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عض العمليات العقلية وتعلم  بتأثير استخدام استراتيجيات التعلم النشط والعصف الذهني علي 
 سباحه الزحف على الظهر 

 / أسماء يحي عزت عزت ا.م.د 
 / شريف على محمد جالل الدين م.د 

 ومشكله البحث:  المقدمة
بعمليه    الخاصةعوبات  من اكثر المنظومات التي تهتم بالمشكالت والص  التعليمية  المنظومةتعتبر  

المبنية علي أسس ومبادئ علميه   التعليميةالتعليم والتعلم. حيث يتسابق الباحثين فى تصميم البرامج  
 للوصول بالعملية الى أعلى مستوى ممكن. العلميةأحدث النظريات  باستخدام

التدريس   ليب أسا" الى أن المتتبع التجاهات التدريس فى العالم يتبين له أن  مجدى عزيزويشير "
قد اتجهت بسرعه نحو االهتمام بالمتعلم بحيث يكون فعاال ونشطا ومشاركًا فى    األخيرةفي السنوات  

 (. 24:  23)  التعليمة العملية
فى المجال   الحديثةالتكنولوجيا    أساليب من    االستفادة"وأخرون أنه يمكن    محمد سعدويرى "  

لألداء بصوره    الحركيناء التصور  من خالل ب   كيالحر بأنها تسهم في نجاح عمليه التعلم    الرياضي
  ( المعلومات  استخدام عائد  ثم  العرض  الطالب, من خالل عمليات  عند  (  الراجعة  التغذيةصحيحه 

  31)  المركبة الحركيةعند الطالب للمهارات  الحركي فيمكن التأثير اإليجابي فى بناء وتطوير التصور 
:8.) 

 وأساليب التطور الكبير الذى حدث فى طرق    " أنهر محمودأميره حسن" " ماكما تشير كل من "  
فى   العلمية األسسجديده تعتمد على  أساليب المتزايد بالبحث عن   االهتمامالتعليم والتدريب من خالل 

  7)  الرياضي األداءتجعله قادر على االرتقاء بمستوى   التي والتدريبية التعليميةتخطيط ووضع البرامج 
:43 .) 

  " كإحدى    "سعادةجودت  ويرى  النشط  للمتعلم  االتجاه  فى    المهمةواالتجاهات    األساليب أن 
الشاملة في التعليم, ونقل التعليم من    الجودةيًا نحو تحسين عمليه التعليم والتعلم, وتحقيق  هالتدريس م

 تمد تع  إيجابيهعلى االستظهار والحفظ والتطبيق الى طرق واستراتيجيات اكتر    المعتمدة  التقليدية الطرق  
 (. 33: 14ى فاعليه الطالب وشراكه فى عمليه التعلم لتنميه جوانب شخصيته وقدراته وذكائه )عل

 

 بيه الرياضيه بنات جامعه الزقازيق کليه التر ب مساعد  أستاذ 
  جامعه الزقازيق بنينکليه التربيه الرياضيه مدرس دكتور ب 
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فى    الرئيسية   األركان أن طريقه التدريس تعد من أهم    "الخليفةضياء مطاوع وحسن  و يشير "  
يس  ر التد   وطرق   أساليب التعليمية, لذا انبثقت العديد من    المنظومةالتعليمة فى    العملية تحقيق أهداف  

المتعلم كمحور   تبرز دور  التعليم      العمليةفى    أساسيالى  تكنولوجيا  المعلم باستخدام  التعليمية بعد 
, التى تهدف الي تشجيع    المختلفة  الذاتيةو    الذهنية النشاطات    الستعمال,  الحديثةالتدريس    وأساليب 

مع تفعيل ودر الطالب    العلمي  الطالب على البحث واالستقصاء والتساؤل, فتجعله قادر علي التفكير
 (.139:  18فى مخرجات التعليم )  الشاملة  الجودةالتحقيق 

يقوم به الطالب فى   التعلم النشط نشاط  يقوله   األصغاءغير    الليفة  الغرفةويعتبر  السلبى لما 
داخل   يشمل    المحاضرةالمعلم  بحيث  ذلك    بدال,  ما    اإليجابي  األصغاءمن  فهم  يساهم على  الذى 

  تمارين فيما يطرح من أقوال أو اراء , والتعليق عليها, والتعامل مع    الواردةوكتابه األفكار    نه,معو سي
, او حل المشكالت    مختلفة  حياتيفي مواقف    ما تعلموهبشكل يتم فيه تطبيق    وأنشطتهاالمجموعات,  

 (. 33)  المتنوعة اليومية
توسيع   النشط على  التعلم  نجاح  و للمت  االختبار  داثرهويعتمد  كبير من  علم  بقدر    الحريةتمتعه 

, حيث يتحمل الطالب مسئوليه  تعلمه , فيختار ما يريده,  التعليميفي الموقف    اإليجابية  والمشاركة
فى عمليه التعلم,    فائقةنفسه, كما يعتمد النشاط على التمتع بمهارات وقدرات  ويتابع تقدمه ويقيم إنجازه ب 

وليس ناقد للمعلومات, ووفقا لذلك تتعدد مصادر   التعليمية  للعمليةيتحول دور المعلم الى ميسر    وبالتالي
 (.18: 33التدريس وطرق تقيم العملية التعليمية بكافه عناصرها ) أساليب التعلم وتتنوع, كما تختلف 

إلغاء   وبالتالي,  التربوية  العمليةمحور    باعتبارهعلى المتعلم,    التريكزويعمل التعلم النشط علي  
من حياتهم   األكبر" أن المتعلمين قد اقضوا فى السابق الوقت جودت سعادهى له , ويرى " الدور السلب

, وعلى المتعلمين حفظها غيبا  تعلم سلبيه, حيث كان المعلمون ينقلون المعلومات فقط  بيئةفي    المدرسية
فيش النشط  التعلم  أما  ذلك,  منه  يطلب  النماذجج ويذكرها عندما  بناء  االشتراك في    العقلية   عهم علي 

يكون محورها المتعلم, وعلي أن   بيئة يبهم من المعلومات التى يحصلون عليها واختبارها,  ف الخاصة
  14هم )ممين علي الحوار مع بعضهم , ومع معليصبح دور المعلم ميسرًا للمتعلم , ومشجعًا للمتعل

:32 .) 
أنه يختلف     Gerry Vlong & William Hnjson   جيرى فلونج دويليام هتجسون ويرى "  

هو مستقبل    التقليدي  التعليمي دور المتعلم في المواقف التعليمية النمطية, حيث أن المتعلم في الموقف  
ليستعيده كما هو عندما يسأل فيه, أما دور المتعلم في    يتلقاهما  لما يقدمه له المعلم, وعليه أن يحفظ  
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حدد المعلومات التى يحتاجها ويبحث عنها  التعلم النشط فهو باحث عن المعلومات بنفسه , وعليه أن ي
 (.124:  13ومتنوعه ) متعددةفى مصادر 

الت فى منها حل المشك  متعددةفى أغراض    الجماعيللتفكير    أسلوب   الذهنيويعتبر العصف  
, ويتم ذلك وفقا لقواعد  االبتكارية, والتدريب لغرض زياده كفاءه القدرات والعمليات    المختلفةالحياه    نواحي

 لتحقيق ذلك. المتبعةشاركين فيه والخطوات ادئ تنظم خصائص األفراد المومب
" مختارويرى  العصف  عبدالرازق  أن  التفكير    أسلوب   الذهني"  علي  ويطلق     اإلبداعييشجع 

واألفكار حيث يعتمد    اآلراءعند الطالب في جومنا لحريه واألمان بما يسمح بظهور كل    الكامنةات  فلكاا
  المقترحة لمعالجه موضوع من الموضوعات    األفكاريستخدم فى توليد اكبر كم من  علي حريه التفكير و 

(19 :18 .) 
فى مواقف كثيره مثل    الذهني " أن المعلم يحتاج الى استخدام العصف    " راشد بن حسينويشير  

لى التخطيط والتنفيذ, ويرى المعلم أن هذا األسلوب مفيد لتوليد األفكار والحلول للمشكالت كما يعمل ع
 للمشاركة واستشاره الذهن    التحديزياده وتنميه التحصيل الدراس للطالب ويطرد الملل عنهم ويدفعهم الي  

 (.29: 15بنشاط ) 
من الموضوعات   الحركية  واالستجابةوالتصور العقلي    واإلدراكاه  كاالنتب  العقليةوتعتبر العمليات  

 الحركيالذى تلعبه فى األداء    ور الكبيروذلك للد   الرياضيفي المجال    والدراسةتخضع البحث     التي
(27  :153.) 

