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 ستخلصمال

تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على مستوى تقدير الذات المهارية والتحصيل المعرفى  على إستهدف البحث التعرف
 –التنفس  –حركات الذراعين  –حركة الذراع اليسرى  –حركة الذراع اليمنى  –ات الرجلين ضرب –وضع الجسم )والمستوى المهارى 

ستخدمت الباحثة " ( السباحة كاملة" التوافق المنهج التجريبى لمناسبته لطبيعة البحث فى سباحة الزحف على البطن لدى المبتدئات وا 
بكلية التربية  األولىطالبات الفرقة تمثل مجتمع البحث  . خرى ضابطةتجريبية واأل ستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهماإب

إختيار عينة البحث طالبة ، تم ( 518) م ، والبالغ عددهن  0101/ م  0105فى الفصل الدراسى األول جامعة المنصورة  –الرياضية 
إحداهما تجريبية واآلخرى  مجموعتينقسيمهن إلى م تتطالبة و ( 11)تقوم الباحثة بالتدريس لهن وبلغ عددهن  ممنبالطريقة العمدية 
تم تطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو عليهن ، واألخرى  مجموعة تجريبيةلل طالبة( 31)ضابطة بواقع 

عليهن ، كما (لىملنموذج العالشرح اللفظى وأداء ا)المتبع فى التدريس من التقليدى سلوب اإل تم تطبيقطالبة ( 31)ضابطة وعددها 
قبل البدء فى تنفيذ  ستطالعيةالعينة اإل طالبة تمثل( 11)عددها الباحثة بسحب عينة من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية  قامت

فى سباحة ، وقامت الباحثة بتصميم مقياس تقدير الذات المهارية إلدراك مواطن الضعف والقوة لطالبات الفرقة األولى تجربة البحث 
ساهم نموذج أبعاد الزحف على البطن وكذلك تم تصميم برنامج تعليمى بإستخدام نموذج أبعاد التعلم وكانت من أهم اإلستخالصات 

فى سباحة  تعزيز نواتج التعلمو تطوير مستوى تقدير الذات المهارية ى ف ىأكثر ايجابية من األسلوب التقليدالتعلم لمارزانو بصورة 
 .بطنالزحف على ال
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Abstract 

The research aimed to identify the effect of Marzano's learning dimensions model on the level of skill 

self-esteem, cognitive achievement and skill level (body position - leg strikes - right arm movement - 

left arm movement - arm movements - breathing - compatibility "swimming in full") on the 

abdominal crawl swimming for Beginners. The researcher used the approach Experimental 

relevance to the nature of the research by using the experimental design of two groups, one 

experimental and the other a control. The research community represents the female students of the 

first year at the Faculty of Physical Education - Mansoura University in the first semester of 

2019/2020, and their number (508) .The research sample was deliberately chosen from whom the 

researcher teaches, and their number reached (60) students, and they were divided into two groups, 

one experimental and the other controlling by (30) students for the experimental group. The 

traditional method used in teaching (verbal explanation and performance of the practical model) was 

applied to them. The researcher also drew a sample from the research community and outside the 

basic sample of (40) students representing the exploratory sample before starting the implementation 

of the research experiment. The researcher designed the skill self-esteem scale to realize the 

weaknesses and strengths of the students of the first year in swimming crawling on the abdomen, as 

well as an educational program was designed using the learning dimensions model and one of the 

most important conclusions was the learning dimensions model of Marzano in a more positive way 

than the traditional method in developing the level of skill self-esteem and enhancing Learning 

outcomes in abdominal crawling swimming. 
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، حيث ركزت على تنمية إمكانات  ام بالجودة التربويةهتمالعديد من دول العالم باإل ىتجاهات التربوية فاإل  تميزت
 الحاجة ظهرت، و  ، لما للثروة البشرية من أهمية في تطوير المجتمع وتقدمه المتعلمين وقدراتهم الذهنية على أفضل وجه ممكن

صالح التعليم لتطوير استراتيجيات لوضع الماسة  واسترجاع الحفظ على تعتمد التى التلقين من مرحلة بالتعليم لإلنتقال مجاالته وا 

 من عليه ينطوى وما الهائل ، التطور هذا حصيلة مواكبة على قادرين لبناء مجتمع يكون أفراده المهارات تنمية مرحلة إلى المعلومات

 .بشأنها سليمة  استنتاجات إلى للوصول والتعليل الفهم والتفسير والتحليل تتطلب ومواقف بها ، يتعذر التنبؤ مستقبلية متغيرات
ولقد اكتسبت أساليب التدريس اتجاهات حديثة فى العالم لما لها من تأثير على قدرات العقل البشرى ، فبدأت الجهود 
المنظمة إلى تفريد التعليم وتوظيف االستراتيجيات التربوية فى تصميم برامج تفى بحاجات المتعلم وتسعى إلى التالزم بين طبيعة 

  .ص وحاجات وقدرات المتعلم المواقف التعليمية وخصائ
يحتوى ألنه  التدريس لتخطيط متكامل عمل إطار بمثابة عتبرالتعلم ي   أبعاد نموذج أن Marzano,R. (0111 ) يذكر و 

 نطاق على المستخدمة األخرى التعليمية من البرامج عدد إطار في فاعليتها تم التأكد من التي التدريسية االستراتيجيات من عدد على

 فترضاو  ، معينة بسلوكيات والقيام التفكير على متعلمينال زيتحف إلى المعلم أفعال وفى هذا النموذج يجب أن تؤدى جميع واسع

 تعميق،  وتكاملها المعرفة اكتساب،  التعلم نحو االيجابية االتجاهات :وهي تعلمه أثناء بها المتعلم يمر للتعلم أبعاد خمسة النموذج

 ( .  ,.p5 Marzano,R)  المنتجة العقل عادات، للمعرفة المعنى ذو خداماالست، وصقلها المعرفة
 البنائية والتى تعد النظرية إلى يستند التعلم أبعاد نموذج أنMarzano,Pickering & McTighe,  (0553  )ويبين 

 المثيرات مع وتفاعالته خالله خبراته من الفرد يبنى الذى األساس ت عتبر أن المعرفة على أكدت التى الحديثة النماذج التدريسية من

 ( . ,p68 Marzano,Pickering & McTighe)المحيطة  البيئية
 التى يمر الحياتية الخبرات ليفسر الفرد يوظفها نفعية ، المعرفة أن هذهMarzano & Kendall,  (0555 )ويوضح 

 جهازه خالل من يدركها حوله ، المتغيرات خبراته مع تفسرو  تنظم معرفية ، منظومة بناء خالل من المعرفة إلى الفرد ويتوصل بها ،

معنى  من لديه بما الجديدة المعلومات ربط من تمكنه بخبرات المتعلم بمرور ذلك ذاتى ، ويستمر معنى تكوين يؤدى إلى مما المعرفى ،
(p308 Marzano & Kendall,. ) 

 اتجاهات حيث يتضمن البعد األول خمسة أبعاد فى تعلم قد صممال أبعاد أن نموذجMarzano,  (0550 )كما يضيف           

 المعرفة اكتساب الثانى يتضمن والبعد الموضوع ، المتعلمين لتعلم دافعية زيادة على يتم العمل وفيه التعلم عن إيجابية وادراكات

والبعد  سابق ، تعلم من لديهم بما وربطهاالجديدة  المعلومات إلى الوصول من علمية تمكنهم أنشطة المتعلمين ينفذ وتكاملها وفيه
 ويجيبون وتصقلها المعرفة أن توسع شأنها من التى األنشطة المتعلمين يمارس وصقلها وفيه وتنقيتها المعرفة الثالث يتضمن توسيع

اليومية  حياتهم فى تعلموه ما المتعلمين يوظف معنى وفيه له المعرفة استخداًما استخدام الرابع يتضمن والبعد المفتوحة ، األسئلة عن
 المختلفة مهارات التفكير ممارسة من المتعلم تتطلب ومشكالت مواقف تهيئة يتم وفيه منتجة عقلية عادات الخامس يتضمن والبعد ،

 ( .,p350 Marzano)  حياتية مواقف ومشكالت في واستخدامها توظيفها يمكن جديدة معلومات إلى للتوصل
 ,Daley, B. J., Watkins, K., Williamsراسة أجراها كل من ا دومنه والبحوث، الدراسات من العديد تشار أ وقد هذا        

S. W., Courtenay, B., Davis, M., & Dymock, D ( 0110 )  ، Hant & Bell,( 0110  ) ،الزغبى  دراسة
فيحاء نايف المومنى  دراسة، (0101)دراسة القحطانى عثمان  ،(م0101)ة عطية إلهام دراس، (0100)،السالمات 

 لعملية أهداف بمثابة تعتبر والتي التعليمية النتائج من العديد تحقيق فى التعلم ألبعاد مارزانو نموذج أهمية على (م0105)وآخرون

كما   ، المتعلم لدى سلبية التحصيل إلى يؤدي بما فقط والمفاهيم المعرفة اكتساب على ركزت التي التقليدية عن األساليب والبعد التعلم
 . المتعلم قدرات جميع تنمية في مسه  ت أن اشأنه من واضحة تربوية إلى فلسفة مستندة جديدة تدريس وطرق استراتيجيات استخدامأن 
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 فيتلعب دورا هاما فى مفهوم الذات وتحتل مكانه كبيرة  التيأن الذات المهارية تعتبر من بين األبعاد  (0110 ) عالوى ويبين
وطموحه  الحركييقدم فيها الالعب وجهة نظره عن ما يتمتع به من مهارات حيث تحدد مستوى أدائه  التي فهي لرياضياالمجال 

نجازاته وفشله  . (011، ص 0110عالوى ) وا 
أنه من الممكن تنمية  قيمة وتقدير الذات المهارية لدى الفرد الرياضى عن طريق توفير خبرات ( 0555) ويوضح راتب 

نب خبرات الفشل أثناء األداء الرياضى والتفسير الصحيح لها ، فإتاحة الفرصة للرياضى لمعرفة مدى تقدمه يؤثر النجاح وتج
، ص 0555راتب ) إيجابيًا على جوانب النمو النفسى المتعددة ويتوقع أن يمتد هذا التأثير االيجابى فى مجاالت الحياة المختلفة 

053. ) 
تقدير الذات المهارية لدى الفرد الرياضى يرتبط باالقتناع الداخلى للرياضى بكفاءته أن مفهوم ( 0110) ويضيف عالوى 

أو جدارته ، ويعتبر من العوامل الهامة التى تساعد الرياضى على فهم ذاته بصورة أكثر وضوحًا وواقعية هو نجاحه فى قدرته على 
دراك مواطن الضعف لديه تقييمه لنفسه وتقديره لذاته بصورة موضوعية بعيدة عن التحيز وكذ عالوى )لك قدرته على نقد الذات وا 

 ( .011،ص 0110
قامت ، ( 0115 )دراسة حسن ،  Frieaman   (0113)ا دراسةومنه ، والبحوث الدراسات من العديد تشار أ وقد 
على أهمية ( 0101)  اإلسكندراني ، ودراسة ( 0101) اصالن  دراسة ،( Kanioglou  0118 (ودراسة ،(  0117 ) منصور

 البدنياألداء  فى األخطاءتصحيح  هدفوهى نظره واقعية لمسيرة عمله ب المتعلمعد إدراكا واضحا لجوانب نشاط والتى تتقدير الذات 
 .، وأن اللذين يتمتعون بلتقدير الذاتى المرتفع لديهم مستوى عالى من التحصيل المرتفع  والمهارى

ف على البطن هى أحد طرق السباحة األربع وأسرعها وذلك من خالل طريقة أن سباحة الزحKelvin  (0110 )ويذكر 
) أداء الذراعين والرجلين ومدى تحرك السباح فى الماء من جانب آلخر ومدى سرعة حركة الرجلين وطول الشد بالذراعين

p8،Kelvin Juba.) 
قدرة خاصة فى عملية التحكم واإلنسيابية أن األداء الفنى لسباحة الزحف على البطن يتطلب ( 0100) عبد العال وترى 

فى األداء وتعتبر سباحة الزحف على البطن هى الجوهر األساسى للسباحة، ومن مميزاتها أنها تجعل السباح يتحرك فى الماء 
السباحون  أسرع من أى طريقة أخرى من طرق السباحة، وتجعله يرى أمامه فى الماء ولهذا تعتبر السباحة الوحيدة التى يلجأ إليها

 (. 01،ص0100عبد العال عزة )لتحقيق أفضل النتائج 
صالح األخطاء الفنية ترتبط عملية تعليم السباحة أن ( 0113)  ويضيف عبد العزيز بالمتابعة الجيدة لألداء المكتسب وا 

بعد إنتهاء عملية التعليم ، وذلك من فور ظهورها وبالتالى يتطلب إتمام عملية التعليم القيام بالتقييم الجيد والمستمر لألداء أثناء و 
خالل أسلوب علمى مقنن يتم االستفادة من نتائجه فى عملية التقويم للعملية التعليمية بصورة شاملة ومتكاملة وبالتالى يتم تعديل 

