
 

تأثير برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة عمى تعمم 
 سباحة الزحف عمى البطن

  دمحم سميم عبدالحميد*             
 :مقدمة ومشكمة البحث

تشيد الفترة الحالية محاوالت جادة لتطوير جميع مجاالت الحياة وقد احتمت العممية التعميمية مكانًا بارزًا  
ضمن أوليات ىذا التطوير باعتبارىا عممية شاممة تتناول جميع جوانب شخصية التمميذ عن طريق خمق وا عداد 

مواقف تعميمية متعددة يتعرض فييا المتعمم لخبرات متنوعة تفاعل فييا جوانب األداء واإلدراك والوجدان معا 
وبشكل متكامل ومتزن ولم يقف التعميم في ظل ىذا التطوير مجرد اكتساب مجموعة من الحقائق المنفصمة 

 .وحفظيا بل أصبح عميو تشجيع لالستبصار وتعزيزه في بيئة المتعمم
 national Councilنقاًل عن المجمس القومي لتكنولوجيا التعميم (م2004)مجدى عزيز يشير        و

educational and technology  التعمم باستخدام الكمبيوتر"بمستحدثات تكنولوجيا التعميم مثل "CAI 
 Multimedia والوسائط المتعددة الفعالة Interactive videoواستخدام التمفزيون التعميمي والفيديو التفاعمى 

، إذ إن استخدام مثل ىذه المستحدثات يسيم في تحقيق تفاعل المتعمم مع Internetوالشبكة العالمية لممعمومات 
المادة التعميمية كما يتيح التعمم الفردي بما يناسب خصائص المتعممين باإلضافة إلى أنيا توفر بيئة متنوعة 

(  5۲۹: 11). البدائل، وأيضًا يمن ليذه المستحدثات أن تتكامل لتكون نظاما تعميميًا فعاالً 
 أن برامج الوسائل فائقة التداخل تستخدم إلنتاج اشكال من البرامج (م2۰۰۰) زينب دمحم أمينوتذكر  

دارة المعمومات المتضمنة في الوسائل المتعددة الرقمية بالطريقة التي  التعميمية وتزود المتعمم بمرونة لتنظيم وا 
تقابل احتياجاتو الخاصة، فيي تتضمن أنماط مختمفة لممعمومات وبيئات الكترونية عالية التكامل تسمح لممتعمم 
أن يتعمم بفاعمية وكفاءة من خالل االرتباطات اإللكترونية التي تستخدم بصورة تبادلية منظمة داخل الموقف 

التعميمي وتتضمن الوسائط فائقة التداخل الرسوم البيانية، الرسوم المتحركة، الصوت، الموسيقى، الخرائط، جداول 
البيانات، الصور الرسوم الثنائية والثالثية األبعاد، مقاطع الفيديو باإلضافة إلى النص لتقديم الخبرات التربوية 
لممتعمم عن طريق تناول ىذه البيانات والتفاعل معيا من خالل التحكم في السرعة والتصفح والتتابع وكمية 
المعمومات التي يحتاج إلييا المتعمم عن طريق الكمبيوتر بيدف االستفادة القصوى ومساعدتو عمى إنجاز 

(  ۱۸۷: 9). األىداف المتوقعة من التعمم
 إلى أن الوسائط الفائقة أحد التقنيات الحديثة التي يستخدميا المعمم (م۲۰۰۱) دمحم محمود الحمية ويشير 

فيي تعتبر نموذجا لمجال تكنولوجيا التربية حيث انتقل التركيز من الطرق التقميدية لمتعميم وبصفة خاصة مع 
التمميذ إلى التركيز عمى عمميات االتصال بالرسوم الفائقة من خالل أنظمة حديثة مثل الحاسب اآللي حيث تقوم 

( 52: 15). المعمومات من خالل برامج متكاممة بالرسوم الفائقة بأزىي األلوان والحركات والمؤثرات الصوتية
وتعتبر السباحة ىى إحدى أنواع الرياضات المائية اليامة وتتميز عن غيرىا من األنشطة بالعديد من  

المزايا حيث تستغل الوسط المائي كوسيمة لمتحرك خاللو عن طريق كل من حركات الذراعين والرجمين والجذع 
بغرض االرتقاء بكفاءة اإلنسان ليس فقط من الناحية البدنية والميارية ولكن أيضًا من الناحية النفسية 

واالجتماعية ويمكن تعمميا في أي سن وكمما كان ذلك في سن مبكر كان أفضل وأيسر مع سيولة التخمص من 
وتعد سباحة الزحف عمى البطن أسرع أنواع السباحات التنافسية، ولم األداء الخاطئ في التعميم في سن متأخر ، 

( 22: 13). الحرةيذكر قانون السباحة الدولي لميواة ىذه السباحة بمسماىا ىذا، ولكن أطمق عمييا السباحة 
 ومن خالل االتجاه البحثى لمباحث المرتبط بالسباحة وىو طرق التدريس فقد قام الباحث بتتبع العممية 

التعميمية والطرق المتبعة في التعميم بمدارس السباحة لممبتدئين فوجد الباحث أن الطريقة السائدة المتبعة في 
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لجميع المتعممين مع عدم مراعاة  (أداء نموذج- الشرح المفظي )التعميم بمدارس السباحة ىي الطريقة التقميدية 
الفروق الفردية بينيم، مما يؤدي إلى حدوث تباين فتحقيق األىداف التعميمية المرجوة متمثمة في تأخر بعض 

األطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة وتحديد الصعوبات التي تواجييم في العممية التعميمية واألخرون متفوقين 
شباع رغباتيم وصقل ما تعمموه ، مما يترتب عميو ىبوط في المستوى العام مما دفع  ويحتاجون إلى التعزيز وا 

.  الباحث إلى استخدام برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة وتأثير عمى تعمم سباحة الزحف عمى البطن
:  هدف البحث

 ييدف البحث إلى التعرف عمى تأثير برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة عمى تعمم سباحة الزحف 
. عمى البطن 

: فروض البحث
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى مستوى أداء - 1

. سباحة الزحف عمى البطن لصالح القياس البعدى
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى مستوى أداء - 2

. سباحة الزحف عمى البطن لصالح القياس البعدى
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة مستوى أداء - 3

. سباحة الزحف عمى البطن لصالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية
توجد نسب تحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة في أداء سباحة الزحف عمى البطن لصالح القياس - 4

. البعدى ولصالح المجموعة التجريبية
: مصطمحات البحث

   الوسائط الفائقةSuper Media 
ىى بيئة برمجية تعميمية تساعد عمى الربط بين عناصر المعمومات فى شكل غير خطى مما يساعد  "

المتعمم عمى تصفحيا والتنقل بين عناصرىا والتحكم فى عرضيا لمتفاعل معيا بما يحقق أىدافو التعميمية لتبية 
(  110: 12)". إحتياجاتو

: الدراسات السابقة
قياس أثر استخدام التعميم المدمج ييدف البحث إلى ( 17) (م2015)محمود دمحم الرنتيسى دراسة - 1

والوسائط الفائقة عمى التحصيل المعرفى واألداء الميارى لدى طمبة الصحافة بجامعة األمة بغزة وتتحدد 
، عينة عددىا الوصفى والتجريبي، استخدم الباحث المنيج قائمة ميارات التصوير الرقمى الضرورية لمطمبة

، ومن أىم النتائج بجامعة األمة (م2014 – 2013)طالب من المسجمين بالفصل الدراسى األول  (43)
أن التعميم المدمج ساىم فى عممية اكتساب الطالب لميارات التصوير الرقمى بشكل كبير وتفوق 

. المجموعة التجريبية المعتمدة عمى الوسائط الفائقة التى لم تستفيد من التعميم المدمج
تصميم برمجية باستخدام أسموب الوسائط الفائقة ومعرفة بيدف  (16) (م2015)محمود جابر دمحم دراسة - 2

، تأثير البرنامج التعميمى عمى تعمم األداء الميارى والتحصيل المعرفى لبعض مسابقات ألعاب القوى 
تمميذًا من تالميذ الصف الخامس  (46)قد اشتممت عينة البحث عمى استخدم الباحث المنيج التجريبى، 

