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  ملخص

ى على التعرف إلى  ھدفت ھذه الدراسة ا المعلومات واالتصاالت عل أثر استخدام تكنولوجي
ر ى الظھ استخدم  .كل من مستوى األداء المھاري والمتغيرات الكيناماتيكية في سباحة الزحف عل

باحة  ة الرياضية في مساق الس ة التربي الباحثان المنھج التجريبي على عينة الدراسة من طلبة كلي
ى مجموع ،طالبا) ٢٦(أفراد عينة الدراسة  عدد بلغ .نيةاألردفي الجامعة ) ٢( يمھم إل  تين؛تم تقس

ددھم  ابطة وع ددھم ) ١٣(ض ة وع ة تجريبي رى مجموع ا و). ١٣(وأخ تخدام تكنولوجي م اس ت
وب،  از الحاس منت جھ ة تض ة مقترح يلة تكنولوجي الل وس ن خ االت م ات واالتص المعلوم

ى واالنترنت، وذلك بتزويد المجموعة الضابطة ب باحة الزحف عل ة محوسبة في س رامج تعليمي ب
م باستخدام االنترنت  ة عن أدائھ راد المجموعة التجريبي الظھر، وتقديم تغذية راجعة بصرية ألف

تن وذلك بتصويرھم تحت الماء بكاميراتين، وفوق الماء بكاميرا واحدة افة األداء، واس ج طول مس
ً بالغ اً تصاالت أثرالباحثان أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واال ى  ا باحة الزحف عل م س في تعل

ة والمجموعة الضابطة في  راد المجموعة التجريبي الظھر؛ حيث وجد فروقا دالة إحصائيا بين أف
ان  ا وجد الباحث ة، كم األداء المھاري في سباحة الزحف على الظھر ولصالح المجموعة التجريبي

ً فروق راد المجموعة دالة إحصائيا في المتغيرات الكيناماتي ا ين أف كية لسباحة الزحف على الظھر ب
 .التجريبية والمجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية

  . تكنولوجيا التعليم، التغذية الراجعة، سباحة الزحف على الظھر :الكلمات الدالة
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Abstract 

This study aimed at identifying the effect of using information and 
communication technology on both; technical performance level and 
some of kinematic variables in backstroke swimming. The sample of the 
study consisted of (26) students were assigned equally to two groups; an 
experimental group and a control group. To achieve the objective of this 
study the researchers using the information and communication 
technology through technological means included a computer and the 
Internet to provide the control group educational programs on computer 
at the backstroke swimming and provide visual feedback to members of 
the experimental group about their performance using the Internet, two 
cameras photographed underwater, and another camera above water, a 
long the performance distance.  Results of the study showed a significant 
effect of using information and  communication technology in backstroke 
swimming learning; it was found statistically significant differences 
between  the experimental group and control group in performance skills 
in backstroke and for benefit of the members of the experimental group, 
also the researchers found significant differences between the 
experimental group and the control group in kinematic variables in  back- 
stroke swimming in favor of the experimental group. 

  
  وأھمية الدراسةالمقدمة 

ة في تية التي أحدثإن النقلة المجتمع ة تربوي ا إال نقل ا ھي في جوھرھ ات، م ھا تقنية المعلوم
أھم مصدر من  ة ك رز المعرف ة تب ة والمادي ة المصادر الطبيعي وارى أھمي المقام األول، فعندما تت
ا ا وتوظيف ة إنتاج وارد البشرية  المتمحورة حول المعرف ة الم  ،مصادر القوة، وتصبح عملية تنمي

ى  ھي العامل الحاسم في تحديد مستقبل المجتمع، وھكذا تتداخل  التنمية و التربية إلى حد يصل إل
د أن  دا، بع تثمارات  عائ ر االس شبه الترادف، وأصبح االستثمار في مجال التربية والتعليم ھو أكث

وأت  ر"تب ات " صناعة البش ا المعلوم ي عصر  تكنولوجي م الصناعات ف فتھا أھ رم بص ة الھ قم
  ).٦٧ص ،١٩٩٤علي،  نبيل(واالتصاالت 

ادة  ،الھدف الرئيسي من التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إن يكمن في  إع
ه صياغة فكر المتعلم  اعوتوجيھ م واإلقن ار والفھ داع واالبتك ذاتي واإلب ى البحث ال درة ، إل مع الق

تظم والمن ر المن ة التفكي ى طريق د عل يعلى تكوين شخصية علمية ومنتجة تعتم ى  ،طق ادرة عل وق
ول اد الحل كالت وإيج ل المش رى  .ح ا ي ن ھن ول(وم رون زغل تعلم ) ١٧ص ٢٠٠١ ،وآخ أن ال

زة  تخدام أجھ رد اس ر مج ع األم ي واق ي ف االت ال يعن ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي باس
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ة، أي  ماوأدوات حديثة ومتطورة بقدر  تعني في األصل طريقة في التفكير لوضع منظومة تعليمي
تباع منھج محدد، وطريقة العمل تسير في تسلسل واضح انھا تعتمد اعتماًدا كامال على أسلوب أ

ق  تعلم لتحقي ات ال ا وفق نظري دمھا التكنولوجي ي تق ات الت المعالم ومنظم وتستخدم فيه كل اإلمكان
ائل  ة والوس ادر المعرف تخدام مص ة اس ي كيفي تعلم ف رة الم ادة خب ع زي رامج، م ذه الب داف ھ أھ

تعلم االيجابي المستھدف كافة كنولوجية المساعدة الت ذا ھو ال ة بنفسه، وھ ى المعلوم لكي يصل إل
ة دات الحديث تخدام اآلالت والمع وجي باس ار التكنول رد اإلبھ يس مج ا  ول وير التكنولوجي ن تط . م

اط(ويضيف  ات ) ٣٤ص ،٢٠٠٤، الخي ا المعلوم تخدام تكنولوجي تعلم باس داف ال ق أھ ه ولتحقي أن
عالبد من إعداد جيل جديد من المتعلمين يستطيع أن يتعامل  ،التواالتصا ة  م ا الحديث التكنولوجي

كويستخدمھا  د من أن  ،من خالل لغة العصر أال وھي التعلم التكنولوجي، ومن أجل تحقيق ذل الب
ة ة التعليمي تعلم ،يصبح التعلم التكنولوجي طابًعا مميًزا للعملي  من الحفظ ،بحيث تتحول النظرة لل

ين ة ،والتلق ى الممارسة والتجرب تعلم ،إل ا الم ايش معھ اق  ،ويتع ى آف ا إل ا منطلقً تعلم من خاللھ وي
ى  ،جديدة في حل المشكالت ي عل تظم المبن م البحث العلمي المن رات وتعل من خالل اكتساب الخب
  .فقط وليس حفظھا، آلية البحث عن المعلومات

ه من األ تعلم وبخاصة الحركات ويأخذ الجانب العملي أھمية كبيرة كون مور الصعبة في ال
داخلھا ون،( الرياضية نظرا لكثرة مفرداتھا وت ذا ف ،)٢٩ص ،١٩٩٤ خي ر من البحوث إل ن الكثي

ين في تطوير  ،في ھذا المجال أخذت على عاتقھا االھتمام بإعداد برامج تعليمية لمساعدة المتعلم
التي يصعب تعلمھا بسھولة، إذ يلعب  ،لمعقدةأعدت للحركات ا ،ھذه البرامج إن و. إمكاناتھم ذاتيا

ات ذه الحرك ل ھ م مث ا في تعل ا . عامل المتعة والتشويق التي يوفرھا ھذا النوع من التعلم أساس كم
ديم األفضل  ات لأن قدرة الحاسوب في ھذا المجال ذات كفاءة عالية في تق ذه البرمجي ل ھ كون مث

ي تساعد تختزل الزمن وتوفر الجھد والمادة، وھي بھذا  تكون متميزة على غيرھا من الوسائل الت
اد أساس  ،من ھنا تبرز أھمية الدراسة) ١٠٤ص ،٢٠٠٦، أحمد(في عملية التعلم ة إيج في محاول

ات واالتصاالت  ا المعلوم تخدام دور تكنولوجي مولي الس ا ش باحة وتفعيلتھ ارات الس م مھ ي تعل ف
  .  الزحف على الظھروتحديدا سباحة 

  
  مشكلة الدراسة

دم ا تق وء م ي ض ول  ،ف ه ح م طرح ا ت الل م ن خ االت وم ات واالتص ا المعلوم  تكنولوجي
ود حصيلة ھي التعليمية وبما أن العملية ،بمفرداته ة جھ ل من مبذول ر عدد قب  الدارسين من كبي

والمخرجات  ،من خالل جودة األداء التدريسي ،وتطويره مستوى التعليم رفع أجل منوالباحثين، 
االتصاالت وفي غياب دور تكنولوجيا المعلومات  ،تبرز مشكلة الدراسة ،اءة وفاعليةالتعليمية بكف

وذلك ضمن الخطة الدراسية الرسمية  حيث أن  ،في تعليم السباحة لطالب كلية التربية الرياضية
ذي ينھي  ب ال اقالطال ة  )٢( مس ن الحصيلة المعرفي افي م در الك ك الق د أن يمتل باحة الب ي الس ف

باحة مية المرتبطة بنتائج يوالتقيوالمھارية  راألداء المھاري في س ى الظھ ا  ،الزحف عل حيث أنھ
وع عدمفإن ھناك كذلك . مدرجة ضمن الخطة الدراسية لھذا المستوى ة  وضوح ن ة الراجع التغذي

وجي يط التكنول تخدام الوس ة الس ر مالئم ذي ح. األكث احثينا دوال كلة  بالب ذه المش ار ھ ى اختي إل
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و ا ة ھ ھا البحثي ى رأس ة وعل ة الحديث ائل التكنولوجي تخدام الوس دم اس ل وع ح ب نقص الواض ل
كوسيلة تعليمية تسھم في تحسين )  االنترنت( من تكنولوجيا االتصاالت به وما يرتبط ،الحاسوب

يم, كفاءة التعليم ع مراحل التعل دخل في جمي اج  ،استخداما محوريا ي زل كجزء من المنھ وال يخت
ارات وھي أن  تميزھا إضافة إلى أن السباحة لھا خصوصية. ةالتعليمي في السباح اقي المھ عن ب

أ في  معظم أجزاء الحركة يتم داخل الماء خصوصا األجزاء الرئيسية للحركة و وجد خط ى ل فحت
ة بشكل  دم وضوح الرؤي ك لع أ وذل د سبب الخط م تحدي ى المعل أداء المتعلم لكان من الصعب عل

اء ال يكفي إلعطاء صورة واضحة ن استخدام اإوبالتالي ف ،كاف لتصوير من خارج سطح الم
وبالتالي ال يحقق الفوائد المرجوة من استخدام نموذج األداء  ،لمراحل األداء الحركي بشكل كامل

كما أن ھناك اقتصار على استخدام التصوير تحت الماء كوسيلة من أجل التحليل الحركي , الذاتي
دم ت ة وع رات الكيناماتيكي ة للمتغي دم العملي يلة لتخ ذه الوس ع ھ ة(طوي ة-التعليمي تعلم ) التعلمي وال

  .   الحركي في مجال السباحة
  

  الدراسات السابقة

التعرف إلى أثر تدريب المدرك الحسي  بھدفدراسة  )٢٠٠٨ الكيالني، والكيالني،(أجرى 
باحة ة في الس زمن( على بعض المتغيرات الكيناماتيكي دل ال ردد ،عدد الضربات ،مع  ،الضربة ت

معدل السرعة، مسافة االنحراف عن الوسط في نھاية كل ثلث من  ،معامل الفعالية ،طول الضربة
باحة ة للس ة الھدف ) المسبح، والمسافة الفعلي د رؤي ة و بع اب المدرك البصري دون رؤي د غي عن

باحة الصدر: بثالثة أنواع من السباحة ر، وس ى الظھ غ عد. الزحف على البطن، والزحف عل د بل
ة  ة الدراس راد عين بّاحة ١٦أف بّاحاً وس ارھم  ،س م اختي ي ت وطني األردن بّاحي المنتخب ال ن س م
ً إيجابي اً أن لبرنامج تدريب المدركات الحسية أثر ،ج الباحثانتبالطريقة العمدية واستن في تحسين  ا

الھدف  قيم بعض المتغيّرات الكيناماتيكية في السباحة في حالة حجب المدرك البصري دون رؤية
ر طول الضربة ر ،وخاصة متغيّ ية أث دركات الحس دريب الم ا أن لت ً إيجابي اً كم يم  ا ين ق ي تحس ف

ة الھدف،  د رؤي ة حجب المدرك البصري بع باحة في حال االنحراف في المسار الحركي في الس
ائج .  ودون رؤيته كذلك ة من خالل نت ان والحرك ى إدراك المك درة السّبّ◌اح عل نت ق ا تحّس كم

بطن، والزحف : ن الدال في اتجاه المسار الحركي في أنواع السباحة الثالثالتحسّ  ى ال الزحف عل
ة  د رؤي د حجب المدرك البصري بع باحة عن ة الس ى الصدر، في حال على الظھر، والزحف عل

  .  الھدف، أو عند حجبه دون رؤية الھدف

ة رى الدق رات الب )٢٠٠٧( وأج يم بعض المتغي ى ق رف إل دف التع ة بھ ة دراس يوميكانيكي
ة ( معدل السرعة، معدل التسارع، طول الضربة، زمن الضربة، تردد الضربة، اإلزاحة العمودي

باحة  الرأس، الحوض، الكاحل لألداء الحركي التموجي والتموجي بخروج الرجلين في حاالت س
در ذه ( الص ي ھ روق ف ة الف ى دالل رف عل رجلين والتع ات ال ذراعين وبثب ات ال ة و بثب الكامل

رعة ال ي الس رجلين ف ربات ال ذراعين وض ربات ال اھمة ض بة مس ين، ونس ين األدائ رات ب متغي
ي .لألدائين  وطني األردن باحين من أفضل سباحي المنتخب ال ة س تكونت عينة الدراسة من أربع

ديو داخل  اميرات في ع ك نسبة لتسجيل األرقام، وتم تصوير أدائھم من األبعاد الثالثة باستخدام أرب
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ل األداء الحركيوخارج الم  .اء، حيث تم تحليل البيانات من خالل حزمة برامج نظام ألایر لتحلي
APAS   اتج عن ضربات ى أن التسارع وطول الضربة وزمن الضربة الن خلصت الدراسة إل

رجلين في  الذراعين كان أعلى من التسارع وطول الضربة وزمن الضربة الناتج عن ضربات ال
وج وجي والتم ين التم رجليناألدائ روج ال اھمة . ي بخ بة مس ى أن نس ة إل ت الدراس ا خلص كم

ضربات الرجلين في السرعة لألدائين التموجي و التموجي بخروج الرجلين كانت أعلى من نسبة 
 . مساھمة ضربات الذراعين

رى و د(أج رف  )٢٠٠٦ ،أحم دف التع ة بھ ىدراس ة  ال ة المتزامن ة الراجع أثير التغذي ت
با ذ بعمر والنھائية في تعلم الس ى  ،سنة ١٤حة الحرة لتالمي ة الدراسة عل ذ ٣٠اشتملت عين  اً تلمي

ة ١٠وبواقع ، وقسمت العينة لثالث مجموعات ة المتزامن ة الراجع ذ لمجموعة التغذي  ١٠و ،تالمي
راد  المجموعة الضابطة ١٠و ،تالميذ لمجموعة التغذية الراجعة النھائية ذ ألف ام الباحث  ،تالمي ق

