحي م فالش ، ث

ور  ن الص ة م فلھا مجموع يض، وأس كل وم ش
  .التعليمية الثابتة لسباحة الصدر

  
  
  

  األيسر به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية فحة الرئيسيةالص

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

صورة ثابتة 
توضح سباحة 
 مالصدر من األما

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

توضح ة ثابتة صور
سباحة الصدر من 

األمام

  فالشة ترحيب باألعضاء

مجموعة صور ثابتة تعليمية لسباحة الصدر

  :عزيزتى الطالبة
ة  ة الحديث اليب التكنولوجي باحة الصدر بأحدث األس م س ك تعل اآلن يمكن
وراة  ى بحث دكت ات الحصول عل امج ضمن متطلب ذا البرن ث أن ھ حي

وان  اء "بعن ات بن باحة الصدر لطالب م س ى تعل أثيره عل ع تعليمى وت موق
  "كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق

Google

 صورة متحركة لسباحة الصدر

مراجع بحث مواقع تھمك

 خبراء فى مجال السباحة

  
 مقدمة عن سياحة الصدر
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ودة بالصفحة الموج بالضغط على أيقونة مواقع تھمك -
الرئيسية تظھر الصفحة الحالية الموجودة بالجانب 

  .المرئى

ونتين  - فحة أيق فل الص د أس ة  2، 1يوج ك لتكمل وذل
تصبح نشطة  2المواقع فعند الضغط على األيقونة 

 .وتتحول من اللون األسود إلى اللون األحمر

ة  - تح ايقون م ف راد مشاھدته ث ع الم يتم عمل نسخ للموق
فى محرك البحث جوجل أو فى جوجل وعمل لصق 

ع  تح الموق تم ف ث لي م بح فحة ث ى الص وان أعل العن
ديو  ن في ارة ع و عب در وھ باحة الص ى لس التعليم

  .تعليمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة ع) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

والتوافقالتوقيت

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

http://news.bbc.co.uk/sport2/low/other_sports/swimming/4227072.stm 1  
http://www.artofswimming.com/page.aspx?p=stbwe 2 
http://www.youtube.com/watch?v=T2YN3irK1N8 3  
http://www.youtube.com/watch?v=WpWeDL0sFaI&feature=related 4  
http://www.youtube.com/watch?v=nMoJVla31tc&feature=related 5  
http://www.youtube.com/watch?v=PHojPPuVIzk&feature=related 6  
http://www.youtube.com/watch?v=PCFnpc-BFgk&feature=related 7  
http://video.search.yahoo.com/search/video?p=breaststroke+swimming&fr=yfp-
t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8 8  

http://www.expertvillage.com/video/19560_swim-breast-intro.htm  9  
  

Google

12
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

جودة بالصفحة بالضغط على أيقونة مراجع بحث المو -
الرئيسية تظھر الصفحة الحالية الموجودة بالجانب 

  .المرئى

ونتين  - فحة أيق فل الص د أس ة  2، 1يوج ك لتكمل وذل
تصبح نشطة  2المراجع فعند الضغط على األيقونة 

 .وتتحول من اللون األسود إلى اللون األحمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

وضع الجسم 

حركات الرجلين

ذراعينحركات ال

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

، دار الفكر "ساعة لتعليم السباحة 48=  12×  4" :م1996أبو العال أحمد عبدالفتاح  1
   .العربى، القاھرة

إستخدام الوسائل الفائقة على تعليم سباحة الصدر تأثير ": م2005أحمد يوسف سعد الدين  2
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة "لألطفال المبتدئين

. حلوان  
.، دار الفكر العربى، القاھرة3ط، "تعليم السباحة": م1998أسامة كامل راتب  3  

نامج بالرسوم المتحركة على سباحتى تأثير بر: "م2002عبد العزيز محمد عبد العزيز  4
، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية "الزحف على البطن والظھر لدى المبتدئين

.الرياضية، جامعة المنيا  
فاعلية إستخدام الھيبرميديا على تعلم سباحة الزحف ": م2006مايسة محمد عفيفى السيد  5

جستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، ، رسالة ما"على الظھر للطالبات المبتدئات
. جامعة الزقازيق  

. ، دار القبس للطباعة"المبادئ العلمية للسباحة": م1999محمد على القط   6  
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  وصف اإلطــــار  سمـوعالجـانـــب الم  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ة  - ى أيقون غط عل باحةبالض ال الس ى مج راء ف  خب
الموجودة بالصفحة الرئيسية تظھر الصفحة الحالية 

 .الموجودة بالجانب المرئى

  .وتحتوى الصفحة على خبراء فى مجال السباحة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

أستاذ السباحة المتفرغ بقسم الرياضات المائية والمنازالت ووكيل : إبتسام توفيق عبد الرازق/ د.أ 1
 .يم والطالب سابقا بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيقالكلية لشئون التعل

ة الرياضية : أمل محمد أبو المعاطى/ د. أ 2 ة التربي ازالت بكلي ة والمن أستاذ بقسم الرياضات المائي
  .بنات جامعة الزقازيق

از: سحر عبدالعزيز على حجازى/ د.أ 3 ة والمن يس قسم الرياضات المائي باحة ورئ تاذ الس الت أس
  .بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

ة لشئون الدراسات : طـارق محمد ندا / د. أ 4 ل الكلي ة ووكي باحة بقسم الرياضات المائي تاذ الس أس
  .العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق

ة الرياضية أستاذ بقسم الرياضات المائية : عبير عبد الرحمن شديد/ د. أ 5 ة التربي ازالت بكلي والمن
  .بنات جامعة الزقازيق

ا والبحوث : محمد صبرى عمر/ د.أ  6 ة لشئون الدراسات العلي ل الكلي باحة ووكي دريب الس أستاذ ت
  .أبوقير -بكلية التربية الرياضية بنين جامعة األسكندرية

ة أستاذ السباحة ووكيل الكلية لشئون ال: محمد على القط / د . أ  7 دراسات العليا والبحوث سابقا بكلي
  . التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق

ة : يحيى مصطفى على/ د.أ  8 دريب الرياضات المائي رغ بقسم ت ة  –أستاذ تدريب السباحة المتف كلي
.بوقير جامعة األسكندرية–التربية الرياضية
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  وصف اإلطــــار  ــب المسمـوعالجـانـ  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer ( ات ذلك أيقون فحات ك ع الص ى جمي ف

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
  .ويمين الصفحة 

ة األھداف السلوكية - تتحول من  وبالضغط على أيقون
ون األس ر والل ون األحم ى الل فحة ود إل ر الص تظھ

الموجودة بالجانب المرئى وتحتوى على ثالثة أھداف 
ة،  ة، األھداف المھاري رئيسية وھى األھداف المعرفي

  . األھداف الوجدانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  :األھداف المعرفية: أوالً
  
  
  
  

 ً   :األھداف المھارية: ثانيا
  
  
  
  

 ً   :األھداف الوجدانية: ثالثا
  

Google
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer ( ات ذلك أيقون فحات ك ع الص ى جمي ف

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
  .ويمين الصفحة 

ةوبالضغط  - ون  على أيقونة نبذة تاريخي تتحول من الل
األسود إلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة 

ى وتحت ب المرئ ى بالجان ور وى عل رح التط ش
 التاريخى لسباحة الصدر

فل الصفحة  - ونتين أس د أيق ذلك يوج م األيك ة رق  1قون
د الضغط ) 2(لونھا احمر واألخرى  ا أسود وعن لونھ

ر  ون األحم ى الل ود إل ون الس ن الل ول م ا تتح عليھ
  .لتكمل تطور وإنتشار سباحة الصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةسلوكيةأھداف الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

تنفسال

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  
  

  
  
  تاريخى للسباحةشرح للتطور ال
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  وصف اإلطــــار  ب المسمـوعالجـانـــ  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer ( ات ذلك أيقون فحات ك ع الص ى جمي ف

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
 .ويمين الصفحة 

ون  - ن الل ول م انون تتح ة الق ى أيقون غط عل وبالض
ون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة األسود إلى الل

 بالجانب المرئى

غط - ى وبالض ة أوال عل ة : أيقون فات القانوني المواص
ون لحمامات السباحة  ى الل تتحول من اللون األسود إل
ر  ر وتظھ بة األحم ذا بالنس ة وھك ات اليقون محتوي

 ً ا ى ثاني ة وھ ة الثاني ة : لأليقون انون المرتبط واد الق م
  .بسباحة الصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 كىالتسلسل الحر

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  :القانون الدولى لسباحة الصدر ويشتمل على
  المواصفات القانونية لحمامات السباحة : أوال
  د القانون المرتبطة بسباحة الصدرموا: ثانيا