تساعد على تعبئه قدرات وطاقات الطالب لتحقيق    العقلية" ان العمليات    " اسامه راتبويرى  
  متميزة أقصى وأفضل أداء لذا نالحظ أن بعض الطالب الذين يشاركون في المنافسات لديهم قدرات  

 والقدرة   المنافسةعلي    النفسعلى إعداد وتهيئه   القدرةلقدرات في  وتتمثل هذه ا  البدنيةتزيد من المهارات  
  أداءبصوره واقعيه, كما يستطيعون    التحديتثير    التيى وضع األهداف  عل  والقدرةعلى التركيز الجيد  

تعمم    تربوية ظمه  ن يجتاح الى برامج م العقليةبشكل جيد كما يضيق أن تدريب العمليات  ما يتصورونه
المدرب اكتسا  لمساعده  على  العمليات  والالعبين  وممارسه  تحسين    العقليةب  وجعل   األداءبغرض 

 (. 81, 80: 5)  االستمتاعصدر م الرياضية الممارسة
هى قدره يمكن تعلمها وإتقانها عن طريق التعلم    العقليةالى أن العمليات    محمد عالوى"شير "  يو 

 (.193: 29والمران والتدريب )
طريقه حديثه   العقليةأن التدريب على العمليات  دين"طارق بدر الاحمد فوزى و ويرى كل من " 

  العقلية   التهيئة في    العقليةللطالب وتكمن أهميه على العمليات    والعقلية   الحركيةلتنميه وتطوير المهارات  
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 المهارةعن أداء تلك    المسئولةلتصور أداء مهاره حركيه معينه يتم خاللها استثاره لمجموعه العضالت  
(2 :208 .) 

م " أهميه تطوير التكامل بين العقل والجسالعربى شمون وماجده إسماعيلويوضح كل من "  
سوف يكون األداء قريب من المستوى   الحالةوفى هذه  الحقيقيةحيث أنه الطريق نحو اكتشاف قدراتنا 

تمامًا  فى قضاء الوقت لتدريب العقل مثل الجسم    الرغبةاألفضل ولكى يتم ذلك يجب أن يكون هناك  
 (. 57:  28) لبدنياوالجانب  العقليالفائق هو نتاج التفاعل بين الجانب  األداءبالتأكيد فإن مستوى 

الهامه وتتميز عن غيرها    المائيةحدى أنواع الرياضيات  اهى    السباحةويذكر " أسامه راتب " أن  
كل من  له عن طريقكوسيله للتحرك خال المائيبالعديد من المزايا حيث تستغل الوسط   األنشطةمن 

ولكن    البدنية  الناحيةط من  ليس فق  األنسان  بكفاءة حركات الذراعين والرجلين والجذع بغرض االتقاء  
 (. 22:   4) واالجتماعية النفسية الناحيةمن  أيضا

التى تتطلب التوضيح الدقيق للمراحل   السباحةوتعتبر سباحه الزحف على الظهر من مهارات  
الربط الصحيح بين المعلومات التى يحصل عليها المتعلم وتوجيهه لتنفيذ الواجب ا و له  والفنيةالتعليمية  
بأقل جهد وفى أقصر وقت ممكن, ومساعده المتعلمين على الفهم الصحيح والتصور الدقيق   الحركي

التعلم بصوره أفضل )   الحركيللتسلسل    22لألداء وكيفيه أداء التدريبات بطريقه  صحيحه لتحقيق 
:4.) 

احدى المشكالت الى تواجه القائمين    األولى  الفرقةعلم سباحه الزحف على الظهر لطالب  د تويع
لغالبيه الطالب قبل التحاقهم    السباحةعلى عمليه التدريس وتشكل عبًء كبيرا عليهم وذلك لعدم ممارسه  

 .  بالكلية
الباحث من  الظهر    انومحاوله  على  الزحف  سباحه  أداء  مستوى    اقام  ولىاأل  للفرقةلتحسين 

مما ينعكس على    العقليةباستخدام استراتيجيات تعلم جديده لعل من شأنها تحسين بعض العمليات  
فى العملية التعليمة حيث أن الطريقة التفكيرية    األساسقوم بالدور  ي  ذيال  هو  فالمعلم,    األداءتحسين  
الكتساب   التعليميفى الموقف  لةالفعا المشاركة( ال تتيح للطالب فرص العمليوأداء النموذج  اللفظيه

بالملل والتشتت    السلبية الى    مما يؤدىالخبرات   الجانب   الذهني وانخفاض مستواهم والشعور  وأغفال 
الفروق    التربوي  أنه ال يراعى  , كما  لهم  بالرغم من أهميته  التعليمية  العملية  بينهم وعدم    الفرديةفي 

كون السبب فى انخفاض مستواهم. مما دعا الباحثان  د يا قفي عمليه التعلم مم  الحديثةاستخدام الوسائل  
التعلم   عمليه  في  الهامه  الوسائل  احدى  الستخدام  محاوله  فى  البحث  بهذا  القيام  وهى    الحديثة الى 

والعصف   النشط  التعلم  استراتيجيات  العمليات    تأثيرهماومعرفه    الذهنياستخدام  بعض    العقلية علي 
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بنين جامعة الزقازيق كمحاوله   الرياضية  التربيةبكليه    األولى  فرقةلاب  وسباحه الزحف علي الظهر لطال
بسهوله    المهارةيساعد الطالب على أداء    كيتساهم في النهوض بالعملية التعليمية    التيالحلول    إليجاد 

للوضع الصحيح    العقلي وبذلك يستطيع الطالب تكوين التصور    األداءمرحله التعلم حتي إتقان    بدأيهمن  
ا للجسم   وكذلك  األداء  الجيد    للمهارة  الصحيحة  الفنيةلمراحل  أثناء  لألداء  الوصول  الى  يساعد  مما 
 .والمثالي

 - البحث: هدف
برنامج   الى تصميم  البحث  والعصف    باستخدام يهدف  النشط  تأثيره    الذهني التعلم  للتعرف على  وذلك 

 -:على
  –  العقليالتصور  -" المسافة -تجاه اال – حركي" الحس  األدراك)فى  والمتمثلة العقليةالعمليات  -1

 (الحركية االستجابة -تركيز االنتباه
 مستوى األداء الفنى في سباحه الزحف على الظهر. -2

 فروض البحث: 
فى كل من العمليات    الضابطة  للمجموعة  والبعدي  القبليبين القياسين    إحصائياتوجد فروق داله   -1

 العقلية قيد البحث وسباحه الزحف على الظهر 
فى كل من العمليات    التجريبيه  للمجموعة  والبعدي  القبليبين القياسين    إحصائياتوجد فروق داله   -2

 العقلية قيد البحث وسباحه الزحف على الظهر 
فى كل    والضابطة  التجريبيةالبحث    لمجموعتيبين القياسين البعدين    إحصائياتوجد فروق داله   -3

 . التجريبيةعلى الظهر لصالح المجموعة  من العمليات العقلية قيد البحث وسباحه الزحف
 البحث: مصطلحات

 : التعلم النشط
, وتشمل  التعليميفى الموقف    واإليجابية  الفاعلة تعتمد على مشاركه المتعلم    تربوية فلسفه  "هو  

التى تهدف الى تفعيل دور المتعلم, واعتماده على ذاته    التدريسية  واإلجراءات   التربويةجميع الممارسات  
 (. 152:  21) ول على المعلومات واكتساب المهارات, وتكوين القيم واالتجاهات"في الحص
 : الذهنيالعصف 