أن تأثير ، وكانت أىم نتائج البحث االبتدائى بمعيد الطمبة االبتدائى األزىرى بمحافظة شمال سيناء
البرنامج التعميمى باستخدام الييبرميديا تأثيرًا ايجابًا عمى مستور أداء مسابقات ألعاب القوى لصالح 

المجموعة التجريبية، وأثر البرنامج التعميمى باستخدام الييبرميديا عمى تنمية الجوانب المعرفية لصالح 
 .المجموعة التجريبية
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تأثير برنامج تعميمى ييدف البحث إلى التعرف عمي  (3) (م2012) أحمد طمعت أحمد دمحمدراسة- 3
، استخدم الباحث المنيج بإستخدام الوسائط فائقة التداخل عمى المستوى الميارى والمعرفى فى الكرة الطائرة

طالب بالفرقة الثالثة شعبة تدريس التربية الرياضية تخصص  (30(التجريبى، وتكونت مجموعة البحث من 
تفوق المجموعة التجريبية التى تم التدرس ليا بالبرنامج التعميمى ، وكانت أىم نتائج البحث الكرة الطائرة

بإستخدام الوسائط الفائقة عمى المجموعة الضابطة التى تم التدريس ليا بإستخدام أسموب األوامر فى 
 .المستوى الميارى والمعرفى فى الكرة الطائرة والمتغيرات قيد البحث

تصميم برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة ييدف البحث ( 7 )(م2011) تامر جمال عرفة دراسة- 4
ومعرفة تأثيرىا عمى مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء المياري لبعض الميارات اليجومية في 

طالبًا  (40)اشتممت عينة البحث عمى ، استخدم الباحث المنيج التجريبى، رياضة المبارزة بسالح الشيش
من طالب كمية التربية الرياضية جامعة بنيا، كما استخدم ادوات مساعدة ومنيا برمجية تعميمية 

تفوق المجموعة التجريبية التي تم التدريس ليا باستخدام البرمجية ، وكانت أىم نتائج البحث لمكمبيوتر
التعميمية المعدة بتقنية الوسائط الفائقة في مستوى التحصيل المعرفي والميارى في رياضة المبارزة بسالح 

 .الشيش
تيدف التعرف عمى تأثير الوسائط المتعددة وبرامج ( 20 )(م2003)Antoniou أنطونيودراسة - 5

الكمبيوتر في تعميم الطالب لمعارف وقوانين كرة السمة، استخدم الباحث المنيج التجريبى، اشتممت عينة 
طالبة من كمية التربية الرياضية، وكانت أىم نتائج البحث اختبار التحصيل المعرفي  (70)البحث عمى 

لمطالبات باستخدام الوسائط المتعددة وبرمجيات الكمبيوتر قد أدى إلى ارتفاع المستوى المعرفي ليم عمى 
. عكس تعميمات االختبار المرئي التي لم تؤثر عمييم إال بصورة مؤقتة

 طالبات التربية الرياضية استطعن تعمم قواعد كرة السمة من خالل استخدام الوسائط المتعددة وبالتالي 
استطاعت الوسائط المتعددة مساعدة الطالبات عمى المعب الحقيقي من خالل التغذية الرجعية لممعمومات 

. بصورة أفضل
بيدف التعرف عمى الفرق بين أستخدام الطرق التقميدية ( 22 )(م2002 )Maynardماينارد دراسة - 6

استخدم الباحث ، (التصويب- التنطيط- التمرير)واستخدام الصورالمتحركة فى تعمم بعض ميارات كرة اليد 
تمميذ من تالميذ مدرسة الموىوبين بأحدى المدارس  (30 )المنيج التجريبى، اشتممت عينة البحث عمى

ىناك فروق دالة إحصائيًا بين استخدام الصور المتحركة واستخدام الطرق وكانت أىم نتائج البحث بمندن، 
. التقميدية لصالح الرسوم المتحركة فى تعميم بعض ميارات كرة اليد قيد البحث

: إجراءات البحث
: منهج البحث:  أووًال 

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث من خالل التصميم التجريبي الذي يعتمد  
  .عمى القياسين القبمي والبعدي لمجموعتين، إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة

 :مجتمع البحث:  ثانياًال 
أشتمل مجتمع البحث عمى المبتدئين المشتركين في مدارس السباحة بنادي الرواد بالعاشر من رمضان  

. مبتدأ (38)سنة، والبالغ عددىم  (12 - 9)بمحافظة الشرقية من سن 
 :عينة البحث: ثالثاًال 
مبتدئ، وقد قام الباحث  (36)قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والذي بمغ عددىم  

مبتدئ لتكرار غيابيم وعدم  (2)مبتدئ إلجراء الدراسة االستطالعية عمييم، كما استبعد عدد  (12)باختيار 
مبتدئ تم تقسيميم إلى  (24)وبذلك أصبحت عينة البحث األساسية ، استكماليم لالختبارات المستخدمة
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مبتدئ، والمجموعة  (12)مجموعتين، المجموعة التجريبية ويستخدم معيا برنامج الوسائط فائقة التداخل وقواميا 
( 1)مبتدئ ، والجدول رقم  (12)وقواميا  (الشرح والنموذج)الثانية الضابطة ويستخدم معيا الطريقة المتبعة 

: يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث
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( 1)جدول 
تصنيف مجتمع وعينة البحث 

مجتمع البحث 
نسبة العينة عينة البحث األساسية 

لممجتمع 
عينة الدراسة 
اوستطالعية 

طالب 
مستبعدون  المجموعة 

التجريبية 
المجموعة 
الضابطة 

٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد 
38 100 12 31,58 12 31,58 36 94,74 12 31,58 2 5,26 

:  أسباب اختيار العينة
. توافر حمام السباحة واألدوات الالزمة إلجراء البحث في النادي- 
تفيم وموافقة إدارة النادي لتوفير كل التسييالت وتذليل العديد من العقبات والتي قد يوجييا الباحث قبل وأثناء - 

. تطبيق البحث
. كما أن الباحث كان يعمل بالنادي في تعميم السباحة لممبتدئين- 
. توافر معامل وأجيزة الكمبيوتر وشاشات العرض الالزمة - 

:  تجانس أفراد العينة
العمر الزمني، )معدالت النمو : قام الباحث بإجراء التجانس بين أفراد العينة في ضوء المتغيرات التالية 

، الذكاء كأحد القدرات العقمية، المتغيرات البدنية الخاصة بسباحة الزحف عمى البطن، والجدول (الطول، الوزن 
. يوضح التوصيف اإلحصائى لعينة البحث (2)رقم 

( 2)جدول 
التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في المتغيرات قيد البحث 

 36=   ن                                                            
وحدة  المتغيرات م

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

اونحراف 
معامل  الوسيط المعيارر 

متغيرات  اولتواء
النمو

 

 1,97 9,00 0,87 9,57 سنة السن- 
 0,47 139,00 1,58 139,25 سمالطول - 
 0,81 37,00 2,49 37,67 كجم الوزن - 

 0,30- 39,00 2,52 38,75 درجة (الذكاء)القدرة العقمية  

المتغيرات 
البدنية

 1,03 7,00 0,73 7,25ثانية م من البدء العالي 30اختبار عدو  
 1,29 121,00 1,42 121,61سم اختبار الوثب العريض من الثبات 

 0,16 4,50 0,56 4,53عدد اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل 
 1,68 8,00 0,84 8,47ثانية اختبار الجري المكوكي 

متغيرات األداء  1,83- 7,00 0,77 6,53سم اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من الوقوف 
الميارى 

 0,16 0,50 0,56 0,53 درجة وضع الجسم 
 2,36 0,00 0,56 0,44 درجة ضربات الرجمين
 2,39- 1,00 0,49 0,61 درجةحركات الذراعين 
 2,06 0,00 0,48 0,33 درجةالتنفس والتوافق 

 0,72 1,50 1,76 1,92 درجةسباحة الزحف عمى البطن كاممة 
األمر الذي يشير   (3)أن قيم معامالت االلتواء لعينة البحث انحصرت ما بين  (2)ضح من جدول ت ي

.  في ىذه المتغيرات وتجانسياإلى إعتدالية توزيع قيم متغيرات العينة
:  وسائل وأدوات جمع البيانات