Google

  
  
  

  صورة 

8 /
13 



  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer ( ات ذلك أيقون فحات ك ع الص ى جمي ف

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
 .ويمين الصفحة 

قونة التفاعل تتحول من اللون األسود بالضغط على أي -
إلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة بالجانب 

  المرئى

ى ) المستخدم(يتم إدخال إسم المستعمل  - ثم الضغط عل
  .أيقونة حسناً لتظھر صفحة التفاعل التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متح) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

ركات الذراعينح

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  الصفحة التفاعلية 
  

  
  إسم المستعمل

  
  
  
  
  
  Google

 حسنا
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer ( ات ذلك أيقون فحات ك ع الص ى جمي ف

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
 .ويمين الصفحة 

ى )  المستخدم(بعد إدخال إسم المستعمل  - والضغط عل
ة الموجودة  أيقونة حسناً تظھر صفحة التفاعل الحالي

ات  فحة ش ن ص ارة ع ى عب ى وھ ب المرئ ى الجان ف
  .سواء كانت بالكتابة أو من خالل المايك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
ل بناإتص التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  الصفحة التفاعلية 
  

Google
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
  

ر  - ك البن د ذل رر بع وتر )Banner(يتك ، والف
)Footer (ى ج ات ف ذلك أيقون فحات ك ع الص مي

ار  ى يس ودة عل باحة الصدر الموج ى لس ل الفن التحلي
 .ويمين الصفحة 

ون  - ن الل ول م ا تتح ل بن ة إتص ى أيقون غط عل بالض
األسود إلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة 

 بالجانب المرئى

تم الضغط  - يتم إدخال البيانات الموجودة بالصفحة ثم ي
وبذلك يتم إرفاق البيانات واللف  على أيقونة إتصل بنا

  .المرفق إلى الباحثة على اإليميل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )باً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدرأھالً ومرح( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  إتصل بنا
  

  : اإلسم
  :رونىالبريد اإللكت

  :الدولة
  :الجامعة
  :الكلية

  :الموبايل
  :عنوان الرسالة

  :الرسالة
  :إرفاق ملف

  

Google

بنا إتصل
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

رة  - أرة م غطى بالف إذا ض
ة  ى أيقون دة عل واح

ة دريبات التعليمي ر  الت تظھ
 الشاشة التالية

ة  - ى أيقون غطى عل إذا ض
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو
  .موسيقى مصاحبة للفيديو  -

فى التدريبات التعليمية الضغط على مفتاح د عن -
ر  ون األحم ى الل ره إل تم تغيي ن ي ب األيم الجان

واه فى منتصف . ويظھر أسفله خط  يظھر محت
 الشاشة 

ةالتدريب(تظھر أجزاء ھذا المفتاح   - ) ات التعليمي
تم  وان ي ى أى عن أعلى اإلطار وعند الضغط عل
تغيير لونه من اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .أى أنه فعال 

 مھارةيوجد أسفل النص صورة توضح ال -

ورة - فل الص د أس بعة يوج اھدة  س اتيح لمش مف
  المھارة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 أربع صور توضح التدريبات التعليمية بالتسلسل

فيديو

  التدريبات التعليمية
  :التدريب األول 

كات الرجلين والذراعين مرة واحدة والتوقف ثم أداء التوافق بين حر -
  .التكرار 
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  إلطــــاروصف ا  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ة  - ى أيقون غطى عل إذا ض
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو
  .موسيقى مصاحبة للفيديو  -

ى د عن - م ف ع الجس ة وض ى أيقون غط عل الض
ة ن الشاش ر م ب األيس تم تغيير الجان اي ى  ھ إل

ون األحمر ر محتواھ،والل ف  ايظھ ى منتص ف
  الشاشة

فى ) طريقة األداء ( أجزاء ھذه األيقونة تظھر   -
وان منتصف الشاشة ى أى عن  وعند الضغط عل

تم ين الشاشة ي ر  تابع لوضع الجسم على يم تغيي
ر أى  ون األحم ى الل ون األزرق إل ن الل ه م لون

 . )نشط( أنه فعال

د الضغط  - ديو عن ة في نص أيقون فل ال د اس يوج
  ة فيديوعلى أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھار

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالش) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بنا علالتفاقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
 التحليل الفنى

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 صورة توضيحية لوضع الجسم
 

فيديو

  مقدمة
ا قلت  ا كلم ان الجسم افقي ا ك يكون الجسم أفقيا مائال الى اسفل وكلم
باحة  ا فى س باحة الصدر عنھ ل فى س المقاومة وتختلف درجة المي

ن اداء الزحف والظ باح م تمكن الس ى ي ك حت ر، وذل ون أكب ر فتك ھ
الماء داخل بفاعلية الرجلين ضربات
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ى  - غطى عل إذا ض
ة  تم رؤي دو ي ة في أيقون

 .المھارة فيديو
احبة  - يقى مص موس

  .للفيديو 

ى فى د نع - ل الفن ة التحلي ى أيقون الجانب الضغط عل
ن ة  األيم ن الشاش تم تغييرھم ون األزرقي ن الل  ا م

ون األحمر ى الل ر محتواھ،وإل ى منتصف  ا يظھ ف
 الشاشة 

ر   - ة تظھ ذه األيقون زاء ھ ى( أج ل الفن ى   )التحلي ف
  منتصف الشاشة

 مھارةيوجد أسفل النص صورة توضح ال -

احين يوجد أسفل الصورة  - ى مفت ل الفن لشرح التحلي
د ال م، عن ر لوضع الجس اح وتغيي ى المفت ضغط عل

  .لونه للون األحمر يعنى أنه نشط وفعال

ى  - د الضغط عل ديو عن يوجد اسفل النص أيقونة في
  أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھارة فيديو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
 التحليل الفنى

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

عينحركات الذرا

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
 الصدر من جميع
اإلتجاھات

  
  

 صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى 
 

فيديو

  وضع الجسم 
ى  ه ف و علي ا ھ ابھا لم باحة الصدر مش ى س م ف ر وضع الجس يعتب
ى  رجلين ف ذراعين وال ا وال يابيا وأفقي ون انس رى فيك رق األخ الط

  .  وضع يسمح لھما بتأدية الحركة الصحيحة
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

ى  - غطى عل إذا ض
ة  تم رؤي دو ي أيقونة في

 .المھارة فيديو
احبة  - يقى مص موس

  .للفيديو 

ةد عن - ى أيقون اح ( 2 الضغط عل ره )2المفت تم تغيي  ي
 يظھر محتواه،وإلى اللون األحمر من اللون األزرق

 فى منتصف الشاشة 

  أجزاء ھذه األيقونة فى منتصف الشاشةتظھر   -

ى يوجد اسفل ال - د الضغط عل ديو عن نص أيقونة في
  أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھارة فيديو

 مھارةيوجد أسفل النص صورة توضح ال -

ورة  - فل الص د أس احين يوج ى مفت غط عل د الض عن
م  اح رق ابقة  1المفت ودة للصفحة الس ودة الع تم الع ي

 .مرة أخرى 

ارة  - ة المھ تم رؤي ديو ي ة في ى أيقون د الضغط عل عن
  .فيديو

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
 ليل الفنىالتح

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
حة توضح سبا
 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى 
 

فيديو

  وضع الجسم 
ام  رأس والنظر لألم اع بسيط فى ال بالنسبة للرأس يكون ھناك ارتف

ى عضالت الرق دون تقلص ف فل سطح ب ا أس رجلين بكاملھم ة وال ب
  .  الماء والكتفين فى مستوى سطح الماء
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

ى  - غطى عل إذا ض
ة  تم رؤي دو ي أيقونة في

 .فيديو التدريب
احبة  - يقى مص موس

  .للفيديو 

  
ة د عن - دريبات التعليمي ة الت ى أيقون غط عل الض

ع ا ة بوض نالخاص ب األيم ى الجان م ف ن  لجس م
ة  تم تغييرھالشاش زرقي ون ال ن الل ون  ا م ى الل إل
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو ،األحمر

فل - د أس رح يوج و  الش يحية للطف ع صور توض أرب
ة أداء  ح كيفي اء توض ى الم زالق عل ى واإلن األفق

 .التدريب
اتيح - س مف ور خم فل الص د أس اھدة يوج ل  لمش ك

وكل تدريب من ت بالصور باب من ھذة التدريتدري
ه من خالل  ديو الخاص ب دريبات يوجد الفي ذة الت ھ

 .أيقونة الفيديو الموجودة أسفل الشرح
دريب  - اھدة الت تم مش ديو ي ة في ى أيقون غط عل بالض