فى صوره مشكالت تسمح للمتعلمين    التعليمية  المادةتقويم    أساسيقوم على    تعليمي أسلوب " هو  
 أرجاء هم مع تدور بأذهان التياو الحلول  األفكاراكبر عدد ممكن من  وتوليد  إلنتاج الجماعي بالتفكير 

 (. 151:  37)  المشكلةاو التقسيم الى بعد الوقت المحدد لتناول  النقد 
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 :العمليات العقلية 
المدخالت    من  السلوك    والمعالجة" هى سياق  لتحليل جوانب  كاالنتباه    اإلنسانيوالمخرجات 
لدى الفرد طبقًا    المعرفيوالتفكير وحل المشكالت التى تشكل التنظيم    العقليوالتذكر والتصور    واإلدراك

 (.79: 25لنظام معالجه المعلومات )
 :تركيز االنتباه
 ( 136: 26على تثبيت االنتباه على قيد مختار لفتره من الزمن")  القدرة" هو 

 : العقليالتصور 
  بنجاح  المطلوبة  األداءو استراتيجيات    المهارات الحركيه استرجاع  صور    وتكوين أ   إعادة" هو  

 ( 220: 29التحكم دون أدائها عمليا") وضوح و من ال عاليةدرجه  و
 الحركية:  االستجابة

 (. 165:  24لمثير معين")  الحركية التلبيةتمكن الفرد من  التوافقية" هى احد القدرات 
 : االدراك

التى يفسر بها المخ المعلومات القادمة اليه من المستقبالت الحسيه فيتم تحديد ما    العملية" هو  
 (.23بينهما " ) الحاليةوما يحدث ألجسادنا وتحديد العالقات  رجيالخايحدث فى العالم 

  -الدراسات السابقه :
متعدد    الذاتيالتطبيق    أسلوب ( تهدف الى التعرف على اثر  11()2003دراسه " الشيماء سعد" )  -1

  الباحثةالمستويات على تعلم سباحه الصدر لطالب كليه التربية الرياضية جامعه بنها, واستخدمت  
( طالب . وكانت أهم النتائج أن أسلوب التطبيق  15, وبلغ حجم عينه البحث ) التجريبي نهج الم

 على تعلم سباحه الصدر. إيجابيمتعدد المستويات له تأثير  الذاتي
 أسلوب ( تهدف الى التعرف على تأثير استخدام  30م( ) 2004دراسه " مروه على عبدالنبى" )  -2

م مهاره سباحه الزحف على الظهر للمبتدئات,  لى جوانب تعل متعدد المستويات ع  الذاتيالتطبيق  
( طالبه, وكانت أهم النتائج أن 30, وبلغ حجم عينه البحث )التجريبياستخدمت الباحثة المنهج  

 على تعلم سباحه الزحف على الظهر.   إيجابي المتعدد المستويات له تأثير    الذاتيالتطبيق    أسلوب 
 Mokevim Morgam, Johnsproule., Kieram "ون"  دراسه " مورغان ,سبرول , كينفست -3

King ston"(2005( )36  تهدف الي التعرف علي أثر استخدام ) المختلفةالتدريس    أساليب 
فى حصص    الفعالة واستجاباتهم    الطلبة      ووعى    التحفيزي على سلوك المعلم واثرها على المناخ  
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( طالبا  425جم عينه البحث ), وبلغ ح  يبيالتجر التربية الرياضية , واستخدم الباحثون المنهج  
التدريس   أساليب الذى يهيئه المعلم من خالل استخدام     التحفيزي وطالبه, وكانت اهم النتائج المناخ  

 . الرياضيةفى حصص التربية    الفعالة  واستجاباتهم ووعيهم    الطلبةأدى الى زياده دافعيه    المختلفة
التى    الذهنيالعصف     استراتيجية  الى استخدام  ( تهدف2005()35" ) "Nonisدراسه "نونيس    -4

, واستخدام الباحث المنهج  اإلبداعية  األفكار  ألثارهمن فبل الطالب    الفعالة  المشاركةتقوم على  
)التجريبي البحث  النتائج أن  22, وبلغ حجم عينه  أهم  تنيس , وكانت  ( طالبًا معلمان جامعه 

بين الطالب أفضل من   األبداعتنميه    إلىيؤدى    الذهنيسلوب العصف   الحماس  وزياده روح 
 . واإلبداعية األفكارعند توليد  بالمتعة, ويشعرون  المعتادة الطريقة

باستخدام السلوب   تعليمي ( تهدف الى تصميم برنامج  6م( )  2008دراسه " اكرام كمال مأمون")  -5
دم الباحث  خ تللمبتدئين ,واس  السلةللتعرف على تأثيره من تحسين مهارات كره    الذهنيالعصف  
(مبتدئ, وكانت اهم النتائج أن نسبه التحسن فى  60, وبلغ حجم عينه البحث )التجريبيالمنهج  
 .الضابطة المجموعةاعلى من نسبه تحسن  التجريبي للمجموعةالمهارى  األداءمستوى 

 الذهني (تهدف الى التعرف على أثر استخدام العصف  16م( )2009دراسه" راندا فتحى ابراهيم") -6
  الوصفي المنهج    الباحثةفى كره الماء واستخدمت    األساسيةلتعلم بعض المهارات    تعليميوب  لسكأ

  إيجابيا أثر    الذهنيالعصف    أسلوب ( طالبه , وكانت اهم النتائج إن  40, وبلغ حجم عينه البحث )
 .التقليدي األسلوب على تعلم المهارات قيد البحث عن 

( تهدف الى التعرف على اثر برنامج مبنى على  8) (2010دراسه " ايمان لطفى عبدالحكيم ") -7
  األطفال التعلم النشط فى اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية بعض المهارات العقلية لدى رياضية  

( طفل وكانت اهم النتائج  16, وبلغ حجم عينه البحث على )  التجريبيالمنهج    الباحثةواستخدمت  
اكتساب عينه البحث عل المفاهيم العلمية وكذلك   نم على كل    إيجابياأن البرنامج المقترح اثر  

 تنمية بعض المهارات العقلية قيد البحث 
التدريس   أساليب ( تهدف الى التعرف على فاعليه بعض  12م( )2010باسم عبدالعظيم")  "دراسة   -8

( 60, وبلغ حجم عينه البحث )التجريبي, واستخدام الباحث المنهج  السباحة فى    اإلنقاذ على تعلم  
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فى    اإلنقاذ على تعلم مهارات     إيجابياالتعلم التنافس يؤثر  ب, وكانت اهم النتائج أن أسلوب  طال
 . السباحة

التدريس   أسلوب ( تهدف الى التعرف على تأثير استخدام  3() 2013دراسه " احمد السيد الحبشى") -9
تعلم    العالجي صعوبات    السباحةعلى  ذوى  الطالب  المنهج لدى  الباحث  واستخدم   ,   التعلم 
بين    إحصائيا( طالب, وكانت اهم النتائج وجود فروق داله  12, وبغ حج عينه البحث )التجريبي
 فى مستوى اداء سياحه الزحف على البطن.  البعدي القياسيلصالح  والبعدي القبلي القياسي

  فائقة الصور    استخدام( تهدف التعرف على فاعليه  17()2013دراسه " رضا محمد ابراهيم" ) -10
,    التجريبيالمنهج    الباحثةالزحف على الظهر للصم والبكم, استخدمت    تعلم سباحه  التداخل فى

بمدرسه األمل للصم وضعاف السمع    اإلعدادي( تلميذا بالصف األول  26ولغ حجم عينه البحث )
سباحه الزحف على الظهر  فى تعلم    إيجابيا   بالزقازيق, وكانت أهم النتائج أن البرنامج المقترح اثر

 جموعة التجريبية. لما ألفراد 
أثر توظيف استراتيجيات  Wilke   ( "2013( )38دراسه" ويكله    -11 التعرف على  الي  ( تهدف 

, وبلغ حجم    التجريبي, واستخدم الباحث المنهج  الدافعيةوإثاره    الدراسيالتعلم النشط فى التحصيل  
سين البعدين  القيابين    إحصائيائج وجود فروق داله  ( طالبًا, وكانت أهم النتا60عينه البحث )