 :  متغيرات النمو
:  العمر الزمني  -
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 حصل الباحث عمى العمر الزمني لجميع أفراد عينة البحث وذلك من واقع سجالت كل مبتدئ بالنادي 
. وتم حساب العمر بالسنة

 
: الوزن   - 

 قام الباحث بقياس وزن المبتدئين عينة البحث باستخدام ميزان طبي معاير وتم حساب الوزن بالكيمو 
. جرام
: الطول-   

.   قام الباحث بقياس طول الجسم باستخدام جياز الرستاميتر وتم قياس الطول بالسنتيمتر
: مستوى الذكاء-   

وىو إختبار من النوع غير  (3)مرفق " أحمد ذكي صالح" استخدم الباحث إختبار الذكاء المصور إعداد 
المفظي الجمعي فال يخضع ألي عامل لغوى أو ميارة في المغة وىو جمعي ألنو يمكن تطبيقو عمى عدد من 

.  األفراد في وقت واحد بواسطة فاحص واحد
 وتقوم فكرتو عمى التصنيف بين األشكال الخمسة التي يتكون منيا كل سؤال من أسئمة اإلختبار وعددىا 

نتقاء الشكل المختمف من بين وحدات  (60) سؤال حيث يعتمد عمى إدراك العالقة بين مجموعة من األشكال وا 
.  المجموعة، وييدف ىذا اإلختبار إلى تقدير القدرة العقمية العامة لدى األفراد

 :المتغيرات البدنية 
 قام الباحث بإجراء مسح مرجعي لكثير من المراجع العممية والدراسات والبحوث السابقة في مجال تعمم 

أميرة عبد هللا أحمد ، ودراسة (10 )(م2006)سعد عبد الجميل دمحم سباحة الزحف عمى البطن مثل دراسة 
 (م2019)أحمد بدور عبد العال ، ودراسة (18 )(م2009)وصال جريس الريضي ، ودراسة (5 )(م2007)
تعمم سباحة الزحف التي تناولت المتغيرات البدنية التي ليا األولوية في ( 4 )(م2019)أحمد عزيز فرج ،  (2)

، والتي ساعدت الباحث في اختيار وتحديد األدوات المستخدمة في البحث  واالختبارات التي تقيسياعمى البطن
. الحالي

لتحديد أىم المتغيرات البدنية التي  (4) ثم قام الباحث بوضعيا في استمارة استطالع رأى الخبراء مرفق 
ليا األولوية في تعمم سباحة الزحف عمى البطن واالختبارات التي تقيسيا والتي تتناسب مع المرحمة السنية، وراع 

( 2)مرفق . الباحث إمكانية اإلضافة والحذف بما يناسب رأى الخبير، وتم عرضيا عمى خبراء في مجال السباحة
  الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبير  :

. أن يكون حاصل عمى دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية- 
. أن يكون عضو ىيئة التدريس بأحد كميات التربية الرياضية قسم الرياضات المائية- 
.    أن يكون مدربا لمسباحة أو خبيرا في مجال تعميم وتدريب السباحة- 

( 4)، (3) فأكثر والجدولين (٪80) وقد تم إختيار المتغيرات البدنية واالختبارات التي حصمت عمى نسبة 
. يوضحا ذلك

( 4)جدول 
النسبة المئوية في تحديد أهم المتغيرات البدنية لسباحة الزحف عمى البطن 

 9= ن 
النسبة المئوية اآلراء المتغيرات البدنية م 
٪ 100 9السرعة  1
٪ 88,89 8القدرة العضمية  2
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٪ 88,89 8التحمل  3
٪ 88,89 8الرشاقة  4
٪ 100 9المرونة  5
 ٪ 22,22 2التوازن  6
٪ 33,33 3القوة  7

، الرشاقة، التحمل، القوة المميزة بالسرعة، موافقة الخبراء عمى متغير السرعة (3) يتضح من جدول 
. المرونة الخاصة بسباحة الزحف عمى البطن

( 4)جدول 
النسبة المئوية ألراء الخبراء في تحديد أفضل اوختبارات التي تقيس 

المتغيرات البدنية لسباحة الزحف عمى البطن 
 9= ن 

النسبة رأر الخبير اوختبارات البدنية المتغيرات البدنية م 
المئوية  غير موافق موافق 

السرعة  1
٪ 88,89 1 8 .م من البدء العالي30اختبار عدو - 
٪ 0,00 9 0. م من البدء المنخفض50اختبار عدو - 

٪ 11,11 8 1. ث15الجري في المكان لمدة - 
٪ 0,00 9 0. ثوان من البدء العالي6العدو - 

القدرة العضمية  2
٪ 100 0 9. اختبار الوثب العريض من الثبات- 
٪ 11,11 8 1. اختبار الوثب العمودي من الثبات- 

٪ 0,00 9 0. اختبار الجموس من الرقود- 
٪ 0,00 9 0. كجم1اختبار رمي ثقل زنة - 

التحمل  3
٪ 100 0 9. اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل- 

٪ 0,00 9 0. اختبار الجموس من وضع الرقود- 
٪ 0,00 9 0. اختبار الشد فوق الرأس- 
٪ 0,00 9 0. اختبار الجموس من الرقود- 

الرشاقة  4
٪ 88,89 1 8. اختبار الجري المكوكي- 
٪ 11,11 8 1. اختبار الجري الزجزاجي- 

٪ 0,00 9 0. اختبار االنبطاح المائل من الوقوف- 
٪ 0,00 9 0. اختبار الوثب المثمثي- 

المرونة  5
٪ 88,89 1 8. اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من الوقوف- 

٪ 0,00 9 0. اختبار الممس السفمي والجانبي- 
٪ 11,11 8 1. اختبار ثني الجذع خمفا من الوقوف- 

٪ 0,00 9 0. اختبار جموس البرجل االمامي- 
موافقة الخبراء عمى عدد من اختبارات القدرات البدنية الخاصة بسباحة الزحف  (4) يتضح من جدول 

اختبار الوثب العريض من الثبات، اختبار ثني ، م من البدء العالي30عمى البطن، والمتمثمة في اختبار عدو 
( 5)مرفق . اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من الوقوفاختبار الجري المكوكي،  ،الذراعين من االنبطاح المائل

 :قياس مستوى األداء لسباحة الزحف عمى البطن-  
 قام الباحث باإلطالع عمى المراجع العممية والدراسات السابقة في مجال تعمم سباحة الزحف عمى البطن 

ودراسة ، (12 )(م2014)دمحم فتحي يوسف البحراور ودراسة ، (8 )(م2009)حسين عمي عباس مثل دراسة 
 وذلك بيدف تحديد أىم االختبارات الخاصة التي تقيس مستوى األداء ،(6 )(م2015)بدر حسين إسماعيل 
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لتحديد أىم  (6)لسباحة الزحف عمى البطن، ثم قام الباحث بوضعيا في استمارة استطالع رأى الخبراء مرفق 
. يوضح ذلك (5)مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن وجدول  االختبارات التي تقيس
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( 5)جدول 
نتائج استطالع رأر الخبراء حول أهم اوختبارات الخاصة بتقييم 

مستوى األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن 
عدد آراء  اوختبارات المهارية م

 النسبة المئوية اوتفاق
٪ 100 9 .وضع الجسم 1
٪ 100 9 .ضربات الرجمين 2
٪ 100 9. حركات الذراعين 3
٪ 100 9. التنفس والتوافق 4
٪ 100 9. سباحة الزحف عمى البطن كاممة 5

النسب المئوية آلراء السادة الخبراء في تحديد اىم االختبارات الخاصة بتقييم  (5) يتضح من الجدول 
وتکون الميارة مقسمة الي . فأكثر (٪80)مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن والتي حصمت عمى 

مراحل قياس وکل مرحمة ليا درجة محدد 
قياس الطفو واالنزالق  )الى تقسيميا الى مراحل  سباحة الزحف عمى البطن تعمم وقد تم تقييم مستوى 

كاممة  عمى البطن، وضربات الرجمين، وحركات الذراعين، والتنفس المنتظم، ومستوي سباحة الزحف عمى البطن
عن طريق لجنة تحكيم مكونة من ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس  درجات 10وکل مرحمة ليا درجة محدد من ( 