 .فيديو
رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن

 .ويظھرالفيديو فقط مصاحب له موسيقى
در - س ت ى الخم وات ف ذة الخط رر ھ يبات وتتك

  .الخاصة بوضع الجسم فى سباحة الصدر
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )مرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدرأھالً و( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
 التحليل الفنى

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 ئعةاألخطاء الشا

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

ات الرجلينحرك

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 أربع صور توضيحية للطفو األفقى واإلنزالق على الماء
 

فيديو

  التدريبات التعليمية
  : التدريب األول

  .  دفع قاع الحوض للطفو األفقى واالنزالق والذراعان داخل الماء
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  وصف اإلطــــار  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  

غطى  - ى إذا ض عل
ة  تم رؤي دو ي أيقونة في

 .فيديو المھارة
احبة  - يقى مص موس

  .للفيديو 

  
ةلى الضغط عد عن - الخاصة بوضع  التوجيھات الفني

ن ى الجانب األيم م ف تم تغييرھمن الشاشة  الجس ا ي
زرق ون ال ن الل ر م ون األحم ى الل ر و ،إل يظھ

 فى منتصف الشاشة  امحتواھ
ى  ةيوجد أسفل الشرح صور - و األفق توضيحية للطف

 .وإنسيابية الجسم فى الماء
توجيه كل  مفاتيح لمشاھدة ثالثيوجد أسفل الصور  -

 .ھذه التوجيھات من
اھدة  - تم مش ديو ي ة في ى أيقون غط عل ارةبالض  المھ

 .فيديو
رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن

 .موسيقىالمصاحب له وويظھرالفيديو فقط 
ذة الخطوات فى  - ثالثوتتكرر ھ ة ال  توجيھات الفني

  .الخاصة بوضع الجسم فى سباحة الصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة ع) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
 التحليل الفنى

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى 
 

فيديو

  التوجيھات الفنية 
    .الجسم يكون فى وضعه انسيابيا على سطح الماء -1
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ى  - غطى عل إذا ض
ة  تم رؤي دو ي أيقونة في

 .المھارة فيديو
احبة  - يقى مص موس

  .للفيديو 

  
ىد عن - ة الضغط عل ائعة أيقون الخاصة  األخطاء الش

ن ب األيم ى الجان م ف ة  بوضع الجس ن الشاش تم م ي
زرقتغييرھ ون ال ن الل ر ا م ون األحم ى الل  ،إل

 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

يحية  - ورة توض رح ص فل الش د أس ع يوج للوض
 .الصحيح للرأس فى سباحة الصدر

اتيح لمشاھدة ة أربعةيوجد أسفل الصور - كل كل  مف
 .خطأ وتصحيحه

اھدة - تم مش ديو ي ة في ى أيقون غط عل داء األ بالض
 .ولمھارة فيديالصحيح ل

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

ة أخطاء وتتكرر ھذة الخطوات فى  - الخاصة األربع
  .بوضع الجسم فى سباحة الصدر

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 ) ً  )بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر أھالً ومرحبا

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
تصل بناإالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  

 صورة توضيحية للوضع الصحيح للرأس فى سباحة الصدر 

فيديو

  األخطاء الشائعة وتصحيحھا 
  . المبالغة فى ارتفاع الرأس

  . ارتفاع الراس بتوافق سليم متوازن مع حركة الشد بالذراعين -1
 .الفم ارتفاع الراس قليال بالقدر الذى يسمح بأخذ الشھيق من -2
  .اداء تدريبات الرجلين فقط -3
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ة د عن - ى أيقون الخاصة ر معلوماتك إختبالضغط عل

ن ب األيم ى الجان م ف ة  بوضع الجس ن الشاش تم م ي
ون األتغييرھ ن الل ى ا زرقا م رلإل ون األحم  ،ل

 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

د  - ك تج ر معلومات ة إختب ى أيقون غط عل د الض بع
ئلة  ى األس ال إل ا لإلنتق ة لھ ة توجي د إتقالطالب ان بع

 .وضع الجسم فى سباحة الصدر

عبارة عن فالشة أسفل التوجية سھم أو مفتاح يوجد  -
 .عند وضع الماوس عليھا ك فى مكانھارتتح

غط وب  - ھم الض ى الس ال  عل تم اإلنتق ئلة إي ى األس ل
 .الخاصة بوضع الجسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  رة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صو) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :وضع الجسم
  
  
  

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك لوضع الجسم ومعرفة جميع جوانب تعلم 
  التالية المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة
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ئلة د نع - ى األس ال إل تم اإلنتق ھم  ي ى الس الضغط عل

 .الخاصة بوضع الجسم

  .يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة  -

ت  - م إذا كان ة نع ى أيقون غط عل تم الض ة ي لإلجاب
حيحة  ة ص تم اإلجاب ة ي ة خاطئ ت اإلجاب وإذا كان

 .ال وھكذا مع باقى األسئلةغط على أيقونة الض

ثال  - ئة فم دد األس ن ع ر ع اتيح تعب ة مف د ثالث يوج
اح  ى المفت ؤال  2بالضغط عل ى الس ال إل تم اإلنتق ي

 .الثانى وھكذا
 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بناالتفاعلقانونذة تاريخيةنبأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :وضع الجسم
  
  
  

                
                                     

 يختلف وضع الجسم فى سباحة الصدر عن طرق السباحة األخرى

النعم

123
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة إذا ضغطى با -  لفأرة م
دة ع ة واح ى أيقون ل

رجلين تظھر  حركات ال
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يتم  الضغط على أيقونة حركات الرجليند عن -

 ،إلى اللون األحمر ا من اللون األزرقتغييرھ
 اشة فى منتصف الش ايظھر محتواھو

ورة توضيحية للوضع يوجد أسفل الشرح ص -
 .فى سباحة الصدر الصحيح للرجلين

ھدة األداء يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشا -
 .فيديو الصحيح لحركات الرجلين

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

  

  
  
  
  

  ة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباح) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 ائعةاألخطاء الش

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  أربع صور توضيحية لحركات الرجلين

فيديو

  مقدمة
دفع  ة ال ؤدى بطريق رجلين فكانت ت ات ال ى أداء حرك ر ف ر كبي حدث تغيي

ةالواسعة، وأصب دفع الضيقة أو الكرباجي ا  حت تؤدى اآلن بطريقة ال وفيھ
ة  مى بالحرك اً، وتس ين تقريب اع الكتف ى إتس يقة ف ربات ض ون الض تك

  .الضفدعية الكرباجية

Google
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  ارــــوصف اإلط  لجـانـــب المسمـوعا  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح

ى ل الفن ات  التحلي لحرك
رجلين ة  ال ر الشاش تظھ
 الحالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي فيديو ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لى أيقونة التحليل الفنى الخاصة الضغط عد عن -

إلى  ا من اللون األزرقيتم تغييرھ الرجلينبحركات 
ا فى منتصف يظھر محتواھو ،اللون األحمر

الشاشة، وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى 
 .موضحة فى الجانب المرئى

وبالضغط على المرحلة التمھيدية ننتقل إلى الشاشة  -
لون األزرق إلى الخاصة بھا ويتغير لونھا من ال

اللون األحمر  ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية 
 .والختامية

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح  -
 .الموجود أعاله

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .فيديو لحركات الرجلينالصحيح 

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
  .صاحب له الموسيقىويظھرالفيديو فقط وم

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةاف سلوكيةأھد الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
ن جميع الصدر م

اإلتجاھات

  
 أربع صور توضح التحليل الفنى لحركات الرجلين بالتسلسل

  

فيديو

  حركات الرجلين
   -:تمر حركات الرجلين بثالث مراحل ھى 

  :المرحلة التمھيدية :أوالً  -
-  ً   :المرحلة األساسية :ثانيا
-ُ  :المرحلة الختامية:ثالثا

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة  دريبات التعليمي الت

 تظھر الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي فيديو ي

 .فيديو
احبة  - يقى مص موس

 .للفيديو 
  
  

الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية د عن -
ا من اللون يتم تغييرھ الرجلينالخاصة بحركات 

ا فى يظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر األزرق
 .منتصف الشاشة

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح  -
 .للتدريب األول

دريبات بعدد الت ثالثة عشر مفتاح خاصيوجد  -
بالضغط على التدريب  التعليمية لحركات الرجلين

يتم اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى  1
 .الجانب المرئى، وھكذا مع باقى التدريبات

لتدريبات أيقونة فيديو المفاتيح االخاصة بيوجد اسفل  -
 .يتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديو

ديو ي - ة الفي غيل أيقون د تش رح عن ى الش ختف
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