 .( 30،ص0113عبد العزيز حمدى)مسار اإلنجاز بالنسبة للعملية التعليمية 

اح فى الماء تعتبر حركة إنتقالية أما ضربات الذراعين والرجلين فى طرق أن حركة جسم السب( 0557) وتبين سالم
السباحة تعتبر حركة دائرية وأن جسم السباح يتحرك حركة خطية ناتجة عن حركات دائرية زاوية من ضربات الذراعين والرجلين 

ه للخلف وتسمى قوة المقاومة واآلخرى وعندما يسبح السباح بسرعة تكون سرعته لألمام نتيجة قوتين إحداهما تعمل على إعاقت
 ( . 310سالم وفيقة،ص) تعمل على دفعه لألمام وتسمى القوة الدافعة 

أن السباحة تتطلب تحريك الجسم في الماء و أن سالمة شكل األداء في السباحة ال يعبر Crowley's  (0111  )ويرى كراولى 
اء فإن األمر يحتاج إلى معرفة كيفية حركة الجسم في الماء بفاعلية  بالضرورة عن كفاءة التعليم و للوصول إلى جودة األد

(p17Crowley's . 2004. ) 
شهدته العملية  ىتأثرت بالتغير والتطور السريع الذ ىمقرر السباحة من مقررات التربية الرياضية الهامة والرئيسية التو 

م مع طبيعة أداء ئهذا المقرر ليتال  ىتطوير تدريس محتو  ىضرور ، فأصبح من ال التربوية والتعليمية بكليات التربية الرياضية
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إلى التقدم فى المرحلة السنية مهاراته تواجه صعوبة نظرًا تعلم إال أن للطالبات الرغم من أهمية هذا المقرر  ىفعل،  مهارات السباحة
المرحلة تعليمية تتناسب مع طبيعة هذه  ستخدام طرق وأساليبى العمل على ا، ولهذا فمن الضرور ولعدم ممارستهن لها من قبل 
 ىالدراسات ف العديد من لذا إتجهت،  ألنها تحتاج إلي الكثير من العناية والجهد عند بدء تعلمها السنية ومهارات هذه الرياضة

وقدرات وميول ،  م مع طبيعية المهارات المراد تعلمها من ناحيةئمجال تدريس السباحة إلي البحث عن طرق وأساليب متنوعة تتال 
يجابية فى التعلم الطالبات، وجعل ن من ناحية أخرى مع مراعاة الفروق الفردية بينه الطالبات  ن، واإلرتقاء بمستواه أكثر مشاركة وا 

. 
دراك الطالبة  ة أثناء عملها فى تدريس مقرر السباحةالباحث أدركتهامن حقيقة  ىوتنبع مشكلة البحث الحال   وهى عدم فهم وا 

األداء المهارى وعدم قدرتها على التصور الحركى للمهارة المؤداه مما ينعكس على ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها المهارية  لطبيعة
مما جعل هناك حاجة  التفوقالنجاح و  تطوير أدائها لتحقيق ىفا خالقه من شأنها مساعدته اتمتلكه من طاقت ماوتشعر باإلفتقار ل

لمهارية لدى طالبات الفرقة األولى نظرًا لطبيعة السباحة والتى تتطلب التحكم فى الحركة والتوازن بين ملحة لتنمية وتقدير الذات ا
األداء الفعلى واإلسترخاء ، ومن خالل خبرة الباحثة المهنية فى تدريس مقرر السباحة الحظت أن أسلوب تعلم سباحة الزحف على 

انب الفنى بطريقة مباشرة يقوم فيها المعلم بشرح مراحل األداء الفنى وعرضها البطن فى المجال األكاديمى الشائع هو تدريس الج
واإلطالع  ومن خالل القراءات النظرية من خالل أسلوب األوامر الذى يجعل المتعلم ال يشارك فى الموقف التعليمة بشكل إيجابى ،

ومن خالل اختبارات  (0100)عبد العال ،( 0115)المهدى ، (0111)يوسف ، (0101)كردى  مرجعيةالدراسات ال على بعض
إتضح وجود إنخفاض في مستوى التحصيل المعرفى وكذلك إنخفاض فى مستوى  مقرر السباحة ونتائجه لطالبات الفرقة األولى

وقد يرجع ذلك إلى أنهن يتعلموها فى سن متأخرة وكذلك عدم وجود خبرة ( 0)األداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن مرفق 
ختالفهن فى المستوى المهارى وتعتقد ذ اتية وعدم وجود فرصة للتطبيق باإلضافة لعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات وا 

الباحثة أن ذلك قد يكون ناتج عن عدم تفاعل ومشاركة  الطالبات فى الموقف التعليمى أثناء التعلم ، كما أن العديد منهن ال 
احل الفنية لسباحة الزحف على البطن بشكل واضح من زوايا مختلفة وبالتالى ال يتضح لهن يستطيعن رؤية نموذج أداء المر 

النواحى الفنية ألداء المهارة بصورة صحيحة أو قد يكون ألسلوب التعلم المستخدم هذا التأثير فى إنخفاض مستوى تقدير الذات 
لدراسة تصميم وتنفيذ أسلوب تعليمى يتناسب مع هذه المرحلة هذه ا، لذا تحاول الباحثة من خالل المهارية وبعض نواتج التعلم 

السنية مما قد يحقق الهدف من عملية التعلم ، ولهذا عملت على محاولة التعرف على تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على 
  .مستوى تقدير الذات المهارية وتعزيز بعض نواتج التعلم فى سباحة الزحف على البطن للمبتدئات 

 :البحـث  هـدف
إلى التعرف على تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على مستوى تقدير الذات المهارية وتعزيز بعض نواتج  البحث هذا يهدف

من خالل  جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية التعلم فى سباحة الزحف على البطن للمبتدئات من طالبات الفرقة األولى 
 :التعرف على 

أثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على مستوى تقدير الذات المهارية فى سباحة الزحف على البطن لدى المبتدئات من ت -
 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية طالبات الفرقة األولى 

ى المبتدئات من تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على مستوى التحصيل المعرفى فى سباحة الزحف على البطن لد -
 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية طالبات الفرقة األولى 

 –حركة الذراع اليمنى  –ضربات الرجلين  –وضع الجسم )تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على مستوى األداء المهارى  -
فى سباحة الزحف على البطن لدى " (  السباحة كاملة" التوافق –التنفس  –حركات الذراعين  –حركة الذراع اليسرى 

 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية المبتدئات من طالبات الفرقة األولى 
 :البحـث  ضو فـر 
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يؤثر نموذج أبعاد التعلم لمارزانو إيجابيا على مستوى تقدير الذات المهارية فى سباحة الزحف على البطن لدى المبتدئات  -
 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية ولى من طالبات الفرقة األ 

يؤثر نموذج أبعاد التعلم لمارزانو إيجابيا على مستوى التحصيل المعرفى فى سباحة الزحف على البطن لدى المبتدئات  -
 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية من طالبات الفرقة األولى 

حركة الذراع  –ضربات الرجلين  –وضع الجسم )يا على مستوى األداء المهارى يؤثر نموذج أبعاد التعلم لمارزانو إيجاب -
فى سباحة الزحف على البطن " (  السباحة كاملة" التوافق –التنفس  –حركات الذراعين  –حركة الذراع اليسرى  –اليمنى 

 . جامعة المنصورة –بكلية التربية الرياضية لدى المبتدئات من طالبات الفرقة األولى 
 :البحـث  مصطلحـات

 :نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 متمثلة أنماط خمسة بين تفاعلتحدث  ، متتابعةمنظمة و  إجرائية خطوات عدة يتضمن (عملى ) صفى  تدريس نموذج هو

دراكات اتجاهات اكتساب في  وتعميق ، الً عف مةالقائ المعرفة مع واتساقها وتكاملها الجديدة المعرفة واكتساب ، التعلم من إيجابية وا 

 المنتجة العقلية العادات استخدام وتنمية ، معنى ذا استخداماً  المعرفة واستخدام ، جديدة ونتائج نهايات إلى للوصول وتدقيقها المعرفة
 ( .Marzano,R. 2006،p7) نجاحه في وتسهم التعلم خالل تحدث والتى

  :           تقدير الذات المهارية
ستعدادها بالنسبة للمهارات الحركية  هى عبارة عن تقدير الطالبة لما تتمتع به من مهارات حركية خاصة ومدى كفايتها وا 

عالوى محمد،رضوان )المختلفه التى تشكل فى مجموعها المهارات الحركية األساسية فى النشاط التخصصى 
 .(101،ص0110نصر

 :إجــراءات البحـث 

تجريبية واألخرى  ستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهماإلطبيعة البحث ب المنهج التجريبى لمناسبته :منهج البحـث 
 . ضابطة

فى الفصل جامعة المنصورة  –بكلية التربية الرياضية  األولىطالبات الفرقة تمثل مجتمع البحث  :عينـة البحـث مجتمع و 
تقوم الباحثة  ممنختيار عينة البحث بالطريقة العمدية إطالبة ، تم ( 518) م ، والبالغ عددهن  0101/ م  0105الدراسى األول 

بالتدريس لهن والالئى لم يسبق لهن تعلم سباحة الزحف على البطن ولكن إجتازن المهارات األساسية في السباحة ولم يصلن إلى 
 طالبة( 31)بواقع إحداهما تجريبية واآلخرى ضابطة  مجموعتينقسيمهن إلى م تتطالبة و ( 11)مرحلة اإلتقان وبلغ عددهن 

( 31)تم تطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو عليهن ، واألخرى ضابطة وعددها  مجموعة تجريبيةلل
الباحثة بسحب  عليهن ، كما قامت(لىمالشرح اللفظى وأداء النموذج الع)المتبع فى التدريس من التقليدى سلوب اإل تم تطبيقطالبة 
قبل البدء فى تنفيذ تجربة البحث ،  ستطالعيةالعينة اإل طالبة تمثل( 11)عددها ن مجتمع البحث وخارج العينة األساسية عينة م
 .تصنيف عينة البحث يوضح  (0)وجدول 

 تصنيف أفراد عينة البحث (0)جـدول   
مجتمع  أفراد مجتمع البحث

 البحث

 إجمالى العينة

  األساسية

 عينـة البحث

 استطالعية ضابطة تجريبية 

 48 78 78 08 380 بالكلية ألولىطالبات الفرقة ا

 :ضبط متغيرات البحث
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طالبــة ( 011)ن والبــالغ عــدده( اإلســتطالعية  -األساســية )  البحــث عينــةلقامــت الباحثــة بــإجراء التوزيــع اإلعتــدالى     
، وتقـدير ( الـذكاء ) ، القـدرات العقليـة ( الـوزن –الطول –السن)معدالت النمو تأكد من وقوعها تحت المنحنى اإلعتدالى وذلك فى لل

و (  المرونـة – الرشـاقة –التوافـق  –القوة العضـلية  – القدرة العضلية -التنفسى الدورىالتحمل )الذات المهارية ، المتغيرات البدنية 
ــبطن) المتغيــرات المهاريــة  حركــات  – حركــة الــذراع األيســر – يمــنحركــة الــذراع األ – ضــربات الــرجلين – الطفــو واإلنــزالق علــى ال

 ( .0)، كما يوضحه جدول ( التوافق – التنفس المنتظم – الذراعين
 البحث متغيرات جميع فى( االستطالعية – األساسية) البحث عينة إعتدالية ( 0 ) جـدول

 طالبة  011= ن                     
 وحدة المتغيرات

 القياس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 معامل الوسيط لمعياريا

 االلتواء

مو
الن

 

 0.621 2..81 18..0 81.26 سنة السـن
 0...0 826.19 8.891 823.83 سم الطول
 ..0.8- 20.00 8.881 9.19. كجم الـوزن

 1.317- 360..8 66..3 8....8 درجة العقلية القدرات
 0.28 11.888 2.13 11,..8 درجة تقدير الذات المهارية

 0.18 83 3.382 83.38 درجة لمعرفىالتحصيل ا

نية
لبد
ا

 

 0.8.8- 2.83 0.23 2..2 الثانية السرعة التزايدية
 0.89 89 1.13 05.03 سم للرجلين القدرة العضلية
 0.168 86.. ..0.8 6... متر للذراعين القدرة العضلية
 1..0 80 0.15 01.50 سم المرونة
 1.73 05 1.85 05.10 الثانية التوافق
 1.70 01 1.11 01.73 الثانية الرشاقة

رية
مها
ال

 

 1.005- 0.78 1.310 0.10 درجة الطفو واالنزالق على البطن
 1.013 0.10 1.010 0.15 درجة ضربات الرجلين
 1.011 0.05 1.511 0.01 درجة حركة الذراع األيمن
 1.051 0.10 1.101 0.17 درجة حركة الذراع األيسر
 1.031- 0.11 1.071 0.57 درجة حركات الذراعين
 1.173- 1.053 1.301 1.055 درجة التنفس المنتظم