في كاًل من القياس القبمي ( الضابطة– التجريبية )، وتم تقييم مستوى األداء ألفراد مجموعتي البحث (7)مرفق 
 .اد المتوسط لدرجات المحكمين لكل مبتدئوالقياس البعدي وفقًا ألراء الخبراء ثم قام الباحث بإيج

  :استمارات تسجيل البيانات
 قام الباحث بتصميم استمارات لتسجيل البيانات الشخصية وبيانات القياسات القبمية والقياسات البعدية 

 :وهي
. (الذكاء-  الوزن – الطول –السن )استمارة لتسجيل البيانات - 
.  في المتغيرات البدنيةالمبتدئيناستمارة تسجيل نتائج  -
( 8)مرفق  .استمارة تسجيل نتائج المبتدئين في مستوى األداء لسباحة الزحف عمى البطن -

: (الوسائط فائقة التداخل)البرنامج التعميمي 
. إعداد مواد المعالجة التجريبية- 1 
. بناء البرنامج المقترح- 2 
. (الوسائط فائقة التداخل)أسس وضع البرنامج - 3 
. محتوى البرنامج- 4 
. اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ البرنامج- 5 
. نمط التعميم المستخدم- 6 
. اإلطار العام لتنفيذ البرنامج- 7 
. قيادات التنفيذ- 8 
. مرحمة تقويم البرنامج- 9 
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( 6)جدول 
نموذج لوحدة تعميمية لممجموعة التجريبية 

اكساب المبتدئين مهارة الطفو : ق   هدف الوحدة 60: م  الزمن 11/10/2020: األحد التاريخ : اليوم 
مكونات م 

المجموعة األدوات األداء الزمن الوحدة 
التجريبية 

المجموعة 
الضابطة 

اعمال  1
بدون . تغيير المالبس واالصطفاف ألداء التحيةق 5ادارية 

  أدوات 

ق 5إحماء  2
. الجري حول حمام السباحة- 

الجري حول حمام السباحة مع تبادل رفع  (وقوف)- 
. الركبتين عالياً 

. ثني الجذع أمامًا أسفل والضغط (وقوف فتحاً )- 
. الحجل المتتابع ألعمي (وقوف)- 

بدون 
  أدوات 

الجزء  3
الرئيسي 

ق 10

. عرض الطفو من خالل برمجية الوسائط فائقة التداخل
بدون 
أدوات 

مشاىدة 
الطفو من 
خالل 
الوسائط 
فائقة 
التداخل 

الشرح 
المفظي 
وأعطاء 
النموذج 

ق 35

يقوم المبتدئ بتطبيق ما شاىدة عمى ميارة الطفو في - 
برمجية الوسائط فائقة التداخل تحت أشراف وتوجيو ومساعدة 

. الباحث
: التدريبات التعميمية

تسحب الركبتين تجاه البطن مع : أداء طفو التكور- 
القبض عمييا والذقن تجاه البطن لألداء اليادي لمحصول عمى 

. الوضع بسيولة
التكور وترك الجسم يطفو عمى سطح الماء مع مسك - 

. الركبتين
. تكور لمطفو عمى سطح الماء مع ترك اليدين لمركبتين- 
تكور ثم الطفو عمى سطح الماء ثم ترك الركبتين ثم العودة - 

. لمتكور مرة أخرى 
. عمل مسابقة ألطول فترة ثبات في طفو التكور- 

بدون 
أدوات 

التطبيق 
العممي 
لمميارة 

 

. المشي أمامًا مع مرجحة الذراعين جانباً  (وقوف)- ق 5الختام  4
. أداء التحية واالنصراف- 

بدون 
  أدوات 

: (السيناريو)البرمجية المقترحة من قبل الباحث بإستخدام الوسائط فائقة التداخل 
 : تصميم البرمجية 

:  اشتممت عممية التصميم عمى المراحل التالية
 قام الباحث باالطالع عمى العديد من المراجع والدراسات السابقة التي تناولت طريقة عمل السيناريو 

الالزم لبرنامج الوسائط فائقة التداخل، ثم قام الباحث بتصميم السيناريو الخاص ببرنامج الوسائط فائقة التداخل، 
سباحة )من خالل تحديد األىداف السموكية لكل محور من محاور البرنامج، وتم اختيار محتوى النشاط التعميمي 

: ، وقد روعي عند تصميم البرنامج أن يحتوي عمى العناصر التالية(الزحف عمى البطن
:  مقدمة البرنامج

 وىو جزء يعرض بطريقة تتابعيو دون تدخل من المبتدئ كما يمكن أن يقوم المبتدئ بعمل خروج منيا 
 (القائمة الرئيسية– اإلشراف– اإلعداد – العنوان – االفتتاحية )والدخول عمى متن البرنامج مباشرة وىو يتضمن 

. وتعتبر المقدمة ىي المدخل إلى الخطوات التالية لمبرنامج



-11- 
 

:  خطوات عرض محتوى البرنامج
هذا الجزء هو بداية استخدام المتعمم لموسائط فائقة التداخل من خالل إتباع الترتيب المناسب لعرض  

: هذا المحتوى بناء عمى توجيهات الباحث والذر يتكون من
القائمة الرئيسية والتي تحتوي عمى مفاتيح االنتقال إلى جميع أجزاء سباحة الزحف عمى البطن، وتعتبر ىي - 

. الشريحة األساسية لالنتقال إلى جميع أجزاء سباحة الزحف عمى البطن
: عند الضغط عمى أر جزء من أجزاء سباحة الزحف عمى البطن يتم عرضها بالطريقة التالية

طريقة األداء  .
شكل األداء  .
يوجد مفاتيح عند الضغط عمييا يتم االنتقال إلى شرائح أخرى بيا  :

. عرض السباحة بصورة مكبرة     * 
. عرض السباحة بصورة مسمسمة     * 

. أسئمة التقويم الخاصة لسباحة الزحف عمى البطن- 
 ولقد راع الباحث عند عرض محتوى برنامج الوسائط فائقة التداخل أن يكون منظمًا كما راع الباحث 

أيضًا سيولة تعامل المبتدئين مع الشرائح وسيولة االنتقال بينيا والعودة كما راع الباحث أيضا الفروق الفردية بين 
. المبتدئين وان يتوافق قدر اإلمكان مع أىداف البرنامج

  :  اوختبار البعدر 
 وىذا االختبار يقيس مدى تحقيق المبتدئين األىداف الموضوعة لمبرنامج وىو يعرف المبتدئ بعد 

. االنتياء من اإلجابة مباشرة عمى إذا كانت إجابة صحيحة أم خاطئة من خالل التعزيز الفوري 
: خطوات تنفيذ برنامج الوسائط فائقة التداخل  

: مراحل البرنامج
:     مرحمة إعداد وتجهيز المصادر

قام الباحث بالحصول عمى اسطوانات تعميمية لسباحة الزحف عمى البطن والتدريبات الخاصة بيا واخذ منيا - 
 بحيث (AVI)بعض المقطات الحية، ثم قام الباحث بتحميميا عمى الكمبيوتر بإستخدام كرت فيديو وبإمتداد 

. يمكن االعتماد عمييا فى إعطاء نموذج صحيح لممبتدئين
( 2)ثم قام الباحث بعد ذلك بتقديم السيناريو المكتوب من قبل الباحث والمعروض عمى السادة الخبراء مرفق - 

ذا كان ىناك بعض الشرائح التي يصعب  وتمت الموافقة عمية لمبرمج الكمبيوتر لمعرفة مدى أمكانية تنفيذه وا 
. عميو فيميا لتوضيحيا لو وتم تحديد الشرائح النيائية بين الباحث والمبرمج عمى عدة جمسات

ثم قام الباحث باالطالع عمى مراجع السباحة لتحديد الخطوات الفنية والتعميمية الخاصة بسباحة الزحف عمى - 
. البطن، وقام الباحث بتحديد ىذه الخطوات وراع الباحث إستخدام ألفاظ سيمة وبعيدة عن التعقيد

:  مرحمة تنفيذ برنامج الوسائط فائقة التداخل
    التنفيذ عمى الكمبيوتر  :
قام الباحث بتجميع المادة النظرية الخاصة بشرح سباحة الزحف عمى البطن والخطوات الفنية وقام بإدخاليا - 