دريبات  - ع الت ك م رر ذل ة ويتك ر الباقي ى عش اإلثن
 .الرجلين الخاصة بحركات

  

  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
در من جميع الص

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التدريبات التعليمية
  :التدريب األول

  .أداء حركات الرجلين من وضع الجلوس الطويل على األرض  -
ويتم ذلك بسحب الرجلين تجاه البطن وثنى مفصل الركبتين والفخذين 

وللخارج  للخلف مع تباعد المشطين للخارج ثم دفع القدمين والساقين
  .  ثم تؤدى حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود

 

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ى دة عل ة  واح أيقون

ة تظھر  التوجيھات الفني
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة يفيد ة المھ تم رؤي و ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى  -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .سفل النص صورة توضح التوجيةيوجد أ -

مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم  4يوجد  -
 اإلبحار داخل التوجيھات 

 2لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية 

لحركات  قى التوجيھات الفنيةاألول وھكذا مع با
 .الرجلين

   

  
  
  

  سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر به صورة لحمام) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةوكيةأھداف سل الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التوجيھات الفنية

  .الكعبين متجاورين عند سحبھما نحو االليتين  -1
  

Google

1234
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
التسلسل الحركى تظھر 

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
رؤية التسلسل فيديو يتم 

 .الحركى فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى  - ى  ف ل الحرك اح التسلس ى مفت د الضغط عل عن
 الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر 

 يوجد أسفل النص صورة  -

د  - ور  13يوج ورة توضح ص فل الص اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

 عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل -

د   - فل الصورة توضح صور  13يوج اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

 2لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

و بالضغط عليھا يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيدي -
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل 

 .ببطء للرجلينالحركى 

   

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةلوكيةأھداف س الصفحة الرئيسية

 
ناإتصل ب التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التسلس الحركى

حركات الرجلين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالرجلين معاً 
تبدأبسحبھما لألمام تجاة البطن ثم دفع القدمين والساقين للخلف 
وللخارج يليھا حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود وعلى 

  .امتداد الجذع
  

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ائعة تظھ ر األخطاء الش

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ة األداء  تم رؤي ديو ي في

 .الصحيح للخطأ فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى  -
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى 

 .اللون األحمر 

يوجد أسفل النص صورة توضيحية لألداء  -
 .يحالصح

ية والث - ة األساس ا المرحل رحلتين وھم د م ة ايوج ني
اء  ا أخط ل منھم ة ولك ة الرجوعي ى المرحل ھ
ا  ة منھم ى كل أيقون خاصة بھما وعند الضغط عل
أ  حيح للخط اء وتص ن أخط ا م ر محتواھ يظھ

 .وكذلك صورة لألداء والفيديو الصحيح

حل يظھر عدد اوكل مرحلة من ھذة المر -
فى عدد المفاتيح  األخطاء الموجودة بھا متمثل

الموجودة أسفل الصورة كما ھو موضح فى 
 الجانب المرئى

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
  .يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )الموقع التعليمى لسباحة الصدرأھالً ومرحباً بكم فى ( 

 
إتصل بنالالتفاعقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية

فيديو

  
 

 X 
    

Google

 المرحلة الرجوعية                      المرحلة األساسية

  .واإلتساق عند الدفع بالرجلين  عدم التماثل

√
  .تدريب حركات الرجلين مع مسك ماسورة الحمام -
 .أداء حركة القدم الدائرية بسرعة منتظمة  -
والظھر- البطن على الطفو من الرجلين حركات .تدريب
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رد عن - ة إختب ى أيقون معلوماتك الخاصة  الضغط عل
تم من الشاشة  فى الجانب األيمن بحركات الرجلين ي

ون األزرقتغييرھ ن الل ى ا ا م رلإل ون األحم  ،ل
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

د  - ك تج ر معلومات ة إختب ى أيقون غط عل د الض بع
ال إ ا لإلنتق ة لھ ة توجي ان الطالب د إتق ئلة بع ى األس ل

 .فى سباحة الصدر لرجلينحركات ا

يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة عن فالشة  -
 .تتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا

ال إل  - تم اإلنتق ھم  ي ى الس غط عل ئلة وبالض ى األس
 .الخاصة بحركات الرجلين

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من ) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 وماتكإختبر معل

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :الرجلينحركات 
  
  
  

ومعرفة جميع جوانب تعلم  ة من خالل دراستك لحركات الرجلينعزيزتى الطالب
  المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضغط على السھم  كما فى الشاشة السابقة يتم د نع  -
 .األسئلة الخاصة بحركات الرجلين اإلنتقال إلى

  .يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة  -

ت  - م إذا كان ة نع ى أيقون غط عل تم الض ة ي لإلجاب
ة ة خاطئ ت اإلجاب حيحة وإذا كان ة ص تم  اإلجاب ي
 .الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة

ر عن  - يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال وھى تعب
اح  ى المفت غط عل ثال بالض ئة فم دد األس تم  2ع ي

 .اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :حركات الرجلين
  
  
  
  

   
    النعم

 .بيرة عكس طرق السباحة االخرى تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر قوة دافعة ك

12349 58 7 610 1112  13 14 
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ذراعين  ات ال حرك

 تظھر الشاشة التالية
ة  - إذا ضغطى على أيقون

ارة يفيد ة المھ تم رؤي و ي
 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يتم الضغط على أيقونة حركات الذراعين د عن -

 ،لون األحمرإلى ال ا من اللون األزرقتغييرھ
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع  -
 .الصحيح للذراعين فى سباحة الصدر

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .الصحيح لحركات الذراعين فيديو

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .سيقىويظھرالفيديو فقط ومصاحب له المو

  
  

  
  
  
 

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
ضح سباحة تو

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية لحركات الذراعين

فيديو

  مقدمة
ة ب ة تماثلي باحة الصدر ھى حرك ى س ذراعين ف ات ال ا حرك ذراعين مع ال

  .وتبدأ من وضع امتداد الذراعين أماما بجانب الراس
  

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ر  ى تظھ ل الفن التحلي

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي فيديو ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة د عن -

 ا من اللون األزرقيتم تغييرھبحركات الذراعين 
ا فى منتصف يظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر

الشاشة، وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى 
 .موضحة فى الجانب المرئى

وبالضغط على المرحلة التمھيدية ننتقل إلى الشاشة  -
الخاصة بھا ويتغير لونھا من اللون األزرق إلى 
اللون األحمر  ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية 

 .والختامية

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح  -
 .الموجود أعاله

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .الصحيح لحركات الذراعين فيديو

ديو ي - ة الفي غيل أيقون د تش رح عن ى الش ختف
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

 
  

 
  
  
  

  يسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األ) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 معلوماتكإختبر 

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية لحركات الذراعين

فيديو

  حركات الذراعين

  :تمر حركات الذراعين بثالثة مراحل أساسية ھى 
  :المرحلة التمھيدية: أوال 
  :دفع المرحلة األساسية وتشمل الشد وال: ثانياً 
ً  :المرحلة الختامية وتشمل الحركة الرجوعية:ثالثا

Google
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة  دريبات التعليمي الت

 تظھر الشاشة التالية

ة إذا ضغطى على أي - قون
ارة يفيد ة المھ تم رؤي و ي

 .فيديو
احبة  - يقى مص موس

 .للفيديو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية د عن -
ا من اللون يتم تغييرھالخاصة بحركات الذراعين 

ا فى يظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر األزرق
 .منتصف الشاشة

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح  -
 .األول للتدريب

يوجد تسع أيقونات خاصة بعدد التدريبات التعليمية  -
يتم  1لحركات الذراعين بالضغط على التدريب 

اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى الجانب 
 .المرئى، وھكذا مع باقى التدريبات

يوجد اسفل األيقونات التسع للتدريبات أيقونة فيديو  -
 .ألول فيديويتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب ا

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

ويتكرر ذلك مع التدريبات التسع الخاصة بحركات  -
 .الذراعين

 
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )ھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدرأ( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 لتسلسل الحركىا

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية للتدريب األول لحركات الذراعين

يوفيد

  التدريبات التعليمية
  :التدريب األول

 .أداء حركات الذراعين من الوقوف خارج الماء  -
صال اسفل وتبدا من وضع الذراعين أماما ثم الشد بالذراعين حتى ي

مستوى الكتفين مع إنثناء بسيط فى المرفق ثم تتحرك اليدان فى اتجاة 
الصدر حيث تبدأ فى التحرك اماماً متجاورتان ومتجھتان لألمام أسفل 

 .الصدر مباسرة  للوصول تمدد الذراعين أماما

Google

123456789
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رة  إذا -  ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة تظھر  التوجيھات الفني