 1.188- 3.80 1.001 3.30 درجة التوافق
النمـو والـذكاء  معـدالت فـى( االسـتطالعية -األساسـية) البحـث لعينـة االلتـواء معـامالت جميـع أن(  0)  جـدول من يتضح

 أى( 1.317:  1.015-) مـابين اإللتـواء معامـل قيم تراوحت البحث قيد والمهارية البدنية المتغيرات وبعض وتقدير الذات المهارية
 .المتغيرات هذه فى اإلعتدالى المنحنى تحت تقع البحث عينة أن على يدل مما( 3:+3-) مابين انحصرت

بــين المجمـــوعتين ولتكــافؤ عينــة البحــث األساســية تــم حســاب المتوســـط الحســابى واإلنحــراف المعيــارى وداللــة الفــروق 
، ويعتبـر هـذا القيـاس بمثابـة ( قيـد البحـث) والمهاريـة والـذكاء وتقـدير الـذات المهاريـة البدنية فى المتغيرات( الضابطة –التجريبية )

 .يوضح ذلك ( 3)القياس القبلى ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ، وجدول
 

 جميعل القبلية القياسات في والضابطة التجريبية لمجموعتينا متوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة( 3)جدول 
 (التكافؤ) المختارة البحث متغيرات

 31= 0ن=0ن
 0ع±  0س   0ع±  0س   (ت) قيمة الضابطة المجموعة المجموعة التجريبية وحدة القياس المتغيرات

نية
لبد
ا

 

 1.703 1.100 1.10 1.531 1.10 الثانية السرعة التزايدية
 1.35 1.70 05.05 1.10 05.01 سم للرجلين ة العضليةالقدر 

 0.513 1.151 5.37 1.015 5.07 متر للذراعين القدرة العضلية
 1.01 0.30 01.50 0.10 01.51 سم المرونة
 0.30 1.70 01.13 1.15 05.10 الثانية التوافق
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 1.73 1.83 01.70 1.51 01.71 الثانية الرشاقة

رية
مها
ال

 

 0.730 1.053 0.70 1.051 0.17 درجة نزالق على البطنالطفو واال 
 0.300 1.303 0.13 1.310 0.58 درجة ضربات الرجلين
 0.531 1.310 0.77 1.303 0.11 درجة حركة الذراع األيمن
 0.301 1.033 0.80 1.005 0.85 درجة حركة الذراع األيسر
 0.051 1.071 0.58 1.071 0.88 درجة حركات الذراعين
 1.510 1.330 1.018 1.305 1.380 درجة التنفس المنتظم

 1.085 1.010 3.57 1.100 3.11 درجة التوافق
 1.5301- 0.0550 263..8 6.860 380..8 درجة الذكاء 
 8.382 81.. 11.60 8..2 11,.86 درجه ةالمهاري تقدير الذات 
 28..0 .0.63 8..83 0.3.8 83.38 درجه التحصيل المعرفى 

                          0.110= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" يمةق
 المتغيراتبين المجموعتين التجريبية والضابطة في  1.15عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي ( 3)يتضح من جدول      
 . هذه المتغيرات ىف البحث ىتكافؤ مجموعت ىمما يشير إل والمهارية والذكاء وتقدير الذات المهارية البدنية

 :وسائل وأدوات جمع البيانات  
 : وأدوات البحث جهزةأ -

 .جهاز الريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر ووزن الجسم بالكيلوجرام  -
 .جهاز الديناموميتر لقياس القوة العضلية  -
 . شريط قياس لقياس المسافات بالسنتيمتر -
 ( .ية ألقرب ثان)ساعة إيقاف لحساب الزمن  -

 .طباشير – أحبال –كرات بالستك  -عوامات الشد الطافية  -زعانف  –كفوف  -
 .لوحات طفو ضربات رجلين  -
 . ث/ كادر  TR3600 SONY 001كاميرا تصوير فيديو رقمية ماركة سونى  (  0) عدد  -
 .الخاص بالباحثة  Lap Topتم استخدام   Computerالحاسوب  -
   (Data Show)جهاز عارض البيانات   -
 (          اإلنترنت ) شبكة المعلومات الدولية  -
 .صور ورسوم توضيحية  -

طرق التدريس وعلم ) قامت الباحثة بالمقابالت الشخصية مع ذوى الخبرة والمختصين فى مجال  :المقابلة الشخصية   
كيفية تصميم ) علقة بموضوع الدراسة الحالية مثل لإلستفادة من أرائهم فيما يخص المعلومات المت( 0)مرفق ( النفس والسباحة

وتطبيق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ضمن البرنامج التعليمى لسباحة الزحف على البطن للمبتدئات ، أنسب الوسائل التعليمية 
 ( .التى يمكن إستخدامها مع اإلسلوب التدريسى المقترح ،  مقياس الذات المهارية 

من مجتمع البحث وخارج  ةطالب( 11) اغ عددهبلقامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة  :الدراسة االستطالعية
 : واستهدفت التعرف على م 0105/ 01/ 31 إلىم 05/01/0105الفترة من  ىالعينة األساسية وذلك ف

 .األجهزة واألدوات والمكان المستخدم لتنفيذ التجربة صالحيةمدى -
 .له نومدى فهمه الباتمحتوى التعليمي لقدرات الطمدى مناسبة ال-
 .مالئمة االختبارات المستخدمة لمستوى أفراد عينة البحث-
 .لالختبارات قيد البحث( الثبات –الصدق )إجراء المعامالت العلمية -

بسباحة الزحف  الخاصة ةمهاريال المواطن القوة والضعف في كفايته الطالبة دراكإل مدى مالئمة مقياس تقدير الذات المهارية-
 .على البطن 

وكـــذلك المحتـــوى التعليمـــى واإلختبـــارات  األجهـــزة واألدوات والمكـــان المســـتخدم لتنفيـــذ التجربـــة صـــالحية: وكانـــت أهـــم نتائجهـــا 
 .المستخدمة ومقياس تقدير الذات المهارية لعينة البحث 

 والمقاييس اإلختبارات 
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 (3)مرفق : القدرة العقلية  إختبار -

والذى ثبت صدقة وثباتـه لقيـاس ( 0117) عمر ؛ الذى قام بإعداده  عبد الحميد ىمت الباحثة بتطبيق إختبار الذكاء اللفظقا
 . لهذا اإلختبار وضع من أجلها، وتم إجراء المعالجة اإلحصائية ىالسمه الت

للتأكد من صدق إختبار الذكاء العالى  تم إيجاد معامل الصدق إلختبار الذكاء العالى عن طريق صدق التمايز :صدق اإلختبار 
 الفرقة الثانيةوعينة مميزة من طالبات  ةطالب( 11)نة البحث عددهم يمن خالل تطبيق اإلختبار على عينة غير مميزة مشابهة لع

ويوضح . وحساب الفروق بين المجموعتين للتأكد من صدق اإلختبار والالئى يتقن سباحة الزحف على البطن  ةطالب( 11)عددهم 
 .(1)جدول ذلك 

 صدق التمايز إلختبارالذكاء ( 4)جدول 

 طالبة  11=0ن=0ن
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ت قيمة مجموعة مميزة مجموعة غير المميزة اإلختبار
 *.83.. 82..8 0...19 8.261 380..8 الذكاء

 *دال    0.100 =   1.15دولية عند مستوى معنوية قيمة ت الج
وجود فروق دالة احصائيا بين أن قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية مما يدل على ( 1)تضح من جدول ي

ة المميزة عند مستوى معنوية المجموع فى اختبار الذكاء لصالح  مميزة ومتوسطات المجموعة المميزةالمتوسطات المجموعة غير 
1.15. 

عادة التطبيق للتأكد من ثبات إختبار الذكاء من خالل تطبيق اإلختبار على استخدمت الباحثة طريقة ا :ثبات اإلختبار  لتطبيق وا 
عادة التطبيق بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول على نفس العينة وجدول ( 11)عينة مشابهة لعينة البحث عددهم  طالبات وا 

 .يوضح ذلك ( 5)
 

 ثبات إختبار الذكاء( 5)جدول 
 طالبة 11=ن                                                                               

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط معامل االرتباط التطبيق الثانى التطبيق االول اإلختبار
 *1.855 0.310 75.000 0.108 71.301 الذكاء

 *دال  1.305=   1.15ة عند مستوى معنوية يقيمة معامل اإلرتباط الجدول
وجود عالقة طردية دالة احصائيا بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للعينة اإلستطالعية فى ( 5)يتضح من جدول 

 . 1.15إختبار الذكاء عند مستوى معنوية 
 (1)مرفق :  البدنية اإلختبارات -

( 0551)عبـد الفتـاحلسابقة فى مجال رياضة السباحة قامت الباحثة باإلطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات ا         
وذلك بهدف تحديد المتغيرات البدنية الخاصـة بسـباحة الزحـف علـى الـبطن ، ( 0111)القط، ( 0111)حلمى  ،( 0100)، العمارى

تـم  علـى الـبطن و فـى سـباحة الزحـفوالتى تعد مـن المتطلبـات البدنيـة واألساسـية ألداء المهـارات وكذلك اإلختبارات التى تقيسها ، 
 :تحديد أنسب هذه الصفات واختباراتها والمتمثلة فى

 . متر عدو من البدء المنخفض  31 :سرعة التزايدية ال-0
 . من الثبات لسارجنيت العمودىالوثب  :للرجلين  القدرة العضلية -0    

 رمى كرة طبية لألمام  : القدرة العضلية للذراعين  – 3
 .           ع لألمام من الوقوفثنى الجذ : المرونة -1

 . الدوائر الرقمية فىإختبار النط  :ى العصب ىالتوافق العضل-5
 . م5-3-1-3-5بعاد مختلف األ ىالمكوك ىالجر  : الرشاقة-1
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 :المعامالت العلمية لإلختبارات البدنية قيد البحث 
ث عن طريق صدق التمايز بين مجموعتين تم حساب صدق اإلختبارات البدنية قيد البح :صدق اإلختبارات البدنية 
، والمجموعة ( المجموعة غير المميزة)طالبة ، إحداهن تمثل عينة البحث اإلستطالعية ( 11)متساويتين فى العدد قوام كل منهن 
ارات وجدول ، ثم تم حساب الفروق بين المجموعتين للتأكد من صدق اإلختب( المجموعة المميزة)األخرى من طالبات الفرقة الثانية 

 .يوضح ذلك ( 1)

   صدق التمايز لإلختبارات البدنية (1)جدول 
 طالبة11= 0ن=0ن

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط قيمة ت مجموعة مميزة مجموعة غير مميزة اإلختبارات

 *1.335 1.100 5.10 1.531 1.53 السرعة التزايدية

 *1.531 3.873 03.05 1.010 05.17 للرجلين القدرة العضلية

 3.315 1.300 1.87 0.075 5.11 للذراعين القدرة العضلية

 *1.580 3.015 00.50 3.150 01.03 المرونة

 *3.013 0.310 00.15 0.185 05.00 التوافق

 *0.551 0.003 01.11 1.575 01.50 الرشاقة

 *دال           0.100=  1.15ة عند مستوى معنوية يقيمة ت الجدول    
وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات المجموعة الغير مميزة ومتوسطات المجموعة المميزة  فى ( 1)ح من جدول يتض

 . 1.15اإلختبارات البدنية لصالح متوسطات المجموعة المميزة عند مستوى معنوية 
بات اإلختبارات البدنية من خالل تطبيق إستخدمت الباحثة طريقة التطبيق واعادة التطبيق للتأكد من ث: ثبات اإلختبارات البدنية 

و إعادة التطبيق بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول على نفس  طالبة 11اإلختبارات على عينة مشابهة لعنية البحث عددهم 
 .يوضح ذلك ( 7)العينة وجدول 

 
 ثبات اإلختبارات البدنية (7)جدول 

 طالبة 11=ن                                                                 
معامل  التطبيق الثانى التطبيق االول المتغيرات

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االرتباط
 *1.515 1.750 1.11 1.531 1.53 السرعة التزايدية

 *1.585 5.501 05.85 1.010 05.17 للرجلين القدرة العضلية
 *1.510 1.011 5.35 0.075 5.11 للذراعين القدرة العضلية
 *1.578 0.015 01.10 3.150 01.03 المرونة
 *1.510 0.300 05.13 0.185 05.00 التوافق
 *1.588 3.000 01.71 1.575 01.50 الرشاقة

 * دال       1.305=   1.15معامل االرتباط الجدولة عند مستوى معنوية قيمة                   
قة طردية دالة احصائيا بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للعينة اإلستطالعية فى وجود عال( 7)يتضح من جدول 