 (.Microsoft Word)عمى الكمبيوتر بإستخدام برنامج الورد 
ثم قام المبرمج بتصميم البرنامج بناء عمى السيناريو المقدم من الباحث ثم قام الباحث بمراجعة البرنامج - 

والتأكد من جميع الشرائح الخاصة بالبرنامج ومراجعتيا مراجعة دقيقة والتأكد من صحة األزرار الخاصة 
. بالتنقل من الزاوية األمامية والزاوية الجانبية والتنقل بين التدريبات والسرعة البطيئة والسرعة العادية
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 وقام بإدخاليا عمى الكمبيوتر بإستخدام برنامج الورد سباحة الزحف عمى البطنثم قام الباحث بتجييز تدريبات - 
(Microsoft Word .)
    التنفيذ النهائي عمى الكمبيوتر  :

 بعد االنتياء من إدخال جميع مكونات البرنامج من كتابات ورسوم متحركة وفيديو وتدريبات قام المبرمج 
وذلك عن طريق إدخال المقدمة  (Microsoft PowerPoint)بتجميع تمك المكونات عمى برنامج واحد وىو 

األولى ثم إدخال األزرار وضبط الروابط الخاصة باألزرار لتحديد اتجاه كل زر ثم قام بإدخال شرح الخطوات 
الفنية والتعميمية لسباحة الزحف عمى البطن ثم الرسوم المتحركة وكذلك الفيديو ثم قام بعد ذلك بإدخال التدريبات 

سباحة الزحف عمى البطن  وشرحيا وفى النياية قام الباحث بإدخال أسئمة عمى سباحة الزحف عمى البطنعمى 
وتكون اختيار من متعدد وعند اختيار إجابة صحيحة تظير إشارة االجابة صحيحة وعند اختيار اإلجابة الخاطئة 

( 1). تظير إشارة اإلجابة خاطئة
:  إخراج البرنامج من جهاز الكمبيوتر

. ويعمل عمى جميع أجيزة الحاسب االلي (EXE) تم تخريج البرنامج من الكمبيوتر بإمتداد 
  :عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين

بعد اونتهاء من إعداد البرنامج تم عرضه عمى مجموعة من الخبراء من أقسام طرق التدريس والسباحة 
: ببعض كميات التربية الرياضية وذلك وستطالع رأيهم حول

. مدى مناسبة األىداف العامة لمبرنامج- 
. مدى مناسبة مراحل األداء الفني والخطوات التعميمية والتدريبات- 
. مدى مناسبة أسئمة التقويم وكيفية اإلجابة عمييا- 
. مدى مناسبة أسموب عرض المحتوى لموسائط المستخدمة- 
. مدى مناسبة الخطوط ولونيا المستخدمة فى البرنامج- 
. مدى مناسبة طرق العرض سواء السريع أو البطيء- 
 .صالحية البرنامج لمتطبيق- 

:  الصورة النهائية لمبرنامج
عمى صالحية البرنامج لمتطبيق  (٪100)من خالل استعراض آراء الخبراء وتحميميا أتضح موافقتيم بنسبة مئوية 

مع اجراء بعض التعديالت والمرتبطة بصياغة بعض العبارات لكي تتناسب مع المرحمة السنية لممبتدئين وقام 
. الباحث بإجرائيا

: الدراسات اإلستطالعية
م 1/10/2020م إلى 25/9/2020في الفترة من   أجريت الدراسة االستطالعية: التجربة اإلستطالعية األولى

عمى عينة اختيرت بالطريقة العشوائية من المبتدئين من مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية وقواميا 
 (.الثبات– الصدق )مبتدئ بيدف إيجاد المعامالت العممية لإلختبارات البدنية  (12)
 :(الثبات- الصدق )المعامالت العممية  

 : الصدق
 لحساب معامل الصدق استخدم الباحث طريقة صدق المقارنة الطرفية حيث قام بترتيب درجات أفراد 

 األدنى كما ىو  والربيع المقارنة بين الربيع األعمىتمترباعيات وأعينة البحث ترتيبا تنازليا وتم تقسيميا إلى 
 :موضح فى الجدول التالي

 (7)جدول 
دولة الفروق لالختبارات البدنية في سباحة الزحف عمى البطن 
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 3 = 2ن = 1                                                                          ن

وحدة اوختبارات البدنية 
القياس 

اختبار مان ويتني الربيع األعمى الربيع األدنى 
متوسط 
الرتب 

مجموع 
الرتب 

متوسط 
الرتب 

مجموع 
الدولة  U Zالرتب 

(P )
 0,003 3,00 0,00 57,00 9,50 21,00 3,50ثانية م من البدء العالي 30اختبار عدو 

 0,004 2,90 0,00 21,00 3,50 57,00 9,50سم اختبار الوثب العريض من الثبات 
اختبار ثني الذراعين من االنبطاح 

 0,003 2,93 0,00 21,00 3,50 57,00 9,50عدد المائل 
 0,006 2,77 2,00 23,00 3,83 55,00 9,17ثانية اختبار الجري المكوكي 

اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من 
 0,007 2,72 1,50 55,50 9,25 22,50 3,75سم الوقوف 

ان الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى لجميع االختبارات المستخدمة دالة  (7) يتضح من جدول 
  .، مما يعني أن االختبارات صادقة وتميز بين المستويات المختمفة(P<0.05)احصائيًا 

 :الثبات
 قام الباحث بحساب الثبات باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا عادة التطبيق بفارق زمني ثالث أيام وذلك 

مبتدئ من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، حيث طبق نفس  (12)عمى العينة االستطالعية وعددىا 
االختبارات وتحت نفس الظروف وباستخدام نفس األدوات والمساعدين، وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين 

.  معامالت ثبات اختبارات المتغيرات البدنية قيد البحثنيبي (8) التطبيقين األول والثاني، والجدول
( 8)جدول 

المتوسط الحسابي واونحراف المعيارر وقيمة معامل اورتباط 
بين التطبيق األول والثاني لالختبارات البدنية 

 12= ن 
معامل التطبيق الثاني التطبيق األول اوختبارات البدنية 

اورتباط  ع س ع س 
* 0,87 0,72 7,17 0,78 7,33م من البدء العالي 30اختبار عدو 

* 0,93 1,40 122,17 1,62 121,92اختبار الوثب العريض من الثبات 
* 0,85 0,51 4,58 0,52 4,50اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل 

* 0,92 0,79 8,58 0,97 8,75اختبار الجري المكوكي 
* 0,88 0,62 6,75 0,79 6,58اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من الوقوف 

 0,576 = 0,05الجدولية عند مستوى  (ر)قيمة * 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيق األول  (8) يوضح جدول 

والثاني لالختبارات البدنية حيث يتضح وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين التطبيق األول والثاني 
.  قيد البحثلالختبارات البدنية قيد الدراسة األمر الذي يشير إلى ثبات االختبارات المستخدمة

 :التجربة اإلستطالعية الثانية 
 بعد أن قام الباحث بتعديل البرنامج طبقًا لما جاء من آراء الخبراء وتجييز مكان خاص بحمام السباحة 

لعرض محتويات برمجية الوسائط الفائقة التداخل، قام الباحث بعرض وحدتين تعميمتين من البرنامج بإستخدام 
مبتدء  (12)الوسائط فائقة التداخل عمى العينة اإلستطالعية المسحوبة من مجتمع البحث والسابق ذكرىا وعددىا 

بيدف معرفة سيولة فيم المبتدئين لما تم عرضو والتأكد من خمو البرنامج من أى أخطاء ناتجة من مرحمة 
. البرمجية وبذلك أصبحت البرمجية فى صورتيا النيائية وجاىزة لمتطبيق
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: الدراسة األساسية
 : القياس القبمي 

 قام الباحث بإجراء القياس القبمي عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة حيث تم قياس مستوى 
م طبقًا لممواصفات وشروط األداء الخاصة 8/10/2020، 7األداء الميارى يومي األربعاء والخميس الموفقان 

بكل اختبار مع توحيد القياسات والقائمين بعممية القياس ووقت القياس لممجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك 
لمتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه القياسات ولتحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 
قام الباحث بإيجاد داللة الفروق بين مجموعتي البحث في القياس القبمي في اختبارات المتغيرات البدنية ومستوى 