داد  امجوحدات تعل ٨بإع تخدم برن بوعيا واس ين أس دتين تعليميت ع وح ة وبواق )  (3D-MAXيمي
ار تقي. لعرض الحركة من خالل الكمبيوتر لمجموعة التغذية الراجعة النھائية م األداء يجرى اختب

افة  ر ٢٥لمس دي  اً مت الح البع دي ولص ي والبع اس القبل ين القي روق ب ود ف ائج وج رت النت وأظھ
اس البعدي لصالح مجموعة  كما أظھرت ،للمجاميع الثالث ى القي ثالث عل فروق بين المجاميع ال

ززة باستخدام الحاسوب تلعب  ،التغذية الراجعة النھائية ة المع واستنتج الباحث أن التغذية الراجع
ً دورا مھما وأساسي   . في تعلم السباحة الحرة ا

ة الراجأدراسة ھدفت التعرف إلى  )٢٠٠٦ ،بربن(أجرى و ر استخدام التغذي ة البصرية ث ع
ي  نھج التجريب والنموذج الحي في تعلم مھارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة استخدم الباحث الم
ي المركز  ة من العب بطريقة المجموعات المتكافئة لمالئمته لطبيعة مشكلة البحث تم اختيار العين

الغ عددھم  ل والب م أيضا ي ٣٢التخصصي للكرة الطائرة في محافظة باب ا وھ ون مجتمع العبً مثل
راوح  ارھم البحث وتت نه ١٤-١٢أعم تبعاد  ،س د اس وائية وبع ة العش ة بالطريق ار العين م اختي وت

ة  ،ملتزمين بالحضور للتدريبالالالعبين غير  والالعبين األكبر سنًا حيث بلغ الحجم النھائي للعين
ى  ٢٤ ة األول ة التجريبي وعتين؛ المجموع ى مجم وزيعھم إل م ت ا ت ا ١٢العبً ة  ،العبً المجموع

ر اً ثرأن استخدام الوسائل التعليمية المتطورة أالعبًا استنتج الباحث ب ١٢التجريبية الثانية  في  اً كبي
دئين ة المبت عبة للطلب ارات الص م المھ تخدام , تعل ن اس د أفضل م رية تع اھدة البص ا أن المش كم

ا النموذج الحي في المراحل التعليمية األول، وان عرض تفاصيل المھارة ب ا ودقائقھ ة أجزاءھ كاف
ة كانت إ .يساعد الطلبة على استيعاب المھارة مھما كانت درجة صعوبتھا ن مقدار التغذية الراجع

ق الحاسوبانسبتھا اقل للمجموعة  وأوصى الباحث  ،لتي استخدمت المشاھدة البصرية عن طري
ين ي لالعب وير األداء الحرك تعلم وتط وب ل ات الحاس تخدام تقني دربين باس اذج  الم تناًدا للنم واس

ة ى , العالمية الحالي د عل ة والتأكي واھبھم المھاري ين الكتساب م وإعطاء الفرصة للطالب المتعلم
  . إعطاء التغذية الراجعة التصحيحية لما لھا من دور كبير في تعزيز المھارة

أثير استخدام الحاسوب في األداء  )٢٠٠٦، الدليمي(قامت و ى ت بدراسة ھدفت التعرف إل
اري ال م األداء المھ ات في تعل ة الفروق الكرة الطائرة فضال عن معرف مھاري لإلرسال الساحق ب

نھج  ،لإلرسال الساحق بالكرة الطائرة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية واستخدم الباحث الم
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ة الرياضية  ة –التجريبي على عينة تكونت من طالب المرحلة الثانية من طالب كلية التربي جامع
, طالبا لكل مجموعة) ١٢(حدھا تجريبية واألخرى ضابطة وبواقع إبل وزعوا على مجموعتين با

امج  ع ) ٤(كانت مدة البرن ابيع وبواق ة )٨(أس درة الحاسوب , وحدات تعليمي تنتج الباحث أن ق اس
تعلم أعطى  رارات حسب حاجة الم ارة وعرضھا بسرعات وتك ة للمھ على تجزئة المراحل الفني

ى الفرصة للمتعل ة عل ة التجريبي ت المجموع ذا تفوق ا وبھ ارة وإتقانھ ة المھ م ومعرف ي فھ ين ف م
  .المجموعة الضابطة

رى  ات(وأج ي والعطي ين  )٢٠٠٦ الكيالن ة ب رات الكيناماتيكي ة المتغي دف مقارن ة بھ دراس
افتي  ة لمس باحة المختلف واع الس ة٢٠٠م، و١٠٠أن يدني األولمبي ال دورة س دفت " م ألبط ا ھ كم

ة لإل باحة الدراس واع الس ي أن ة ف المتغيرات الكيناماتيكي ة ب اؤالت الخاص ن بعض التس ة ع جاب
متر، تكونت عينة الدراسة من السباحين )٢٠٠(متر،  )١٠٠(المختلفة ومقارنة المتغيرات لمسافة 

ات في سباق إلى الذكور والسباحات اإلناث الذين وصلوا  م ٢٠٠م وسباق ١٠٠التصفيات النھائي
زمن ( ع السباحات األربعة تناولت الدراسة تحليال للمتغيرات الكيناماتيكية وھيلكل نوع من أنوا

زمن  )٥( البدء، زمن الدوران، متوسط السرعة، طول الضربة، تردد الضربة، زمن آخر متر، ال
ً ، وأظھرت النتائج أن ھناك فروق)الكلي واع  ا ان ترتيب أن رات وك ع المتغي دالة إحصائيا في جمي

ى ال باحة عل والي الس در(ت ة، الص ر، الفراش رة، الظھ رات )الح ي متغي ائج ف ابھت النت ا تش ، كم
م لتشابالدراسة عند سباحي الصدر والفراشة وذلك  ذراعين، ول رجلين وال ه الحركات المزدوجة لل

ان  تختلف بعض المتغيرات كتردد الضربة بين أنواع السباحة وكذلك بين الجنسين، وعزى الباحث
 . ذلك لطول الضربة

دراسة ھدفت إلى معرفة تأثير التغذية الراجعة باستخدام الطريقة  )٢٠٠٥، حكمت( أجرتو
فوية ة ،الش ة المرئي ة ،والطريق فوية المرئي ة الش ال  ،والطريق ارتي اإلرس توى أداء مھ ى مس عل

ة ة الثانوي دى طالب المرحل ي  ،واالستقبال في الكرة الطائرة ل نھج التجريب ة الم استخدمت الباحث
را لمال ثنظ ة البح ه طبيع ة , ئمت ة التربي ي كلي ة ف ة الثاني ة المرحل ن طلب ة البحث م ت عين تكون

ة الدراسة  ،)٢٠٠٣/٢٠٠٤(الرياضية في جامعة بغداد للعام الدراسي  راد عين ) ٦٠(وبلغ عدد أف
ً طالب دة  ا راد المجموعة الواح ان عدد أف ى ثالث مجموعات وك ً طالب) ٢٠(قسمت إل تنتجت  ،ا اس

ارتي اإلرسال الباحثة أن الت أثير في مستوى أداء مھ ة ھي أفضل ت ة الشفوية المرئي غذية الراجع
اك تباين ا أن ھن تقبال كم ً واالس توى أداء  ا ي مس ة ف ة الراجع ن التغذي ة م واع الثالث أثير األن ي ت ف
  .مھارتي اإلرسال واالستقبال

تو دليمي( قام ة ا )٢٠٠٥، ال ة الراجع أثير التغذي ى ت رف إل دفت التع ة ھ ةبدراس  لفوري
الكرة الطائرة) السمعية، البصرية، السمعية البصرية( ارة الضرب الساحق ب م مھ ذلك  ،في تعل ك

الكرة  ارة الضرب الساحق ب م مھ ة في تعل ة الفوري ة الراجع وع من التغذي التعرف على أفضل ن
ة الثان ،الطائرة ى طالب المرحل ة استخدمت الباحثة المنھج التجريبي واشتملت عينة الدراسة عل ي

طالبًا وتم تقسيمھم إلى مجموعات ) ٣٢(والبالغ عددھم  -جامعة بابل  –في كلية التربية الرياضية 
طالب المجموعة التجريبية األولى؛ تم تطبيق عملية التعلم عن ) ٨(أربع كل مجموعة تتكون من 

ديو معية عن طرق الفي ة البصرية الس ة الفوري ة الراجع ق التغذي ة التج ،طري ا المجموع ة أم ريبي
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  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة البصرية من خالل عرض  ة الفوري ة الراجع ق التغذي تعلم عن طري ة ال ق عملي الثانية؛ تم تطبي
احق ارة الضرب الس ي لمھ ا األداء الفن حة فيھ ات موض ي كارت لة ف ور متسلس ة ، ص المجموع

معية ة الس ة الفوري ة الراجع ق التغذي ن طري تعلم ع ة ال ق عملي م تطبي ة؛ ت ة الثالث ا  ،التجريبي أم
تنتج المجم ة، اس ة االعتيادي ق الطريق ن طري تعلم ع ة ال ق عملي م تطبي ة؛ ت ابطة الرابع ة الض وع

م األداء  ى المجموعة الضابطة في سرعة تعل ثالث عل الباحث وجود تفوقًا لمجموعات البحث ال
ائرة الكرة الط احق ب ارة الضرب الس ه لمھ ي ودقت ة  ،الفن ة الراجع يلة التغذي تخدام وس ا أن اس كم

ارة الضرب الساحق  ىأد) والسمعية -بصرية ال(الفورية  ه لمھ ي ودقت م األداء الفن إلى سرعة تعل
ى  ة األول ة التجريبي ن للمجموع دار التحس ة لمق ب المئوي اع النس ذلك ارتف ائرة، ك الكرة الط ب

اقي المجموعات األخرى -لبصرية( ه عن ب ي ودقت باإلضافة  ،السمعية في عملية تعلم األداء الفن
  .ملحوظ في تعلم األداء الفني ودقة الضرب الساحق للمجموعة الضابطةوجود تحسن  إلى

رات المصاحبة للضربة .Marchand et al)  (2005قام و ل التغي  بدراسة استھدفت تحلي
ربة،( ردد الض ربة، ت ول الض رعة، ط ة الس ل الفعالي ي ) ومعام از ف ور اإلنج ى تط ا عل وأثرھ

بطن، اشتملت عين ىسباقات سباحة الزحف على ال ً سباح) ١٧( ة الدراسة عل ً اوروبي ا من ذوي  ا
رة ٢٠٠المستويات العليا في مسابقتي  ائي منفصل عن األخر لفت ان كل نھ ائي حيث ك م حرة نھ

باحين كانت  ائج الس ع نت ى أن جمي نتين وخلصت الدراسة إل في السباق  أفضلزمنية مقدارھا س
ردد الضربة دون ا ي ت ة ف ادة دال اني وكانت مصاحبة لزي دل طول الضربة الث يم مع ي ق ر ف لتغي

ة . وفعالية الضربة كما أنھى السباحون النصف األول من السباق بسرعة أعلى في األطوال الثالث
ل في الضربة  ان طول الضربة أق األولى، كان تردد الضربة أعلى في أول طولين للضربة، وك

ى كل دال . األول ة بش ربة مرتبط ردد الض ربة وت ول الض رات ط ت متغي ً كان ائيا الزم . إحص وتَ
ً سباح ١١التطور ل  ً سباح) ١١(مع النقص في  ١٧من أصل  ا م من خالل  ا تحسن مستوى أدائھ

ردد الضربة ادة في ت دى سباح واحد فقط في  وظھر. النقص في طول الضربة، وزي التحسن ل
ات . طول الضربة ر القياس ن أن تعتب ة ال يمك ل الفعالي ائج أن طول الضربة ومعام رت النت أظھ

 .متر حرة لدى السباحين ٢٠٠الوحيدة المرتبطة لتطور فعالية 

ة  ت دراس ا تناول ك،(كم رف  )٢٠٠٤ الحاي ىالتع دريس  إل يلة ت وب كوس تخدام الحاس اس
ى  ا ھدفت التعرف إل مساعدة على اتجاھات طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، كم

ة نحو  أثر كل من متغيرات الجنس والخبرة الحاسوبية ى اتجاھات الطلب والتحصيل األكاديمي عل
ة من  ة مكون ى عين نھج الوصفي عل ة  ٥٦الحاسوب، واستخدم الباحث الم ة من طلب ا وطالب طالب

ة  اص لمعرف تبيان خ ميم اس ث بتص ام الباح ة، إذ ق ة األردني ي الجامع ية ف ة الرياض ة التربي كلي
اسة ثم استخدم الحاسوب في تدريسھم لمدة اتجاھات الطلبة وتم تطبيقه كقياس قبلي على عينة الدر

أسابيع، وإعادة تطبيق االستبيان عليھم كقياس بعدي، وأظھرت نتائج الدراسة تحسن اتجاھات ١٠
رة  رت أن للخب ا أظھ دريس، كم ة الت ي عملي اعدة ف يلة مس وب كوس تخدام الحاس و اس ة نح الطلب

 .م الحاسوب كوسيلة مساعدة في التدريسالحاسوبية أثًرا إيجابيًا على اتجاھات الطلبة نحو استخدا

دراسة بھدف التعرف إلى أثر استخدام بعض الوسائل  )٢٠٠٤ الوديان والمومني( أجرىو
ً طالب) ٤٥(التعليمية في اكتساب  التحصيل المعرفي لمھارة سباحة الصدر وشملت عينة الدراسة   ا
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مت إلى ثالث مجموعات متكافئة وقس) ٢(من كلية التربية الرياضية المسجلين في مساق السباحة 
استخدم مع المجموعة التجريبية األولى أسلوب الشرح  ،مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة

م عرض ش ن ث وذج وم اراتروأداء نم ديو للمھ ة  ،يط في ة الثاني ة التجريبي تخدمت المجموع واس
ارة الضابطة ومع المجموعة  ،أسلوب الشرح وعرض النموذج ثم عرض صور توضيحية للمھ

ى أن , وھي الشرح وأداء النموذج فقط ،الطريقة المعتادة في التعليم ائج الدراسة إل د أشارت نت وق
أما استخدام  ،استخدام الشرح والنموذج وشريط الفيديو إلى اكتساب الطالب مھارة سباحة الصدر
ابي كل ايج ارات بش ى تصور المھ ين عل اعدت المتعلم د س د أو ،الصور التوضيحية فق صى وق

ةبالباحثان  ة التعليمي تعلم في العملي ة والصور التوضيحية لمساعدة الم الم التعليمي  ،استخدام األف
ق  د تطبي رى  للطالب عن دة الكب باحة للفائ ارات الس ع مھ ة لجمي وكذلك استخدام الوسائل التعليمي

  .المھارات

اط(أجرى و رح باستخدام )٢٠٠٤ ،الخي نھج تعليمي مقت ى وضع م شبكة  دراسة ھدفت إل
نس) االنترنت( المعلومات العالمية ة الت ارات األساسية بلعب تعلم المھ ي . ل ة أي من طريقت ومعرف

ة . التعليم التقليدية أم المقترحة أفضل في تعلم بعض المھارات األساسية بلعبة التنس اشتملت العين
وعة الضابطة قامت المجم. طالبًا من الذكور قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية) ٤٠(على 

ا  داد، آم ة بغ ية بجامع ة الرياض ة التربي ي كلي ق ف نس المطب ادة الت دي لم نھج التقلي ق الم بتطبي
واه استخدام وسائل  اول في محت رح يتن نھج تعليمي مقت ى م د خضعت إل ة فق المجموعة التجريبي

، يتكون )نترنتاال( تعليمية حديثة يطبق فيھا التعلم االلكتروني باستخدام شبكة المعلومات العالمية
ة ) ٨(من  وحدات تعليمية، واستخدم اختبارات عدة للمھارات األساسية والسيما الضربتين األمامي