 للتعلم. والدافعية المعرفيفى  التحصيل  التجريبيالبحث لصالح المجموعة  لمجموعتي
التعلم النشط على    تأثير( تهدف الي العرف علي  1م( )  2014دراسه " ابراهيم السيد على" ) -12

استخدم    فى كره القدم بدرس التربية الرياضية  األساسيةومستوى اداء المهارات    المعرفيالتحصيل  
( تلميذه , وكانت أهم النتائج ان البرنامج  60, وبلغ حجم عينه البحث )  التجريبيالباث المنهج  

 فى كره القدم.  األساسيةعلى تعلم المهارات   إيجابيالمقترح له تأثير 
عبداللطي -13 السيد  الشيماء   " )2017ف")دراسه  استخدام  ت(  9(  تأثير  على  التعرف   أسلوب هدف 

فى السباحه لصمم والبكم,    األساسيةدد المستويات على تعلم بعض المهارات  تعم  الذاتيالتطبيق  
( تلميذ, وكانت أهم النتائج  20, وبلغ حجم مجتمع البحث )  التجريبيالمنهج    الباحثةواستخدم  

فى تعلم بعض   البعديلصالح القياس     والبعدي  القبليبين القياسين    إحصائياوجود فروق داله  
 لصمم والبكم. السباحةفى  األساسيةالمهارات 
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السيد عبداللطيف") -14 الشيماء   " فاعليه  10()2018دراسه  التعرف على  الى    استراتيجية ( تهدف 
التعليم المعكوس باستخدام تطبيق الواتس اب على تعلم سباحه الزحف على الظهر والتحصيل  

طالبه, وكانت أهم  (  70, وبلغ حجم عينه البحث )التجريبيالمنهج    الباحثة, واستخدمت    رفيالمع
 المجموعةلصالح    والضابطة  التجريبيالبحث    مجموعتيبين    إحصائياود فروق داله  النتائج وج
 .العقليةوالقدرات  المعرفيفى تعلم سباحه  الزحف على الظهر والتحصيل  التجريبي

 -إجراءات البحث :
 أوأل : منهج البحث: 

المنهج   الباحثان  التصميم  التجريبي استخدم  القياسات    التجريبي  باستخدام    والبعدية   القبليةذو 
 البحث.  لتطبيقهضابطه وذلك لمالئمته   واألخرى لمجموعتين احدهما تجريبه 

 ثانيا : مجتمع وعينه البحث.
بنين    الرياضيةبكليه التربية    ألولىا  الفرقةمن طالب    العمدية  بالطريقةالبحث    مجتمعتم اختيار  

  باختيار   انم الباحثا ( طالب , وق620م والبالغ عددهم ) 2018/ 2017  الدراسيجامعه الزقازيق للعام  
عب حيث أنه احد الباحثان يقوم  بالتدريس لهم حتى ال  ش(  4لعدد )  العمدية   بالطريقةعينه البحث  

استطالعي  نتائج كعينه  بالتدريس فى  القائم  وبذلك أصبحت عينه العلميةالمعامالت    إلجراءه  يؤثر   ,
( طالب , قام الباحثين  50نهم )تقسيمهم الى مجموعتين متساوتين قوام كل م( طالب ثم 100البحث )

  التجريبي عينه البحث فى بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المتغير    أفراد توزيع    هبحساب اعتدالي
 األداء قيد البحث ومستوى    العقليةالوزن الذكاء ( والعمليات    –الطول    –وهى معدالت النمو ) السن  

 (2(,)1ه الزحف على الظهر كما موضح فى جدول )باحلس الفني
 ( 1جدول )

 اعتداليه توزيع عينه البحث فى المتغيرات السن والطول والوزن والذكاء  
 سباحه الزحف على الظهر ومستوى اداء مهاره 

120ن =   

وحده   المتغيرات 
 القياس 

االنحراف  
معامل   المتوسط الوسيط  المعياري 

 االلتواء 
 0.58 19.10 19.0 0.52 سنه السن
 0.11- 168.42 168.52 2.77 سم الطول 
 0.04- 72.13 72.15 1.55 كجم الوزن 
 0.23- 29.93 30.0 0.92 درجه الذكاء 

 0.89 2.13 2.0 0.44 درجه الظهر  علىمهاره سباحه الزحف 
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مما يدل على اعتداليه هذه    3يتضح من الجدول أن معامالت االلتواء قد انحصرت مابين )±(
 يرات. المتغ

 ( 2جدول )
 اعتداليه توزيع عينه البحث فى المتغيرات اختبارات العمليات العقلية قيد البحث 

 120ن=

تداليه هذه  مما يدل على اع  3يتضح من الجدول أن معامالت االلتواء قد انحصرت مابين )±(
 المتغيرات. 

فى معدالت النمو قيد البحث والعمليات   والضابطة   التجريبيتم اجراء التكافؤ بين مجموعتى البحث  
 ( يوضح ذلك.3العقلية قيد البحث ومستوى االداء الفنى لسباحه الزحف على الظهر, والجدول رقم ) 

 ( 3جدول )
 المتغيرات قيد البحث  دالله الفروق بين المجموعتين التجريبه الضابطه في

 50= 2 =ن1ن

قيمه )ت(   المجموعه التجريبيه المجموعه الظابطه المتغيرات 
 ع س ع س المحسوبه

نمو
ت ال

دال
مع

 

 السن
 الطول 
 الوزن 
 الذكاء 

19.3 
167.44 
73.11 
29.35 

0.41 
2.17 
1.86 
0.76 

19.2 
167.56 
73.22 
29.32 

0.43 
2.15 
1.42 
0.88 

0.67 
0.27 
0.32 
0.18 

حل 
مرا

حه
سبا

داء 
ا

 
ف 

زح
ال

ظهر
ى ال

عل
 

 الظهر  الطفو االنزالق على
 ضربات الرجلين 
 حركات الذارعين 

 التنفس 

0.75 
1.0 
0.75 
0.50 

0.11 
0.21 
0.12 
0.14 

1.0 
0.75 
0.75 
0.75 

0.07 
0.15 
0.21 
0.17 

0.13 
0.21 
 صفر 
0.25 

 0.10 0.42 3.25 0.33 3.0 الدرجه الكليه لسباحة الزحف 

 2.0=  0.5ت الجدوليه عند 

وحده   المتغيرات  
االنحراف   الوسيط  المتوسط القياس 

 المعيارى 
معامل  
 االلتواء 

 األدراك 
 

 0.48 - 5.53 0.63 5.43 درجه االدراك الحسى حركى 
 0.34 12.41 0.97 12.52 درجه ادارك االتجاه
 0.99 4.32 0.94 4.63 درجه إدراك المسافه 

 0.55 14.0 0.82 14.15 درجه التصور العقلى  
 0.23 13.07 0.53 13.11 درجه تركيز االنتباه  
 0.93 7.11 0.42 7.24 درجه االستجابه الحركيه  
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احصائيا بين مجموعتى البحث التجريبيه والضابطه فى  يتضح من الجدول عدم وجود فروق داله  
 المتغيرات قيد البحث وهذا يدل على تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه المتغيرات. 