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة يفيد ة المھ تم رؤي و ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى  -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .ق إلى اللون األحمر اللون األزر

 .يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية -

مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم  6يوجد  -
 اإلبحار داخل التوجيھات 

 2لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
و للتوجية يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيدي

األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية لحركات 
 .الذراعين

   

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 تكإختبر معلوما

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  وجيھات الفنيةالت

  .اليدان مفرودتان واألصابع مضمومة -1
  

Google

123456
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
التسلسل الحركى تظھر 

 الشاشة التالية

ة إذ - ا ضغطى على أيقون
فيديو يتم رؤية التسلسل 

 .الحركى فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى  - ى  ف ل الحرك اح التسلس ى مفت د الضغط عل عن
 الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر 

 يوجد أسفل النص صورة  -

د  - ور  12يوج ورة توضح ص فل الص اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

على أيقونة التسلسل الحركى فى عند الضغط  -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل -

د   - فل الصورة توضح صور  12يوج اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

 2لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

جد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا يو -
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل 

 .الحركى للذراعين ببطء

   

  
  
  
  

  متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة ) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانونة تاريخيةنبذأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التسلس الحركى

حركة الذراعين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالذراعين معاً 
  .وتنتھى بالمرحلة الرجوعية )الشد  -المسك( تبدأ بالمرحلة األساسية  

  

Google
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ى أيقون دة عل ة واح

ائعة تظھر  األخطاء الش
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ة األداء  تم رؤي ديو ي في

 .الصحيح للخطأ فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى  -
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى 

 .اللون األحمر 

ة توضيحية لألداء يوجد أسفل النص صور -
 .الصحيح

م  - ية وتنقس ة األساس ا المرحل رحلتين وھم د م يوج
ة اسك والشد والثمإلى ال نية ھى المرحلة الرجوعي

د الضغط  ا وعن ة بھم اء خاص ا أخط ل منھم ولك
ا من أخطاء  على كل أيقونة منھما يظھر محتواھ
ديو  ألداء والفي ذلك صورة ل أ وك وتصحيح للخط

 .الصحيح

المرحل يظھر عدد األخطاء  وكل مرحلة من ھذة -
الموجودة بھا متمثل فى عدد المفاتيح الموجودة 
 أسفل الصورة كما ھو موضح فى الجانب المرئى

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
  .يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو

  
  
  
  

  إلى األيسر به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 لفنىالتحليل ا 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية

فيديو

  
 

 X 
    

Google

123

 المرحلة الرجوعيةالشد           المسك    المرحلة األساسية

  .توجية اليد للجانب بدل من إتجاھھا للجانب وللخلف وألسفل

√
التمرين فى الجزء الضحل من الحمام مع التركيز على 
إنثناءالرسغ قليالً وتوجية حركة اليد للجانب وللخلف 

.وألسفل
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر معلوماتك الخاصة د عن - ة إختب ى أيقون الضغط عل
ن ى الجانب األيم ذراعين ف ات ال ة  بحرك ن الشاش م

تم تغييرھ ون األزرقي ن الل ى ا ا م رلإل ون األحم  ،ل
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

د  - ك تج ر معلومات ة إختب ى أيقون غط عل د الض بع
ة توجي ان الطالب د إتق ئلة بع ى األس ال إل ا لإلنتق ة لھ

 .حركات الذراعين فى سباحة الصدر

يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة عن فالشة  -
 .تتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا

ئلة   - ى األس ال إل تم اإلنتق ھم  ي ى الس غط عل وبالض
 .الخاصة بحركات الذراعين

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام ) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 فنيةالتوجيھات ال

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :حركات الذراعين
  
  
  

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك لحركات الذراعين ومعرفة جميع جوانب تعلم 
  المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  ىالجـانـــب المرئــــ 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضغط على السھم  كما فى الشاشة السابقة يتم د نع  -
 .اإلنتقال إلى األسئلة الخاصة بحركات الذراعين

  .يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة  -

م  - ة نع ى أيقون غط عل تم الض ة ي ت لإلجاب إذا كان
تم  ة ي ة خاطئ ت اإلجاب حيحة وإذا كان ة ص اإلجاب

 .الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة

ر عن  يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال - وھى تعب
اح  ى المفت غط عل ثال بالض ئة فم دد األس تم  2ع ي

 .اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا

-  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

متحركة صورة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :حركات الذراعين
  
  
  
  

   
    النعم

 .فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى المرفق

12349 58 7 610 1112  13 14 
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  ارــــوصف اإلط  ـانـــب المسمـوعالج  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة  ر الشاش نفس تظھ الت

 التالية
ة  - إذا ضغطى على أيقون

ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في
 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ا من تغييرھيتم الضغط على أيقونة التنفس د عن -

 ايظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر اللون األزرق
 فى منتصف الشاشة 

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع  -
 .الصحيح التنفس فى سباحة الصدر

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .الصحيح للتنفس فيديو

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .فقط ومصاحب له الموسيقى ويظھرالفيديو

  
  
  
  

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 لتحليل الفنىا 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية 

فيديو

  مقدمة
م بسر عة فى يرتبط التنفس بحركة الذراعين ، ويأخذ الشھيق عن طريق الف

  .نھاية الشد ، ويجب طرد الزفير ببطء وبقوة من الفم واألنف 
  

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ر  ى تظھ ل الفن التحلي

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي فيديو ي

 .فيديو

احبة مو - يقى مص س
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
التحليل الفنى الخاصة الضغط على أيقونة د عن -

 ا من اللون األزرقيتم تغييرھ بحركات الذراعين
فى منتصف  ايظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر

، وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى الشاشة
 .موضحة فى الجانب المرئى

ية ننتقل إلى الشاشة وبالضغط على المرحلة التمھيد -
األزرق إلى  بھا ويتغير لونھا من اللون الخاصة

ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية   اللون األحمر
 .والختامية

للشرح يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية  -
 .الموجود أعاله

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .الصحيح لحركات الذراعين فيديو

د تش - رح عن ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

 
  

 
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
ل بناإتصالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 لتعليميةالتدريبات ا

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  سين مع حركة الرألحركات الذراع صورة توضيحية

فيديو

  التنفس
بعد الشد  يتم التنفس بحيث ال يستغرق رفع الرأس وقتاً طويالً 

ويأخذ النفس عندما تكون الشدة قد إنتھت بحيث تميل الرقبة لزاوية 
  .درجة مع سطح الماء، وتتغير حركة األكتاف ألسفل وألعلى 45

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة  دريبات التعليمي الت

 يةتظھر الشاشة التال

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو
احبة  - يقى مص موس

 .للفيديو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريبات التعليميةالضغط على أيقونة د عن -
إلى  ا من اللون األزرقيتم تغييرھ الخاصة بالتنفس
ا فى منتصف يظھر محتواھو ،اللون األحمر

 .الشاشة

ح يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشر -
 .للتدريب األول

دريبات التعليمية أيقونات خاصة بعدد الت يوجد سبعة -
يتم اإلبحار داخل  1بالضغط على التدريب  للتنفس

، كما ھى موضحة فى الجانب المرئىالتدريب 
 .وھكذا مع باقى التدريبات

أيقونة فيديو  للتدريبات األيقونات السبعةيوجد اسفل  -
 .فيديو األول للتدريبيتم مشاھدة األداء الصحيح 

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

 .بالتنفسالخاصة  ويتكرر ذلك مع التدريبات السبعة -
 

  

  
  
  
  
  

  صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر به) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 الفنى التحليل 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

راعينحركات الذ

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية للتدريب األول لحركات الذراعين

فيديو

  التدريبات التعليمية
  :التدريب األول

  .الوقوف ودفع قاع الحوض ألخذ الشھيق من الفم واألنف فى الماء
  

Google

1234567
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة إذا ضغطى با -  لفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة تظھر  التوجيھات الفني

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى عن -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .ون األحمر األزرق إلى الل اللون

 .وجد أسفل النص صورة توضح التوجيةي -

مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم  6يوجد  -
 اإلبحار داخل التوجيھات 

 2لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
 يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية

 .للتنفساألول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية 

   

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 لصدرا

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التوجيھات الفنية

رين  -1 ن تم ى م ة األول ى المرحل نفس ف ة الت تعلم كيفي اب الم إكتس
  ،الذراعين

  

Google

123
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
التسلسل الحركى تظھر 

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
و يتم رؤية التسلسل يفيد

 .الحركى فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى عن - ى  ف ل الحرك اح التسلس ى مفت د الضغط عل
 الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر 

 يوجد أسفل النص صورة  -

د  - ور  12يوج ورة توضح ص فل الص اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

فى الحركى  التسلسلد الضغط على أيقونة عن -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .األزرق إلى اللون األحمر  اللون

 .رقم التسلسليوجد أسفل النص صورة توضح  -

د   - فل الصورة توضح صور  12يوج اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

 2الثانى يتم الضغط على   لإلنتقال إلى التسلسل -
 وھكذا ....... 