م  ي تعل ق تطور ملموس ف ا تحقي دة منھ ائج ع د خرج الباحث بنت ال، وق ة وضربة اإلرس والخلفي
دم تح ة وع وعتين الضابطة والتجريبي ي المجم ة ف ة والخلفي ارتي الضربتين األمامي ك مھ ق ذل قي

ور  وحظ تط د ل رح، وق دي والمقت ين التقلي ق المنھج د تطبي ة الضابطة عن د المجموع ور عن التط
ة أفضل من المجموعة الضابطة دى المجموعة التجريبي تنتج الباحث أن . مستوى الدقة ل ا اس كم

ي ة  استخدام أسلوب التعلم االلكتروني في مناھج ودروس التعلم واألداء يؤثر تأثيًرا ايجابيًا ف عملي
ي  ور ف تويات تط ة مس ة التجريبي ت المجموع ية، إذ حقق نس األساس ة الت ارات لعب تعلم لمھ ال

  .االختبارات البعدية

باحة  (Zeidan & kilani,2004) وأجرى دراسة على سباحين من الدرجة األولى في س
اليتي  ي فع يرة ف افات القص ائي ) ٥٠، ١٠٠(المس ف نھ ي النص ي مرحلت در ف رة وص ر ح مت

ل والنھ ة مث ردد (ائي للسباق، وھدفت دراستھما إلى مقارنة بعض المتغيرات الكيناماتيكي طول وت
ي زمن الكل دء، متوسط السرعة، ال ن الب دوران، زم ن ال ة ) الضربة، زم روق دال د ظھرت ف وق
باق ي س دوران ف ن ال ر زم ي متغي ة ف فية النھائي الح التص ائيا لص ردد ) م١٠٠( إحص صدر، وت

باقي  فية نصف ) ٥٠، ١٠٠(الضربات لس ي التص ة ف روق دال ت الف ا كان ط  بينم ر صدر فق مت
ر) ٥٠(النھائية في كل من الزمن الكلي لجميع الفعاليات وطول الضربة في سباق  ا  اً مت حرة كم

وجد أن متغير تردد الضربة ھو احد أھم المتغيرات ذات العالقة في انخفاض الزمن الكلي للسباح 
ائي ل ر)٥٠(سباق في النھائي عن نصف النھ ائج أن )١٠٠(حرة و اً مت ا دلت النت ر صدر، كم مت
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ة باقات األربع ل خالل الس ائي وان طول الضربة يق د أوصى  ،تردد الضربات يزداد في النھ وق
ر  بإيجادالباحثان بضرورة االھتمام  ى اكب ردد الضربة للحصول عل ين طول وت ى ب العالقة المثل

 . سرعة للسباح

اثر استخدام برنامج تعليمي بمساعدة إلى ھدفت التعرف  (Al-hayek,2003) وفي دراسة
نھج  ة الرياضية، واستخدم الباحث الم ة التربي ة كلي رة السلة لطلب ارات ك يم مھ الحاسوب في تعل

ن  ت م ة تكون ى عين ي عل ة  ٤٧التجريب ي الجامع ية ف ة الرياض ة التربي ن طلب ة م ا وطالب طالب
وعتين ى مجم يمھم إل م تقس ة، ت ددھا تجريبي األردني ة  ٢٦ة وع ق الطريق م تطبي ة ت ا وطالب طالبً

ى المجموعة الضابطة في  التقليدية عليھا، وأظھرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية عل
ارة  ي مھ وعتين ف ين المجم روق ب د ف ا ال توج اورة، بينم ب والمح ن الوث ويب م ارتي التص مھ

  .في المھارات الثالث التمرير الصدرية، كما أظھرت تفوق الذكور على اإلناث

المين أصحاب  (Maglischo, 2003) وفي دراسة قام بھا باحين الع استخدم فيھا نتائج الس
ات  تخدم الباحث تقني لونة، اس ي برش ت ف ي أقيم باحة الت الم للس ة الع ي بطول ا ف تويات العلي المس

ظھرت بوضوح متقدمة جدا في التحليل الحركي كانت النتائج تشير إلى أن طول الضربة األعلى 
متر، كما )٤٠٠(متر في السباحة الحرة، مقارنة بفعالية السباحة لمسافة ) ٢٠٠، ٤٠٠(في سباقي 

ة  نقص طول  ٢٠٠استنتج أن النقص في سرعة سباحة الزحف على البطن في فعالي ر يعزى ل مت
افة  ،الضربة بطن لمس ى ال باحة الزحف عل ا أن سرعة س رتبط بطول الضربة ) ٢٠٠(كم ر ت مت
  .بترددھا وليس

باحين المتنافسين في  (Arellano, Sanchez, 2002) وفي دراسة م تصوير أداء الس ت
اس  م قي بانيا الشتوية، وت ة اس ى للموسم القصير وبطول جميع فعاليات السباحة لبطولة العالم األول

ى  تمل عل ي تش ة الت رات الدراس ردد (متغي ربة، ت ول الض رعة، ط دل الس ة، مع ل الفعالي معام
باحة والمستوى والجنس، ) الضربة افة الس باحة ومس وع الس ة ون ين زمن النھاي ة ب وإيجاد العالق

ة، في كال  ة وزمن النھاي وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك عالقة دالة إحصائيا بين معامل الفعالي
ر  ا مؤش بطن لھ ى ال باحة الزحف عل ت س ة، وكان باحة الفراش باق س افات س ل مس ولتين لك البط

ى الصدر،  على يليھا سباحة الزحف على الظھر ثم الفراشة وأخيراالفعالية األ باحة الزحف عل س
زداد ة ي ل الفعالي ان معام باق ف افة الس ا زادت مس ه كلم ى ان ة إل ا  ،وخلصت الدراس ن أكم ه يمك ن

اث  ر من اإلن ذكور أكث باحين ال دى الس ة ل ر دالل ة انجاز بشكل أكث استخدام معامل الفعالية كفعالي
  . ليات بغض النظر عن مستواھملجميع الفعا

ة  )٢٠٠٢حسين(أجرت و ة األداء ومعرف ة بمعرف ة الراجع ر التغذي دراسة ھدفت لمعرفة أث
تل ص مشكلة خالنتائج  في تعلم مھارة الوقوف على اليدين المتبوعة بالدحرجة األمامية المتكورة ت

ة  ة الراجع ة األداء"الدراسة في التعرف على اثر استخدام التغذي م  "معرف ائج في تعل ة النت ومعرف
ين رق ب ى الف رف عل ذلك التع دين، وك ى الي وف عل ارة الوق ة األداء" مھ ائج " معرف ة النت ومعرف

داني تعلم الحركي المي ا في  ال د أجريت الدراسة . بالتشجيع اللفظي االيجابي وأھمية كل منھم وق
ة ) ٩٦(على عينة متكونة من  ة التربي ات عديمي من طالبات الصف الثاني في كلي الرياضية للبن
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ارة ارات  .الخبرة في ھذه المھ ين االختب ة إحصائية ب ا دال اك فروق ى ھن ائج الدراسة إل أسفرت نت
ث ة البح ات عين ة لمجوع ارات البعدي الح االختب ة لص ارات البعدي ة واالختب اك  .القلبي ا أن ھن كم

ة  ة الراجع واع التغذي ين أن ة األداء ومعر"فروقا دالة إحصائيا ب ائجمعرف ة النت ين مجموعات  "ف ب
ة  ى والتي استخدمت معرف ة األول ة " األداء"البحث التجريبية لصالح المجموعة التجريبي ومعرف

  ."النتائج

رات  (Thompson et al, 2000) أجرىو ل لمجموعة من المتغي دراسة بھدف تحلي
افة  باحة الصدر لمس ي س وطني ف باحي المنتخب ال دى س اة ل ر، و١٠٠المنتق ر٢٠٠مت تناولت  مت

دراسة المتغيرات الكيناماتيكية وھي زمن البدء، زمن الدوران، متوسط السرعة، طول الضربة، 
ر ن آخ ردد الضربة، زم ي )٥( ت زمن الكل ر، ال اث) مت ذكور واإلن باحين ال ن الس ة م ى عين  ،عل

ار يم  توأش باق وق زمن الس ددة ل رات المح م المتغي و أھ ردد الضربة ھ ر ت ى أن متغي ائج إل النت
ي تحدد ال ردد الضربة ھي الت ى من طول وت ردد الضربة أعل دما يكون ت ا عن سرعة وخصوًص

 .سرعة السباحة وأنھا خاصة ومرتبطة بكل سباح

رات  (Mason & Cosser, 2000) أجرىو يم المتغي ى ق دفت التعرف إل ة ھ دراس
باحين الع ة من الس ى عين ذكور الكيناماتيكية وعالقتھا بمستوى األداء أجريت الدراسة عل المين ال

ادي ة المحيط الھ غ عدد ) ١٩٩٩( واإلناث المشاركين في بطول باحة حيث بل ات الس ع فعالي لجمي
ة ) ١٦(سباحا تم تقسيمھم إلى أفضل ) ٢٤(أفراد العينة  سباحا من الذين وصلوا التصفيات النھائي

باقات  ر )٥٠(لس ر،  )١٠٠(، اً مت ل  )٢٠٠(مت ر، و أفض ي) ٨(مت باحين ف  ،٨٠٠ ،٤٠٠( س
ي تحدد ) ١٥٠٠ ا ھي الت متر استنتج الباحثان الى أن ھناك عالقة مثلى بين تردد الضربة وطولھ

أقصى سرعة للسباح، وأن معامل الفاعلية يرتبط بالقدرة الالھوائية والقوة العضلية خصوصا قوة 
 .عضالت الذراعين

ام  ي(وق امرائي ،الجميل ة الرا )١٩٩٨، والس ة التغذي ى معرف دفت إل ة ھ كل بدراس ة بش جع
ة ة المغلق ارة الحركي م المھ ى تعل ى .  معرفة األداء عل ة عل د اشتملت العين ة  ٢٠وق ا من طلب طالب

ة الرياضية  ة التربي ى في كلي يالمرحلة األول ام الدراسي  ف داد للع ة بغ د  ١٩٩٦/١٩٩٧جامع وق
ا واع المعلوم ر أن ة األداء ھي أكث ة بشكل معرف ة الراجع ى أن التغذي ان إل أثيرا توصل الباحث ت ت

تم  ة يمكن أن ي ارات الحركي م المھ على تعلم المھارات الحركية المغلقة في التدريس، ذلك فان تعل
ي  وذج الحرك ة واألنم ازه للحرك ين انج ات ب ق باالختالف ات تتعل تعلم معلوم ى الم دما يعط عن

ى المطلوب، وان التغذية الراجعة بشكل معرفة األداء تعمل على سرعة تعلم المھارة والوص ول إل
ى حدوث  ؤدي إل ة النتيجة ي المستوى األعلى في األداء، وان إعطاء التغذية الراجعة بشكل معرف

 .التعلم إال انه ال يصل إلى المستوى المطلوب من األداء وال يحصل تحسن لدى الطالب

رىو تخدام   (Thomas, 1993)أج ر اس رف أث ى التع دفت إل ة ھ وتر (دراس –الكومبي
ارين الرياضية  ،)الشرح عرض نموذج(لطريقة التقليدية مقارنة با) الفيديو ة للتم يم الطلب في تعل

التعلم اظ ب ة االحتف تخدام  ،ودرج ة نحو اس ول الطلب ى مي ى التعرف عل ة أيضا إل دفت الدراس وھ
ة ) ٤٣(وقد تم تطبيق الدراسة على  ،المھارات الرياضيةتعلم الحاسوب في  طالبا وطالبة من طلب
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ا األم ة االبام ارينجامع ي التم ة ف ادة مقدم ي م جلين ف ة والمس ة , ريكي راد العين ار أف م اختي د ت وق
وعتين ،عشوائيا ى مجم وزيعھم إل م ت ة؛ ضمت  ،وت ى المجموعة التجريبي ) ٢٠(المجموعة األول

) ٢٣(والمجموعة الضابطة وضمت ) فيديو –الكومبيوتر (طالبا وطالبة تعلموا باستخدام طريقة 
ةطالبا وطالبة تعلموا با ة التقليدي ة إحصائية  ،لطريق روق ذات دالل ه ال توجد ف ائج أن أظھرت النت

دي ي والبع ار القبل ي االختب ة ف وعتي الدراس ين تحصيل مجم ة  ،ب ائج أن الطلب رت النت ا أظھ كم
  .على الطريقة التقليدية) فيديو –الكومبيوتر (فضلوا التعلم باستخدام الحاسوب 

  
  التعليق على الدراسات السابقة

ةأجر ا المعلومات والوسائط التكنولوجي ي استخدمت تكنولوجي ، يت العديد من الدراسات الت
باحة  يم الس ا وفي مجال تعل ة الرياضية عموم إال أن استخدام وسائل االتصاالت في مجال التربي

ذه .  خصوصا ال يزال يعاني من نقص في البحوث والدراسات واستخدمت الغالبية العظمى من ھ
ن ا المعلومات واالتصاالت كجزء من الدراسات الم ر استخدام تكنولوجي ي لدراسة أث ھج التجريب

باحة كدراسة  العملية التعليمية على المخرجات التعليمية في األلعاب الرياضية المختلفة ومنھا الس
د،( ة ) ٢٠٠٦ أحم دليمي(ودراس ة )٢٠٠٦، ال ك(، ودراس ة ،)٢٠٠٤، الحاي ان( ودراس  ،الودي

ومني ةو ،)٢٠٠٤ ،والم اط( دراس ة )٢٠٠٤، الخي يدي، (، ودراس ت ). ٢٠٠٢الرش ا أجري كم
ارات  يم المھ ة المستخدمة في تعل ة الراجع واع التغذي ى أن العديد من الدراسات بھدف التعرف عل

ا باحة بأنواعھ ا الس ة ومنھ واع  ،الرياضية المختلف ين أن ات ب د مقارن ذه الدراسات عق وتضمنت ھ
ة الر ا كالتغذاالتغذي ة بأنواعھ ائججع ة النت ة األداء ومعرف ة بمعرف ة الراجع ة  ،ي ة الراجع والتغذي

ة ة والمؤجل ة ،الفوري ة والمرئي ة اللفظي ة الراجع ة والتغذي ة والخارجي ة الذاتي ة الراجع  ،والتغذي
ربن(ودراسة  ،)٢٠٠٢، علي( ودراسة، )٢٠٠٢، حسين( ودراسة، )٢٠٠٦، أحمد(، كدراسة ، ب
ة ،)٢٠٠٦ ت،( ودراس دليمي( ةودراس ،)٢٠٠٥ حكم ة، )٢٠٠٥، ال ي( ودراس ، الجميل

رات  ،)١٩٩٨، والسامرائي باحة المتغي واستخدمت العديد من الدراسات والبحوث في مجال الس
ذه الدراسات  الكيناماتيكية اليب ھ وع أس ى مستوى االداء وتن كمتغيرات تحليلية وتقيمية للحكم عل

ة من ق التصوير  في استخراج القيم الرقمية للمتغيرات الكاينماتيكي المالحظة المباشرة عن طري
ل دراسة  ،)٢٠٠٧ ،الدقة(تحت الماء وفوق الماء كدراسة  ادالت الرياضية مث ق المع أوعن طري

ي،( ودراسة, )Marchand, 2005( ودراسة ،)٢٠٠٨ ،الكيالني والكيالني( ات، الكيالن  والعطي
 ,Arellano( سةودرا  Thompson, 2000( ،)mason, Cosser, 2000( ودراسة، )٢٠٠٦