(. 10)، (9)األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن وذلك وفقا لجدولي 
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( 9)جدول 
دولة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في 

القياسات القبمية في اوختبارات البدنية قيد البحث 
 12 = 2ن = 1ن

قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية األختبارات البدنية م 
 2ع± 2س 1ع± 1س (ت)

 0,26 0,75 7,25 0,72 7,17م من البدء العالي 30اختبار عدو  1
 0,14 1,24 121,42 1,45 121,50اختبار الوثب العريض من الثبات  2
 0,31 0,67 4,58 0,52 4,50اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل  3
 0,52 0,79 8,42 0,75 8,25اختبار الجري المكوكي  4
 0,47 0,90 6,42 0,67 6,58اختبار ثني الجذع امامًا أسفل من الوقوف  5
 2,074 = 0,05الجدولية عند مستوى دولة  (ت)قيمة * 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في  (9) يتضح من جدول 
 .المتغيرات البدنية، مما يدل عمى تكافؤىما في ىذه االختبارات

( 10)جدول 
دولة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياسات 

القبمية في مستوى األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن 
 12 = 2ن = 1ن

مستوى األداء المهارى لسباحة م 
الزحف عمى البطن 

قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 2ع± 2س 1ع± 1س (ت)

 0,31 0,67 0,58 0,52 0,50 وضع الجسم 1
 0,32 0,67 0,50 0,51 0,42 ضربات الرجمين 2
 0,42 0,51 0,58 0,49 0,67حركات الذراعين  3
 0,40 0,45 0,25 0,49 0,33التنفس والتوافق  4
 0,23 1,65 2,00 1,85 1,83سباحة الزحف عمى البطن  5
 2,074 = 0,05الجدولية عند مستوى دولة  (ت)قيمة * 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في  (10) يتضح من جدول 
. مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، مما يدل عمى تكافؤىما في ىذه القياسات

 : تنفيذ البرنامج
 بعد التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قام الباحث بتطبيق البرنامج التعميمي المقترح 

م 6/12/2020م حتى الثالثاء 11/10/2020 في الفترة من األحد عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
تم التعمم لممجموعة دقيقة، وقد  (60)وزمن الوحدة وحدتين تعميمية أسبوعيا  (2)أسابيع وبواقع  (8)لمدة و

، أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فقد قام الباحث (12)التجريبية باستخدام برنامج الوسائط فائقة التداخل مرفق 
( 8)لمدة وذلك حرصًا عمى عزل المتغيرات التي قد تؤثر عمى نتائج البحث وبتطبيق البرنامج المتبع معيا 

دقيقة وذلك أيضا في حمام سباحة نادي الرواد  (60) وزمن الوحدة وحدتين تعميمية أسبوعياً  (2)أسابيع بواقع 
.  بالعاشر من رمضان

 :القياس البعدر
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في مستوى األداء الميارى   قام الباحث بإجراء القياس البعدي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة
م حيث تم 8/12/2020م ويوم الخميس الموافق 7/12/2020لسباحة الزحف عمى البطن يوم األربعاء الموافق 

تطبيق نفس القياسات بنفس لجنة التحكيم التي تم قياسيا في القياس القبمي وبنفس الظروف والشروط وتم تفريغ 
. البيانات في جداول معدة لذلك تمييدا لمعالجتيا إحصائياً 

: المعالجات اإلحصائية
   المتوسط الحسابى      . االنحراف المعيارى  .
  معامل االلتواء      . معامل االرتباط البسيط لبيرسون  .
   لداللة الفروق  (ت) اختبار  . test "t"   النسبة المئوية لمتحسن 

: عرض ومناقشة النتائج
 :عرض النتائج:  أووًال 

( 11)جدول 
المحسوبة بين القياسات القبمية والبعدية  (ت)المتوسط الحسابي واونحراف المعيارر وقيمة 

لممجموعة التجريبية في مستور األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن 
 12= ن                                                                                     

 مستوى األداء المهارى لسباحةم 
الزحف عمى البطن 

وحدة 
القياس 

" ت"قيمة القياس البعدر القياس القبمي 
ودولتها  ع ±س ع ±س 

 *31,40 0,49 7,33 0,52 0,50 درجة وضع الجسم 1
* 32,92 0,51 7,58 0,51 0,42 درجة ضربات الرجمين 2
* 30,06 0,51 7,08 0,49 0,67 درجةحركات الذراعين  3
* 30,59 0,52 6,92 0,49 0,33 درجةالتنفس والتوافق  4
* 40,34 1,24 28,92 1,85 1,83 درجةسباحة الزحف عمى البطن  5
 2,201 = 0,05الجدولية عند مستور معنوية " ت"قيمة * 

بين القياسات القبمية والبعدية  (0,05)وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عند مستوى  (11) يوضح جدول 
 .لممجموعة التجريبية في مستوي األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن

( 12)جدول 
المحسوبة بين القياسات القبمية والبعدية  (ت)المتوسط الحسابي واونحراف المعيارر وقيمة 

لممجموعة الضابطة في مستور األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن 
 12=                                                                          ن 

 مستوى األداء المهارى لسباحةم 
الزحف عمى البطن 

وحدة 
القياس 

" ت"قيمة القياس البعدر القياس القبمي 
ودولتها  ع ±س ع ±س 

 *17,18 0,58 5,17 0,67 0,58 درجة وضع الجسم 1
* 17,22 0,67 5,42 0,67 0,50 درجة ضربات الرجمين 2
* 19,29 0,62 5,25 0,51 0,58 درجةحركات الذراعين  3
* 20,69 0,58 4,83 0,45 0,25 درجةالتنفس والتوافق  4
* 27,77 1,50 20,67 1,65 2,00 درجةسباحة الزحف عمى البطن  5
 2,201 = 0,05الجدولية عند مستور معنوية " ت"قيمة * 
بين القياسات القبمية والبعدية  (0,05)وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عند مستوى  (12)يوضح جدول  

. لممجموعة الضابطة في مستوي األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن
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( 13)جدول 
المحسوبة بين القياسات البعدية لممجموعة التجريبية  (ت)المتوسط الحسابي واونحراف المعيارر وقيمة 

مستور األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن والضابطة في 
 12=                                                                            ن 

 مستوى األداء المهارى لسباحةم 
الزحف عمى البطن 

وحدة 
القياس 

" ت"قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
ودولتها  ع ±س ع ±س 

 *9,44 0,58 5,17 0,49 7,33 درجة وضع الجسم 1
* 8,51 0,67 5,42 0,51 7,58 درجة ضربات الرجمين 2
* 7,56 0,62 5,25 0,51 7,08 درجةحركات الذراعين  3
* 8,90 0,58 4,83 0,52 6,92 درجةالتنفس والتوافق  4
* 14,06 1,50 20,67 1,24 28,92 درجةسباحة الزحف عمى البطن  5
 2,074 = 0,05الجدولية عند مستور معنوية " ت"قيمة * 

بين القياسات البعدية  (0,05)وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عند مستوى  (13) يوضح جدول 
. لممجموعة التجريبية والضابطة في مستوي األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن 

( 14)جدول 
 (التجريبية والضابطة)نسب التحسن بين القياسات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث 

في مستور األداء المهارى لسباحة الزحف عمى البطن 

مستوى األداء المهارى م 
لسباحة الزحف عمى البطن 

المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
القياس 
القبمي 

القياس 
البعدر 

نسبة 
التحسن 

القياس 
القبمي 

القياس 
نسب التحسن البعدر 

 ٪791,38 5,17 0,58 ٪1366,00 7,33 0,50 وضع الجسم 1
 ٪984,00 5,42 0,50٪ 1704,76 7,58 0,42 ضربات الرجمين 2
 ٪805,17 5,25 0,58٪ 956,72 7,08 0,67حركات الذراعين  3
 ٪1832,00 4,83 0,25٪ 1996,97 6,92 0,33التنفس والتوافق  4
 ٪933,50 20,67 2,00 ٪1480,33 28,92 1,83سباحة الزحف عمى البطن  5

مجموعتي البحث وجود نسب تحسن بين القياسات القبمية والبعدية لكل من  (14) يتضح من جدول رقم 
ولكن يتضح تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نسب التحسن في  (التجريبية والضابطة)