 ( 4جدول )
 كافؤ( فى اختبارات العمليات العقلية قيد البحث )ت والضابطة التجريبيالبحث  مجموعتيدالله الفروق بين 

 50=2=ن1ن

 المتغيرات 
 المجموعة التجريبيه المجموعة الضابطه

 قيمة )ت( المحسوبه 
 ع م ع م

ا
راك 

ألد
 

  

 االدراك الحسى حركى 
 ادارك االتجاه
 إدراك المسافه 

5.33 
12.42 
4.45 

0.73 
0.95 
0.89 

5.43 
12.33 
4.21 

0.84 
0.77 
0.68 

0.91 
0.75 
0.11 

 التصور العقلى 
 تركيز االنتباه 

 االستجابه الحركيه 

14.11 
13.22 
7.15 

0.87 
0.77 
0.63 

14.21 
13.18 
7.17 

0.85 
0.66 
0.77 

0.83 
0.40 
0.20 

 2.0=   0.05قيمه ت الجدوليه 

تكافؤ  مجموعتى البحث مما يدل على    احصائيا بين يتضح من الجدول عدم وجود فروق داله  
 المجموعتين 

 -ثالثا: أدوات جمع البيانات:
 :المستخدمة واتواألد األجهزة -أ

 مماثل    أخرجهاز الرستاميتر لقياس الطول وتم معايرته بجهاز  •
 ميزان طبى لقياس الوزن وتم معايرته بجهاز اخر مماثل  •
مهاره سباحه الزحف علي الظهر كامله ومجزئه   ألداءمسجل عليها فيديوهات    CD  أسطوانات  •

 يتم تعليمها  بالتدريبات التى
 م 12.5م × 25حمام سباحه   •

 ارات والمقايس ختبألا - ب
 (1اختبار الذكاء: إعداد )السيد محمد خيرى( ملحق )  •

ولقد طبق على العديد من   والجامعي،  الثانوي معامل الذكاء لمرحله التعلم    االختباريقيس هذا  
 عالية   العلميةوكان معامالته  المماثلةت العربية الدراسا
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 (3: ملحق ) الرياضيفى المجال  العقليمقياس التصور  •
التى   الدرجةم( بهدف التعرف على  1982" )  Martexsد هذا المقياس فى األصل " مارتنز   عا 

ويتكون هذا المقياس من أربعه أبعاد هى : التصور   العقليأثناء التصور     الحواسي  استخداميمكن بها  
كل من "   أضافت , وقد    االنفعاليالتصور    –التصور الحسى مركب    -السمعي التصور    –البصرى  

م(, بعدين الى هذا المقياس وهى التحكم فى التصور  1993" )   Watter" , والتر  Vealleyلى  فيا
بره هل يمكن رؤيتها من داخل او خارج الجسم  من خالل عباره  تسأل عن كل خ   الداخليوالتصور  
  ) المختلفة   الرياضية عن طريق ) نعم او ال( ويشتمل المقياس على أربعه من المواقف    باإلجابةوتسمح  
  الصورة مع األخرين( وقد قام بإعداد    الممارسة, مشاهده الزميل  المنافسةفى    األداء,  الفردية  الممارسة

( , وتم حساب صدق المقياس  28م ()1996لعربى وماجده اسماعيل ") لهذا المقياس " محمد ا  العربية
ن الالعبين, وقد باستخدام تطبيق المقياس وإعادة تطبيقه وذلك على عينه م   أشارت بعده طرق , وقد  

مقياس فى مجموعه من البحوث والدراسات تحت مسمى مقياس  بلغ معامل الثبات , وثم استخدام هذا ال
 ال الرياضى. فى المج العقليالتصور 

 ( 4شبكه تركيز االنتباه : ملحق ) •
" لقياس تركيز االنتباه وأعد صورته العربيه     Dorothy. H" دورثى هاديث    األصليته فى  ضحو 
من مجموعه من األرقام تبدأ من صفر وحتى    االختبار( ويتكون هذا   26م( )1996العربى )  محمد 

بالترتيب    األرقامتسعه وتسعون داخل مربعات يقوم المختبر لمده دقيقه واحده ويطلب منه متابعه هذه  
  وصل   التي من الرقم الذى يحددله وذلك يوضح عالمه على هذا المربع, ويتم حساب عدد المربعات  

بأنه    االختبارون الرقم إلى يتم تحديده من عددين ويتميز هذا , مع مراعاه أن يتكالدقيقة نهايةفى   الهيا
اذا استخدم    األرقامتوزيع    إعادةف كل مره الى جانب إمكانيه    البداية   الختالفيمكن تقديمه لعده مرات  

 مرات عديده.
 ( 5ملحق ) الحركية لالستجابةنيلسون  اختبار •
 ( 6ملحق )  الحسى(  األدراك اختبار    – االتجاه    إدراك اختبار    –   المسافة  إدراك)اختبار    اإلدراك  اختبارات •
 ( 2ملحق ): المهارى  األداءستوى م •

هيئه    أعضاءمن    ثالثية لجنه  *ثم قياس مستوى أداء مهاره سباحه الزحف على الظهر بواسطه  
 إجزاءالى اربع    المهارة   تجزئه( وتم  2تقيم ملحق )  استمارة   بعمل  , وقام الباحثان (9ملحق )  التدريس

 
 ( سنه. 15حاصلين على الدكتوراه لمده ال تقل )  *
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( درجه وتم اخذ 10من )  المهارة  أداءدرجه على أن يكون مجموع مستوى    2.5درجه كل جزء من  
 .الدرجةمتوسط 

 ( 10برمجيه التعلم النشط :ملحق ) •
 :االستطالعية  الدراسةرابعًا : 

من مجتمع  ( طالب  20)مها  واق  والتي  االستطالعية  المجموعةعلى    االستطالعية  الدراسة  أجراءتم  
  الى الخميس   3/11/2019من االحد الموافق    الفترة وذلك فى    األساسية،البحث من خارج عينه البحث  

  -الى : الدراسةوتهدف هذه  م2019/ 7/11الموافق  
 المستخدمة  واألجهزةالتأكد من صالحيه األدوات  •
 الوحدات وزمن كل وحدهتحديد مده وعدد  •
 والثبات( الصدق) العلميةامالت المع إيجاد  •
 قد تواجه الباحثان عند تنفيذ تجربه البحث  التيالتعرف على الصعوبات  •

 : االستطالعية الدراسةنتائج 
 المستخدمة  واألجهزة األدوات تم التأكد من صالحيه  •
 التجربة قد تواجه الباحثان أثناء تنفيذ  التيالتعرف على الصعوبات  •
 لعينه البحث. المستخدمة واالختبارات  ييسالمقاالتأكد من مناسبه  •
 الصدق والثبات() العلميةالتحقق من المعامالت  •
 ة التجريبي للمجموعةمالئمه البرنامج  •
 - البحث: قيد  المقاييس لالختبارات المعامالت العلمية  •

 ب الصدقحسا
  طالعية االست  العينةقيد البحث على    االختبارات قاما الباحثان بحساب معامل الصدق بتطبيق   

( , المميزةغير    العينة)  األساسية( طالب من مجتمع البحث ومن خارج عينه البحث  20قوامها )  التي
( يوضح  5رقم )  والجداول  بالكلية  الرياضية( طالب من المشتركين فى الفرق  20وقوامها )  المميزة  والعينة
 ذلك. 
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 ( 5جدول )
 فى أختارات العمليات العقليه قيد البحث المميزةغير والمجموعة  المميزة المجموعةدالله الفروق بين 

 20=  2=ن1ن

 2.02قيمه ت الجدوليه  = 
المجموعتين لصالح المجموعه المميزه مما    احصائيا بينيتضح من الجدول وجود فروق داله  

 يشير الى صدق االختبارات 
 حساب الثبات

قاما الباحثان بحساب معامل الثبات ألختيارات العمليات العقلية قيد البحث عن طريق تطبيق  
بين على العينه االستطالعيه ايجاد معامل االرتباط البسيط     Test- Retestاألختيار واعاده تطبيقه  

 ( يوضح ذلك.6نتائج التطبيقين و جدول )
 ( 6جدول )

 عقليه  قيد البحث معامل الثبات ألختبارات العمليات ال
 20ن= 

 الدالله  معامل االرتباط ووحده القياس /   المتغيرات

راك
ألد

ا
 

 