 . 1.15اإلختبارات البدنية عند مستوى معنوية 
 ( :5)رفق ممستوى األداء المهارى لسباحة الزحف على البطن  إختبارات تقييم

،  (0557) ، سالم Maglisho (0553)  مجال السباحةقامت الباحثة باإلطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة فى 
وذلك بهدف تحديد أهم اإلختبارات الخاصة التى تقيس مستوى أداء سباحة الزحف على البطن ، ( 0111)القط ،( 0111) حلمى

رى لسباحة وتم تقييم مستوى األداء المها( . 0)ثم قامت بعرض تلك اإلختبارات على السادة الخبراء فى مجال السباحة مرفق 
الزحف على البطن بواقع درجة من عشرة لكل جزء من من مراحل األداء الفنى لسباحة الزحف على البطن وفقًا ألراء السادة الخبراء 

 ( .1)محكمين مرفق ( 3)ثم قامت الباحثة بإيجاد المتوسط الحسابى لدرجات المحكمين والبالغ عددهم 
 :قيد البحث  المعامالت العلمية لإلختبارات المهارية
تم حساب صدق اإلختبارات المهارية قيد البحث عن طريق صدق التمايز بين مجموعتين  :صدق اإلختبارات المهارية 

، والمجموعة ( المجموعة غير المميزة)، إحداهن تمثل عينة البحث اإلستطالعية  ةطالب( 11)متساويتين فى العدد قوام كل منهن 
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، ثم تم حساب الفروق بين المجموعتين للتأكد من صدق اإلختبارات ( المجموعة المميزة) نيةااألخرى من طالبات الفرقة الث
 .يوضح ذلك( 8)وجدول

                                                                                               .صدق التمايز لإلختبارات المهارية لسباحة الزحف على البطن( 8)جدول 
                                                                                                                                                                                                               طالبة 11= 0ن=0ن

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط قيمة ت مجموعة مميزة مجموعة غير مميزة اإلختبارات
 *5.101 1.510 7.15 1.051 0.17 الطفو واالنزالق على البطن

 *1.580 1.058 7.15 1.310 0.58 ضربات الرجلين
 *1.311 1.515 7.51 1.303 0.11 حركة الذراع األيمن
 *1.315 1.811 7.88 1.005 0.85 حركة الذراع األيسر
 *3.700 1.770 7.75 1.071 0.88 حركات الذراعين
 *8.115 1.518 8.18 1.305 1.380 التنفس المنتظم

 *7.003 1.178 8.58 1.100 3.11 التوافق

 *دال                  0.100=  1.15ة عند مستوى معنوية يقيمة ت الجدول
ة الغير مميزة ومتوسطات المجموعة المميزة  فى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات المجموع( 8)يتضح من جدول 

 . 1.15اإلختبارات المهارية لصالح متوسطات المجموعة المميزة عند مستوى معنوية 
إستخدمت الباحثة طريقة التطبيق واعادة التطبيق للتأكد من ثبات اإلختبارات المهارية من خالل  :ثبات اإلختبارات المهارية 

عادة التطبيق بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول على  طالبة 11ينة مشابهة لعنية البحث عددهم تطبيق اإلختبارات على ع وا 
 .يوضح ذلك ( 5)نفس العينة وجدول 

 ثبات اإلختبارات المهارية لسباحة الزحف على البطن( 5)جدول 
 طالبة 11=ن                                                                                

معامل  التطبيق الثانى التطبيق االول المتغيرات
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االرتباط

 *1.810 1.118 0.51 1.051 0.17 الطفو واالنزالق على البطن
 *1.700 1.308 0.30 1.310 0.58 ضربات الرجلين

 *1.851 1.115 0.00 1.303 0.11 حركة الذراع األيمن
 *1.871 1.533 0.17 1.005 0.85 حركة الذراع األيسر
 *1.877 1.013 0.88 1.071 0.88 حركات الذراعين
 *1.505 1.113 1.301 1.305 1.380 التنفس المنتظم

 *1.513 1.513 3.55 1.100 3.11 التوافق

 * دال    1.305=   1.15قيمة معامل االرتباط الجدولة عند مستوى معنوية                 
وجود عالقة طردية دالة احصائيا بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للعينة اإلستطالعية فى ( 5)يتضح من جدول 

 . 1.15اإلختبارات المهارية عند مستوى معنوية 
الجانب  ث تم وضعها على/ كادر  001تم تصوير األداء المهارى للطالبات بكاميرا فيديو بسرعة  :تصوير األداء المهارى 

مجال التصوير على األداء من  اشتملو  ، متر من الحارة التى يتم أداء الطالبة فيها(  5) األيسر من حمام السباحة وعلى مسافة 
محكمين في مجال السباحة من ( 3)على  موعتينالبداية إلى النهاية ، وتم عرض تصوير الفيديو على إسطوانة مدمجة ألفراد المج

على أن يقوم السادة المحكمين بالتحليل الوصفى وتقييم األداء  (1)س والمتخصصين في مجال السباحة مرفق أعضاء هيئة التدري
وذلك دون ( 5)مرفق  لسباحة الزحف على البطنالمهارى بالدرجات لكل طالبة على حدة بواسطة إستمارة تقييم األداء المهارى 

لضمان عامل الحيادية ، مع تحديد درجة كل  المجموعتين الضابطة والتجريبيةإلى أى مجموعة من  اتطالبالمعرفة الخبراء إلنتماء 
 .إختبار بمتوسط درجات الخبراء الثالثة 

 (7)مرفق  ( من تصميم الباحثة: )مقياس تقدير الذات المهارية
 ؛ الهاللـي؛ عده عـالويأ المهارية الذىمقياس تقدير الذات استعانت الباحثة ب :الذات المهارية  مقياس تقديرتحديد عبارات 

التـي يتمتـع بعـا فـي ضـوء إدراكـه لمـواطن القـوة  لمهاريـةتقدير العب الكرة الطائرة للصـفات اب والخاص (0558،محمدعالوى) راغب
، حيــث تــم تعــديل عبــارات المقيــاس وفقــا لطبيعــة مقــرر الســباحة بشــكل عــام  الخاصــة بكــرة الطــائرة مهاريــةوالضــعف فــي كفايتــه ال
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عـادة صـياغة الـبعض وبعـد عـرض علـى الـبطن بشـكل خـاص و  وسباحة الزحف بعـد إضـافة بعـض العبـارات وحـذف بعضـها اآلخـر وا 
عنـد  ىوقـد روعـ مقيـاس خماسـى ،علـى  ىقائمـة تحتـو  ىتم وضع جميـع العبـارات فـ( 8)مرفق  المقياس على مجموعة من الخبراء

نضـمن  لىالعبـارات دون تركيـز أو تفكيـر وبالتـاعلـى  الطالبـةيـب جتصياغة العبارات أن يكون البعض إيجابيًا واآلخر سـلبيًا حتـى ال 
 اتعبــار ( 01)عبـارة إيجابيـة وعـدد( 31) عبـارة مـنهم عـدد( 11)يتكـون المقيـاس مـن و  . المقيـاسعـن اإلجابـة  ىفـ جديـة الطالبـة

 ، ( دائمـا  –غالبـا  –حيانـا أ –نـادرا –أبـدا ):  خمسـة مسـتويات لإلجابـة هـى يوجد أمام كل عبارة مـن عبـارات المقيـاس و  ، سلبية
ــدرجات  ــا (  5-1-3-0-0) وتعطــى أوزان ال ــذلك تكــون الدرجــة العلي ــة والعكــس صــحيح فــى الفقــرات الســلبية وب للفقــرات اإليجابي

 ( 001)درجة بمتوسط فرضى ( 11)والصغرى ( 011)للمقياس 
-01-05-08-07-01-05-01-03-00-00-8-1-5-3-0-0) الفقرات اإليجابية لمقياس الذات المهارية 

00-03-01-05-01-08-05-31-30-30-33-35-31-17 . ) 
يوضح عبارات ( 01)وجدول (  11-35-38-31-07-00-01-5-7-1) الفقرات السلبية لمقياس الذات المهارية  

  .المقياس بعد التعديل 
                         

 مقياس تقدير الذات المهارية ( 01) جدول       
 م

 التقديرميزان  راتالعبـــا
 دائما باغال أحيانا نادرا أبدا 

      بطريقة صحيحة( وضع الجسم على الماء )أستطيع أداء الطفو  0
      أتميز بالدقة فى الوقوف فى الماء 0
      األذنين حول والذراعين معاً  باليدين أستطيع الدخول فى الماء 3
      الدخول بعد ث3يابىاالنس بالوضع اإلحتفاظ فىأجد صعوبة  1
      بعد أداء الطفو يمكننى أداء ضربات الرجلين بسالسة 5
      الذراعين بمهارة ضربات أول مع رجلينال يمكن أن أؤدى ضربات 1
      أتردد فى النزول ووضع وجهى فى الماء 7
      عبوقفة األستعداد بكل سهولة فى الماء أو من أعلى المك يمكننى أن أنوع فى 8
      ال أجيد السباحة السريعة 5
      يصعب على أخذ أول تنفس بعد أول دورة بالذراعين 01
      الشعر خط مع الماء فى سطح الرأس أستطيع أن أحافظ على وضع 00
      الماء فى والوجه الزفير أجيد إخراج 00
      الواحدة التنفس مرة في واحد يمكننى أخذ شهيق 03
      ذراع ضربات 3 كل أجيد التنفس 01
      الرجلين ضربات فى ايقاع من السهل على أن انتظم 05
      الكتف أمام باألصابع الماء الذراع يمكننى أن أؤدى دخول 01
نسيابية فى الماءأستطيع  07       أن أتحرك بسهولة وا 
      تعرف الطالبات مدى مهارتى فى سباحة الزحف على البطن 08
      متر 7.5 من بداية فى الدخول أن أعمل سرعةأستطيع  05
      يصعب على الطالبات منافستى 01
      أستطيع أن أداء ضربات الرجلين من مفصل الفخذ 00
      أتميز فى ضربات الرجلين وال أجيد أداء باقى أجزاء سباحة الزحف على البطن 00
      ء يمكننى التصرفلو كنت فى موقف حرج فى الما 03
      توجيه نفسى فى الماء بسهولةأستطيع  01
      تحركاتى فى حمام السباحة دقيقة 05
      يمكننى أن أجيد حركات الذراعين 01
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 مقياس تقدير الذات المهارية ( 01) جدول تابع 
 م

 التقديرميزان  العبـــارات
 دائما باغال أحيانا نادرا أبدا 

      ال أحب القفز من مكعب البدء 07
      أجيد التنفس فى الماء عند أداء سباحة لبزحف على البطن 08
      للتنفس مهما كان صعبا الرأس أستطيع دوران 05
تزانى فى الماء تمكننى من حسن أداء واجباتى  31       .تحركاتى وا 
      الجسم أسفل مع الساعد وتقاطع الماء بالذراع تحت يمكننى الشد 30
      عندما تنزلق رجلى فى الماء أستطيع الوقوف بسرعة وبثبات عالى 30
      أداء التنفس من اليسار واليمين فى سباحة الزحف على البطنأجيد  33
      أصعب جزء فى سباحة الزحف على البطن هو التوقيت والتوافق 31
      اإلنسيابية فى وضع جسمى فى الماءأجيد  35
      .على التوالي بصورة تبادليةالذراعين  عملأستطيع  31
      الفخذ يالمس واالبهام الذراع بخروج الشد أنا ممتازة فى أداء نهاية 37
      أدائى عند أخذ النفس غير جيد 38
      العالى بالمرفق الذراعين يصعب على رجوع 35
      بعض أجزاء سباحتى ال تعجب زميالتى 11

 :المعامالت العلمية لمقياس تقدير الذات المهارية  

قيد البحث عن طريق صدق التمايز بين مجموعتين  مقياس تقدير الذات المهاريةتم حساب صدق  :حساب الصـدق  
والمجموعة  ،( المجموعة غير المميزة)، إحداهن تمثل عينة البحث اإلستطالعية  ةطالب( 11)متساويتين فى العدد قوام كل منهن 

 وجدول المقياس، ثم تم حساب الفروق بين المجموعتين للتأكد من صدق ( المجموعة المميزة) نيةاألخرى من طالبات الفرقة الثا
 .يوضح ذلك( 00)

 
 

                                                    صدق التمايز لمستوى تقدير الذات المهارية                                                                  (00)جدول 
           11=0ن=0ن

 المتغيرات
 مجموعة مميزة مجموعة غير مميزة

 قيمة ت
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1.301* 1.103 005.301 1.750 87.700                                     تقدير الذات المهارية                                                                                

 *دال         0.100=  1.15ة عند مستوى معنوية يقيمة ت الجدول          
وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات المجموعة الغير مميزة ومتوسطات المجموعة المميزة  فى ( 00)يتضح من جدول 