Sanchez, 2002( ،ودراسة )Zeidan, Kilani, 2005(  ودراسة)Maglischo, 2003.(  
  

  لدراسةامصطلحات 

ل، وأسلوب في حل المشكالت،  :تكنولوجيا التعليم ھي طريقة في التفكير، ومنھج في العم
ق األھداف من ويم، لتحقي ذ، والتق خالل استخدام  تقوم على التخطيط، اإلعداد، والتطوير، والتنفي

  . (Esquilin, p.& jesus, M. 2005)وسائط تكنولوجية



 " ......أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على "ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

د من  :الوسيط التكنولوجي المقترح امج مع ة من خالل برن وھي الخطوات التعليمية المتبع
ارات ) ومقاطع الفيديو، الصور الثابتة والمتحركة( على الحاسوب ويشتمل نيالباحثقبل  يم مھ لتعل

ومجموعة  الزحف على الظھرتوي على نماذج لمھارات سباحة ، ويحالزحف على الظھرسباحة 
ى  .رالزحف على الظھمن التدريبات التي تساعد في تعلم المھارات الخاصة بسباحة  باإلضافة إل

ة بتصوير  ة المؤجل ة المرئي ة الراجع ديم التغذي م تق ذلك ت ة تصحيحھا، ك ائعة وكيفي اء الش األخط
اميراتين أمامي اء بك تعلم تحت الم ة الم دة أمامي اميرا واح اء بك وق الم ة، و ف ة –ة وجانبي ، جانبي

ه ديو الخاص ب د الطالب بمقطع الفي ي في تزوي د االلكترون تعريف ( .واستخدام االنترنت والبري
     ).إجرائي

ى عدد مقسومة السباح يقطعھا التي المسافة وھي : (Stroke Length)الضربة طول  عل
  Maglischo, 2003).( مسافةال تلك في المنتجة الذراعين دورات

ي الضربات عدد وھي  (Stroke Rate):الضربة تردد وم الت ا يق ة خالل السباح بھ  ثاني
  (Hay,1978).واحدة

ذراع ي وھي (Stroke Cycle):  ضربة ال ى تحوي الت ذراع دورة عل ين لل واليسار  اليم
).(Maglischo, 2003  

زمن ي ال زمن وھو  (Finishing Time):الكل دء ظةلح من ال ى إعطاء إذن الب  وحت
  ).تعريف إجرائي(متر ) ٢٥(الحافة المقابلة للمسبح على طول المسبح وھو  يده مالمسة

 مسافة خالل السباح ضربة طول متوسط عن عبارة وھي  (Velocity): المتجھة السرعة
  (Hay,1978). المسافة تلك في المنتجة الذراعين دورات بعدد مضروبة السباق

ةالفاع معامل ة السرعة يتضمن وھو (Swimming Index): لي  في مضروبة المتجھ
  (Mason & Cosser, 2000).السباح  كفاءة على مؤشر وھو نفسه، للسباح الضربة طول

ة ة التغذي د أو كانت خالل سواء Response Producedالمنتجة  االستجابة: الراجع  بع
ي فقد الحركي لألداء النھائية النتيجة عن عبارة الحركي فھي األداء  األداء خالل من النتيجة تعن

 .(Schmidt, 2005) الحركي األداء بعد النتيجة أو الحركي

ة الراجعة التغذية "إنھا (Knowledge of Result): النتائج معرفة ة الخارجي  أو اللفظي
 (Schmidt, 2005). االستجابة اثر على المعلومات

ة دأ: (Knowledge of Performance) األداء معرف واع ح ة أن ة التغذي  الراجع
وع وھو للحركة العام الشكل أو األداء بطبيعة تھتم النوع وھذا الخارجية واع من ن  المعلومات أن
 .(Schmidt, 2005) الحركي أدائه لتصحيح للمتعلم تمنح التي والمعارف

ادة نفسه الالعب إحساس عن ھي التغذية الراجعة التي تأتي :التغذية الراجعة الداخلية  وع
  .(Schmidt, 2005) األداء نتيجة الداخلية الجوابية تسمى المعلومات



  ١٤٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تامر جرار، وسميرة عرابي
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ى التي الجوابية المعلومات فتعني  :التغذية الراجعة الخارجية تعلم تصل إل  الخارج من الم
  .(Schmidt, 2005) المربي الرياضي قبل من تكون وعادة

  
  أھداف الدراسة

  ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى

باحة  اثر استخدام .١ اري في س الزحف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى المھ
  .لطالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية على الظھر

باحة  .٢ ي س ة  ف رات الكيناماتيكي ى المتغي ات واالتصاالت عل ا المعلوم تخدام تكنولوجي ر اس اث
  .جامعة األردنيةلطالب كلية التربية الرياضية في ال الزحف على الظھر

  
  فروض الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى  .١
  .ولصالح المجموعة التجريبية الزحف على الظھراألداء الفني لسباحة 

ي  .٢ ابطة ف ة الض ة والمجموع ة التجريبي ين المجموع ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
باحة(يناماتيكية المتغيرات الك دل طول الضربة ،زمن الس ردد الضربة ،مع دل ت دل  ،مع مع

رلسباحة ) معامل الفاعلية ،عدد الضربات ،السرعة ى الظھ ولصالح المجموعة  الزحف عل
  .التجريبية

  
  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة

تخدم  ااس ار القبلالباحث ة االختب به التجريبي د تصميماته ش ي بأح نھج التجريب دي ن الم ي البع
   .لمجموعتين إحداھما تجريبية وأخرى ضابطة نظرا لمالئمته لطبيعة ھذه الدراسة

  مجتمع الدراسة

غ عددھم تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية  حيث بل
  طالب وطالبة ٧٠٠

  عينة الدراسة

ب اق س الب مس ن ط ة م ة عمدي ة بطريق ة الدراس رت عين ة ) ٢( احةاختي ة التربي ي كلي ف
ددھم  الغ ع ة والب ة األردني ي الجامع ية ف ا  ٢٦الرياض دول طالب ين الج دول  )١(ويب ) ٢(والج

  .ألفراد عينة  الدراسة والمتغيرات الكيناماتيكية القياسات الجسمية
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دول  راد  ):١(ج مية ألف واء للقياسات الجس ل االلت اري ومعام ابي واالنحراف المعي الوسط الحس
 .الدراسة عينة

  الوحدة المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 التفلطح

 ٢.٨١ ١.٣٤- ٨.٩٥  ٧٩  )كغم(  الوزن 
 ٢.١٨ ٠.٣٩ ٠.٠٣ ١.٧٤  )م( الطول الكلي
 ٠.٣٢-  ٠.٣٠ ٢.٠٢ ٢٧.٣٤  )سم( طول العضد
 ٠.١١- ٠.١٠ ١.٩٦ ٣٠.٢٢  )سم( طول الساعد
 ٠.٤٩- ٠.٦١- ٢.٠٩ ٢٠.٣٧  )سم( طول الكف

 ٤.٤٨ ١.٣٧ ٧.٢٨ ٧٨.٥٢  )سم( طول الذراع الكلي
 ٠.٥٦ ١.٠٢- ٣.٠٤ ٤١.٩٠  )سم( طول الفخذ 

 ١.١١- ٠.٢٣- ١.٧٧ ٤١.٧١  )سم( طول الساق
 ١.٢٠- ٠.٠٣ ٠.٥٢ ٧.٠٩  )سم( مارتفاع القد
 ٠.٦٥- ٠.٧٠- ٢.٩٦ ٢٤.٠٥  )سم( طول القدم

 موشر كتلة الجسم
م( ٢م/كغ

(  ٣.٠٤ ١.٥٧- ٢.٧٨ ٢٥.٩٥ 

دول ة  :)٢( ج رات الكيناماتيكي واء للمتغي ل االلت اري ومعام راف المعي ابي واالنح ط الحس الوس
  .لسباحة الزحف على الظھر  ألفراد عينة الدراسة

 التفلطح معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير

 ٠.٠٣- ٠.٣٥ ٧.٠٨ ٤٤.٩٣ مستوى األداء الفني
 ٠.٠١ ٠.٥٢ ٢.٧٥ ١٨.٩٦ عدد الضربات

 ٠.٥١ ٠.٢٧ ١.١٨ ٤.٢٩ الزمن
 ٠.١٧- ٠.١٢ ٣.٥٧ ٢٥.٦٥ تردد الضربات

 ٠.٥٨- ٠.١١ ٠.١٩ ١.٣٥ معدل طول الضربة
 ٠.٠٣- ٠.٤٤ ٠.٠٩ ٠.٥٧ معدل السرعة
 ٠.١١- ٠.٤٩ ٠.٢١ ٠.٧٨ معامل الفاعلية

دول  ن الج ر م دول  )١(يظھ مية) ٢(والج ات الجس واء للقياس ل االلت رات وال أن معام متغي
ة ين  الكيناماتيكي ر ب مية ) ٣±(انحس ات الجس ي القياس ة ف ة الدراس انس عين ى  تج دل عل ا ي مم

ة رات الكيناماتيكي م  .والمتغي د قس ين فق ة متجانس ة الدراس راد عين ون أف انوك ة  الباحث راد العين أف
ة أدخل  بطريقة القرعة العشوائية لمجموعتين األولى مجموعة ضابطة، والثانية مجموعة تجريبي

  ). الوسيط التكنولوجي المقترح(عليھا العامل المستقل  الباحثان
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ام  وعتين ق ين المجم افؤ ب انوللتأكد من التك ين المتوسطات  الباحث روق ب ار الف إجراء اختب ب
دول ن الج ث يتضح م ة حي د الدراس رات قي ابية للمتغي ي ) ٣( الحس وعتين ف ين المجم افؤ ب التك

مية والجدول ة ) ٤(القياسات الجس رات الكيناماتيكي ي المتغي وعتين ف ين المجم افؤ ب ومستوى التك
   .األداء الفني

اري:  )٣(جدول  ار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعي ة " ت"واختب للقياسات االنثروبومتري
  .والعمر ألفراد العينة الضابطة والتجريبية

 القياسات االنثروبومترية
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

يمة تق
مستوى 
 المتوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

٠.٠٠٥٠.٩٥٧ ١٧٤.٥٠٣.٨ ١.٨ ١٧٤.٣ )كغم(الوزن 
٠.٠١٨٠.٩٨٦ ١٠.١ ٧٩.٨٣ ٧.٦ ٧٧.٧ )م(الطول الكلي 
٠.٣٥٣٠.٧٣٠ ٢.٤ ٢٧.١٨ ١.٨ ٢٧.٥ )سم(طول العضد 
٠.٤٠٩٠.٦٩٠ ٥.٥ ٣١.٣٤ ٢.١ ٣٠.٥ )سم(طول الساعد 
٠.٣٥٥٠.٧٢٩ ٢.٢ ٢٠.١٠ ٢.٠ ٢٠.٤ )سم(طول الكف 

٠.٠٣٥٠.٩٧٣ ٩.٢ ٧٨.٦٣ ٥.٥ ٧٨.٤ )سم(طول الذراع الكلي 
٠.٠٦٤٠.٩٥٠ ٣.٢ ٤١.٩٦ ٣.٠ ٤١.٨ )سم(طول الفخذ 
٠.٤١٦٠.٦٨٥ ١.٩ ٤٢.٠٠ ١.٧ ٤١.٥ )سم(طول الساق 
٠.٠٣٤٠.٩٧٣ ٠.٦ ٧.١٠ ٠.٥ ٧.١ )سم(ارتفاع القدم 
٠.١٨٩٠.٨٥٤ ٥.٤ ٩١.٠٦ ٤.٩ ٩٠.٣ )سم(طول الرجل
٠.٨٣١٠.٤٢٢ ٢.٩ ٢٤.٥٤ ٣.٢ ٢٤.٢ )سم(طول القدم 

م ة الجس ر كتل موش
  )٢م/كغم(

٠.٩١٤٠.٣٧٩ ٣.٧ ٢٨.٢٩ ٢.٥ ٢٦.٢

دول  توى األداء   :)٤(ج ة ومس رات الكيناماتيكي اري للمتغي ابي واالنحراف المعي المتوسط الحس
  فراد المجموعة الضابطة والتجريبية لسباحة الزحف على الظھرالفني  أل

 الكيناماتيكية المتغيرات
  قيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ت
 مستوى
 المتوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 ٠.٢٣٣ ١.٢٦ ٧.٦٧  ٤٣.١٥ ٦.٢٤ ٤٦.٧٠ )ثانية(الزمن 
 ٠.٦٢٨ ٠.٥٠ ١.٩٣ ١٨.٦٩ ٣.٤٤ ١٩.٢٣ عدد الضربات

 ٠.٦٤٥ ٠.٤٧ ١.٤٥ ٤.١٨ ٠.٨٦ ٤.٤١ مستوى األداء الفني
 ٠.٢٧٤ ١.١٥ ٣.٧١ ٢٦.٦٢ ٣.٢٨ ٣٤.٦٩ )دقيقة / ضربة(تردد الضربات 

 ٠.٨٤٩ ٠.١٩ ٠.١٥ ١.٣٥ ٠.٢٣ ١.٣٤ )متر(معدل طول الضربة 
 ٠.١٥٧ ١.٥١ ٠.١٠ ٠.٦٠ ٠.٩٧ ٠.٥٤ )ثانية/متر(معدل السرعة
 ٠.٣٠٨ ١.٠٦ ٠.٢٢ ٠.٨١ ٠.١٩ ٠.٧٤ معامل الفاعلية
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  متغيرات الدراسة

  الدراسة من المتغيرات التاليةتكونت 

 تقل ر المس وجي :  المتغي يط التكنول الل الوس ن خ االت م ات واالتص ا المعلوم تكنولوجي
  .المقترح

 رالزحف على الظھمستوى األداء الفني في سباحة  : المتغير التابع   

  باحة ي س ة ف رات الكيناماتيكي رالمتغي ى الظھ ف عل تمالزح ى ، و تش ول (ل عل دل ط مع
  .)وتردد الضربة وعدد الضربات ومعدل السرعة ومعامل الفاعليةالضربة 

  
  األدوات المستخدمة في الدراسة

  متر٣سم إلى ٧٠وارتفاع يبدأ من  ١٢.٥متر وعرض  ٢٥مسبح طول.  

  ١٥ألواح طفو عدد.  

 ٢دد ع. عصا إنقاذ.  

  ١عجل انقاذ عدد.  

  ٢ساعة حائط عدد.  