 االدراك الحسى حركى )درجه( 
 ادارك االتجاه )درجه(
 إدراك المسافه )درجه( 

0.82 
0.85 
0.92 

 دال 
 ل دا

 دال 

 التصور العقلى )درجه(
 تركيز االنتباه )درجه( 

 االستجابه الحركيه )درجه( 

0.84 
0.76 
0.85 

 دال 
 دال 
 دال 

 0.44=   0.05قيمه معامل االرتباط عند 

 ووحده القياس المتغيرات
قيمة )ت(   المجموعة غير مميزه  المجموعة المميزه

 ع م 1ع م المحسوبه

راك 
األد

 
 االدراك الحسى حركى )درجه(   

 ادارك االتجاه )درجه(
 إدراك المسافه )درجه( 

6.04 
12.84 
5.16 

0.27 
0.42 
0.66 

5.14 
12.11 
4.32 

0.87 
0.96 
0.74 

6.0 
4.29 
5.25 

 التصور العقلى )درجه(
 تركيز االنتباه )درجه( 

 االستجابه الحركيه )درجه( 

15.22 
15.16 
6.54 

0.72 
0.83 
0.96 

14.10 
13.86 
7.15 

0.77 
0.85 
0.65 

6.59 
6.84 
3.21 
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, فى أختبارات العمليات العقليه  0.05( وجود عالقه ارتباطيه داله عند  6يتضح من الجدول )
 لمتغيرات لها معامل ثبات عالى قيد البحث , مما يشير الى أن هذه ا

 ( 7البرنامج المقترح : ملحق ) -خامسًا:
تناولت  قاما   التى  السابقه  والدراسات  العلميه  المراجع  من  العديد  على  االطالع  على  الباحثان 

تصميم برنامج تعليمى باستخدام  التعلم النشط والعصف الذهنى وقد اتفقوا على ان خطوات البرنامج  
 - كاألتى:

يهدف الى معرفه تأثير التعلم النشط والعصف الذهنى على العمليات    - ف من البرنامج:الهد  -1
 العقليه قيد البحث ومستوى اداء سباحه الزحف على الظهر.

 - : راعا الباحثان عند وضع البرنامج االسس األتيه: اسس وضع البرنامج -2

 مراعاه عامل األمن والسالمه  •
 مراعاه الفروق الفرديه  •
 لسهل للصعب التدرج  من ا •
 تميز البرنامج بالمرونه عند التنفيذ أن ي •
 مراعاه مبدا التنوع فى الرنامج  •

 طوات وضع البرنامج خ -3
وزمن    أسابيع  ثمانية (  8قاما الباحثان بتحديد عدد الوحدات التدريبي بواقع وحدتين في السبوع ولمده )

 - تى :كاأل اليومية بيةالتدري الوحدة إجزاء( ق وقاما بتقسيم 90) اليومية التدريبة الوحدة
 ق  10العام :  البدني واألعداد اإلحماء - أ 

الجسم )رقبه    إجزاءلمختلف    والمتنوعة  البسيطة ويحتوى هذا الجزء على مجموعه من التدريبات  
البحث    لمجموعتي رجلين( وبهدف هذا الجزء الى تهئيه الجسم للعمل وهو موحد    – جذع    –ذراعين    –

 . والضابطة التجريبي
 ( ق : الهدف منه تمهيد اجزاء الجسم لتحمل اعباء التدريبات الخاصه 15نى خاص مدته )اعداد بد  -ب
 ( ق . 60الجزء الريئسى ومدته )  -ج

ويعتبر    التقليديوالبرنامج    التجريبي  المجموعةبرنامج البحث على    الجزء الخاص بتطبيق وهو  
. والجدول    أجلهرنامج من  حيث أنه يحقق الهدف الذى وضع الب  التدريبة  الوحدةأهم جزء من محتوى  

   -يوضح محتوى هذا الجزء: التالي
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 ( 7جدول )
 والضابطة التجريبيةلمجموعته البحث  الرئيسيتنفيذ الجزء   أسلوب

 المحتوي  الزمن 
 (7ملحق) المجموعه التجريبيه (8ملحق ) المجموعه الضابطه

الجزء الرئيس ويشتمل علي تعلم  ق 60
مهاره البحث سباحه الزحف على 

 الظهر

 الجزء الرئيس وينقسم الى
 (ق 10مشاهده برمجيه التعلم النشط ) -
 ( ق 25تعلم مهاره سياحه الزحف على الظهر )-
 ( ق  25حله العصف الذهنى )اجراء -

 ( ق 5الختام ) مده التهدئه(: مدته )  -د 
 لتهدئةوامن خالل تدريبات االسترخاء    الطبيعية عوده الطالب الى حالتهم    إلىوبهدف هذا الجزء  

 مع تدريبات لتنظيم التنفس.

   -:األساسيةالبحث  تجربهسادسًا : تنفيذ 
 القبليةالقياسات 

 / 10الموافق    االحد حتى    9/11/2019الموافق    السبت يوم    القبليةقاما الباحثان بإجراء القياسات  
يد البحث ق  العقليةالعمليات    اختبارات لكل من    والضابطة  التجريبيةالبحث    مجموعتيعلى    2019/ 11

 (. 4, 3وسباحه الزحف على الظهر وتم عمل تكافؤ بين المجموعتين كما فى جدول )
   -:األساسية التجربة

  المجموعة ( على  8ملحق )  الذهنيتم تطبيق البرنامج المقترح باستخدام التعلم النشط والعصف  
  االتنين وذلك ابتداء من    يةكلبالالمتبع    التقليديتم تطبيق البرنامج    الضابطة   المجموعة, اما  التجريبية
البحث    لمجموعتي م, وقام الباحث بالتدريس  2/1/2019  يوم الخميسم حتي  11/11/2019الموافق  

 (ق 90التدربيه اليوميه )  الوحدةوزمن  أسبوعيابواقع مرتان  أسابيععلى مدى ثمانيه 
  -البعديه: تالقياسا 

القياسات   بإجراء  الباحثان  يوم    البعديةقاما  يوم  4/1/2019الموافق    السبت من  الى    االحد م 
م لجميع المتغيرات قيد البحث . مع مراعاه توافر نفس الظروف وشروط التطبيق  1/2019/  5الموافق  

 . القبليةالتى تم اتباعها فى القياسات 
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   -:اإلحصائيةسابعُا : المعالجات 
معامل    –الوسيط    –  المعياري االنحراف    –  الحسابيالمتوسط    -تم استخدام المعالجات االتيه:

 )ت( . معامل االرتباط. اختبار –االلتواء 
 - عرض ومناقشه النتائج:

 - اوأل عرض نتائج البحث :
 (.10,  9, 8فيما يلى عرض نتائج البحث فى الجداول )

 ( 8جدول )
 القياسين القبلى والبعدى للمجموعه الضابطه فى اختبارات العمليات دالله الفروق بين 

 سباحه الزحف على الظهرالعقليه و 

  50ن = 

 2.02=   0.5قيمة ت الجدوليه عند 
الجد  داله  يتضح من  القياس  إحصائيا ول وجود فروق  في    الضابطة   للمجموعة  والبعدين  يبين 

 . البعديالمتغيرات قيد البحث لصالح القياس 
  

متوسط القياس   المتغيرات 
 القبلى

متوسط القياس  
 البعدى 

الفرق بين  
 المتوسطين

انحراف  
 الفروق 

قيمه )ت(  
 المحسوبه

راك 
األد

 
  

 االدراك الحسى حركى 
 ادارك االتجاه
 إدراك المسافه 

5.33 
12.42 
4.45 

6.42 
13.66 
5.52 

1.09 
1.24 
1.07 

0.84 
0.77 
0.12 

9.08 
11.27 
8.23 

 التصور العقلى 
 تركيز االنتباه 

 االستجابه الحركيه 

14.11 
13.22 
7.15 

15.22 
14.13 
6.12 

1.11 
0.91 
1.03 

0.73 
0.14 
0.83 

11.10 
7.0 
8.58 

 20.33 0.87 2.44 5.44 3.0 الزحف على الظهرمستوى أداء سباحه 
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 ( 9جدول )
فى اختبارات العمليات العقلية وسباحه  التجريبية للمجموعة والبعدي القبليدالله الفروق بين القياسين 

 الزحف على الظهر 
 50ن = 

داله   الجدول وجود فروق  في    الضابطة   للمجموعة  والبعدي  القياسين بين    إحصائيا يتضح من 
 حث لصالح القياس البعدى. المتغيرات قيد الب

 ( 10جدول )
 اختبارات العمليات العقلية   لمجموعتي البحث التجريبيه والضابطه البعدييندالله الفروق بين القياسين 

 وسباحه الزحف على الظهر 
 50=  2=ن1ن

متوسط  المتغيرات 
 اس القبلى القي

 متوسط
 البعدى  القياس

الفرق بين  
 المتوسطين 

انحراف  
 الفروق 

قيمه )ت(  
 المحسوبه

راك 
األد

 
  