 . 1.15الذات المهارية لصالح متوسطات المجموعة المميزة عند مستوى معنوية  مستوى تقدير
من تقدير الذات المهارية استخدمت الباحثة طريقة التطبيق واعادة التطبيق للتأكد من ثبات اختبار مستوى :  حسـاب الثبـات

من التطبيق  يوم 05لتطبيق بعد مرور و اعادة ا طالبة 11خالل تطبيق االختبار على عينة مشابهة لعنية البحث عددهم 
 . يوضح ذلك( 00)ول على نفس العينة وجدول األ 
 تقدير الذات المهاريةمعامل ثبات مقياس  (00)جـدول 

 طالبة 11= ن                                                                                         
 المتغيرات

معامل  يق الثانىالتطب التطبيق األول
 0ع±  0س   0ع±  0س   االرتباط

تقدير الذات  
 1.575* 1.813 87.587 1.701 88.301 المهارية

 *دال          1.305=   1.15قيمة معامل االرتباط الجدولة عند مستوى معنوية              
 



- 28 - 
 

، مما  تقدير الذات المهارية مقياسبين التطبيقين ل 1.15وجود عالقة إرتباطيه دالة إحصائيًا عند مستوى ( 00)يتضح من جدول  
بصورته النهائية جاهز للتطبيق على عينة البحث  لمقياسفى قياس ما وضع من أجله ، وبذلك يكون ا مقياسيدل على ثبات ال

  .عبارة ( 11)األساسية حيث إشتملت عباراته على عدد 
 ( :5)مرفق  باحة الزحف على البطنلسختبار المعرفى لقياس مستوى التحصيل المعرفى اال

ويهدف إلى قياس مستوى التحصيل المعرفي لسباحة الزحف على البطن ، وقد تم تطبيقه علـى ( 0101)المتولى أعد هذا اإلختبار 
 ،"أسـئلة اإلختيـار مـن متعـدد"مفـردة موزعـة علـى نوعـان مـن األسـئلة همـا ( 31)عينه مماثله لعينة البحـث الحاليـة ، ويتكـون مـن 
إلختيارهــا نفــس المرحلــه  ق ، وقــد وقــع إختيــار الباحثــة علــى هــذا اإلختبــار( 05)أســئلة مــن نــوع الصــواب والخطــأ ، زمــن اإلختبــار 

 .السنية تقريبًا ، لحداثته وتمتعه بدرجة مقبولة من الصدق والثبات 
 : البحث قيدلإلختبار المعرفي  (الثبات – الصدق) العلمية المعامالت

 :الصدق: أوالً 
قيد البحث عن طريق صدق التمايز بين مجموعتين متساويتين فى العدد قوام كل مـنهن  اإلختبار المعرفىتم حساب صدق 

، والمجموعــة األخــرى مــن طالبــات الفرقــة ( المجموعــة غيــر المميــزة)، إحــداهن تمثــل عينــة البحــث اإلســتطالعية  ةطالبــ( 11)
. يوضــح ذلــك( 8)ق بــين المجمــوعتين للتأكــد مــن صــدق اإلختبــارات وجــدول، ثــم تــم حســاب الفــرو( المجموعــة المميــزة) نيــةالثا

 . يوضح ذلك( 03)وجدول 
 

            داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى اإلختبار المعرفى  (03)جدول
                                                                                                  11=0ن=0ن                                                                                           

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة  اإلختبار
 "ت"

 التحصيل المعرفى
 ع± م ع± م

76.62 7.62 25.31 7.47 4.24 

 0.100(=1.15)د مستوىالجدولية عن( ت)قيمة            
وجود فـروق دالــة إحصـائيا بـين المجمـوعتين المميـزة وغيـر المميــزة ولصالــح المجموعــة المميـزة ( 03)يتضح من جدول  

 . المعرفى فـى قيـاس مـا وضـع مـن أجلـه ختباراإلممـا يـدل على صـدق 
 الثبات: ثانياً 

عـادة تطبيقـه  قامـت الباحثـة بإيجـاد معامـل الثبـات بإسـتخدام طريقـة علـى  Test – Retest تطبيـق اإلختبـار المعرفـى وا 
   .يوضح ذلك( 01)يوم بين التطبيقين وجدول  05العينة اإلستطالعية المسحوبة من مجتمع البحث بفارق 

 (الثبات) االختبار المعرفى فى  معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى( 01)جدول 
 11= ن                                                                                                              
 التطبيق الثانى التطبيق األول  اإلختبار

 "ر"قيمة 

  المعرفى  االختبار
 ع± م ع± م

25.47 7.52 25.63 7.37 1.234 

 1.305=  1.15الجدوليه عند مستوى داللة " ر " قيمة 
قــد بلغــت  االختبــار المعرفــى أن قيمــة معامــل اإلرتبــاط بــين التطبيــق األول والثــانى فــى ( 01)يتضــح مــن جــدول         

 . مما يدل على ثبات درجات هذا اإلختبار( 1.15)وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( 1.551)
 (01)مرفق : ى بإستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم البرنامج التعليم

  : الهدف من البرنامج -
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المهـارى لسـباحة األداء التحصـيل المعرفـى و مسـتوى  والمتمثلـة فـىنـواتج الـتعلم بعض وتعزيز  المهاريةمستوى تقدير الذات  تحسين
 مـن خـالل وضـع لمنصـورةجامعـة ا – بكليـة التربيـة الرياضـية األولـى الفرقـة اتوالمقـررة علـى طالبـ( قيد البحـث) الزحف على البطن
 .نموذج مارزانو ألبعاد التعلم  باستخدامبرنامج تعليمي 

 :مهاريةالهداف األ ⦾
حركـة الـذراع  – حركـة الـذراع األيمـن – ضربات الرجلين – الطفو واالنزالق على البطن) فيوالمتمثل  تحسين مستوى األداء المهارى

جامعة  –بكلية التربية الرياضية ألولى الفرقة ا اتلدى طالب( مستوى األداء المهارى – التنفس المنتظم – حركات الذراعين – األيسر
 .منصورةال

 :هداف معرفيةاأل ⦾
لرفـع مسـتوى التحصـيل المعرفـي بحيـث ( قيـد البحـث) سباحة الزحف على الـبطنتزويد الطالبات بالمعارف والمعلومات عن 

 :تستطيع الطالبة
  قيد البحث البطنلسباحة الزحف على لألداء المهارى  الحركيتفهم التسلسل. 
  بمستوى جيد مرتبط بالمعلومات المختلفة عن األداء سباحة الزحف على البطنتطبيق . 
 تكتسب الطالبة القدرة على المالحظة والتفكير .  

 :وجدانيةالهداف األ ⦾
 تكتسب الطالبة الثقة بالنفس والشعور بالرضا.  
 كوالفهم واإلدرا تنمى لدي الطالبة قوة المالحظة والدقة. 
 تتعود الطالبة التعلم بمفردها . 

 : أسس وضع البرنامج 
 أن يراعى خصائص الطالبات واحتياجاتهن البدنية والنفسية والمهارية . 
 أن يتناسب محتوى البرنامج مع قدرات الطالبات . 
 أن يتسم بالبساطة والسهولة . 
 ناسب محتوى البرنامج مع الهدف الموضوعتأن ي . 
 ى تحقيق مبدأ التفاعلية بين الطالباتأن يساعد البرنامج عل . 
 أن يراعى فيه توفير المكان المالئم . 
 أن يراعى فيه توفير اإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج . 
 أن يتميز البرنامج بالتشويق واإلثارة من خالل التصميم وعرض المحتوى. 
 واحد أن يتيح البرنامج فرص االشتراك والممارسة لكل الطالبات في وقت.  
 أن يراعى مبدأ التدرج في محتوى البرنامج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب . 
  أن يتم تقديم المعلومات التى يتضمنها البرنامج التعليمى فى إطار متكامل ومترابط وفعال يستخدم جميع الحواس. 
 ت واحد أن يتيح البرنامج فرص اإلشتراك والممارسة لجميع المتعلمين فى وق. 
  أن يتميز البرنامج بالتشويق واإلثارة. 
  أن يساعد البرنامج على تحقيق مبدأ التفاعلية بين المتعلمين. 
  مراعاة شكل وحجم الصور ومقاطع الفيديو بما يتناسب وحجم الشاشة. 
  أن يتم عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو بواسطة الحاسب األلى المتصل بعارض االبياناتData Show) ). 

 :محتوى البرنامج التعليمى  
وحدة تعليمية ( 01)قامت الباحثة بإعداد البرنامج التعليمى بإستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو حيث إشتمل على            

عليمية الجزء دقيقة  ، وتتضمن الوحدات الت( 51)أسابيع وبواقع ثالث وحدات تعليمية فى األسبوع وزمن الوحدة التعليمية  8لمدة 
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ق ، والجزء الرئيسى ويشمل النشاط التعليمى والنشاط ( 01)ق واإلحماء العام والخاص( 5)اإلعدادى ويشمل األعمال اإلدارية 
وقامت المجموعتين التجريبية والضابطه بإتباع نفس المنهاج التعليمى المتبع ولكن . ق( 5)ق ثم الجزء الختامى( 71)التطبيقى 

حيث تم التدريس للمجموعة التجريبية بإستخدام . يكون فى النشاط التعليمى والتطبيقى من الجزء الرئيسى  اإلختالف بينهما
بإستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم حيث بدأت الباحثه تنشيط الخبرات التعليمية والمعرفية السابقة للطالبات في المهارات 

ذات عالقة بموضوع الوحدة التعليمية التى ستدرس لتثير تفكيرهم وتنشط  األساسية في السباحة بطرح مجموعة من االسئلة
 :خبراتهم المعرفية السابقة ثم قامت بتطبيق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم على النحو التالى 

يحية وفى هذه المرحلة قامت الباحثه بعرض الصور والرسوم التوض :تقديم المفاهيم المعرفية والمهارات الحركية : أوال
موصلة بالحاسب اآللى الخاص بالباحثة ثم بعد  Data  showوالفيديوهات التعليمية على الطالبات من خالل شاشة العرض 

العرض تقوم الباحثة بتوجيه مجموعة من األسئلة االستقصائية عما تم رؤيته والهدف من هذه األسئلة هو استثارة الطالبات وحثهم 
لغرض جمع المعلومات  وتوليد نوع من التوتر المعرفى لدى الطالبات العقلية قدراتهم المهارية ،على التفكير وتنمية القدرات 

كتشاف المفاهيم الخاصة بالتحليل الفنى لسباحة الزحف على البطن  .وا 
ى األداء وفى هذه المرحلة تقوم الباحثة بتوضيح المفاهيم المعرفية عمليا وتوضيح أهميتها ف :البناء المعرفىمرحلة : ثانيا

الحركى من خالل توضيح الفيديوهات التعليمية والصور والرسوم التوضيحية الخاصة بسباحة الزحف على البطن موضوع الوحدة 
ويتم العمل فى . التعليمية مع الشرح المفصل لها أثناء العرض وبعده لتوضيح كيفية األداء الصحيح لسباحة الزحف على البطن 

 .طالبات فى كل مجموعة ( 1)الطالبات إلى خمس مجموعات بواقع  مجموعات تعاونية  بتقسيم
تقوم الباحثة بتوجيه الطالبات نحو األداء المهارى والتمارين التطبيقية الخاصه  :تقدير الذات المهارية تنمية  مرحلة: ثالثا

من قبل الطالبة إلستدعاء مستوى بسباحة الزحف على البطن من خالل تنفيذ موقف تعليمى يتطلب البحث واإلستقصاء والتجريب 
بأجزاء سباحة الزحف على البطن قيد البحث الخاصة  مهاريةال المواطن القوة والضعف في كفايته اإدراكهمن خالل  تقدير الذات

كتشاف األخطاء وتعديلها مما يساعد فى تنفيذ المطلوب   . وا 
فيما توصلوا إليه من طرق وأساليب للتوصل إلى حل للموقف  تقوم الباحثة بمناقشة الطالبات : تقييم األداء مرحلة: رابعا

التعليمى وطرح بعض االسئلة للتأكد من البناء المعرفى للمفاهيم والتحليل الحركى لسباحة الزحف على البطن وجمع إجابات 
بين الطالبات والباحثة الطالبات لكل مجموعه حول األسئلة التى تم طرحها عليهن ، وتم عرض هذه اإلجابات ، وتمت المناقشة 

ونتيجه لهذه المناقشة تم التوصل إلى األداء األمثل لسباحة الزحف على البطن وتحديد المفاهيم السليمه للتحليل الحركى لهذه 
 .السباحة 

 بينما تم التدريس للمجموعة الضابطه بإتباع اإلسلوب التقليدى حيث إتبعت الباحثة الخطوات التالية عند تدريس محتوى 
 :للمجموعة الضابطة  المقرر