 كاميرات تصوير ضد الماء  CNB B2000N/B2000P yoko 2m49p  

 مسجل صوري رقمي رباعي المداخلHIK Vision4 Channel Digital Video Recorder  

 جھاز كمبيوتر Toshiba sat alit120 laptop  ١عدد  

 ٧٠٠أقراص مدمجة mb Compact Disc  ١٠٠عدد   

 ماركة الصنع.ن ميكانيكي لقياس الوزن ميزاMicrolife  بلد المنشأ سويسرا  

 ماركة الصنع . رستامير لقياس الطولHomojenatic بلد المنشأ سويسرا  

  ٢ساعة توقيت عدد  

  ١شريط قياس متري  عدد  

  حامل للكاميرات متحرك على سكة  باتجاھين   
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  المراحل اإلجرائية للدراسة

ى  :أوال ة األول يرية(المرحل ة التحض تخدام ) المرحل مية، الس ة والرس ات اإلداري المخاطب
ة الرياضية، ة التربي ة الدراسة من خالل  مسبح كلي راد عين ل أف ة الدراسة، تأھي ة عين اخذ موافق

  .تدريبھم على إنشاء واستخدام البريد االلكتروني االستخدام األمثل الذي يخدم متطلبات الدراسة

ام تزويد المتعلمين بنماذج  ات والتي ق ااألداء الحركي الصحيحة من خالل البرمجي ن الباحث
ة ا من مراجع علمي  ,Maglischo, 2003)(, (Dick, 2003 ) )Guzman بإعدادھا وجمعھ

2007(,  (Thomas, 2005))٢٠٠٣, رزق( ,(Terry,2008) انترنت متخصصة في  ومواقع
باحة  ,)www.swim.com)( ,)www.swim.ee( ,)www.Fina.orge الس

(http://wellness.lattc.edu/real/strokes.html) (www.totalimmersion.net) 
)usaswimming.org(,(www.gsbmtg.com),  ارات ديو للمھ والتي تشمل على تصوير في

باحة  ي س ي ف ات ومراحل األداء الفن روالتمرين ى الظھ د .  الزحف عل ذه ق ع ھ ة توزي تمت عملي
ة  راص مدمج ى أق ة عل ادة العلمي م "Compact Disc"الم ة ، ث ة التجريبي راد العين د أف تزوي

وري ي الص جل الرقم ن المس ديو م ات الفي غيل ملف ة بتش ة الخاص بق بالبرمج ا س افة لم  باإلض
  .وتدريبھم على استخدامھا

  
  تصميم وإعداد المتغير المستقل

ديم بتصميم وإعدا الباحثانقام  دة لتق ة جدي د الوسيط التكنولوجي المقترح، وھو عبارة عن آلي
ة من مستويين المستوى  اء الحرك اء أثن تعلم تحت الم تم من خالل تصوير الم التغذية الراجعة ت
األمامي والمستوى الجانبي باستخدام كاميرات تصوير رقمية ضد الماء، وكاميرا تصوير خارج 

ة،  واء الرطب ة لألج اء مقاوم ت الم م تثبي د ت ري وق رك بش ام متح ى نظ ثالث عل اميرات ال الك
باتجاھين يتكون النظام المتحرك من عربة تسير على سكة، وبما أنه من المفروض أن تتم  عملية 

افة  باحة ولمس اء الس اوية  ٢٥التصوير أثن رعة مس اميرات بس ة للك ة الحامل ك العرب ر بتحري مت
ل توصيل مكون من سلك تم توص ،لسرعة السباح طوال فترة السباحة يل الكاميرات بواسطة حب

يستخدم لتخزين صور ناقل للصورة وسلك لنقل الطاقة مع مسجل صوري رقمي رباعي المداخل 
غل الرقمي الصوري الخاص بالمسجل  فرة للمش ة مش ديو رقمي ات في ى شكل ملف اميرات عل الك

رتبط المشغل الر ه و ي اعي الصوري الرقمي الموجود ضمن رزمت اعي الرب قمي الصوري رب
    .شاشة عرض بواسطة وصلة ايثرنت عاديةالمداخل مع 

  ) المتغير المستقل( آلية عمل الوسيط التكنولوجي المقترح

اعي  بعد االنتھاء من عملية التصوير كان يتم نقل الملفات من المسجل الصوري الرقمي رب
تم عإلى جھاز حا USB flash driveالمداخل بواسطة ناقل المعلومات  ة سوب حيث كانت ت ملي

ة  ات جزئي ى ملف ل إل كل كام ة بش ة التجريبي ى تصوير المجموع وي عل ذي يحت ف ال ع المل تقطي
ى أسلوب  د عل يحتوي كل ملف منھا على التصوير الخاص بكل متعلم وكانت عملية التقطيع تعتم

  .التقطيع بواسطة الصور الجزئية بدال من اعتمادھا على الزمن الجزئي لكل متعلم
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تعلم في الملف الخوبعد عملية التقطي ه ع تتم عملية أرشفة ملف الفيديو الخاص بكل م اص ب
ق . والموجود على جھاز الحاسوب تعلم عن طري ومن ثم تتم عملية إرسال الفيديو الخاص بكل م

  .الخاص بهالبريد االلكتروني 

ي ومشاھدة  ده االلكترون ه من بري ديو الخاص ب ل ملف الفي بعد ذلك كان المتعلم يقوم بتحمي
م أ ي ت ارة الت ر مفصل بالمھ ه ويرسل تقري ده ب م تزوي ذي ت دائه في السباحة ومقارنته بالنموذج ال

رات  ى بعض المتغي ه باإلضافة إل ي ألدائ ي والتوافق الكل تصويرھا من حيث مراحل األداء الفن
باحة وزمن  ة الس اء عملي ذراعين أثن ه الحركي وھي عدد ضربات ال ة الخاصة بأدائ الكيناماتيكي

د  الباحثان قامبعد ذلك . احة بالثوانيالسب تعلم للتأك ل الم بمراجعة وتصحيح التقرير المرسل من قب
  .من أن المتعلم قد شاھد فعال الفيديو الخاص به وذلك للتأكدمن صحة المعلومات الواردة 

  
  الدراسات االستطالعية

  الدراسات االستطالعية األولى

 ١٩/٩/٢٠٠٨ - ٣١/٨/٢٠٠٨ي الفترة الزمنية من تم إجراء الدراسة االستطالعية األولى ف
اه  ة مي ا لطبيع اميرات المستخدمة في التصوير ومالئمتھ والتي ھدفت إلى التأكد من صالحية الك
ة  باحة ودرجة الحموضة والرطوب ام الس اه حم ا بدرجة حرارة مي حمام السباحة من حيث تأثرھ

 النسبية 

  وأظھرت نتائج الدراسة االستطالعية األولى
أن الكاميرات المستخدمة في التصوير داخل حمام السباحة لم تتأثر بدرجة حرارة مياه حمام 
أثر  م تت ذلك ل اميرات، ك باحة للك ام الس اه حم ة مي ى مالئم دل عل السباحة والمواد الكيميائية، مما ي

علي برطوبة ودرجة حرارة حمام السباحة واستمرت الكاميرات أكاميرا التصوير المستخدمة من 
  . لوضوح والجودة العاليةباساعة كاملة ودون توقف وتميزت الصور  ٢٤بالعمل لمدة 

  الدراسة االستطالعية الثانية
ن   ة م رة الزمني ي الفت ة ف تطالعية الثاني ة االس راء الدراس م إج ى  ٢٠/٩/٢٠٠٨ت إل

ام  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ ث ق ة حي اميرات الثالث ك الك يلة لتحري انبھدف تصميم وس اد الباحث  وباالعتم
ة المتخصصة ى المراجع العلمي  ,)2005,Gow(  ,) 2005,Hasan (,(Boyer, 1991)  عل

)2008,Pickover( ,)1999,Stein( ل ان، وتوص ل  الباحث بة لحم ميم األداة المناس ى تص ال
  .الكاميرات
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  الدراسة االستطالعية الثالثة
ت ن  أجري رة م ي الفت ة ف تطالعية الثالث ة االس ى  ٢١/١٠/٢٠٠٨الدراس  ٣٠/١٢/٢٠٠٨إل

ة  باحة مساقعلى عينة من طالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردني في الفصل  )٢( الس
د من  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي األول من العام الجامعي  ة للتأك بھدف إجراء عملية التصوير للطلب

ا مدى فعالية النظام الكلي المستخدم للتصوير من حيث أماكن التصوير ووضع األدوات وتوزي عھ
ذلكئبما يال اميرات، ك ة للك وفر اإلضاءة الالزم باحة وت ام الس ة حم دريب م طبيع ق ت  العمل فري
اميرات  وفقھا توضع أن يجب التي االرتفاعات معرفة العمل و ومقتضيات وفق طبيعة المساعد ك

   .التصوير، وإجراء المعامالت العلمية للدراسة

  المعامالت العلمية

ىتبارات المستخدمة في جمع صدق وثبات االخ إجراءتم  ات عل ة من  البيان ة مكون  ٢٠عين
ً طالب       .وذلك في الدراسة االستطالعية الثالثة ا

   الصدق

ار أو  ن االختب رض م ى الغ ى عل ذي يبن تخدمة وال ارات المس دق االختب دى ص ة م لمعرف
االوظيفة التي ينبغي أن يقوم بھا، والفئة أو الجماعة التي سوف يطبق ع ام . ليھ اد الباحثق ان باعتم

  .االختبار المستخدم صدقطريقتين للتأكد من 

وى صدق تخدم :المحت ا  يس دى تغطيتھ ار وم ا االختب ألف منھ ي يت دد الوحدات الت اس ع لقي
ام المقاسة والمخرجات التعليمية، و للمھارات المطلوبة وللسمات محتوى ھذه االختبارات، حيث ق

راء وتشير بعرض االختبارات على مجموعة  الباحثان نفس (من المختصين والخب م ال ة عل جمعي
االختبار على معلومات كافية  يحتوى أنأنه الستخدام طريقة صدق المحتوى ) ٢٠٠٦ األمريكية،

راد قياسه  بحيثمناسبة  فقرات االختباروأن تكون لتغطية ما يفترض أنه يقيسه  يقيس المجال الم
  .ختباريقاس به محتوى اال مستوى اإلتقان الذيمحددا 

ل  تطالع وتحلي د اس وى ابع دق المحت ى ص اقھم عل بة اتف ث أن نس ين للباح راء تب راء الخب
  .وبالتالي ھذا يشير إلى صدق االختبار المستخدم) ٠.٩٥(لالختبار المستخدم بلغ 

ايز ة :  صدق التم يم عين ى تقس اد عل درجات باالعتم ين متوسطات ال ة ب ن خالل المقارن م
لنتائج ) المجموعات المتضادة) (والمستوى المنخفض, المستوى المرتفع(الدراسة إلى مجموعتين 

  .)٥( جدولالالظھر أفراد عينة الدراسة على االختبار المقترح لسباحة الزحف على 
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دول  توى األداء   :)٥(ج ة ومس رات الكيناماتيكي اري للمتغي ابي واالنحراف المعي المتوسط الحس
  .وى المرتفع والمستوى المنخفض لسباحة الزحف على الظھرالفني ألفراد العينة لمجموعة المست

 المتغيرات الكيناماتيكية

مجموعة المستوى 
 المرتفع

مجموعة المستوى 
  قيمة المنخفض

 ت
 مستوى
  المتوسط الداللة

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

٠.٠٠٠ ٢٤.٦١ ٣.٨٨ ٥٤.٨١ ٢.٥٦ ٣٥,٩٦ )ثانية(الزمن 
٠.٠٠٠ ١٨.٣٨ ٠.٧٣ ٢٠.٤٤ ٠.٩٣ ١٦.١١ عدد الضربات

٠.٠٠٠ ١٧.٨٦ ٠.٦٤ ٢.٩٥ ٠.٧٤  ٥.٧٨ مستوى األداء الفني
ربات ردد الض ربة(ت /ض

٠.٠٠٠ ١٢.٣٠ ٠.٤٩ ٢٧.٢٩ ١.٦٠ ٢١.٢٩ )دقيقة
٠.٠٠٠ ١٤.٨١ ٠.٠٩ ١.١١ ٠.٠٥ ١.٥٠ )متر(معدل طول الضربة 

٠.٠٠٠ ٢١.٨١ ٠.٠٣ ٠.٤٦ ٠.٠٥ ٠.٧٠ )ثانية/متر( معدل السرعة
٠.٠٠٠ ١٤.١٧ ٠.٠٦ ٠.٥٣ ٠.١٣ ١.٠٥ معامل الفاعلية

دول  ن الج ع ) ٥(يتضح م توى المرتف ة المس ين مجموع ائيا ب ة إحص روق دال د ف ه توج ان
ك عل ى  ىومجموعة المستوى المنخفض لعينة الدراسة وبالتالي دل ذل رح عل ار المقت درة االختب ق

  مما يدل عل صدق االختبار)  ين المجموعات المتضادةز بيالتمي( يز بينھمايالتم

  الثبات 
تقرار ات االس ل ثب اب معام م حس ة  Stability ت ائج عين ين نت اط ب اب االرتب ك بحس وذل
ام حيث   (test re test)الدراسة عند تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه بفترة زمنية فاصلة خمسة أي
  .ظروف متشابھة وتحت نفس الشروطجرت عملية االختبار وإعادة االختبار في 

دول  رات   :)٦(ج ين لمتغي اط ب ل االرتب اري ومعام راف المعي ابي واالنح ط الحس المتوس
باحة الزحف  اني لس ق األول والتطبيق الث الكيناماتيكية ومستوى األداء الفني  ألفراد العينة للتطبي

  .على الظھر

 المتغيرات الكيناماتيكية
  معامل ثانيالتطبيق ال التطبيق األول

االرتباط
 مستوى
  المتوسط الداللة

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

٠.٠٠٠ ٠.٠٠١ ٧.٢٩ ٤٣.٨٢ ٧.٠٨ ٤٤.٩٣ )ثانية(الزمن 
٠.٠٠٠ ٠.٩٥٥ ٢.٩٠ ١٨.٥٤ ٢.٧٥ ١٨.٩٦ عدد الضربات

٠.٠٠٠ ٠.٩٣٢ ١.١٤ ٤.٢٩ ١.١٨ ٤.٢٩ مستوى األداء الفني
٠.٠٠٠ ٠.٩٤٤ ٣.٩٨ ٢٥.٦٥  ٣.٥٧  ٢٥.٦٥)دقيقة/ضربة(ردد الضربات ت

٠.٠٠٠ ٠.٩٥٥ ٠.٢٢ ١.٣٨ ٠.١٩ ١.٣٥ )متر(معدل طول الضربة 
٠.٠٠٠ ٠.٠٨٨ ٠.١٠ ٠.٥٩ ٠.٠٩ ٠.٥٧ )ثانية/متر(معدل السرعة
٠.٠٠٠ ٠.٩٨١ ٠.٢٣ ٠.٨٢ ٠.٢١ ٠.٧٨ معامل الفاعلية



  ١٤٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تامر جرار، وسميرة عرابي

  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م اني كانت أن درجة االرتب) ٦( يتضح من الجدول رق ق األول والتطبيق الث ين التطبي اط ب
  دالة إحصائيا مما يدل على ثبات االختبار

  ) المرحلة األساسية( المرحلة الثانية  :ثانيا

ك  تمت في ھذه المرحلة القياسات القبلية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ثم تال ذل
ة دون المجم ة التجريبي ة للمجموع ة التجريبي دي المعالج اس البع م القي ن ث ابطة وم ة الض وع

  للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

  القياس القبلي  :أوال

ين  ة ب رة الواقع ة  ١٧/٢/٢٠٠٩-١٥/٢/٢٠٠٩تم إجراء القياس القبلي في الفت في مسبح كلي
  . األردنيةالتربية الرياضية في الجامعة 

  فترة التطبيق  :ثانياً 

ة ب ة التجريبي د العين م تزوي ي ت ين المتغير التجريب ة ب يم والواقع رة التعل ول فت ك ط وذل
ى  ١٩/٥/٢٠٠٩-١٩/٢/٢٠٠٩ حيث كانت تتم عملية التصوير قبل انتھاء وقت الوحدة بخمس إل

ابقا م توضيحه س ا ت ائق كم ع ثالث ،عشر دق تم بواق ة ت ام أسبوعيا ةحيث كانت الوحدة التعليمي  أي
د( اء ،أح يس ،ثالث دة التع) خم ن الوح ان زم ة وك ة  ٥٠ليمي ة . دقيق زود المجموع م ت ين ل ي ح ف

  . الضابطة بنموذج األداء الذاتي

  القياس البعدي   :ثالثاً 

رح تمت  وجي المقت يط التكنول و الوس تقل وھ ر المس ب للمتغي رة التجري ن فت اء م د االنتھ بع
ين  ة ب رة الواقع ة الدراسة في الفت راد عين  ٢٣/٥/٢٠٠٩- ٢١/٥/٢٠٠٩عملية القياس البعدي ألف

اس البعدي في ظروف  ة القي ة وجرت عملي في مسبح كلية التربية الرياضية في الجامعة األردني
ذاتي  يم ال اس ونفس نموذج التقي مشابھة تماما لظروف القياس القبلي واستخدمت نفس أدوات القي

باحة  ،المستخدمة في القياس القبلي ي في س ى الظھرحيث تمت عملية تقيم األداء الفن  الزحف عل
ا ر عن ة و معالجتھ رات الكيناماتيكي اس المتغي ة قي ذلك تمت عملي ين ك ق المحكم ياضيا من طري

 خالل المعادالت التالية

 ث( الزمن)/ م( طول الضربة) = ث/ م( )السرجھة( السرعة المتجھة.(  

 ث( الزمن)/ دورة( عدد الضربات) = ث/ دورة( تردد الضربة.( 

 ث/ دورة( تردد الضربة/  )ث/ م( سرعة السباحة) = دورة/ م( طول الضربة.( 

 ذه ). م( طول الضربة× ) ث/ م( معّدل السرعة) = ث/ ٢م( معامل الفعالية وقد استخدمت ھ
ن ل م ة ك ي دراس ادالت ف ي ( المع ي والكيالن ة،(، و)٢٠٠٨الكيالن ي ) (٢٠٠٧ الدق كيالن

  ).٢٠٠٥، Qingوكينج (؛ )٢٠٠٦والعطيات، 



 " ......أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على "ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٥٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المعالجة اإلحصائية

  المتوسطMean(M)واالنحراف المعياري ، )Standard Deviation(SD).( 

 لداللة الفروق بين المجموعات المتجانسة) ت(اختبار(Paired t- test) . 
 