 االدراك الحسى حركى 
 ادارك االتجاه
 إدراك المسافه 

5.43 
12.33 
4.21 

8.33 
15.32 
7.44 

2.90 
2.99 
3.23 

0.86 
0.94 
0.93 

24.17 
23.0 
24.85 

 التصور العقلى 
 تركيز االنتباه 

 الحركية  ابةاالستج

14.21 
13.18 
7.17 

16.86 
15.33 
5.11 

2.65 
2.15 
2.06 

0.87 
0.92 
0.93 

22.08 
16.54 
15.85 

 38.91 0.77 4.28 7.53 3.25 مستوى أداء سباحه الزحف على الظهر )د(

قيمه )ت(   المجموعه التجريبيه المجموعه الضابطه المتغيرات 
 ع م ع م المحسوبه

راك 
األد

 
  

 ك الحسى حركى االدرا
 ادارك االتجاه
 إدراك المسافه 

6.42 
13.66 
5.52 

0.86 
0.71 
0.65 

8.33 
15.32 
7.44 

0.77 
0.93 
0.77 

15.92 
13.83 
19.20 

 التصور العقلى 
 تركيز االنتباه 

 االستجابه الحركيه 

15.22 
14.13 
6.12 

0.86 
0.73 
0.92 

16.86 
15.33 
5.11 

0.75 
0.83 
0.94 

13.67 
8.91 
7.77 

 19.0 0.77 7.53 0.73 5.44 أداء سباحه الزحف على الظهر )د(مستوى 
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احصائيا بين القياسين والبعديين لمجموعتى البحث الضابطه  يتضح من الجدول وجود فروق داله  
لصالح  الظهر  على  الزحف  سباحه  ومستوى  البحث  قيد  العقليه  العمليات  اختبارات  فى  والتجريبيه 

 المجموعة التجريبيه. 
 اقشه نتائج البحث ثانيا : من

فى ضوء أهداف وفروض البحث من واقع النتائج التى توصل اليها ومن خالل معالجتها إحصائيا  
   -توصل الباحثان الى مناقشه النتائج وتحليلها على النحو التالى :

للمجموعة    والبعدية   القبليةبين القياسات    إحصائيا( وجود فروق داله  8يتضح من جدول رقم )
 .البعديةقيد البحث وسباحه الزحف على الظهر لصالح القياسات  العقليةالعمليات  فى الضابطة

قيد البحث ومستوى أداء سباحه الزحف على الظهر    العقلية ويعوز الباحثان التحسن فى العمليات  
ا المطلوب تعلمه  للمهارة العمليوأداء النموذج  اللفظيالتى تعتمد على الشرح  التقليدية الطريقةالى أن 

تقديم على  التدريبات     تعتمد  من  المركب   المتدرجةمجموعه  الى  البسيط  ومن  للصعب  السهل  من 
من الطالب وتصحيح األخطاء والتوجيه من قبل المعلم مما يؤدى الى التعلم    للمهارة وممارسه تكراريه  

  الي وبالت قيد البحث    ةالعقليعلى العمليات    إيجابياومن ثم تؤثر    للمهارة بصوره سليمه مطابقه لألداء الفنى  
 تحسن االداء لمهاره سباحه الزحف على الظهر.

هذه   ")  النتيجةوتتفق  سعد  الشيماء   " من  كل  دراسه  نتائج  )2003مع  مروه 11(   "  ,  )
(,  6()2008(, " اكرام فأفون " )2005( )35" )   Nonis(, دراسه " نونيس  30( )2004عبدالنبى")

( , "  12()2010( , " باسم عبدالعظيم") 8م( )2010لطفى" )  (, " ايمان16( )2009" راند فتحى" ) 
( ودراسه  2013 ()38" )   Wilke(, " ويكله   17()2013(," رضا محمد ")3()2013احمد السيد")

( على  أن طريقه الشرح والنموذج لها  9( )2017( " الشيماء عبد اللطيف")1() 2014ابراهيم السيد )
المهارات    إيجابيا تأثيرا   تعلم  الطالب  ألساسيةافى  الى زياده مستوى  تؤدى   للممارسة  نتيجة , وكذلك 
 المتكرر واالسترجاع المباشر للمعلومات  أثناء عمليه التعلم.  واإلداء

أو كلى يؤدى الى تقدم وتحسين   جزئيكما يضيف الباحثان أن تكرار مراحل األداء سواء بشكل  
الفعال    السباحة  األداء فى تدريب الطالب على التحكم فى االداء الزحف على الظهر, حيث الدور 

تقليل  األخطاء   الجيد مما يساعد على  الم  الشائعةالحركي  الجهد   فى وقت   واالقتصاد زول  بوتقليل 
 فى تحقيق األهداف. السابقة التعليميةالى دور المعلم فى استخدام الخبرات  باإلضافةالتعليم  

  القبلي بين القياسين    إحصائيافروق داله    والذى ينص على " توجد   األولوبذلك يتحقق الفرض  
 قيد البحث وسباحه الزحف على الظهر. العقلية فى كل من العمليات  الضابطة  للمجموعة والبعدي
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 للمجموعة  والبعدي  القبليبين القياسين    إحصائيا(وجود فروق داله  9يتضح من الجدول رقم )
 .البعديحه الزحف على الظهر لصالح القياس قيد البحث وسبا العقليةالتجريبية فى كل من العمليات 

التأثير   النتائج الى  التعلم    ة استراتيجيللبرنامج المقترح المستخدم    اإليجابي ويرجع الباحثان هذه 
لمهاره   الفنيةللمراحل  المثالي,حيث تم استخدام برمجيه تعليمية توضح األداء  الذهنيالنشط والعصف 

الى مساعده    باإلضافةفى التعلم    والمتعة  واألثارةجو التشويق    سباحه الزحف على الظهر مما أضاف
ونشط   فعال  بشكل  يعملوا   وجعلهم  التعلم  مسئوليه  تحمل  فى  جلسات    افةباإلضالطالب  مزايا  الى 

  باختصار قيد البحث    بالمهارة  المرتبطةالتى تم  من خالله عرض المعارف والمعلومات    الذهنيالعصف  
ف ومشكالت تعليميه حقيقيه يقوم  الطالب سجلها من خالل خبرات حياتيه  ووضوح مع التدعيم بمواق

من أفكار    واالستفادةأفكار جديده    وإنتاجفى التفكير    الحريةالى توفير المزيد من    باإلضافةموجوده لديه  
العمليات العقلية قيد  على    إيجابياألخرين وتطويرها والتى  استفاد منها الطالب وأنعكس ذلك بشكل  

 تحسين مستوى اداء سباحه الزحف على الظهر.  وبالتاليبحث ال
يمكن تطبيقها فى    األفكار م( أن الطالب فى حاجه الى تعلم وأن  2001ويرى " فتحى رزق " )

فانهم يعلمون أن المعلومات يمكن النظر    مختلفةمواقف جديده وألن الطالب يقدمون حقائق  وتفسيرات  
وتحث على    الجماعيصفيه تركز على التعلم    بيئةإال فى    يحدث ال  ولكن     مختلفة   نواحي  من  الهيا

مناسبًا     المشاركة دوا  يخلق  البعض  بعضهم  وتشجيع  الطالب  بين  األفكار   لالستفادةفالتعاون  من 
 ( 124: 20وتسهيل عمليه اكتساب الخبرات )

استخدام   أن  الباحثان  وال  استراتيجيةويصنف  النشط  الوس  الذهنيعصف  التعلم  أفضل  ائل من 
التعليمية الحديثة حيث يساعد الطالب على تكوين اإلدراك الواضح السليم لكل مرحله من مراحل األداء  

التعلم    أنواعأفضل     فهي  المباشرةالمهارى لسباحه الزحف على الظهر وذلك عن طريق الخبرات الحسيه  
  واالستجابة   االنتباهتركيز  وكذلك تساعد على تحسين    والمسافةتساعد على ادراك المكان واالتجاه    التي