 . قامت الباحثة بشرح عملى ودقيق ألداء المهارة موضوع الدرس  -
 . من خالل عمل نموذجقامت الباحثة بعرض سباحة الزحف على البطن أمام الطالبات  -
 .قيام الطالبات بأداء المهارة بأنفسهم  -
رشاد الطالبات لألداء ا -  .لصحيح قيام الباحثة بتصحيح األخطاء وتوجيه وا 
 .قيام الطالبات بأداء المهارة مرة آخرى بعد تصحيح األخطاء  -
 .قيام الطالبات بالتدريب على األداء الصحيح  -
 . التقدم بسباحة الزحف على البطن  -

 :القياس القبلى
تــم إجــراء  اإلســتطالعيةقيــد البحــث مــن خــالل التجربــة  لإلختبــارات( الثبــات -الصــدق )بعــد التأكــد مــن المعــامالت العلميــة   

وفى مقيـاس تقـدير ( قيد البحث)مستوى اداء سباحة الزحف على البطن فى ( التجريبية والضابطة)القياس القبلى لمجموعتى البحث 
 م0/00/0105،  30/01الذات المهارية قيد البحث خالل يومى الخميس والجمعة الموافقان 
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 : تطبيـق الدراسـة األساسـية
وذلـك ( دقيقـة 51)تعليمية وزمن الوحـدة  ةوحد( 01)يدرس فيها  ابيعأس( 8)اسة األساسية لمدة قامت الباحثة بتنفيذ الدر   

، وذلك أثناء اليـوم الدراسـى بواقـع (م05/00/0105) إلى يوم األربعاء الموافق( م0/00/0105)يوم السبت الموافق  في الفترة من
،  (ىوالنمـوذج العملـ ىالشـرح اللفظـ) الطريقـة التقليديـةة الضـابطة بحيث تم تعليم طالبات المجموعـثالث وحدات تعليمية أسبوعيا ، 

إسـتخدام إسـتراتيجية نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو ، التـدريس ب نتبعـت الباحثـة معهـإأما بالنسبة لطالبات المجموعـة التجريبيـة فقـد 
لهــن المجموعــة التجريبيــة علــى عــرض صــور  ويتضــمن البرنــامج التعليمــى بإســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو وال ئــى خضــعت

المتصـل  (Data Show)وفيديوهات تعليمية لسـباحة الزحـف علـى الـبطن بإسـتخدام جهـاز عـارض البيانـات ( 00)توضيحية مرفق 
بالكمبيوتر المحمول الخاص بالباحثة مع الشـرح والتوضـيح مـن قبـل الباحثـة أثنـاء العـرض وبعـده ، والـذى يمـدهن بالمعلومـات عـن 

التوجيهـات الفنيـة والتعـرف علـى األخطـاء الشـائعة  لنواحى الفنية الدقيقـة المرتبطـة بسـباحة الزحـف علـى الـبطن المعروضـة وكـذلكا
التى يمكـن أن تقـع بهـا الطالبـة أثنـاء أدائهـا ، ثـم تقـوم الطالبـات بـاألداء العملـى لمـا تشـاهده وقـد قسـمت الباحثـة المحتـوى الزمنـى 

 ( :05)دقيقة كما هو موضح بجدول (  51) للوحدة التعليمية وهو 
 التوزيع الزمنى للوحدة التعليمية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(05)جدول   

أجزاء 
 الوحدة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الزمن

األعمال 
 اإلدارية

 أخذ الغياب –اإلصطفاف  ق( 5)

 
 
 

 
النشاط 
 التعليمى

 
 
 
 

 ق(31)
 

بإستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو مـن خـالل عـرض صـور  التعليم
بإسـتخدام  لسـباحة الزحـف علـى الـبطنتوضـيحية وفيـديوهات تعليميـة 

 .الكمبيوتر المحمول الخاص بالباحثةالمتصل بجهاز عارض البيانات 
 ق تنشيط الخبرات السابقة( 5) -
 ق تقديم المفاهيم المعرفية  ( 5) -
 المعرفة ق بناء وتعميق( 5) -
 ق تنمية تقدير الذات المهارية  ( 01) -
 ق تقييم األداء( 5) -

التعلـــــــيم بإســـــــتخدام 
أســــــــــلوب األوامــــــــــر 
ـــــن خـــــالل  ـــــع م المتب
عطــــــــــاء  الشــــــــــرح وا 
نمــــوذج مــــع إعطــــاء 
التعليمــــــات والنقــــــاط 
ــــــــــــة  ــــــــــــة الهام الفني
لسـباحة الزحـف علــى 

 .البطن 
 

 اإلحماء
 

 ق(01)
 جسم للإحماء عام وتهيئة أداء  -
 إطالة ومرونة لعضالت ومفاصل الجسم العاملة تمرينات -

النشاط 
 التطبيقى

ــبطن  ق(11) التطبيــق العملــى فــي المــاء بإســتخدام تمرينــات لــألداء الحركــى لســباحة الزحــف علــى ال
 .وتصحيح األخطاء

الختام 
 والتهدئة

 . والتحية واإلنصراف اإلصطفاف تمرينات تهدئة لرجوع الجسم إلي حالته الطبيعة - ق( 5)

ــاس البعــدى ــق  اإلنتهــاءبعــد  : القي ــامج التعليمــىمــن تطبي ــ البرن ــة ب ــى مجمــوعتإقامــت الباحث ــاس البعــدى عل البحــث  ىجراء القي
ــة والضــابطة  ــان التجريبي ــة الموافق ــومى الخمــيس والجمع ــم  م07/00/0105، 01خــالل ي ــة إوت ــنفس طريق ــدى ب ــاس البع جــراء القي

 .ى تم فيها القياس القبلىالقياس القبلى وتحت نفس الظروف والشروط الت
 : والذى يشتمل على المعالجات التالية( SPSS)ستخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي إ  :المعالجات اإلحصائيـة 

    رتباطمعامل اإل  -     لتواء معامل اإل  -  الوسيط    –     نحراف المعيارىاإل  -     المتوسط الحسابى -
 لداللة الفروق  "ت"اختبار  -



- 32 - 
 

 :عرض النتائج ومناقشتها  -
 :عرض النتـائج  -

داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية فى مستوى تقدير الذات المهارية  (01)جـدول 
 والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن 

 البةط 31= ن
وحدة  اإلختبارات

 القياس
متوسط  القياس البعدى قبلىالقياس ال

 الفروق
 قيمة
 0ع±  0س   0ع±  0س   "ت"

 *5.518 1.13 1.030 5.31 1.051 0.17 درجة الطفو واالنزالق على البطن
 *00.151 1.51 1.303 8.51 1.310 0.58 درجة ضربات الرجلين

 *01.731 1.03 1.370 7.85 1.303 0.11 درجة حركة الذراع األيمن
 *00.500 1.13 1.310 7.88 1.005 0.85 درجة ع األيسرحركة الذرا

 *5.371 5.50 1.171 7.75 1.071 0.88 درجة حركات الذراعين
 *01.151 7.11 1.315 8.13 1.305 1.380 درجة التنفس المنتظم

 *03.730 1.55 1.705 8.15 1.100 3.11 درجة التوافق
 *1.188 05.33 3.8.2 .61.2 0.3.8 83.38 درجة التحصيل المعرفى

 *7.500 017.30 0.357 035.11 1.57 88،.70 درجة تقدير الذات المهارية
 1.15 عند مستوى دال*   0.110= 1.15الجدولية عند مستوى معنوية " ت"قيمة       

ة التجريبية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموع 1.15وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( 01)يتضح من جدول 
 .فى مستوى تقدير الذات المهارية والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن ولصالح القياسات البعدية

داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة فى مستوى تقدير الذات المهارية  (07)جـدول 
 اء المهارى فى سباحة الزحف على البطنوالتحصيل المعرفى واألد

 طالبة 31= ن                                                                                                     
وحدة  اإلختبارات

 القياس
متوسط  القياس البعدى القياس القبلى

 الفروق
 قيمة

 0ع±  0س   0ع±  0س   "ت"

 *5.115 1.70 0.300 7.10 1.053 0.70 درجة نزالق على البطنالطفو واإل 
 *3.537 5.50 1.115 7.05 1.303 0.13 درجة ضربات الرجلين

 *0.511 1.13 0.117 1.11 1.310 0.77 درجة حركة الذراع األيمن
 *0.715 1.81 1.773 1.15 1.033 0.80 درجة حركة الذراع األيسر
 *1.305 1.77 1.555 1.35 1.071 0.58 درجة حركات الذراعين
 *5.588 1.31 1.101 1.10 1.330 1.018 درجة التنفس المنتظم

 *2.2.3 3.82 .6..0 2.83 1.010 3.57 درجة التوافق
 .6... 1.99 238.. 2..66 .0.63 8..83 درجة التحصيل المعرفى

 *8.6.6 .68.6 6.182 ....88 81.. 11.60 درجة تقدير الذات المهارية
 1.15دال عند مستوى *    0.110= 1.15عند مستوى معنوية الجدولية " ت"قيمة        

بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة  1.15وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( 07)يتضح من جدول 
 .الزحف على البطن ولصالح القياسات البعديةفى مستوى تقدير الذات المهارية والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة 
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تقدير الذات المهارية  داللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى (08)جـدول 
 والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن 

 طالبة 31= 0ن= 0ن                                                                                                 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

   "ت"قيمة 

 0ع±  0س   0ع±  0س  

 *3.511 0.300 7.10 1.030 5.31 درجة الطفو واالنزالق على البطن
 *0.181 1.115 7.05 1.303 8.51 درجة ضربات الرجلين

 *5.501 0.117 1.11 1.370 7.85 درجة حركة الذراع األيمن
 *7.875 1.773 1.15 1.310 7.88 درجة حركات الذراع األيسر

 *8.553 1.555 1.35 1.171 7.75 درجة حركات الذراعين
 *7.857 1.101 1.10 1.315 8.13 درجة التنفس المنتظم

 *1.518 1.105 1.73 1.705 8.15 درجة التوافق
 *5.100 238.. 2..66 3.8.2 .61.2 درجة التحصيل المعرفى

 *8.875 6.182 ....88 0.357 035.11 درجة تقدير الذات المهارية
 1.15دال عند مستوى *   0.110= 1.15الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة     

بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية  1.15مستوى معنوية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( 08)يتضح من جدول 
والضابطة فى مستوى تقدير الذات المهارية والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن ولصالح المجموعة 

 .التجريبية 

 : مناقشـة النتائـج -
 تقدير الذات المهاريةفى مستوى  للمجموعة التجريبية اسات القبلية والبعديةمناقشة النتائج الخاصة بالقي -

 : نواتج التعلم فى سباحة الزحف على البطنبعض وتعزيز 

بين القياسات القبلية والبعدية  1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (01) يتضح من نتائج جدول
لتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن ولصالح للمجموعة التجريبية فى مستوى تقدير الذات المهارية وا

والذى تم تنفيذه من خالل البرنامج   ى فاعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانووتعزو الباحثة هذه النتيجة إلالقياسات البعدية ، 
ساعدت فى استثارة الطالبات للكشف عن التعليمى الخاص بسباحة الزحف على البطن مما ساهم فى توفير بيئة تعليمية جديدة 

المعلومة بأنفسهم من خالل تقديم المفاهيم المعرفية والمهارات الحركية وبناء وتعميق المعرفة بإستخدام الصور والرسوم التوضيحية 
اء المهارة المرتبطة بالتدرج المهارى للسباحة قيد البحث والتى أوضحت مراحل االداء المهارى بشكل متسلسل حسب خطوات أد

دى إلى زيادة تعميق مما أ وكذلك بعض الفيديوهات التعليمية لسباحة الزحف على البطن من قبل سباحين ذو مستوى عالى
ستيعاب  وكذلك زيادة مستوى التحصيل المعرفى لديهن وتوجيهن  التحليل الحركى لسباحة الزحف على البطنلمفردات  الطالباتوا 

نفيذهن لمهام تعليمية  تتطلب البحث واإلستقصاء والتجريب واإلستنتاج من قبل الطالبات إلستدعاء نحو األداء الحركى من خالل ت
 المعرفة ما تم تنفيذه وعرضه فى المراحل السابقة من الوحدة التدريسية فى البرنامج للتفاعل مع الموقف التعليمى حيث أن اكتساب

 خالل من ذلك ويتم التعلم، أسس أهم من يعد السابقة المعرفة مع وربطها ديدةالج المعرفة اكتساب على الطلبات وتكاملها ومساعدة

المدى ،  بعيدة الذاكرة من جزءا معا ليصبحا وتنظيمها السابق ، بالتعلم الجديد ربط التعلم على تقوم إلستراتيجيات المعلم توظيف
 إعادة ثم الذاكرة فى المعلومة إيجاد على ها يعتمدوصقل المعرفة إلى أن تعميق Marzano,  (0550)ويتفق هذا مع أشار إليه 