يقونة فيديو بالضغط عليھا يوجد أسفل المفاتيح أ -
للتسلسل يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو 

 .ببطء الحركى للتنفس

   

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 ل الحركىالتسلس

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

لينحركات الرج

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التسلس الحركى

يرتبط التنفس بحركة الذراعين، ويأخذ الشھيق عن طريق الفم بسرعة 
 ً   .فى نھاية الشد، ويجب طرد الزفير ببطء وبقوة من الفم واألنف معا

  

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح

ائعة  تظھر األخطاء الش
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ة  تم رؤي ديو ي األداء في
 .فيديو الصحيح للخطأ

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فى  أيقونة األخطاء الشائعةعند الضغط على  -
إلى من اللون األزرق  االجانب األيمن يتم تغييرھ

 .اللون األحمر 

توضيحية لألداء  يوجد أسفل النص صورة -
 .حالصحي

د  - ديويوج ة الفي فل أيقون احين أس ا  مفت ل منھم ولك
اح أخطاء خاصة بھما وعند الضغط ع لى كل مفت

أ  منھما يظھر محتواه من أخطاء وتصحيح للخط
 .وكذلك صورة لألداء والفيديو الصحيح

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
  .يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )ھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدرأ( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 لسل الحركىالتس

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية

فيديو

  
 X 

  

Google

12

  .كون بسبب الخوف من الماءكتم النفس، قد ي
 

√

تنظيم التنفس بحيث يأخذ الشھيق من الفم ويخرج  -1
 .الزفير من الفم واألنف

التدريب فى الجزء الضحل من الحمام بإستخدام أداة  -2
  .لين مع التنفسالطفو وضربات الرج
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  انـــب المرئــــىالجـ 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رد عن - ة إختب ى أيقون معلوماتك الخاصة  الضغط عل
تم تغييرھمن الشاشة  فى الجانب األيمن بالتنفس ا ي

ون األزرق ن الل ى ا م رلإل ون األحم ر و ،ل يظھ
 فى منتصف الشاشة  امحتواھ

غ - د الض د بع ك تج ر معلومات ة إختب ى أيقون ط عل
ى  ال إل ا لإلنتق ة لھ ة توجي ان الطالب د إتق ئلة بع األس

 .فى سباحة الصدر التنفس

شة يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة عن فال -
 .وس عليھاتتحرك فى مكانھا عند وضع الما

ال إل  - تم اإلنتق ھم  ي ى الس غط عل ئلة وبالض ى األس
 .الخاصة بالذراعين

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  أليمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب ا) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :التنفس
  
  
  

ومعرفة جميع جوانب تعلم المھارة  ة من خالل دراستك للتنفسعزيزتى الطالب
  حاولى اإلجابة على األسئلة التالية
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتم كما فى الشاشة السابقة الضغط على السھم  د نع  -
 .ى األسئلة الخاصة بالتنفساإلنتقال إل

  .يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة  -

تم - ة ي ت  لإلجاب م إذا كان ة نع ى أيقون غط عل الض
حيحة و ة ص تم اإلجاب ة ي ة خاطئ ت اإلجاب إذا كان

 .ط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلةالضغ

ر عن  يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال - وھى تعب
اح  ى المفت غط عل ثال بالض ئة فم دد األس تم  2ع ي

 .اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا

-  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  لى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إ) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :التنفس
  
  
  
  

   
    النعم

 .سباحة الصدر يأخذ الشھيق من الفم وإخراج الزفير من الفم واألنف معافى 

12349 58 7 610 1112  13 14 
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  ـانـــب المرئــــىالج 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح

تظھر  التوقيت والتوافق
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو
احبة  - يقى مص موس

 .للفيديو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يتم التوقيت والتوافق الضغط على أيقونة د عن -

 ،إلى اللون األحمر ا من اللون األزرقتغييرھ
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع  -
 .فى سباحة الصدر التوقيت والتوافقالصحيح 

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .فيديوتوافق للتوقيت والالصحيح 

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

  
  

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 درالص

وضع الجسم 

لرجلينحركات ا

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية 

فيديو

  مقدمة
  ھناك ثالث طرق لتوقيت أداء حركات الرجلين والذراعين ھى 

 طريقة التداخل -3طريقة اإلنزالق     -2الطريقة المستمرة     -1
ى ضعف  ا يمكن التغلب عل داخل، وفيھ ة الت ويستخدم معظم السباحين طريق

د ا الش ذراعين حركتھم دأ ال ث تب رجلين حي ات ال م  حرك اء ض دفع أثن وال
  .الرجلين فى نھاية الدفع

Google
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح

تظھر  التوقيت والتوافق
 شاشة التاليةال

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي فيديو ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة د عن -

 ا من اللون األزرقيتم تغييرھ بالتوقيت والتوافق
ا فى منتصف يظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر

 .لجانب المرئىالشاشة، كما ھى موضحة فى ا

يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح  -
 .الموجود أعاله

ھناك مفتاحين إلكمال شرح التحليل الفنى للتوقيت  -
تظھر شاشة  2والتوافق، فعند الضغط على المفتاح 

 .آخرى إستكماالً للشرح الحالى

يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء  -
 .يديوالصحيح لحركات الذراعين ف

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

 
  

 
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
ضح سباحة تو

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية 

فيديو

  التوقيت والتوافق
ل األساسية لكل من الذراعين يجب مراعاة التوقيت السليم بين المراح

والرجلين نظرا الختالف األداء الحركى لكل منھما لھذا يجب أن يتما 
  .متعاقبين وبدون توقف أو قطع حتى يحدث انسياب دائم للحركة 

Google

12
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة  دريبات التعليمي الت

 الشاشة التاليةتظھر 

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة  ة المھ تم رؤي دو ي في

 .فيديو
احبة  - يقى مص موس

 .للفيديو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية د عن -
ا من اللون يتم تغييرھ بالتوقيت والتوافقالخاصة 
ا فى يظھر محتواھو ،إلى اللون األحمر األزرق

 .منتصف الشاشة

لشرح صورة توضيحية للشرح يوجد أسفل ا -
 .للتدريب األول

أيقونات خاصة بعدد التدريبات التعليمية  سبعة يوجد -
يتم  1بالضغط على التدريب  للتوقيت والتوافق

اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى الجانب 
 .المرئى، وھكذا مع باقى التدريبات

للتدريبات أيقونة فيديو السبعة  المفاتيحيوجد اسفل  -
 .تم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديوي

رح  - ى الش ديو يختف ة الفي غيل أيقون د تش عن
 .ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى

بالتوقيت الخاصة  السبعةويتكرر ذلك مع التدريبات  -
 .والتوافق

 
  
  
  

  
  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 لشائعةاألخطاء ا

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

أربع (صورة توضيحية للتدريب األول للتوقيت والتوافق عبارة عن 
 )صور متسلسلة

فيديو

  ات التعليميةالتدريب

  :التدريب األول 

أداء التوافق بين حركات الرجلين والذراعين مرة واحدة والتوقف ثم  -
  .التكرار 

  

Google

1234567
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  ارــــوصف اإلط  الجـانـــب المسمـوع  الجـانـــب المرئــــى 
  

رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ة تظھر  التوجيھات الفني

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ارة يفيد ة المھ تم رؤي و ي

 .فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى  -
شة يتم تغيير لونھا من الجانب األيمن من الشا

 .اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية -

أسفل الصورة يمكن من خالھم مفتاحين يوجد  -
 اإلبحار داخل التوجيھات 

 2لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على   -
 وھكذا ....... 

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية 

للتوقيت األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية 
 .والتوافق

   

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية حة الرئيسيةالصف

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التوجيھات الفنية
  
  .م دورانھا االحتفاظ بالرأس ثابته وعد -1

  

Google
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح

لسل الحركى تظھر التس
 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
فيديو يتم رؤية التسلسل 

 .الحركى فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى  - ى  ف ل الحرك اح التسلس ى مفت د الضغط عل عن
 الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر 

 يوجد أسفل النص صورة  -

د  - ورة ت 13يوج فل الص اح  أس ور مفت وضح ص
 التسلسل الحركى

عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى  -
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من 

 .اللون األزرق إلى اللون األحمر 

 .يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل -

د   - فل الصورة توضح صور  13يوج اح  أس مفت
 التسلسل الحركى

 2تم الضغط على  لإلنتقال إلى التسلسل الثانى ي -
 وھكذا ....... 