. مستوي األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن
: مناقشة النتائج:  ثانياًال 

 في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج البحث والتي تم معالجتها إحصائياًال قام الباحث بتفسير 
: النتائج طبقاًال ألهداف البحث وفروضه كما يمي

بين القياس القبمي  (ت)توضح الجداول السابقة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة  
والبعدي لكل مجموعة عمى حده وعمى قياسات مستوى االداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، والتي تم 

، التنفس (درجة)، حركات الذراعين (درجة)، ضربات الرجمين (درجة)تحديد خمسة قياسات وىى وضع الجسم 
، سباحة الزحف عمى البطن كاممة، وقد أثبتت مجموعتي البحث وجود فروق دالة إحصائيًا بين (درجة)والتوافق 

القياس القبمي والقياس البعدي لقياسات المستوى الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، والذي يحقق صحة 
. الفروض األربعة لمبحث والتي تشير وجود فروق بين القياس القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدى

بين القياسات القبمية والبعدية ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  (11)يوضح جدول  
في قياسات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، ويتضح من  (الوسائط فائقة التداخل)لممجموعة التجريبية 

بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية  (0,05)الجداول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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في جميع القياسات ولصالح القياسات البعدية، ويرجع الباحث ذلك التقدم إلى برنامج  (الوسائط فائقة التداخل)
البرنامج التعميمي المعد باستخدام الوسائط فائقة التداخل حيث انيا قدمت لمتالميذ النموذج الصحيح وبالتالي تقمل 

من أخطاء األداء وتساعدىم عمى التقدم في تعمم الميارات حيث أن الوسائط فائقة التداخل تساعد عمى إمداد 
المتعممين بقدر كبير من التغذية الراجعة والتي تساىم في إصالح قدر كبير من أخطاء المتعممين بالتالي 

. تحسنت نتائج األداء الميارى 
 أن الوسائط فائقة التداخل إحدى المستحدثات (م2001)وفيقة مصطفي سالم  وفي ىذا الصدد أشارت 

التكنولوجية التي ظيرت نتيجة لمتقدم في تكنولوجيا االتصال والكمبيوتر والتي تتميز بالعمل والتفاعل بين كم من 
وسائل االتصال الحديثة والتي تستخدم المداخل الحسية لممتعمم في شكل منظومة متكاممة بتفاعل عناصرىا في 

.  برنامج تعميمي لتحقيق أىداف محددة
(19 :251 )
 كما يعزو الباحث التقدم الذى طرأ الى المجموعة التجريبية المستخدمة لموسائط فائقة التداخل الى 

برمجية الوسائط الفائقة والتي خمقت بيئة تعميمية جيدة من خالل إشراك جميع حواس المتعممين واستثارة دوافعيم 
نحو التعمم ومساعدتيم عمى التفكير العممي المنظم وجعميم يسيروا في العممية التعميمية وفقا لرغبتيم وسرعتيم 
دراكيم  وقدراتيم مما دفع المتعممين لمشعور بذاتيم وقيمة دورىم في العممية التعميمية مما ادى الى استيعابيم وا 

لمحقائق والمعارف المرتبطة بالمستوى الميارى الصحيح لسباحة الزحف عمى البطن، كما يرى الباحث ايضًا ان 
سبب تقدم القياس البعدي قد يرجع الى تميز البرمجية بالمستوى العممي الجيد والمتكامل وربما يرجع ىذا التقدم 
الى الوسائط فائقة التداخل حيث تعتبر اسموبًا عمميًا وعقميًا لممتعمم حيث ساعد ىذا في خمق الكثير من القدرات 

. العقمية كالنقد والتحميل والمقارنة لدى المتعممين
أميرة عبد هللا أحمد ، ودراسة (10 )(م2006)سعد عبد الجميل دمحم  وتتفق ىذه النتائج مع دراسة 

، في تفوق القياس البعدي عن القياس القبمي (18 )(م2009)وصال جريس الريضي ، ودراسة (5 )(م2007)
. في التعمم باستخدام الوسائط فائقة التداخل

توجد فروق دالة إحصائيًا بين : " مما سبق يتضح تحقيق الفرض األول لمبحث والذي ينص عمى أنو
متوسط القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في متغيرات مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى 

". البطن لممبتدئين لصالح القياس البعدي
بين القياسات القبمية والبعدية ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  (12) يوضح جدول 

في قياسات األداء الميارى لسباحة الزحف  (الشرح والنموذج)لممجموعة الضابطة المستخدمة الطريقة المتبعة 
بين القياسات القبمية  (0,05)عمى البطن، ويتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في قياسات األداء الميارى لسباحة  (الشرح والنموذج)والبعدية لممجموعة الضابطة المستخدمة الطريقة المتبعة 
الشرح )الزحف عمى البطن ولصالح القياس البعدي لدى المجموعة الضابطة والتي استخدمت الطريقة المتبعة 

ويرجع زيادة تحسن مستوى األداء الميارى إلى الطريقة المتبعة المعتمدة عمى الشرح وأداء نموذج  (والنموذج
حيث تتميز ىذه الطريقة بأن المعمم ىو الذي يتخذ جميع القرارات في بنية ىذه الطريقة وأن دور المتعممين ىو 
األداء حسب النموذج الذي يقدمو المعمم باإلضافة إلى أن المتعممين قد تعوا خالل مراحل التعميم المختمفة عمى 

أن يتمقون المعمومات من المعمم بدون البحث عنيا كما تعود المتعممين أيضَا عمى أن يتعمموا الميارات عن 
طريق المعمم الذي يقوم بكل شيء ويقف المتعممين في وضع سمبي والمتمقي لممعمومات فقط وال يبذلوا أي 

. مجيود في تعمميم ويقوموا بتقميد ما يقوم بو المعمم أماميم
وىذا ساعد عمى حدوث التقدم في القياس البعدى مقارنة بالقياس القبمي مما يشير إلى تأثير الطريقة  

. التقميدية عمى تحسن مستوى أداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن
 أن العممية التعميمية في األسموب التقميدي تعتمد (م2000 ) Marly & Lolasمارلى ولووس ويؤكد 

أساسًا عمى المدرس فيو القائم بالشرح والتفسير والمالحظة وىو الذي يتخذ القرارات ويقع عميو الدور الفعال من 
( 25: 21). خالل التدخل إليجاد الحمول الحركية الممكنة وتكرار ذلك وصواًل إلى حمول حركية أفضل
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دمحم فتحي يوسف ، ودراسة (8 )(م2009)حسين عمي عباس  وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من 
، حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إلى أن ىذا (6 )(م2015)بدر حسين إسماعيل ، ودراسة (14 )(م2014)

األسموب يتصف بأن وجود المعمم لو أىمية وتعميماتو بناءة كما أشاروا أيضا إلى أن ىذا األسموب لو تأثير 
.  إيجابي في عممية التعميم

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط : " وبيذا يحقق الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى أنو
القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن 

". لممبتدئين لصالح القياس البعدي
بين القياسات البعدية ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  (13) يوضح جداول 

لممجموعتين التجريبية والضابطة في قياسات األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، ويتضح من الجداول 
بين القياسات البعدية لممجموعة التجريبية والضابطة في  (0,05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
. جميع القياسات ولصالح المجموعة التجريبية

 ويرجع الباحث ذلك لبرنامج التعميمي المستخدم بواسطة الوسائط فائقة التداخل حيث راعى الفروق 
الفردية بين المتعممين، كما ساعدت الوسائط فائقة التداخل المتعممين عمى حرية التنقل بين األطر وبالتالي ساعد 
البرنامج عمى تعمم المتعممين طبقًا لرغبة كل متعمم في عممية التعمم، كما ساعدت الوسائط فائقة التداخل عمى 

زيادة التفاعل بين المتعممين والبرنامج بحيث يقف المتعمم في موقف ايجابي في البحث عن المعمومات وال يقف 
موقف سمبي في عممية التعميم، كما أن التنوع بين الوسائط المستخدمة ما بين نصوص وصور مسمسمة ورسوم 