 على تشجعهم التى األنشطة بعض في للطالبات للمشاركة الفرصة إتاحة المتعلم ، كما أن عقل فى تتعمق بحيث وصقلها صياغتها
 مع التعامل راتمها تطوير عليهن بل ، العادى باإلصغاء الطالبات تقوم ال المعروضة للنقاش بحيث المعلومات على التعليق

 مع المناقشة خالل وتركيبها وتقويمها من بتحليل أجزاء سباحة الزحف على البطن قيامهن طريق عن وذلك المفاهيم المختلفة
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 على تجبرهم أنشطة بالوحدة التعليمية فى الطالبات حيث تنهمك ، باألعمال الكتابية القيام أو ، المتنوعة األسئلة وطرح ، اآلخرين
يساعد بدرجة كبيرة فى سرعة فهم  المشاركة لتلك عديدة طرق ضمن ، تطبيقها وكيفية ، واآلراء المطروحة لألفكار وايستجيب أن

 ,Marzano وكذلك زيادة مستوى التحصيل المعرفى لديهن ، ويتفق هذا مع ما أوضحه سباحة الزحف على البطن وتعلم

Robert J; Pickering, Debra J (0111 )إتجاهات أن فى  التعلم تتمثل نحو اإليجابية اسية لإلتجاهاتأن الفكرة األس 

د الطلبة  لالتجاهات والتنمية بالترسيخ إال المتعلم لدى ثمارها تؤتى ال التعلم فعالية فأن لذا التعلم ، على مقدرتهم فى تؤثر راكاتهم وا 
كما يتفق مع ما ذكره كال من  . الصفية  والمهام التعلم ، بأمرين مناخ حدده ما وفق تتحقق والتى التعلم نحو اإليجابية ركات ا واإلد

أن تطبيق نموذج مارزانوا ألبعاد التعلم يعمل على إيجاد بيئة تعليمية ( 0100) السالمات ؛ الزغبى، ( 0115)صالح ، بشير 
تنظيم بيئة تعلم نشطة جديدة وناجحة بفكر متجدد يسهم فى إكتساب الطالب مهارات وعمليات عقلية وتنمية للتفكير من خالل 

تدعم الطالب وتحثه على المناقشة والتفكير والتواصل مع االخريين كما يعمل على بناء المواقف التعليمية التى تستثير الطالب 
للتساؤل والبحث واالستقصاء والتجريب للبحث عن الدقة والتوصل إلى نتائج تجعل منهم مفكريين ومنتجيين وتحسن من سرعة 

علم فهى تطور مهارات التفكير المختلفة وتزيد من فهم المواد التعليمية وتكسبهم البحث عن المعرفة والحصول عليها عمليات الت
كتسابها وتشجيع الطالب على التفكير على المحاولة والخطأ والتكرار والتكامل بين المعرفة وتطبيقاتها وتوظيفها فى المواقف  وا 

 .العملية 
للمجموعة التجريبية في متغير تقدير   يو البعد يالقبل القياسمتوسط دالة إحصائيا  بين  وجود فروق وترجع الباحثة

فى  لصالح القياس البعدي إلى مساهمة البرنامج التعليمى بإستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو( قيد البحث )الذات المهارية 
إيجابى مما أدى إلى زياده دافعية الطالبات وطموحاتهم للوصول إلى اكتشاف القدرات الكامنه لدى الطالبات واعاده صياغتها بشكل 

يتأثر إلى حد كبير بمدى  الرياضيينأن مستوى أداء  John Price (0111) ويتفق ذلك مع ما أشار اليه.أعلى المستويات
في تحقيق األداء المطلوب منه، لدى الالعب االقتناع واالعتقاد بأنه يمتلك الموهبه  ، فإذا لم يكن ثقتهم في قدرتهم ومواهبهم

ويتفق ذلك مع  .الجادين اللذان يمكنانه من تحقيق الهدف والوصول للهدف الذي يسعى إليه، فإنه سوف ال يبذل الجهد والعمل
 ، عطية( 0100) السالمات ؛ الزغبى،  Daley, B. J., et.al( 0110)  ،Hant, E. & Bell ( 0110) نتائج دراسات كل من

جذب على تعمل  أن التعلم باستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو (0105)آخرون؛ المومنى  ، (0101)القحطانى  ،( 0101)
ثارة اهتمام المتعلمين ومساعدتهم على اكتساب الخبرات وجعلها باقية األثر،  والمهارات التعليمية والقدرة على حل المشكالت انتباه وا 

 .لمأهدافه من التع هومن ثم تتحقق لدي
داء الالزمة ل المهارات كتساب الطالبات إإلى يرجع  تقدير الذات المهاريةكما ترى الباحثة هذا التحسن فى مستوى 

تنشيط وتعميق البناء المعرفى لدى  ساهم فىوالذى فى عملية التعلم  فاعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانوالمهارى من خالل 
المثيرة للتفكير من خالل مجموعات متعاونة للتشجيع على التفكير والتوصل الى حلول لألسئلة  الطالبات وطرح االسئلة االستقصائية

لسباحة الزحف على البطن وتحليلها والتعرف على مفرداتها ودقة الربط نتقال الحركى والربط الحركى كيفية اإل عن  المطروحة
نتباه الطالبات وزيادة تركيزهم وعدم إعمل على جذب ت افيةوتركيب أجزاء السباحة بشكل متسلسل تتطلب القيام بأنشطة إستكش

على  لتحفيز الطالبات(  العلمية)  التساؤالت من واإلكثار ، األسئلة لطرح واتجاهاتهم ، أفكارهم تطوير ومن ثم شعورهم بالملل
 من لطرح مزيد وتشجيعهن ،اتيًا ذ التعلم عمليات وتطبيق ، العلمية وكذلك زيادة مستوى التحصيل المعرفى لديهن المعرفة تقصى
ساهمت بشكل كبير فى تنمية اكتساب المعرفة والتوصل الى  تعاونية بيئة وتوفير ، عليهن المعروضة المشكالت حل فى األفكار

ا وهذا م التشابه واالختالف بين أجزاء السباحة أوجه عن والبحث التصنيف بعمليات والقيام المعرفة الجديدة وتعميقها وصقلها،
 .ه واالعجاب بالذاتتقدير الذات هو شعور الفرد بااليجابيه نحو ذاته ويتمثل ذلك في الكفاءه والقو أن Maria (0111 ) إليه شيرت

ودراسة  ،(  0117 ) قامت منصور ،(0115 )دراسة حسن ،  Frieaman,s   (0113 ) ويتفق ذلك مع أشارت إليه دراسة
Kanuoglou  (0118  )، عد وأنها تتقدير الذات أن هناك أهمية ل (0101)  اإلسكندراني ، ودراسة ( 0101)  المساعيد دراسة

، وأن  والمهارى البدنياألداء  فى األخطاءتصحيح  هدفب سار عملية التعلموهى نظره واقعية لم المتعلمإدراكا واضحا لجوانب نشاط 
 .تحصيل المرتفع اللذين يتمتعون بالتقدير الذاتى المرتفع لديهم مستوى عالى من ال



- 35 - 
 

 
فى مستوى تقدير الذات المهارية  اسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطةمناقشة النتائج الخاصة بالقي

 : نواتج التعلم فى سباحة الزحف على البطنبعض وتعزيز 
فى مستوى تقدير الذات وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة  (07)كما يتضح من جدول 

المهارية والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن ولصالح القياسات البعدية وترجع الباحثة هذه الفروق 
إلى أن الطريقة التقليدية المتبعة بإسلوب األوامر فى التعليم والمتمثلة فى الشرح اللفظى من خالل إعطاء فكرة واضحة عن كيفية 
األداء الصحيح ، وكذلك عمل نموذج لمهارة سباحة الزحف على البطن المراد تعليمها ، ثم تقديم مجموعة من التدريبات المتدرجة 
من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب ثم تأتى الممارسة والتكرار من جهة الطالبات ، ثم إعطاء التغذية الرجعية من 

أثناء ذلك قد أتاح للطالبات فرصة التعلم بصور سليمة مطابقة لألداء الفنى للمهارة ومن ثم فقد  جانب الباحثة وتصحيح األخطاء
كما أن التعليم بشكل . أثرت إيجابيًا فى مستوى األداء لسباحة الزحف على البطن وكذلك زيادة مستوى التحصيل المعرفى لديهن 

ز تفوق كل منهن على األخرى مما جعل أداء كل من الطفو واإلنزالق جماعى أثار دافعية الطالبات للتنافس فيما بينهن إلبرا
وضربات الرجلين وحركات الذراعين والتنفس والربط والتوافق يتم بصورة أفضل ، حيث تميزت هذه الطريقة بأن الباحثة هى التى 

 كاملقليد النموذج وهذا يتفق مع ما بينته تتخذ القرارات ، وأن دور الطالبات هو األداء حسب النموذج الذى يقدم أمامهن ويقومن بت
يؤدى إلى زيادة مستوى الفرد نتيجة للممارسة واألداء ( الشرح والنموذج)أن التدريس بإسلوب األوامر ( 0111) خفاجة؛  شلتوت؛ 

بأن شعور  (0110) رضوان ؛ يتفق هذا مع ما أشار إليه عالوىكما  .المتكرر واإلسترجاع المباشر للمعلومات أثناء عملية التعلم 
يكون أكثر  كمالتقديره لذاته  ةمع البيئة المحيطة به وتمتعه بدرجة مرتفع تعاملهالفرد نحو جسمه يرتبط بثقته بنفسه وفى طريق 

عطاء فكرة  فيوالمتمثلة  عليمعملية الت فيكما أن الطريقة التقليدية المتبعة  ، وألفه مع اآلخرين اجتماعية الشرح وأداء نموذج وا 
من جانب  المرتدةوالتغذية  طالباتواضحة عن كيفية األداء السليم وأداء نموذج للمتعلمين ثم تأتى الممارسة والتكرار من جانب ال

قيد البحث باإلضافة إلى أن التعلم  لسباحة الزحف على البطنبالمستوى المهارى  االرتقاء إلى وتصحيح األخطاء أدى بدوره باحثةال
ن المهارات بأفضل ما ييؤد نمما جعله ىخر على اآل نإلبراز تفوق كل منه نللتنافس فيما بينه طالباتفعية الأثار دا جماعيبشكل 
والتى ال يمكن ( الشرح اللفظى والنموذج العملى)إلى أهمية الطريقة التقليدية ( 0115)وهذا يتفق مع ما ذكره سعد الدين . يمكن

أن أسلوب األوامر يعد من ( 0111)  التعليم ، وكذلك ما أشار إليه عبد الكريمإغفالها حيث أنها تساهم بطريقة إيجابية فى 
ستجابات المتعلمين ، كما أنهم يتعلمون  أساليب التدريس المباشرة ويظهر فى هذا األسلوب العالقة المباشرة بين تنبيهات المعلم وا 

إبراهيم  أوضحهوتتفق هذه النتيجة مع ما عمال متماثاًل  فى هذا األسلوب من خالل التقليد المتكرر ، ويؤدى كل أفراد المجموعة
أن مستوى أداء الالعبين يتوقف على مقدرة المدرب الرياضى اوالمعلم على الشرح الجيد للمهارة الحركية من حيث ( 0110)

جزاء الصغيرة المكونة الوضع الصحيح للجسم كما أن التدريب المستمر على المهارة وتكرار األداء وتعديله يؤدى إلى تكامل األ
 . ويسهم فى تحسين مستوى األداء وترابطها مما يؤثر على الجملة الحركية ككل للمهارة الحركية

 
فى مستوى تقدير الذات المهارية مناقشة النتائج الخاصة بالقياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 : لصالح المجموعة التجريبية ننواتج التعلم فى سباحة الزحف على البطبعض وتعزيز 
بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية  1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (08)يتضح من جدول 

والضابطة فى مستوى تقدير الذات المهارية والتحصيل المعرفى واألداء المهارى فى سباحة الزحف على البطن لصالح المجموعة 
ن الطريقة التقليدية من خالل الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى ال تراعى الفروق الفردية ألى إوترجع الباحثة ذلك يبية ، التجر 

، والبعض األخر عن طريق البصر وبعضهم  بطريقة جيدة عن طريق السمع منبين الطالبات حيث أن هناك بعض الطالبات يتعل
نموذج أبعاد  تطبيقبينما  خر يعتمد على التفاعل بينه وبين زمالئه أو بينه وبين المعلميعتمد على النشاط الحركى والبعض األ

التعلم لمارزانو والذى ساهم فى تنشيط للعمليات العقلية وتوجيه الطالبات نحو القيام بالعديد من االنشطة العقلية كالتحليل والتفسير 
ستكشافية ومحاولة التفكير وتنمية قدرات العقل والتركيب واالستقراء للمهارات الحركية المؤداة وتو  جيه االسئلة االستقصائية وا 
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لالجابة عليها والتى من شأنها إثارة تركيز الطالبات كل ذلك كان له دور ايجابى فى تحسين مستوى تقدير الذات المهارية وانعكس 
ال  إلى أنهMarzano, R.et.el.  (0553 ) ليهإو يتفق ذلك مع ما أشار على مستوى األداء ومستوى التحصيل المعرفى لديهن 