  عرض ومناقشة النتائج

يم  ى تعل ا المعلومات واالتصاالت عل ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام تكنولوجي
ى الظھرسباحة  ة الترب الزحف عل دى طالب كلي ة من خالل ل ة األردني ة الرياضية في الجامع ي

مستوى األداء المھاري والمتغيرات الكيناماتيكية إلفراد المجوعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
  .وفق فرضيات الدراسة

دول  ار   :)٧(ج اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس رات الك" ت"المتوس ة للمتغي يناماتيكي
ى ألفراومستوى األداء الفني  د المجموعة الضابطة في القياس القبلي و البعدي لسباحة الزحف عل

  .الظھر

 المتغيرات الكيناماتيكية
 القياس البعدي القياس القبلي

 قيمة ت
 مستوى
 المتوسط الداللة

الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

٠.٠٤٨ ٢.٢٠ ٧.٦١ ٤٠.٤٣ ٦.٢٤ ٤٦.٧٠ )ثانية(الزمن 
٠.٠٣٩ ٢.٣٢ ٢.٦٠ ١٦.٤٦ ٣.٤٤ ١٩.٢٣ عدد الضربات

٠.٠٠٠ ٧.٥٠ ٠.٥٦ ٦.١٥ ٠.٨٦ ٣.٤١ مستوى األداء الفني
٠.٨٤٧ ٠.٢٠ ٤.٨٢ ٢٥.٠٨ ٣.٢٨ ٢٤.٦٩)دقيقة / ضربة(تردد الضربات 

٠.٠٣٦ ٢.٣٦ ٠.٢٦ ١.٥٦ ٠.٢٣ ١.٣٤ )متر(معدل طول الضربة 
٠.٠٣١ ٢.٤٤ ٠.١٢ ٠.٦٤ ٠.٠٧ ٠.٥٤ )ثانية/متر( معدل السرعة
٠.٠١٠ ٣.٠٤ ٠.٢٩ ١.٠٠ ٠.١٩ ٠.٧٤ معامل الفاعلية

  



  ١٤٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تامر جرار، وسميرة عرابي

  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  ار   :)٨(ج اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس ة " ت"المتوس رات الكيناماتيكي للمتغي
ى ألفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي و ومستوى األداء الفني البعدي لسباحة الزحف عل

  .الظھر

 الكيناماتيكيةالمتغيرات 
 القياس البعدي القياس القبلي

قيمة ت
 مستوى
  المتوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٠.٠٠٥ ٣.٤٠ ٥.٩٧ ٣٣.٦٩ ٧.٦٧ ٤٣.١٥ )ثانية(الزمن 
 ٠.٠٠٠ ٥.٩١ ٢.٣٧ ١٣.٤٦ ١.٩٣ ١٨.٦٩ عدد الضربات

 ٠.٠٠٠ ٣٩.٣٦ ١.٢٦ ٦.٩٥ ١.٤٥ ٤.١٨  مستوى األداء الفني
 ٠.٢٢٨ ١.٢٧ ٣.٧١ ٢٤.٣٨ ٣.٧١ ٢٦.٦٢ )دقيقة/ضربة(تردد الضربات 

 ٠.٠٠٠ ٥.٣٩ ٠.٣٤ ١.٩١ ٠.١٥ ١.٣٥ )متر(معدل طول الضربة 
 ٠.٠٠٤ ٣.٦٢ ٠.١٢ ٠.٧٦ ٠.١٠ ٠.٦٠ )ثانية/متر(معدل السرعة
 ٠.٠٠٠ ٥.١٥ ٠.٤٣ ١.٤٨ ٠.٢٢ ٠.٨١ معامل الفاعلية

  

دول  ار الم :)٩(ج اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس ة " ت"توس رات الكيناماتيكي للمتغي
ى  باحة الزحف عل ومستوى األداء الفني ألفراد المجموعة الضابطة والتجريبية للقياس البعدي لس

  .الظھر

 المتغيرات الكيناماتيكية
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

قيمة ت
 مستوى
 المتوسط الداللة

ابيالحس
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

٠.٠٣٣ ٢.٤١ ٥.٩٧ ٣٣.٦٩ ٧.٦١ ٤٠.٤٣ )ثانية(الزمن 
٠.٠١٣ ٢.٩١ ٢.٣٧ ١٣.٤٦ ٢.٦٠ ١٦.٤٦ عدد الضربات

٠.٠٣٠ ٢.٤٦ ١.٢٦ ٦.٩٥ ٠.٥٦ ٦.١٥ مستوى األداء الفني
٠.٧٤٤ ٠.٣٣ ٣.٧١ ٢٤.٣٨ ٤.٨٢ ٢٥.٠٨)دقيقة /ضربة(تردد الضربات 

٠.٠١٥ ٢.٨٥ ٠.٣٤ ١.٩١ ٠.٢٦ ١.٥٦ )متر(معدل طول الضربة 
 ٠.٢٧ ٢.٥١ ٠.١٢ ٠.٧٦ ٠.١٢ ٠.٦٤ )ثانية/متر(معدل السرعة
٠.٠٠٤ ٣.٤٩ ٠.٤٣ ١.٤٨ ٠.٢٩ ١.٠٠ معامل الفاعلية

ة "وتنص على  :الفرضية األولى ين المجموعة التجريبي ة إحصائية ب وجود فروق ذات دالل
باحة والمجموعة الضاب ي لس ى الظھرطة في مستوى األداء الفن ولصالح المجموعة  الزحف عل

  ". التجريبية



 " ......أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على "ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٦٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول ير الج ين ) ٧( يش ذي يب ار ال اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس " ت"المتوس
ي  اس القبل ي القي ابطة ف ة الض راد المجموع ي ألف توى األداء الفن ة ومس رات الكيناماتيكي للمتغي

ي والبعدي والبعدي لسباحة الزحف  ين القياسين القبل على الظھر، الى وجود فرقاً داالً إحصائياً ب
ردد الضربة ر ت تثناء متغي  ،ولصالح البعدي في مستوى األداء الفني والمتغيرات الكيناماتيكية باس

ا  دولكم ير الج ين ) ٨( يش ذي يب ار ال اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس " ت"المتوس
رات الكيناماتيك ي للمتغي اس القبل ي القي ة ف ة التجريبي راد المجموع ي ألف توى األداء الفن ة ومس ي

ي والبعدي  ين القياسين القبل والبعدي لسباحة الزحف على الظھر، إلى وجود فرقاً داالً إحصائياً ب
ردد الضربة ر ت تثناء متغي  ،ولصالح البعدي في مستوى األداء الفني والمتغيرات الكيناماتيكية باس

ا ير ال كم دوليش ين )٩( ج ذي يب ار  ال اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس " ت"المتوس
اس  ة في القي راد المجموعة الضابطة والتجريبي ي ألف ة ودرجة األداء الفن رات الكيناماتيكي للمتغي

ر ى الظھ باحة الزحف عل دي لس ت  البع ة الضابطة كان ي للمجموع ة األداء الفن أن متوسط درج
اري ) ٦.١٥( انحراف معي ة ) ٠.٥٦(ب دي للمجموع اس البع ي للقي ة األداء الفن ت درج ا كان بينم

ة  اري ) ٦.٩٥(التجريبي انحراف معي ي ) ١.٢٦(ب ة األداء الفن ط درج ين متوس روق ب ت الف وبلغ
ار  ى اختب دي عل اس البع ى القي ة عل ة الضابطة والتجريبي روق  ”T“للمجموع ة الف ) ٢.٤٦(لدالل

ائيا  ة إحص روق دال ود ف ى وج دل عل ذا ي توى وھ ى مس ابطة ) ٠.٠٥=α(عل ة الض ين المجوع ب
دي اس البع اس البعدي ولصالح القي ى القي ة عل اد، والمجموعة التجريبي ين زي ا يب ة تطور أداء مم

 الباحثانويعزو ، عنه في المجموعة الضابطة في سباحة الزحف على الظھرالمجموعة التجريبية 
دة ا ة الجدي ى استخدام اآللي ة مع المجموعة السبب في ھذا التطور إل ة الراجع لمقترحة في التغذي

ة باحة  ،التجريبي ي س رف ى الظھ ن , الزحف عل ل م ع ك ة م ذه النتيج ت ھ د(اتفق ، )٢٠٠٦ ،أحم
دليمي( ك(، )٢٠٠٦، ال ومني(، (Al-hayek, 2003)، )٢٠٠٤، الحاي ان والم ، )٢٠٠٤الودي
اط ( ة ال (Thomas,1993)، )٢٠٠٤الخي ي العملي تخدام الحاسوب ف ي أن اس ة ف ة المتعلق تعليمي

ايجابيا على العملية التعليمية التعلمية كذلك اتفقت نتائج الدراسة مع ما  اً بالتعلم الحركي يؤثر تأثير
ه  ل إلي ي(توص امرائي ،الجميل ربن(، )١٩٩٨، والس ت(، )٢٠٠٦ ،ب دليمي(، )٢٠٠٥،حكم ، ال

ة)١٩٩٦(، الربضي )٢٠٠٢، حسين(، )٢٠٠٥ ة الراجع ة األداء  ، في أن استخدام التغذي بمعرف
ة وبشكل ايجابي وخصوصا  يعتبر أكثر أنواع التغذية الراجعة تأثيرا على تعلم المھارات الحركي

زو  ة، ويع ة أو الخارجي رية الذاتي ة البص ة الراجع ى الباحثالتغذي ور إل ذا التط ي ھ بب ف ان الس
ة ة المقترحة مع المجموعة التجريبي يلة التكنولوجي د حققت, استخدام الوس ة منجم فق  عوامل ل

 في الوضوح أنھا وفرت إذ الحركي؛ التعلم تأثيرا مباشراً في  التي تؤثر الحسي حركي اإلدراك
ة الزحف على الظھرعملية تعلم سباحة  راد المجموعة التجريبي د أف ر عن ذي  ،بدرجة أكب األمر ال

ي المعلومات على استيعاب ساعد ق الت أداء تتعل ؤثر ب ادة الم ات، من خالل زي ات الحسية الحرك
اه  من خصوصا البصرية المتعلقة باألداء لما لھا -المتوفرة للمتعلم ز واالنتب ادة التركي دور في زي

باحة  ة لس ى التفاصيل المھم ة وإل رنحو ھدف الحرك ى الظھ ى  -الزحف عل ك إل الي أدى ذل وبالت
ألداء ة ل رة التالي ة. تدعيم المسار العصبي الذي يساعد على األداء الصحيح في الم  إعطاء فعملي

و تغطية الحركة من كل , للمجموعة التجريبية الزحف على الظھرالذاتي لسباحة  النموذج عرض
وواضحة  صورة كاملة لتكوين للمتعلم أعطت فرصة, جوانبھا وعلى األخص الحركة تحت الماء
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ين ئعن أدا ألداء، ويب ه ) ٢١٢، ص١٩٩٨، عالوي(ه مما زاد من التصور الحركي الصحيح ل أن
 عن الالعب أن يعوض األحوال من حال بأي يمكن ال الشرح أو اللفظي الوصف دقة ھما بلغتم

ة وذج رؤي ة الخاص األنم ة إن إذ بالحرك تعلم الحركي عملي رتبط ال ا ت ا وثيقً  بالصورة ارتباطً
 الحركي األداء مواصفات في والفعال االيجابي والذي بدوره يعمل على التأثير ،الحقيقية المرئية

  .وتطويره للمتعلم الحركي التصور بناء و يسھم في ،الحركي التطور خالل من ينتج أساًسا يالذ

تعلم  تعلم ىخصوصا في المراحل األول-كما أن الم ا و - من ال ك مھم درة من امتل ى ق  عل
د الحسية المشاھدة إن ذلك الحقيقة كمشاھدتھا، تصور يستطيع ال نهإف للمواقف اإلدراك  جزًءا تع

ده  ما وھذا .عناصر التعلم رقيأ من يعد الذي المباشر يمالتعل من ل،(أك دما) ١٩٨٧ ماين  ذكر عن
تعلم الحركي النشاط ربط يتم  أنه ذ لل ة مع من ة والعرض الشرح البداي ة إلخراج كطريق  المرحل

  .  الحركي التعلم في األولى

ذاتي مع دم النموذج ال ة المقترحة أن تق يلة التكنولوجي الي  كما استطاعت الوس النموذج المث
الي ، مما مكن المتعلم من القيام بعملية المقارنة العقلية بين نموذج األداء الذاتي ونموذج األداء المث

ه ھاشم  أن ) ١٩٩٧(وھذا يشكل تدريبا ذھنيا على المھارات الحركية ويتفق ھذا مع ما توصل إلي
يس بأ ه ل دني ولكن التمرين الب بط ب د إذا ارت ذھني جي رين ال ـيالتم رين البدنـ ن التم و أن  ،حسن م

ين ) ٥(التمرين الذھني يفقد أھميته إذا استمر ألكثر من  ه ھي ب ائق ) ٥-٢(دقائق وأحسن مدة ل دق
تعلم خصوصاً في  ،من المشاھدة ى من ال كما أن التمرين الذھني يكون أفضل في المراحل األول

ومن جانب أخر مكن عرض  ،جانبھذا من , المھارات المعقدة أكثر منھا في المھارات البسيطة
ذاتي  الزحف على الظھرنموذج األداء الذاتي لسباحة النموذج و يم ال ة التقي ام بعملي المتعلم من القي

باحة  ،ألدائه روالقيام بالتصحيح والتعديل والتحسين لألداء الحركي في س ى الظھ ا  الزحف عل بم
ال ،شمعون(ه وفرته من معلومات وإمكانيات ويتفق ھذا مع ما توصل إلي من أن  )م١٩٩٦والجم