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل 

 .ببطء للتوقيت والتوافقالحركى 

   

  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )ھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدرأ( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةيةأھداف سلوك الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
 صورة توضيحية

فيديو

  التسلس الحركى

حركة الذراعين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالذراعين معاً 
  .وتنتھى بالمرحلة الرجوعية) الشد  -المسك( تبدأ بالمرحلة األساسية  

  

Google
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رة  -  إذا ضغطى بالفأرة م
ة  ى أيقون دة عل واح
ائعة تظھر  األخطاء الش

 الشاشة التالية

ة  - إذا ضغطى على أيقون
ة األداء  تم رؤي ديو ي في

 .الصحيح للخطأ فيديو

احبة  - يقى مص موس
 .للفيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى  -
لى الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إ

 .اللون األحمر 

يوجد أسفل النص صورة  توضيحية لألداء  -
 .الصحيح

م  - ية وتنقس ة األساس ا المرحل رحلتين وھم د م يوج
ة  ة الرجوعي ة ھى المرحل إلى السك والشد والثني
د الضغط  ا وعن ة بھم اء خاص ا أخط ل منھم ولك
ا من أخطاء  على كل أيقونة منھما يظھر محتواھ

ألدا ذلك صورة ل أ وك ديو وتصحيح للخط ء والفي
 .الصحيح

وكل مرحلة من ھذة المرحل يظھر عدد األخطاء  -
الموجودة بھا متمثل فى عدد المفاتيح الموجودة 
 أسفل الصورة كما ھو موضح فى الجانب المرئى

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا  -
  .يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو

  
  
  
  

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )وقع التعليمى لسباحة الصدرأھالً ومرحباً بكم فى الم( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 وماتكإختبر معل

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

وضع الجسم 

حركات الرجلين

حركات الذراعين

التنفس

التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة 
الصدر من جميع 

اإلتجاھات

  
  صورة توضيحية

فيديو

X 
    

Google

ذراعين  -1 رجلين وال ات ال ين حرك ق ب عوبة التواف ص
  . والتنفس

رج  -1 √ م ويخ ن الف ھيق م ذ الش ث يأخ نفس بحي يم الت تنظ
  الزفير من الفم واألنف 

باحة  -2 ى الس ام عل التدريب فى الجزء الضحل من الحم
  .كاملة مع مراعاة األداء الصحيح 
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ر معلوماتك الخاصة د عن - ة إختب ى أيقون الضغط عل
يتم من الشاشة  فى الجانب األيمن بالتوقيت والتوافق

ون األزرقتغييرھ ن الل ى ا ا م رلإل ون األحم  ،ل
 فى منتصف الشاشة  ايظھر محتواھو

ى أ - غط عل د الض د بع ك تج ر معلومات ة إختب يقون
ان  د إتق ئلة بع ى األس ال إل ا لإلنتق ة لھ ة توجي الطالب

 .فى سباحة الصدر التوقيت والتوافق

يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة عن فالشة  -
 .تتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا

ئ  - ى األس ال إل تم اإلنتق ھم  ي ى الس غط عل لة وبالض
 .وافقالخاصة بالتوقيت والت

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  شة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسربه صورة لحمام سباحة عليھا فال) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 ل الفنىالتحلي 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
توضح سباحة 

 الصدر

  :التوقيت والتوافق
  
  
  

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك للتوقيت والتوافق ومعرفة جميع جوانب تعلم 
  المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية
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الضغط على السھم  كما فى الشاشة السابقة يتم د نع  -
 .ى األسئلة الخاصة بالتوقيت والتوافقاإلنتقال إل

  .الشاشة  يظھر محتوى األسئلة فى منتصف -

ت  - م إذا كان ة نع ى أيقون غط عل تم الض ة ي لإلجاب
تم  ة ي ة خاطئ ت اإلجاب حيحة وإذا كان ة ص اإلجاب

 .الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة

ر عن  يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال - وھى تعب
اح  ى المفت غط عل ثال بالض ئة فم دد األس تم  2ع ي

 .ااإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذ

-  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 

  به صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر) Banner(بنر  
 )أھالً ومرحباً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر( 

 
إتصل بناالتفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 
إتصل بنا التفاعلقانوننبذة تاريخيةأھداف سلوكية الصفحة الرئيسية

 التحليل الفنى 

 التدريبات التعليمية

 التوجيھات الفنية

 التسلسل الحركى

 األخطاء الشائعة

 إختبر معلوماتك

صورة متحركة 
ح سباحة توض

 الصدر

  :التوقيت والتوافق
  
  
  
  

   
    النعم

 .فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى المرفق

12349 58 7 610 1112  13 14 
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Summary  

The technology are the fundamental basis from which the nations of the world 
in its dealings, upgraded and its progress and development to keep pace with 
sequencing and communication between countries in the world, modern technology 
has exceeded all spaces and the boundaries of time and became the sole language 
for Olson peoples of the world by interacting and exchange, and participation in all 
fields of political, economic, sporting, cultural and scientific. 

Education and technology plays an important role in education in general and 
the preparation of teachers in particular, and that by confronting the problems that 
hamper the development of the educational process-based curriculum, learners and 
teaching trends and methods, hence the contributions of technology education in the 
face of multiple changes resulting from social life, environment and aid the 
educational process to cope with the modern era and interact with all its innovation, 
and here they started countries and communities in the search for new ways of 
teaching a large extent on the adoption of the learner in the educational process 
itself, which is known (self-learning) and this in turn led to the emergence of the term 
known as e-learning. 

In fact, the pattern of e-learning is not known is the only kind of this type of 
education, there are a number of models on the placement of e-learning in teaching 
and learning processes, including Supplementary and employing its e-learning part to 
help the traditional education as well as Blended Learning (BL) and it employs e-
learning integrated with traditional education for the completion of the learning 
process in that language education should be learning from the teacher before any 
Instructor Led Learning This means that the teacher is guiding the process of 
learning to the students and guide them and therefore, this model combines the 
advantages of e-learning and the benefits of traditional education, the education on 
the basis of this the entrance to the integration of traditional education and e-
learning. 

Learning course built employing its e-learning integrated with traditional 
education to complete the process of learning and that language teaching and 
learning will be directed by the teacher any Instructor Led Learning This means that 
the teacher is directed to the learning process of students and guide them and 
therefore this model combines the advantages of e-learning and the benefits of 
traditional education, is that education on the basis of the entrance to the integration 
of traditional education and e-learning where we can call on the wording of this 
integration, which uses the Blended Learning E-Learning in all its forms within the 
traditional education and more interactive is a transitional stage to become fully e-
learning 

If modern technology has invaded our everyday life, they also invaded our 
sports, in the ways and means and methods of education and training. 
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And swimming one of the important types of water sports center, which used 
water as a means to move through it, through both arms and legs movements and 
other parts of the body to improve the efficiency of the individual physically, mentally, 
socially, psychologically, and include swimming education give the individual skills 
and different ways of swimming beginning with basic skills and give access to 
individual ways four swimming (crawl on the abdomen, back, breaststroke, butterfly), 
and therefore the educational program for swimming is the indispensable foundation 
for the transition to the stage of training to swim to reach the advanced levels. 

In view of the educational status of the pool in the academic side, we find 
ways to teach the skill depends on the direct method, which is the teacher explained 
the skill involved in the curriculum and presentation of a model or an uneducated 
distinguished in performance, and teaching the theoretical side it depends on the 
dumping and indoctrination, and despite the presence of some advantages in this 
way they reduce the role of student interaction within the lecture, and therefore does 
not cause the intended purpose in achieving the goals of educational and cognitive 
skills and emotional and to achieve effective learning. 

Due to the different subjects in terms of ease efficiency decisions through a learning 
process over the Internet (e-learning) and by nature, Educating motor skills (sports) 
of the materials needed and assimilate taught efficiently through web-based learning 
to the degree of difficulty, because they include skills social activities such as 
leadership, communication and observation, where the essence of this interaction 
skills, and learning these skills will be better in an environment where the traditional 
separation and a teacher, and seems to work well in online courses in academic 
disciplines that include learning concepts, principles and practice of the discussions 
and report writing, problem solving, which does not containing practical skills, or 
motor. 

As a result of these problems and not the full effectiveness of e-learning and 
distance learning materials with the collection process, which requires motor skills 
became necessary to learn a new system combines the advantages of e-learning 
and learning the traditional advantages of the so-called Blended learning. 