. متحركة وتدريبات كل ذلك ساعد عمى تعمم المتعممين لسباحة الزحف عمى البطن
 كما يعزو الباحث تفوق المجموعة التجريبية المستخدمة الوسائط فائقة التداخل عمى المجموعة الضابطة 
المستخدمة الطريقة المتبعة الشرح والنموذج الى استخدام الوسائط فائقة التداخل في ىذه الدراسة في عممية 

التعميم حيث أنيا تجربة جديدة لممتعممين وأسيمت ىذه الطريقة في تنمية التحصيل الميارى وتفاعل المتعممين 
من خالل الكمبيوتر وتعزيز المعمومة لدى المتعممين من خالل أكثر من خدمة متوفرة في البرنامج التعميمي عمى 

. الكمبيوتر
 كما يرجع الباحث تفوق المجموعة التجريبية المستخدمة الوسائط فائقة التداخل عمى المجموعة الضابطة 
المستخدمة الشرح والنموذج الى ان الوسائط فائقة التداخل تعتبر برنامج متكامل من حيث المادة العممية 

باإلضافة الى الوسائط المستخدمة، باإلضافة الىم نقطة انو يتبع طريقة غير خطية في العممية التعميمية والتي 
يسير فييا المتعمم طبقا لقدراتو وامكانياتو، بخالف الوسائط المتعددة والتي تتبع طريقة خطية يسير فييا المتعمم 

.  طبقا لرؤية المعمم إما لألمام أو لمخمف فقط
بدر حسين إسماعيل ، ودراسة (8 )(م2009)حسين عمي عباس  وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من 

، في أن البرامج المستخدمة الوسائط فائقة (2 )(م2019)أحمد بدور عبد العال ، ودراسة (6 )(م2015)
.  (الشرح والنموذج)التداخل تجذب انتباه المتعمم وتؤدى إلى سيولة وسرعة التعميم من الطريقة المتبعة 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسات البعدية : " وىذا يحقق الفرض الثالث لمبحث والذي ينص عمى
لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن لممبتدئين 

". لصالح المجموعة التجريبية
نسب تقدم القياسات البعدية عن القياسات القبمية لممجموعتين التجريبية  (14) كما يوضح جدول 

والضابطة في قياسات مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن، حيث يتضح أن متوسط مستوي 
( 7,33)درجة، وفى القياس البعدي  (0,50)االداء الميارى لوضع الجسم لممجموعة التجريبية في القياس القبمي 

( الشرح والنموذج)، أما المجموعة الضابطة (٪1366,00)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (6,83)نقطة بفارق 
درجة ومتوسط  (4,59)درجة بفارق  (5,17)درجة ومتوسط القياس البعدي  (0,58)كان متوسط القياس القبمي 

. (٪791,38)نسبة التحسن 
 أن متوسط قياس مستوي االداء الميارى لضربات الرجمين لممجموعة التجريبية في القياس القبمي 

، (٪1704,76)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (7,16)درجة بفارق  (7,58)درجة وفى القياس البعدي  (0,42)
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درجة ومتوسط القياس البعدي  (0,50)كان متوسط القياس القبمي  (الشرح والنموذج)أما المجموعة الضابطة 
. (٪984,00)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (4,92)درجة بفارق  (5,42)

 أن متوسط قياس مستوي االداء الميارى لحركات الذراعين لممجموعة التجريبية في القياس القبمي 
، (٪956,72)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (6,41)درجة بفارق  (7,08)درجة وفى القياس البعدي  (0,67)

درجة ومتوسط القياس البعدي  (0,58)كان متوسط القياس القبمي  (الشرح والنموذج)أما المجموعة الضابطة 
. (٪805,17)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (4,67)درجة بفارق  (5,25)

( 0,33) أن متوسط قياس مستوي االداء الميارى لمتنفس والتوافق لممجموعة التجريبية في القياس القبمي 
، أما (٪19961,97)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (6,59)درجة بفارق  (6,92)درجة وفى القياس البعدي 

درجة ومتوسط القياس البعدي  (0,25)كان متوسط القياس القبمي  (الشرح والنموذج)المجموعة الضابطة 
. (٪1832,00)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (4,58)درجة بفارق  (4,83)

 أن متوسط قياس مستوي االداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن لممجموعة التجريبية في القياس 
درجة ومتوسط نسبة التحسن  (27,09)درجة بفارق  (28,92)درجة وفى القياس البعدي  (1,83)القبمي 

درجة ومتوسط  (2,00)كان متوسط القياس القبمي ( الشرح والنموذج)، أما المجموعة الضابطة (1480,33٪)
. (٪933,50)درجة ومتوسط نسبة التحسن  (18,67)درجة بفارق  (20,67)القياس البعدي 

 مما سبق يتضح أن نسبة تحسن المجموعة التجريبية في جميع قياسات األداء الميارى لسباحة الزحف 
في جميع قياسات األداء الميارى لسباحة الزحف  (الشرح والنموذج)عمى البطن أفضل من المجموعة الضابطة 

. عمى البطن
حيث أن  (الوسائط فائقة التداخل) ويرجع الباحث ىذا التقدم الى البرنامج المتبع مع المجموعة التجريبية 

ان استخدام الكمبيوتر في التعمم يعتبر طريقة حديثة ومشوقة لممتعممين، مما جعميم يحاولون االستفادة من 
مميزاتيا واستخداميما لغرض الدراسة نتيجة إلمكانية االتصال بين المعمم والمتعمم خارج أوقات التعميم االعتيادية 

وبصورة متزامنة أو غير متزامنة لمحصول عمى المادة العممية من خالل الكمبيوتر مما جعل ىذه المعمومات 
تترسخ في أذىانيم بدرجة أكبر ولمدة أطول من متعممي المجموعة الضابطة وىذا تبين من نتائج مستوي االداء 

. (الشرح والنموذج)الميارى النيائية مقارنة بمتعممي المجموعة الضابطة الذين استخدموا البرنامج المتبع 
، ودراسة بدر حسين إسماعيل (14 )(م2014) وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من دمحم فتحي يوسف 

في أن البرامج المستخدمة الوسائط فائقة التداخل  (2 )(م2019)، ودراسة أحمد بدوي عبد العال (6 )(م2015)
.  (الشرح والنموذج)نسب تحسنيا أفضل من الطريقة المتبعة 

يوجد معدل لمتغيير بين المجموعتين التجريبية : " وىذا يحقق الفرض الرابع لمبحث والذي ينص عمى
". والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في مستوى األداء الميارى لسباحة الزحف عمى البطن لممبتدئين

: اإلستخالصات والتوصيات
:  اإلستخالصات

 من خالل أهداف البحث وفروضه وطبيعة العينة وخصائصها والمنهج المستخدم ومن خالل معالجة 
: البيانات إحصائياًال أمكن التوصل إلى اإلستخالصات التالية

وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية عمي تعمم سباحة الزحف عمى - 
. البطن ولصالح القياس البعدي لممبتدئين

وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة عمي تعمم سباحة الزحف عمى - 
. البطن ولصالح القياس البعدي لممبتدئين

وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم سباحة الزحف - 
. عمى البطن ولصالح المجموعة التجريبية لممبتدئين

تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نسب التحسن في تعمم سباحة الزحف عمى البطن - 
. لممبتدئين
:  التوصيات

. ضرورة استخدام الوسائط فائقة التداخل في تعمم سباحة الزحف عمى البطن في جميع مدارس تعميم السباحة- 
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نتاج برامج الوسائط فائقة التداخل والتي تتناسب مع المراحل السنية المختمفة وتغطى جميع أنواع -  تصميم وا 
. السباحات األخرى 

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمتعرف عمى تأثير استخدام برامج الوسائط فائقة التداخل في - 
.  تعمم الميارات األساسية لألنشطة الرياضية األخرى لممبتدئين

عقد دورات تدريبية لمعممي التربية الرياضية بصفة عامة ولمعممي السباحة بصفة خاصة لتدريبيم عمى - 
. استخدام الوسائط فائقة التداخل لتعمم مختمف الميارات في مختمف الرياضات

إعداد دليل استخدام الوسائط فائقة التداخل إلرشاد معممي التربية الرياضية إلى طريقة استخدام الوسائط فائقة - 
 .التداخل لتعمم الرياضات المختمفة

 
 

 :المراجع
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