ة وتنمية المھارات العقلية والبدينة واالنفعالية ھو الطر ارات الحركي ى تطوير المھ اء يق إل االرتق
وعي و اه  بالمستوى الن ز االنتب ى تركي ه يجب النظر إل ي  –ن ي –التصوير العقل داد العقل  -اإلع
نفس  القدرة على التخيل و ة ب ارات العقلي ذي يعطي لعناصر  ىالمستويرھا من المھ ام ال واالھتم

   .البدنية اللياقة

من خالل ما ھيئته كذلك راعت الوسيلة التكنولوجية المقترحة الفروق الفردية بين المتعلمين 
رات متنوعة ة ومحسوسة من خب ة من سرعة العرض شملت  للطلب تحكم بالحرك ى ال درة عل الق

ادة ال ى إع درة عل ذلك الق ارھا، ووك ة ومس ـوبللحرك در المطلـ ا بالق ات وتكرارھ ق  ،معلوم ووف
يم  من جديد كل لرؤية التشويق عامل عن فضال ،حاجة المتعلم ة بتعل ارين المتعلق الحركات والتم

باحة  ى الظھروتحسين وتطوير س ي الزحف عل ام  الت اق ه ن بعرضھاالباحث ا،  علي لغرض تعلمھ
ذيل من عامل النسيان لتذكر واإلقالباإلضافة إلى اإلثارة والتعزيز وزيادة ا ى يعمل ال ادة عل  زي

تعادتھا بالتصور المھارة أداء تقبل في والتدرج للتعلم المتعلم رغبة ذھني واس أثير .ال الي الت  وبالت
ة العملية زمن في والفعال االيجابي ة من خالل تكثيف زمن الوحدة التعليمي ذي ,التعليمي األمر ال

راد د أف تعلم عن ة ال ادة دافعي ى زي ة أدى إل ة التجريبي ول .  المجموع ق وقب بق يتضح تحق ا س ومم
  .     الفرضية األولى من فروض الدراسة
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ة ية الثاني ة  :الفرض ين المجموع ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج نص عل ي ت والت
 ،معدل طول الضربة ،زمن السباحة(بطة في المتغيرات الكيناماتيكية التجريبية والمجموعة الضا

 الزحف على الظھرلسباحة ) معامل الفاعلية ،عدد الضربات ،معدل السرعة، بةمعدل تردد الضر
ة ة التجريبي الح المجموع ير .  ولص م اليش دول رق ين ) ٩(ج ائيا ب ة إحص روق دال ود ف ى وج إل
ة في عة التجريبية على القياس البعدي المجموعة الضابطة والمجمو ولصالح المجموعة التجريبي

ة  رات الكيناماتيكي ن األداءالمتغي ي؛ زم ربة , وھ ول الض دل ط ذراعين، ومع ربات ال دد ض وع
  .وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في تردد ضربات الذراعين .ومعامل الفاعلية ،ومعدل السرعة

اس  ائي للمجموعة الضابطة في القي فيما يخص زمن األداء؛ كان متوسط زمن السباحة النھ
دي  اري ) ٤٠.٤٣(البع انحراف معي ة ب ائي  ،)٧.٦١(ثاني باحة النھ ن الس ط زم غ متوس و بل

اري) ٣٣.٦٩(للمجموعة التجريبية في القياس البعدي  انحراف معي ة ب رق  ،)٥.٩٧( ثاني غ الف وبل
ار  ى اختب اس البعدي عل ة في القي بين متوسط زمن األداء الكلي للمجموعتين الضابطة والتجريبي

"T " ى مستوى وھذا يدل على وجود فروق دال) ٢.٤١(لداللة الفروق ) ٠.٠٥=α(ة إحصائيا عل
ر ولصالح المجموعة التجريبية في  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية القياس البعدي في متغي

ر ى الظھ ف عل باحة الزح ائي لس زمن النھ دى . ال ض ل ائي انخف باحة النھ ن الس ح أن زم يتض
دي وبال اس البع ي القي ة الضابطة ف ن المجموع ر م ة أكث ة التجريبي ى المجموع ذا عل دل ھ الي ي ت

اتج عن  ر في السلوك الحركي الن ي التغي ذي يعن حصول التعلم عند أفراد المجموعة التجريبية ال
ن السبب في ذلك الباحثاويعزو  ،بدرجة اكبر من المجموعة الضابطة ، الممارسة للتمارين المقننة

ى  ادة العوامل المساھمة إلى استخدام الوسيلة التكنولوجية المقترحة حيث أن استخدامھا أدى إل زي
ة أي )التسارع( في قوة الدفع باتجاه الحركة ، والى انخفاض في العوامل المساھمة في قوة المقاوم

ة  اه الحرك س اتج اطؤ(عك ن اإلدراك )التب ة ع ات مھم ان معلوم اطؤ يعطي ارع، والتب ، إن التس
رق (cross,1991)الحركي لدى أفراد عينة الدراسة كما يشير  م ف ان أھ ين  فك في زمن األداء ب

وع أو  ة الرج ي مرحل ه ف ن مالحظت ة يمك ة التجريبي ابطة والمجموع ة الض باحي المجموع س
زمن  ،االسترداد من الدورة المنتظمة ر في ال دل التغي فأفراد المجموعة التجريبية ارتفع عندھم مع

زمن في مرحلة االسترداد بدرجة أقل من أفراد المجموعة الضابطة، كما أن االرتفاع ف ي معدل ال
ة  راد المجموع دى أف زمن ل دل ال ن مع ل م ة أق دة زمني ان لم ة ك ة التجريبي راد المجموع دى أف ل

ه ، الضابطة في مرحلة االسترداد م ) Maglischo,1999(ويتفق ھذا مع ما توصل إلي من أن أھ
ة  ة مرحل ذه المرحل ي ھ ه ف ن مالحظت ارة يمك ل مھ باحين األق رة والس باحين المھ ين الس رق ب ف

ي  ،السترداد من الدورة المنتظمةا فالسباحين المھرة تقل سرعتھم بشكل أبسط وذلك في وقت زمن
د استرداد  ون بشكل كامل عن د يتوقف ذين ق ارة ال ل مھ باحين األق ة من الس ذه المرحل أقصر في ھ

  .الذراعين

ذراعين للمجموعة الضابطة في فأما عدد ضربات الذراعين؛  كان متوسط عدد ضربات ال
في حين كان متوسط عدد ضربات  ،)٢.٦٠(ضربة بانحراف معياري ) ١٦.٤٦(س البعدي القيا

اس البعدي الذراعين للمجموعة التج ة في القي اري) ١٣.٤٦(ريبي انحراف معي  ،)٢.٣٧(ضربة ب
ة في  ذراعين للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبي وبلغ الفرق بين متوسط عدد ضربات ال
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ار ى اختب دي عل اس البع روق " T" القي ة الف ة  ،)٢.٩١(لدالل روق دال ود ف ى وج دل عل ذا ي وھ
توى  ى مس اس ) ٠.٠٥=α(إحصائيا عل ي القي ة ف ة التجريبي ة الضابطة والمجموع ين المجموع ب

ى  باحة الزحف عل ذراعين لس دد ضربات ال ر ع ي متغي ة ف ة التجريبي دي ولصالح المجموع البع
ر من المجموعة لمجموعة التجريبيتضح أن عدد ضربات الذراعين انخفض لدى ا. الظھر ة أكث ي

ي  اء الضابطة ف ة الم ادة كمي ة زي اءة الضربة نتيج اع كف ذا ارتف دل ھ الي ي دي وبالت اس البع القي
ذراعين د بال ن السحب والش ة م د . المزاح ع وق ة م ذه النتيج ت ھ ا اتفق ه م ي، (توصل إلي الكيالن

ي، زو ) ٢٠٠٨والكيالن انويع ة إ الباحث ذه النتيج ي ھ بب ف ة الس يلة التكنولوجي تخدام الوس ى اس ل
ى  المقترحة حيث أن استخدامھا أدى إلى زيادة إدراك أفراد عينة الدراسة بطبيعة القوة المؤثرة عل
ن خالل  ك م اء وذل ي الم دفاعھم ف ادة ان ؤمن زي ي ت ة الت ا بالطريق ل معھ ة التعام امھم وكيفي أجس

ة خصوصا ذا  المساھمة الفعالة في تطوير منظومتھم الحس حركي في وضع الجسم التموجي وھ
ع  ن وض ا ع ا دقيق ورا حركي وا تص تطاعوا وان يكون ة اس ة التجريبي راد المجموع ي أن أف يعن
ذول  د المب ة الجھ ي كمي اض ف الي انخف ولھم وبالت ودة ح ة الموج ارات المائي بة للتي امھم نس أجس

لتعب الذي يصيبھم للوصول إلى نفس التسارع عند أفراد المجموعة الضابطة، وبالتالي انخفاض ا
ه  ار إلي ا أش ع م ذا م ق ھ ة،(ويتف ارات ) Maglischo,2003(، )٢٠٠٧الدق دفاع التي ن أن ان م

دفاع للسباح ة ان ي؛ إضافة مرحل رة تكمن ف دة كبي من خالل  ،المائية حول السباح تعود عليه بفائ
ع ة ذات ضغط مرتف اطق مائي ى من ؤمن رد ،أنھا تمكن السباح من الوصول إل ذلك ت فعل  وھي ب

د من سرعته ا يزي ة مم دورة المنتظم  ،أعلى لدى السباح في مرحلة الدفع باإلضافة إلى مراحل ال
و أن  ذلك لسبب أخر ھ دفاعوك ن  االن ل م ه يقل اقيه وذراعي باح لس ترداد الس د اس ذي يحدث عن ال

ا اً م اء ھو اقتصادي نوع دفاع الم ان ان ھو ف ،الوقت الذي يمضيه في التباطؤ في سرعته، أخيراً ف
ً يؤمن للسباح اندفاع   .   في الماء دون أن يبذل أي مجھود عضلي ا

ذراعين للمجموعة الضابطة  فقد تردد ضربات الذراعين؛ أما ردد ضربات ال كان متوسط ت
دي  اس البع ي القي ربة) ٢٥.٠٨(ف اري /ض انحراف معي ة ب ردد ، )٤.٨٢(دقيق ط ت غ متوس و بل

ي القي ة ف ة التجريبي ذراعين للمجموع دي ضربات ال انحراف /ضربة) ٢٤.٣٨(اس البع ة ب دقيق
اري ابطة  ،)٣.٧١(معي ة الض ذراعين للمجموع ربات ال ردد ض ط ت ين متوس رق ب غ الف وبل

ى) ٠.٣٣(لداللة الفروق " T"والمجموعة التجريبية في القياس البعدي على اختبار  دل عل  وھذا ي
دم  توى ع ى مس ائيا عل ة إحص ر دال روق غي ود ف ين المجموع )٠.٠٥=α(وج ابطة ب ة الض

ه  اختلفتوقد . والمجموعة التجريبية في القياس البعدي ا توصل إلي ذه النتيجة مع م ي،(ھ  الكيالن
ة ) ٢٠٠٨ والكيالني، دى المجموعة التجريبي ذراعين انخفض ل حيث يتضح أن عدد ضربات ال

اس البعدي انيعزو و ،أكثر من المجموعة الضابطة في القي ى أن السبب  الباحث ردد الضربإل ة ت
دد افة األداء المح ي خالل مس دد الضربات الكل أثر بع زمن  يت دد الضربات  ؛األداءوب ادة ع فبزي

ا أن عدد  ردد الضربة، وبم يزداد التردد وبانخفاض عدد الضربات خالل مسافة األداء ينخفض ت
راد المجموعة الضابطة وبشكل دال  ل من أف ة أق راد المجموعة التجريبي د أف ن الضربات عن فم

ر ة  ضالمفت راد المجموع ن أف ر م ة أكث ة التجريبي راد المجموع د أف ردد الضربات عن اض ت انخف
ألداء، إال أنالضابطة،  ي ل الزمن الكل ك تأثر معدل تردد الضربة ب فبانخفاض زمن  حال دون ذل
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ر دل ت نخفض مع ي ي ن األداء الكل ادة زم ربات وبزي ردد الض دل ت زداد مع ي ي دد األداء الكل
ا أشار ، وذلك عند ثبالضربات هات عدد ضربات الذراعين لمسافة محددة  وھذا م  Zeidan) إلي

& kilani, 2005)،  (Maglischo, 2003) (Arellano, Sanchez, 2002)  ر أن غي
ً انخفاض راد  ا ة إحصائيا عن أف ة وبدرجة دال راد المجموعة التجريبي في زمن األداء الكلي لدى أف

ة نخفاض في عدد إالمجموعة الضابطة، رافقه  راد المجموعة التجريبي دى أف ذراعين ل ضربات ال
ة بدرجة دالة إحصائيا عن أفراد المجموعة الضابطة وبالتالي  روق دال أدى ذلك إلى عدم وجود ف

  .  إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير تردد الضربات

ا  ذراع؛ أم ول ضربة ال دل ط د مع ذراعفق ول ضربة ال دل ط ط مع ان متوس ة  ك للمجموع
دل طول  ،)٠.٢٦(متر بانحراف معياري ) ١.٥٦(الضابطة في القياس البعدي  غ متوسط مع و بل

اري) ١.٩١(ضربة الذراع للمجموعة التجريبية في القياس البعدي  انحراف معي ر ب  ،)٠.٣٤( مت
ي  ة ف ة التجريبي ابطة والمجموع ة الض ول الضربة للمجموع دل ط ط مع ين متوس رق ب غ الف وبل

اس  ار القي ى اختب دي عل روق " T"البع ة الف ة  ،)٢.٨٥(لدالل روق دال ود ف ى وج دل عل ذا ي وھ
توى  ى مس اس ) ٠.٠٥=α(إحصائيا عل ي القي ة ف ة التجريبي ة الضابطة والمجموع ين المجموع ب

البعدي ولصالح المجموعة التجريبية في متغير معدل طول ضربة الذراعين لسباحة الزحف على 
ر ول . الظھ دل ط ح أن مع ن يتض ر م ة أكث ة التجريبي دى المجموع ع ل ذراعين ارتف ربة ال ض

ة  ،المجموعة الضابطة في القياس البعدي وبالتالي ادة كمي يدل ھذا ارتفاع كفاءة الضربة نتيجة زي
ذراعين  ذلك, الماء المزاحة من السحب والشد بال اء نتيجة ل تناد للم ة االس ادة مرحل ويعزو  .وزي

ادة ن السبب في ذلك إلى استالباحثا أثير في زي ذا الت ة المقترحة، ظھر ھ يلة التكنولوجي خدام الوس
ر  ة بدرجة أكب معدل التغير في اإلزاحة إلى معدل التغير في الزمن عند أفراد المجموعة التجريبي
دل  ى مع ر في اإلزاحة إل دل التغي أثر بمع من أفراد المجموعة الضابطة حيث أن طول الضربة ت

ادة مع زمن، فزي ات عدد التغير في ال زمن مع ثب ر في ال دل التغي ى مع ر في اإلزاحة إل دل التغي
ادة في طول الضربة، والعكس صحيح ى الزي ؤدي إل زمن، ي ر في ال  .الضربات إلى معدل التغي

ر طول الضربة ويظھر  زمن في متغي كذلك يؤثر متغير عدد الضربات خالل معدل التغير في ال
ر في ذلك التأثير في أن زيادة عدد الضربات خال دل التغي ات مع زمن مع ثب ل معدل التغير في ال
ذه  إلىاإلزاحة خالل معدل التغير في الزمن، أدى  االنخفاض في متغير طول الضربة واتفقت ھ