I found a researcher through observations and experience in teaching 
swimming, there was a reduction in the levels of achievement of students in the 
subject, especially swimming breaststroke skillful, cognitive researcher has attributed 
this to several reasons the most important is the teaching methods used, and the 
lack of time devoted to teaching, and inadequate to cover all components of the 
curriculum to optimize the material and improving the scientific level of the students, 
by providing them with information additional reinforcement outside the lecture time 
of origin, and work to increase motivation toward this skill, the researcher has found 
that it is possible to use some of the techniques of modern education, a educational 
site, in an attempt to increase success rates and upgrading science students in an 
attempt to keep pace with technological and scientific progress in the teaching of 
swimming, as well as for the development of attitudes towards this article before and 
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after use in the educational process to be feedback, and build the foundations for 
scientific and educational right to use the technology in our educational institutions, 
modern trends in teaching in general and the teaching of swimming in particular, calls 
for a change or development of the traditional methods currently used in most 
universities, which focuses on the role of the teacher as cued of educational material, 
and marginalize the role of the student and limit the interaction within the classroom 
and outside it, and invest some of their senses in the learning process, and therefore 
do not purpose in achieve the educational goals, knowledge and skills and emotional 
and to achieve effective learning. 

Despite the multiplicity of studies conducted in the field of design and 
construction of educational sites, including the study of "the gift Said" (2009) (71), 
"The beauty of Ramadan", "Hany El-Deeb" (2008) (21), "Ihab Fahim" (2006) (13 ), 
"Omar Khayat" (2004) (45), but that there is no study had addressed the use of 
integrated learning in the sports field in general and swimming in particular, which 
aroused the interest of the researcher to use this type of e-learning (learning-ROM) in 
design and build an educational site and find out its impact on learning breaststroke 
and the three aspects of learning (cognitive - the skill - emotional) for the Women's 
College of Physical Education at the Zagazig University. 

Research Goal: 

Building an educational website to learn the breaststroke for students of 
Physical Education faculty at the Zagazig University and its effects on: 

1. The skill level of performance, knowledge acquisition for students of experimental group. 

2. To identify the differences between the two groups of experimental and control 
research in the skill level of performance, learning. 

3. Identify the views and impressions of the emotional experimental group 
towards using the Internet to learn the breaststroke. 

4. Identify the views of students on the extent of their interaction with the 
educational site and use the Internet to learn the breaststroke. 

Research Hypotheses: 

1. There are statistical reference differences between the pre and the post 
measurements of the experimental and the control group in the level of 
performance skills of breaststroke in favor of the post-measurement.  

2. There are statistical reference differences between the pre and the post 
measurements of both the experimental and the control group in the knowledge 
acquisition of breaststroke in favor of the post-measurement.  
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3. There are statistical reference differences between the pre and the post 
measurements of the experimental and control groups in the level of performance 
skills and knowledge acquisition favor of the experimental group.  

4. There is a difference between the opinions and impressions of the experimental 
group individuals in using the internet to learn breaststroke.  

5. there is a difference between the interaction of experimental group towards in 
using of the Internet to learn the breaststroke. 

Research procedures: 

The researcher used the experimental method, and she used one of the 
experimental design, the experimental design of two groups, one of experimental and 
the other is discipline, using pre and post follow-up measurements, 

Sample and community of research: 

Research community comprised of second year students at the Faculty of 
Physical Education at the Zagazig University of their number (251) student, the 
researcher selected (15) student of intentional research community who have a 
computer to be used as a test is applied to the educational site built using the 
learning style, and selected (15) randomly as a student officer applied to the verbal 
explanation and performance of business model, and then selecting the researcher 
(80) students were randomly assigned to testing exploratory research was divided 
into (10) students to experience first reconnaissance, (60) of the student experience 
of scoping the second (10) students to experience Expeditionary third and fourth. 

Data collection instruments: 

 Forms and include: 

1- Form, content of breaststroke. 

2- Form of measuring the level of performance skills of breaststroke Oafika Salem. 

3- Form solicits the views of experts on the themes of the cognitive achievement test 
breaststroke and the relative importance of each axis. 

4- Form to solicit the opinion of experts on the construction of cognitive achievement 
test breaststroke. 

5- Form to solicit the opinion of experts about educational site to assess the 
breaststroke. 

6- Solicit opinions and form emotional impressions of the students towards the use of 
educational site. 

7- Form to solicit the views of students about the extent of interaction with the 
educational site, quoting "Ihab Fahim." 
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 Tests and include: 

1. Test the mental capacity to prepare "Farouk Musa" to measure aspects of general 
mental ability. 

2. Cognitive test to measure the level of knowledge acquisition for the breaststroke 
by the researcher. 

 Learning site using the proposed technique Hypermedia by the 
researcher. 

 Learning program designed by the researcher. 

Implementation of basic research experience: 

A- Pre-Measurement: 

The researcher conducting measurement tribal search for the two groups of 
experimental and control on Tuesday and Wednesday, 3, 4 / 3 / 2009, by a panel of 
arbitrators consisting of three members of staff in the level of performance skill and 
knowledge acquisition for the breaststroke. 

B- The application of basic research experience: 

After the researcher confirmed from the two groups of equal research 
(experimental and control) the application of basic research experience in the period 
from 5 / 3 / 2009 to 7/5/2009 by (10) weeks once a week for 90 minutes at a time, 
according to the faculty's academic plan , has been applied to the search experience 
on the experimental group while the control group had carried out the traditional 
program (explanation verbal and performance of business model). 

The experimental group: 

The experimental group underwent to learn program that contains learning site 
designed by the researcher (the pattern of blended learning) by (10) weeks once a 
week for 90 minutes at a time. 

The control group: 

The control group underwent to the traditional program (explanation of verbal 
and performance of business model), which was taught through lectures in the same 
period of time before such as the experimental group, but the next day by the 
application of the experimental group, was taking into account sound scientific basis 
and under the same conditions that have been used with the research group during 
the pilot application, was taking into account the following when you perform the 
search experience: -- 
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c- Pre-test: 

After the time limit for the application of basic research experience on Thursday, 
7 / 5 / 2009, the researcher conducted two sets of measurements a posteriori the 
experimental and control research in each of the cognitive achievement test, 
measuring the level of performance skills of breaststroke on Sunday and Monday 10 
/ 5 / 2009, 11 / 5 / 2009, and then measuring the form of views and emotional 
impressions, the application form the extent of the interaction of students with 
educational site on the experimental group on Monday, 11 / 5 / 2009. 

Statistical treatment: 

The researcher used the Spss statistical processor. 

Conclusions: 

1. Than the experimental group which used the pattern of blended learning (e-
learning - traditional education) to the control group, which used the traditional 
method (verbal explanation and performance model), which indicates the 
effectiveness of integrated learning and its impact on learning breaststroke. 

2. The traditional way (verbal explanation and performance model) contributed in a 
positive way to learn the breaststroke for female control group. 

3. Site has helped educational technology hypermedia prepared to take into account 
individual differences among students. 

4. Blended learning Helped (e-Learning - traditional education), a researcher in the 
router to make the learning process and its role was positive in correcting errors, 
direction and guidance for students during the application of the program. 

5. Blended learning commensurate with universities and colleges which did not have 
the full electronic environment. 

6. Than the experimental group, which used Blended learning (educational site of the 
proposed method and traditional) was on the control group, which used the 
traditional method alone in the three aspects of learning (the skill, cognitive, 
emotional) for the breaststroke, where the availability of their e-mail interaction and 
intellectual forum, and research sites on the breaststroke. 

Recommendations: 

1. The establishment of educational sites with the rest of the roads, swimming, other 
sports activities, due to the requirements of motor skills difficult to learn through 
distance learning or e-learning, but it also entails a learning traditional side (e-
learning). 

2. Using the model of "Hassan Alebatta" (for design courses over the Internet) 
because it meets the characteristics of good educational model, and for the 
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following reasons (modern form, an effort to collect characteristics of each model 
of design decisions such as a form of "Rovinj", "Ryan and others" , "Juliv and 
others", "strange bright", Tibrahim mouse "," Jawdat Mustafa ", and avoid all the 
flaws). 

3. Take care of those who taught swimming at the university level there should be an 
effective role of the learner in the educational process, especially in the current 
era, the era of information and increasing knowledge. 

4. To provide the colleges of physical education in particular, swimming pools, 
equipment and necessary resources of plant and equipment (computers, each 
relating to Internet access, screens, Data Show, printers, and floppy disk drives). 

5. Work of the colleges of physical education courses in the design and development 
of educational sites. 

6. Discuss barriers to use the blended learning in system university education. 
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