 وبما والمنفعة عليهمن بالفائدة تعود بحيث المعرفة هذه تم توظيف إذا إال معنى ذا العلمية مسيرتهم فى الطلبات تعلمه ما يكون

 (0115) وقطامى (0117)  محمدكل من  يخدمها ، كما يتفق مع ما ذكره ال ما وبين مصالحهم يخدم ما بين التمييز من يمكنهم
التعليم بإستخدام نموذج مارزانو يعد إستراتيجية تدريسية متكاملة فهو بمثابة نشاط مستمر يقوم به المتعلم فتتولد لديه طاقة ن أ

ذاتية تجعله مثابرا وتشجعه على الدراسة والتعلم وتنشط لديه القدرة على التفكير بنفسه واكسابه مهارات تجعله قادرا على تحليل 
نجاز تلك المهمة ، كما يتفق مع مع أوضحته نت المومنى ائج ما قد يتوصل إليه فى سبيل الوصول إلى التعلم وحل المشكلة وا 

 المعلومات امتالك ليست المنتجة العقل عادات التعليمى ، ألن الناتج فى تردى إلى يؤدى العقل عادات إهمال أن( 0105) ؛أخرون

ستخدامها ، عليها العمل كيفية معرفة هى بل فحسب ، المقترحة من  المنتجة العقلية العادات ومن المعرفة ، إنتاج إلى يقود مما وا 
 االستطالع ، وحب واالجتهاد، الباحثة فى البرنامج التعليمى قيد البحث والذى تم تطبيق نموذج مارزانو من خالله هى التكامل،

 .   المرن  والتفكير والعدالة ، والتمثيل الناقدة ، االستجابة ومهارات المعرفة ، على المبنى والتشكيك الجديدة ، األفكار على واإلنفتاح
كما ترجع الباحثة هذه الفروق فى تعزيز بعض نواتج تعلم سباحة الزحف على البطن من زيادة التحصيل المعرفى 

تنشيط )من مراحل متنوعة متمثلة فى  وتحسين مستوى األداء المهارى إلى تأثير نموذج التعلم لمارزانو وما يحتويه البرنامج
ساعد الطالبات (  تقويم االداء  –تنمية مهارات التفكير  –بناء وتعميق المعرفة  -اكتساب المهارات الحركية –الخبرات المعرفية 

ستدعائها ، كما أن الرب ط بين الجانب على تنظيم معلوماتهم وترتيبها فى أذهانهم وترسيخها بصورة جيدة مما أسهم فى تذكرها وا 
النظرى والجانب العملى أسهم فى رفع جانب التذكر لدى الطالبات ، والمناقشة والحوار والتفاعل المستمر بين الطالبات والباحثة 
وبين الطالبات أنفسهم عزز من تثبيت المعلومات لديهن مما ساهم فى عملية إسترجاعها مرة اخرى و زيادة مستوى التحصيل 

يتفق مع ما أشارت وهذا فى العملية التعليمية ، ( التقليدى )ا جعله ذو فاعلية أفضل من أسلوب التعلم المتبع المعرفى لديهن مم
 ، عطية( 0100) السالمات ؛ الزغبى،  Daley, B. J., et.al(0110)  ،Hant, E. & Bell (0110) كل من اتراسد إليه
نموذج مارزانو ألبعاد التعلم بيئة تعليمية جديدة تسهم فى إكساب  بأن  (0105)آخرون؛ ،المومنى (0101)القحطانى  ،( 0101)

 .الطالب مهارات وعمليات عقلية تحسن من سرعة عملية التعلم وفهم للمواد التعليمية 
نموذج قيد البحث إلى أن  تقدير الذات المهاريةتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى  تعزى الباحثةكما 

لمواطن  اتإدراك الطالبلتعلم لمارزانو يتيح تقسيم الطالبات الى مجموعات متعاونة تجعل للطالبات دورا إيجابيا من خالل أبعاد ا
 األداءأثناء  جسامهنأل اإليجابي نتصورهو المهارى  نألدائه نعلى تقييمه نقدرته زيادة أدى إلىمما نفسها  فيالقوة والضعف 

وكذلك االجابة على االسئلة اإلستقصائية التى تثير انتباه   المهارية نلذاته مرتفعةرجة تقدير بد نتمتعي نجعله ومن ثم المهارى
لديهن وتعمق الفهم والمعرفة هذا باإلضافة إلى مشاهدتهن للصور والرسوم التوضيحية لخطوات  وتنشط العمليات العقلية  الطالبات 

التصور  على لطالباتا ليمية توضح األداء السليم للسباحة مما ساعدالتحليل الفنى لسباحة الزحف على البطن وفيديوهات تع
، كما تتيح للطالبات فرصه  خاصة تلك التى تؤدى بسرعة نله وساهم فى توضيحها سباحة الزحف على البطنالحركى الصحيح ل

سباحة مما يساعد الأجزاء ناء مشاهدة من خالل الرؤية الواضحة والوقت الكافى أث سباحةستيعاب المراحل المتتابعة ألداء الكبيرة إل
المراحل المختلفة والنقاط الفنية بها مما يعمل  نومسار الحركة بها ويوضح له السباحةستيعاب شكل ا  فهم و على االهتمام والتركيز و 

ة جيدة بصو  سباحة الزحف على البطن نعلى تثبيتها ويجعل عملية التعلم سهلة وشيقة مما يكون له عظيم األثر على تعلمه
فراد بشكل كبير سواء يؤثر ويوجه سلوك األ ىبعاد الرئيسيه والذيعد تقدير الذات من األحيث  والوصول إلى أفضل مستوى ممكن

مفهوم  أن (0111) الخطيب ، وهذا يتفق مع ما أوضحه  و مع االخرينأالتعامل مع الذات وقدراتها  ىااليجابيه او السلبيه ف ىلإ
و تقييما لها بينما أو السلبيه أيجابيه و ال يتضمن وصفا للذات باإلهيمتلكها الفرد ف ىدوار والصفات التله األالذات يصف الذات بدال 
أنه من ( 0555) راتب  كما يتفق هذا مع ما يبينه .هذا الوصف للذات ىيجريه الفرد عل ىالتقويم الذ ىتقدير الذات يعتمد عل

ية لدى الفرد الرياضى عن طريق توفير خبرات النجاح وتجنب خبرات الفشل أثناء األداء الممكن تنمية  قيمة و تقدير الذات المهار 
الرياضى والتفسير الصحيح لها ، فإتاحة الفرصة للرياضى لمعرفة مدى تقدمه يؤثر ذلك إيجابيًا على جوانب النمو النفسى المتعددة 
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أن مفهوم تقدير الذات ( 0110)  كما يتفق مع ما ذكره عالوى. لفةويتوقع أن يمتد هذا التأثير االيجابى فى مجاالت الحياة المخت
المهارية لدى الفرد الرياضى يرتبط باالقتناع الداخلى للرياضى بكفاءته أو جدارته ، ويعتبر من العوامل الهامة التى تساعد 

وتقديره لذاته بصورة موضوعية بعيدة  الرياضى على فهم ذاته بصورة أكثر وضوحًا وواقعية هو نجاحه فى قدرته على تقييمه لنفسه
دراك مواطن الضعف لديه   الشرح اللفظى وأداء  -بينما ال تمكن الطريقة التقليدية  .عن التحيز وكذلك قدرته على نقد الذات وا 

رؤية ، كما أن هناك من ال يستطيعون  بعض الطالبات من متابعة الشرح ومن ثم صعوبة فهم المطلوب منهم  -النموذج العملى
صحيحة ، كما يتفق مع ما نموذج المهارة بشكل سليم من زوايا مختلفة وبالتالى ال تتضح لهم النواحى الفنية ألداء المهارة بصورة 

 (0111)شرف  إلى أن المهارة المتعلمة هى أقل عرضة للفقدان عن طريق تغيير الظروف، وكذلك ما ذكره (0110)جاسم  أضحه
فى العملية  التعليمية ( الحاسوب -الفيديو –الصوت  –الحركة  –الصورة ) التكنولوجية المختلفة من ستخدام وسائل التعلم إأن 
ا من توصيل المعلومة أو الرسالة بصورة أفضل وأسرع للمتعلم وتساعده على تثبيت الخبرات التعليمية لديه وفى نفس الوقت هيمكن

ليه  ويقًا  وبالتالى تحقق األهداف التعليمية المرجوهتزيد من فاعلية العملية التعليمية وتجعلها أكثر تش ، كما يتفق مع ما أشارا 
Marzano, R.   (0550) وحدة كل إفراد الضرورى من التعليمية وليس بالوحدة وثيقا ارتباطا مارزانو يرتبط نموذج فى أن التقويم 

  التعلم ، أبعاد من بعد كل بقياس تعليمية

 Kanuoglouودراسة  ،( 0117 ) قامت منصور ،(0115 )دراسة حسن ،  Frieaman,s   (0113) دراسة وهذا ما يتفق مع
نفسه  فىلمواطن القوة والضعف  فردإدراك العلى أن  (0101)  اإلسكندراني ، ودراسة (0101)  المساعيد دراسة ،( 0118) 

تمتع بدرجة تقدير يجعله  ومن ثم المهارى األداءء لجسمه أثنا اإليجابيتصوره و قدرته على تقييمه ألدائه المهارى  زيادة أدى إلى
 . لذاته المهارية مرتفعة

 
 : االستخالصات والتوصيات

 :االستخالصات : أوال
حدود عينة البحث واستنادا إلى المعالجات اإلحصائية وما أشارت إليه من نتائج  فيضوء أهداف البحث وفروضه و  في

 :اآلتي  خالصمكن استأ
للمجموعة التجريبية  تطوير مستوى تقدير الذات المهارية فى سباحة الزحف على البطنى د التعلم لمارزانو فتأثير نموذج أبعا -0

 . 

 . تعزيز بعض نواتج التعلم فى سباحة الزحف على البطن للمجموعة التجريبية ى تأثير نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ف -0
فى سباحة الزحف  مستوى تقدير الذات المهاريةى ف ىايجاب تأثيرله ( ليموأداء النموذج الع ىالشرح اللفظ) ىاألسلوب التقليد -3

 .  للمجموعة الضابطةعلى البطن 

تعزيز نواتج التعلم فى سباحة الزحف على ى ف ىايجاب تأثيرله ( ليموأداء النموذج الع ىالشرح اللفظ) ىاألسلوب التقليد  -1
 .للمجموعة الضابطةالبطن 

تعزيز و تطوير مستوى تقدير الذات المهارية ى ف ىأكثر ايجابية من األسلوب التقليدمارزانو بصورة ساهم نموذج أبعاد التعلم ل -5
 .فى سباحة الزحف على البطن  بعض نواتج التعلم

تقدير الذات له معامالت صدق وثبات عالية ويصلح لقياس مستوى مقياس تقدير الذات المهارية الذى أعدته الباحثة  -1
 .فى سباحة الزحف على البطن على وجه الخصوص  األولىفرقة لطالبات ال المهارية

 :التوصيات
 .بكليات التربية الرياضية  أنواع السباحة اآلخرى عليمت ىفنموذج أبعاد التعلم لمارزانو استخدام  -0
زحف تقدير الذات المهارية فى سباحة القياس مستوى  مقياس تقدير الذات المهارية الذى أعدته الباحثة فيإستخدام  -0

 . التربية الرياضية اتكليب على البطن
 . تدريس بكليات التربية الرياضية الطرق محتوى مقرر ضمن نموذج أبعاد التعلم لمارزانو إدراج  -3
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 .بصفة خاصة ومقرر السباحةالتربية الرياضية بصفة عامة  قرراتتدريس مفى  الحديثةساليب األ مواكبةاالهتمام ب -1
المقررات الدراسية المختلفة سواء العملية أو  برامج أبعاد التعلم لمارزانو فىكيفية بناء  ىالقائمين بالتعليم علتدريب  -5

 .النظرية 
 . التربية الرياضية اتإجراء دراسات مماثلة بإستخدام أساليب جديدة مبتكرة على طالبات كلي -1

 
 :المراجـع العربيـة واألجنبيـة 

 :المراجع العربيــة: أوال
 .القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،" التدريب الرياضى التربوى(.0110)مفتى،إبراهيم

Ibrahim, Mufti (2002). Educational Sports Training, Al-Mukhtar Foundation for Publishing and 

Distribution, Cairo. 

، المؤتمر العلمي األول لقسم التمرينات ي الحديثبناء مقياس لتقدير الذات المهارية في التعبير الحرك(.0101)زينب  ،اإلسكندراني
، كلية التربية الرياضية بنات، جامعة "استراتيجيات التطوير وجودة األداء رؤية مستقبلية " والجمباز والتعبير الحركي 
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