ة ائج مع الدق  Marchand،(Thompson et al, 2000)، (Mason)،2005( ، )٢٠٠٧( النت
& Cosser,2000)( كسيا مع لتغير في اإلزاحة وعفي أن طول الضربة يتأثر طرديا مع معدل ا

ة الدراسة إذن عدد الضربات خالل األداء راد عين ، وبما أن معدل التغير في اإلزاحة ثابت لدى أف
ادة عدد ضربات  ي فبزي يكون العامل المحدد لطول الضربة ھو عدد الضربات خالل األداء الكل

  . بةالذراعين يقل طول الضربة وبانخفاض عدد الضربات يزداد طول الضر

اس البعدي فقد معدل السرعة؛  أما دل السرعة للمجموعة الضابطة في القي كان متوسط مع
اري /متر) ٠.٦٤( اس البعدي  ،)٠.١٢(ثانية بانحراف معي دل السرعة في القي غ متوسط مع و بل
دل السرعة للمجموعة  ،)٠.١٢(ثانية بانحراف معياري/متر) ٠.٧٦( وبلغ الفرق بين متوسط مع

روق " T"جموعة التجريبية في القياس البعدي على اختبار الضابطة والم ذا ) ٢.٥١(لداللة الف وھ
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توى  ى مس ائيا عل ة إحص روق دال ود ف ى وج دل عل ابطة )  ٠.٠٥=α(ي ة الض ين المجموع ب
دل السرعة  ر مع والمجموعة التجريبية في  القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية في متغي

ر من ي. لسباحة الزحف على الظھر ة أكث دى المجموعة التجريبي ع ل دل السرعة ارتف تضح أن مع
افة المحددة  ى قطع المس تعلم عل المجموعة الضابطة في القياس البعدي وبالتالي يدل ھذا قدرة الم

وذلك يدل على ارتفاع كفاءة األداء عند الطالب بسبب التطور الحاصل في , بأقصر وقت ممكن
ادة و ،ووضع الجسمضربات الذراعين وضربات الرجلين  ھذا التطور الكلي الحاصل نتج عنه زي

ة وى الدافع ي الق ة ،ف وى المقاوم ي ق اض ف زو ، وانخف اويع ى الباحث ة إل ذه النتيج ي ھ ن السبب ف
استخدام الوسيلة التكنولوجية المقترحة ولما كان معدل سرعة السباح يتأثر بطول الضربة، حيث 

دل طول ال ادة مع دل السرعة بزي ردد الضربة، يزداد مع ذلك بت دل السرعة ك أثر مع ضربة، ويت
ائج البحث  ان نت ات طول الضربة، ف حيث يزداد معدل سرعة السباح بزيادة تردد الضربة مع ثب
راد  تشير إلى أن أفراد المجموعة التجريبية انخفض لديھم معدل طول الضربة بدرجة أكبر من أف

أفراد المجموعة التجريبية بدرجة أكبر من المجموعة الضابطة، كذلك انخفض تردد الضربة لدى 
زو  ا يع ابطة، كم وع الض راد المجم اأف افة األداء الباحث رعة بمس أثر الس ي ت ا ف بب أيض ن الس

زداد  المحددة، ومعدل األداء الكلي؛ فتزداد السرعة  بزيادة مسافة األداء مع ثبات األداء الكلي، وت
ي، وبم راد المجموعة السرعة مع االنخفاض في زمن األداء الكل د أف ة عن افة األداء ثابت ا أن مس

ة الضابطة  ة والمجموع ددة(التجريبي ار المح افة االختب إن ) مس زمن ف ل ال دد يظل عام و المح ھ
ة وبدرجة  ،لمعدل سرعة السباح راد المجموعة التجريبي د أف ي عن حيث انخفض زمن األداء الكل

اندالة  دل سرعة ال عن أفراد المجموعة الضابطة، فك ة مع راد المجموعة التجريبي د أف باحة عن س
  .        السرعة عند أفراد المجموعة الضابطة لأكبر من معد

اس البعدي  فقد معامل الفاعلية؛أما  كان متوسط معامل الفاعلية للمجموعة الضابطة في القي
عدي وبلغ معامل الفاعلية للمجموعة التجريبية في القياس الب ،)٠.٢٩(بانحراف معياري ) ١.٠٠(
اري)  ١.٤٨( انحراف معي ة  ،)٠.٤٣( ب ة للمجموع ل الفاعلي ط معام ين متوس رق ب غ الف وبل

روق " T"الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي على اختبار  ذا ) ٣.٤٩(لداللة الف وھ
توى  ى مس ائيا عل ة إحص روق دال ود ف ى وج دل عل ابطة )  ٠.٠٥=α(ي ة الض ين المجموع ب

ة والمجموعة التجريبي ر معامل الفاعلي ة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية في متغي
ر من . لسباحة الزحف على الظھر ة أكث دى المجموعة التجريبي ع ل يتضح أن معامل الفاعلية ارتف

اءة األداء اع كف ذا ارتف دل ھ الي ي دي وبالت اس البع ي القي ة الضابطة ف اتج وإ ،المجموع اع الن رتف
ي  ٢٥طول ضربة الذراع لمسافة معلومة وھي ھنا جمالي لمحصلة اإل متر نسبة لزمن األداء الكل

ايعزو .لتلك المسافة في سباحة الزحف على الظھر ى استخدام الباحث ذه النتيجة إل ن السبب في ھ
دل سرعة السباح وطول ضربته،  الوسيلة التكنولوجية المقترحة، حيث يتأثر معامل الفاعلية بمع

دل فيزداد معامل الفاع ادة مع دل طول الضربة أو كليلية للسباح بزي ا السرعة أو مع ا، كم ا مع ھم
ير  ي،(يش ي، الكيالن ي(، )٢٠٠٨ والكيالن ات ،الكيالن  Arellano )، )٢٠٠٦والعطي

Sanchez,2002) (Mason & Cosser,2000)  ( ة راد المجموعة التجريبي ، وكون أن أف
ن راد المجموعة الضابطة،  أعلى في معدل السرعة، وفي معدل طول الضربة، م ذا يفسر وأف ھ
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القوة  ة ب ل الفاعلي أثر معام ذلك يت ة، ك ة التجريبي راد المجموع دى أف ة ل ل الفاعلي اع معام ارتف
اند  ذھني الخارجي يس رين ال ا أن التم ذراعين، وبم وة عضالت ال العضلية، والقدرة العضلية، وق

دى التطور في معامل  انن يعزويالباحثالتمرين البدني، فان  ة ل الفاعلية إلى تحسن الصفات البدني
ة  يلة التكنولوجي أفراد المجموعة التجريبية بدرجة أكبر من أفراد المجموعة الضابطة نتيجة الوس

دني ) ١٩٩٦العربي، والجمال، ( إليهوتتفق ھذه النتيجة مع ما أشار . المقترحة رين الب في أن التم
ا وجد أن . ي يكون أفضل إذا سبقه تمرين بدنييحسن من التمرين الذھني أي أن التمرين الذھن كم

از  ) E.M.G(التمرين الذھني ليس ذھنياً بحتاً وإنما ھو بدني أيضا، وذلك من خالل استخدام جھ
ل في  و قلي د ول لتخطيط العضالت حيث وجدوا أن الفرد الذي يقوم بالتمرين الذھني يتعرض لجھ

  .  العضلة المعنية بــاألداء
  

  االستنتاجات

  ما يلي  الباحثاناستنتج  الدراسةضوء نتائج  في

ى  .١ رح إل وجي المقت أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل الوسيط التكنول
ا  زيادة مستوى التعلم عند أفراد المجموعة التجريبية عنه عند أفراد المجموعة الضابطة، بم

ي ة ونفسي، ساھمت ف ة وانفعالي ة  وفرته من عوامل إدراكي ة العقلي ادة الحصيلة المعرفي زي
 .والبدنية عند األفراد الذين استخدموا الوسيط التكنولوجي المقترح

حسن في مواصفات ظھر ارتفاع حصيلة التعلم عند أفراد المجموعة التجريبية من خالل الت .٢
 .األداء نفسه من خالل تقدير المحكمين، كذلك من خالل نتائج المتغيرات الكيناماتيكية

باحة  إن .٣ م س ي تعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم رتوظيف تكنولوجي ى الظھ أمكن  الزحف عل
ى  اد عل م االعتم ة المقترحة، حيث ت يلة التكنولوجي تحقيقه على أرض الواقع من خالل الوس

  .        الوسيط التكنولوجي في جميع مراحل التعلم الحركي، وفي تقديم التغذية الراجعة
  

  التوصيات

  ن بما يليالباحثاأوصى البحث وأھدافه واستنتاجاته لفروض  اوفق

ة .١ ة التعليمي ي العملي ا ف راز دورھم ات واالتصاالت وإب ا المعلوم تخدام تكنولوجي ل اس  -تفعي
ارات  داد المھ اء وإع ل بن ع مراح ي جمي ا ف الل توظيفھ ن خ ي م تعلم الحرك ة، وال التعلمي

 . الحركية، ومھارات السباحة تحديدا

يط ال .٢ تخدام الوس باحة اس م س ي تعل رح ف وجي المقت رتكنول ى الظھ ة  الزحف عل لطالب كلي
 .التربية الرياضية في الجامعة األردنية

واع  .٣ يم أن ي تعل رح ف وجي المقت يط التكنول تخدام الوس ول اس ات ح وث والدراس راء البح إج
 .    السباحة المختلفة
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  العربية واألجنبيةالمراجع 

 د ادي، أحم د الھ ازن عب تخ" .)٢٠٠٦( .م ة  داماس ة الراجع ز التغذي ي تعزي وب ف الحاس
   .٥٩-٤٥ .٢٩/٢٠٠٦ .مجلة جامعة بابل. "المتزامنة والنھائية  في تعلم السباحة الحرة

 ربن ثم، ب ر". )٢٠٠٦( .لطيف مي م في الحي والنموذج البصرية المشاھدة أث ارة تعل  مھ
     . ٣٣-٢٠ .١/٥ .الرياضية التربية علوم مجلة. "الطائرة بالكرة الساحق الضرب

 نفس  دليل النشر العلمي  صادروالتوثيق العلمي   )٢٠٠٦(.ذياب ،البداينة م ال ة عل عن جمعي
  .عمان األردن .دار المناھج للنشر والتوزيع .األمريكية

 ي د ،الجميل ه عب اجي اإلل د ،والسامرائي .ن ريم وعب ود الك ر)  "١٩٩٨( .محم ة اث  التغذي
ةال الحركية تعلم المھارات على الراجعة  األداء بشكل المرتبطة خالل المعلومات من مغلق
  .٨٥-٧٣ .٧/٢ .الرياضية جامعة بغداد التربية مجلة ".للفعالية الرياضية ونتيجته

 ك اد ،الحاي ة  " .)٢٠٠٤.(قص ة كلي ات طلب اعدة اتجاھ يلة مس وب كوس تخدام الحاس ر اس أث
  .١٨٧-١٧٤ .١٣/٢ .الجامعة األردنية مجلة دراسات ."التربية الرياضة نحو الحاسوب

 النتائج ومعرفة األداء معرفة( الراجعة التغذية أثر"  .)٢٠٠٢( .حسين علي عايدة ،حسين ( 
ى الوقوف تعلم مھارة في دين عل ة بالدحرجة المتبوعة الي ورة األمامي ة  ."المتك ة التربي مجل

  .١٢٩-١١٥ .٥/٣.الرياضية جامعة بغداد

 ت ماء، حكم تخدام التغذ" .)٢٠٠٥( .أس أثير اس ى أداء ت ة عل فوية والمرئي ة الش ة الراجع ي
ائرة رة الط ي الك تقبال ف ال واالس اراتي اإلرس ة الرياضية ."مھ ة التربي داد  ،مجل ة بغ جامع

٨٠-١٤/٦٧.٥  

 ر، الخياط د عم د محم رزاق عب أثير" .)٢٠٠٤( .ال نھج ت رح تعليمي م  شبكة باستخدام مقت
ة ات العالمي ت( المعلوم ي )االنترن م ف ارات  بعض تعل يةالمھ ة األساس نس بلعب  ."الت

http://www.iraqacad.org/journals.htm  

 ل"  .)٢٠٠٧( .مصطفى توفيق بھاء ،الدقة انيكي التحلي ي البيوميك اد ثالث ين األبع  في ألدائ
ا ،غير منشورةأطروحة دكتوراه   ."التموجية الصدرسباحة  ة الدراسات العلي ة  .كلي الجامع
   .االردن .عمان األردنية

 الضرب مھارة تعلم في الفورية الراجعة التغذية تأثير"  .)٢٠٠٥(. زيد عبد ناھدة ،الدليمي 
  .١٧١-٤/١٥٧.٢.بابل جامعة - الرياضية التربية علوم مجلة ."الطائرة بالكرة الساحق

 دليمي دة ،ال د ناھ د عب اري ". )٢٠٠٦( .زي م األداء المھ ي تعل تخدام الحاسوب ف أثير اس ت
ة ."ئرةلإلرسال الساحق بالكرة الطا وم مجل ة عل ة - الرياضية التربي ل جامع -٨٢ .١/٣.باب

١٠٧  
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 ال، الربضي باحة "  .)١٩٩٦( .وص يم س ي تعل رية ف ة البص ة الراجع ر التغذي درأث  .الص
  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .كلية الدراسات العليا .رسالة ماجستير غير منشورة

 األردن .عمان ."ة لرياضة السباحةالموسوعة العلمي"  .)٢٠٠٣( .سمير عبدهللا ،رزق.  

 ول د ،زغل عد محم ا" .)٢٠٠١( .وآخرون .س يم تكنولوجي اليبھا التعل ي وأس ة ف  التربي
  .مصر .القاھرةللنشر  الكتاب مركز .١ط .الرياضية

 نس"  .)١٩٩٦( .وعبد النبي ،والجمال .محمد العربي ،شمعون دار  ."التدريب العقلي في الت
  .صرم .القاھرة.الفكر العربي

 ون، عبد الحسين زة "). ١٩٩٤(. يعرب خي ى أجھ دريب عل ويم الوسائل المساعدة في الت تق
  .١٩٩٤ .٢عدد خاص  .وقائع المؤتمر الرياضي العلمي الثاني .مجلة دراسات. "الجمباز

 اب مركز(. "الرياضي النفس علم في مدخل"). ١٩٩٨. (علي محمد ،عالوي   .)للنشر الكت
  .مصر .القاھرة

 ي دنان ،الكيالن م ع ي .ھاش ى فتحي ،والكيالن درك "  .)٢٠٠٨( .ليل دريب الم امج لت ر برن أث
ي دى سباحي المنتخب األردن ة ل رات الكيناماتيكي ة صناع . "الحسية على بعض المتغي مجل

  .٩٠-٧٨ .٧/١ .الكويت .المستقبل

 ل ي ،نبي ر " .)١٩٩٤( .عل رب وعص اتالع س ."المعلوم ون  المجل ة والفن وطني للثقاف ال
 .الكويت .الكويت .بواآلدا

 م افر ، ھاش رون .ظ ة "). ١٩٩٧(. وآخ ة البدني ائل التعليمي ن بعض الوس تفادة م ر االس اث
مجلة المؤتمر العلمي العاشر بحث منشور في  ."اإلرسال بالتنس  والذھنية في تطور مھارة
  ١٢٩-١١٤ .لكلية التربية الرياضية

 ان اد ،الودي ومني .زي ن ،والم ت"  .)٢٠٠٤( .حس ر اس ي أث ة ف ائط التعليمي خدام بعض الوس
باحة  ارة س ي لمھ ي والمعرف اب التحصيل الحرك ة . "الصدراكتس وم االجتماعي لة العل سلس
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