  استراتيجية تحسين مستوى األداء , فاستخدام    وبالتاليقيد البحث    للمهارة   الحركي والتصور    الحركية
بين    الفرديةأمرله قيمه فهذا يساعد على نجاح العمل ويراعى الفروق    الذهنيالتعلم النشط والعصف  

الطالب من    إشباعوكذلك الحرص على    والنفسية  البدنيةاعان اجتياحاتهم  مر   الطالب, وكذلك حاجه 
 بالدرس للطالب. والسالمةوالنشاط وتوفير عامل األمن   الحركة

يقبل    مختلفة ( الى أن استخدام المعلم ألساليب تعلم  36()2005وتوصل " مورغان وأخرون " )
والعمل على    ةالممارسز الطالب مما يعمل على زياده دافعيه الطالب علي  على زياده قدرته على تحفي

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 177 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

حيث قاما الباحثان بزياده تحفيزيهم على    التجريبية  المجموعةمع    ما حدث تحسن مستوى األداء وهذا  
 . المثالي لألداءوالوصول  اإليجابية الممارسة

( سعد"  الشيماء   " من  كل  دراسه  نتائج  مع  النتائج  هذه  عبد 11()2003وتتفق  (,"مروه 
"نونيس  30() 2004النبى") دراسه   ,)Nonis ("2005( مأمون") 35(  "اكرام  (,"راندا  6()2008(, 
")16()2009فتحى") لطفى  ايمان   " العظيم")8() 2010(,  عبد  باسم   " "احمد 12() 2010(,   ,)
براهيم  ( , و دراسه " ا 2013()38" )   Wilke(," ويلكه  17()2013(, "رضا محمد")3()2013السيد")
) 1()2014السيد") عبداللطيف  الشيماء   "  ,)2017()2018(  )9 ( المجموعة 10(  تفوق  على    )

قيد البحث وسباحه الزحف على    العقليةفى العمليات    القبليعن القياس    البعديفى القياس    التجريبية
 الظهر.

  القبلي ين   بين القياس   إحصائياالذى ينص على " توجد فروق داله    الثاني وبذلك يتحقق الفرص  
 قيد البحث وسباحه الزحف على الظهر. العقلية ات فى كل من العملي التجريبية  للمجموعة والبعدي

البحث   لمجموعتي البعديين القياسينبين  إحصائيا( وجود فروق داله 10يتضح من جدول رقم )
العمليات    والضابطة  التجريبية من  كل  لصالح    العقليةفي  الظهر  على  الزحف  وسباحه  البحث  قيد 

 . التجريبيةالمجموعة 
الذ  التقدم  الباحثان  القياسات  ويقرر  في  لصالح    لمجموعتي  البعديةى حدث    المجموعة البحث 

مما أدى الي   الذهنيالتعلم النشط والعصف    أسلوب في المتغيرات قيد البحث الى استخدام    التجريبية
بما    والمركبة  البسيطةمن المعلومات    متعددة  أنماطوتقديم خيارات من    مشاركه بين الطالب والمعلم 

التطبيق واكتساب  يتمشى مع الطالب , كم التعليم, والمرتبط معها فى  تدرج خطوات  يغفل  لم  أنه  ا 
المعارف   تميزت    المرتبطة الطالب   كما  المهارى,  ألثاره    بالتحدي  البرمجيةباألداء  الطالب  لقدرات 

  واإلبداعية   التقليدية  األنشطةق الهدف , كما ساعدت على تحريك الخيال للطالب فى  دوافعهم, لتحقي
, وتوافق برامجه مع    والمتعة  واالستثارةالى عناصر التشوق    باإلضافةي تثبيت المعلومات  والعمل عل

العرض    الدراسيالمقرر   فى  األلى  الحاسب  تسلسلها    للمهارة  المرئيواستخدام  تعليمها  في خطوات 
الذى   الذهنيلدي الطالب , كما أن استخدام العصف    الراجعة  التغذيةفي األداء مما حفز    ركيالح

لها بطريقه منظمه    المنطقي الى مشكالت ومهارات صغيره فى ضوء التسلسل    المهارة تميز بتقسيم  ي
  وبالتالي قابله للتطبيق ,    متعددةبطريقه مباشره فى شكل أفكار   األساسيةوربطها بالمعلومات    ومتتابعة

التعلم النشط والعصف   م كل جزء  معا يساعد الطالب على التركيز وتفه  الذهني يتضح أن استخدام 
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  للمتعة قيد البحث, كما أنها تمثل مجاًل  للمهارة الفنية وتعلمه بسهوله وإدراك التسلسل الصحيح للماحل 
 أثناء العملية التعليمية. الرتابةير لكل من المتعلم والمعلم وتبعدهم عن الملل و فى العمل والتفك

(," ويكله 2009(" ورندا فتحى")2008مع أشار اليه كل من " أكرام مأمون " )  النتيجةوتتفق هذه  
Wilke  ( "2013( " ابراهيم السيد " , )على  2018(, ) 2017( والشيماء عبداللطيف ) 2014 ) ضرورة  
  الذاتية وسرعته    التحصيليةأثناء التعلم وفقا لقدراته    إيجابيتعلم نشط فيقوم فيها الطالب بدور    بيئة  توفير

النش  التعلم  استخدام  أن  التعلم حيث وجد  والعصف  فى  التعلم    الذهنيط  فى  المهارات    وإتقان تساعد 
 الطالب. إيجابيهوزياده   المختلفةفى الرياضات  األساسية

بين القياسين البعدين    إحصائيالثالث الذى ينص على " توجد فروق داله  وبذلك يتحقق الفرض ا
احه الزحف على  قيد البحث سب   العقلية فى كل من العمليات    والضابطة   التجريبي البحث    لمجموعتي 

 " التجريبية المجموعةالظهر لصالح 

 -االستخالصات والتوصيات: 
 -أوال: االستخالصات :

 - وفروضه وفى حدود عينه البحث أمكن توصل الباحثان الى ما يلى : في ضوء أهداف البحث 
بحث قيد ال  العقليةعلى العمليات    إيجابيايؤثر    الذهنيالتعلم النشط والعصف    استراتيجيةاستخدام   -1

 التجريبية.  للمجموعةوسياحه الزحف على الظهر  
قيد    العقليةالعمليات  على    إيجابيا المتبع فى تدريس سباحه الزحف على الظهر يؤثر    األسلوب  -2

 . الضابطة للمجموعةالبحث وسباحه الزحف على الظهر 
دين فى  فى دالله الفروق بين القياسين البع  الضابطةتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة   -3

 قيد البحث وسباحه الزحف على الظهر.  العقليةالعمليات 

   -ثانيا : التوصيات:
 .السباحةفى  األساسيةلتعلم المهارات  الذهنيالتعلم النشط والعصف  استراتيجيةاستخدام  -1
 فى رياضات اخرى.  الذهنيالتعلم النشط والعصف  استراتيجيةاستخدام  -2
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 لمراجع ا
م( : " تأثير التعلم النشط على التحصيل المعرفى ومستوى أداء بعض 2014على )  ابراهيم السيد  -1

االساسيه فى كره القدم بدرس التربية الرياضية , رساله ماجستير غير منشوره , كليه  المهارات  
 التربية الرياضية بنين , جامعة الزقازيق.

ه الفريق الرياضى", دار الفكر  م(" سيكلولوجي2001احمد أمين فوزى , وطارق محمد بدر الدين )  -2
 العربى , القاهر.

(:" تأثير استخدام اسلوب التدريس العالجى تعلم السباحه لدى الطالب  2013احمد السيد الحبشى ) -3
 ة للبنين , جامعة بنها. ذوى صعوبات التعلم" , رساله ماجستير غير منشوره كليه التربية الرياضي

 احه , دار الفكر العربى , القاهره.  م(: تعلم السب1998اسامه كامل راتب )  -4
 م( : " تدريب المهارات النفسيه", دار الفكر العربى , القاهره.2000اسامه كامل راتب )   -5
م(:" تاثير استخدام اسلوب العصف الذهنى على تعلم بعض مهارات 2008أكرام كمال مأمون ) -6
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