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  مقدمة البحث واهميتة :

نعيش هذه المرحلة فترة جادة من التطوير واالعتماد بالتنمية البشرية ولذا وجب علينا البحث فى      

فى مجال السباحة بصفة خاصة لما لها من انسب الطرق واالساليب للنهوض بالمجال الرياضى و

دور كبير فى اعداد النشىء ورفع معدالت وفرص تحقيق االنجاز المستقبلى الذى تسعى له كل 

 الشعوب المتقدمة. 

لذا فقد وجب على المؤسسات التربوية ووسائطها التعليمية أن تولي اهتمامها بهذه المرحلة    

ردودا إيجابيا على الفرد والمجتمع ومن أهم ما يتميز به الطفل واستثمارها بالشكل الذي يضمن لنا م

في هذه المرحلة سرعة إستيعاب وتعلم حركات جديدة والقدرة على المالئمة الحركية لمختلف 

ظروفه، وحيث أنه ال يمكن أحداث تغيير في المتعلم اثناء التعليم للمهارات الحركية بدون خلق بيئة 

 تعليمية مناسبة 

(  ان اساليب واستراتيجيات التدريس كثيرة فعلى سبيل الذكر Moss ton 1994موستن ) يرى    

التدريس تصل الى احدى عشرة اسلوبا تبدأ باألمرى وتنتهى بالذاتى وكل معلم يختار  ان اساليب

 ( 3: 16حسب نوع الموقف التعليمى والمشكالت امامه اى من االساليب سيستخدمه )

لم اساس العملية التعليمية حيث احساس المتعلم بالرضا اثناء التعلم ووجود حالة تعتبردافعية التع    

االرتياح لدية تعمل على تغير سلوكه التعليمى لألفضل الن الدافعية هى االساس االول فى تعديل 

 (13السلوك الحركى )

ليم ( بانه اليوجد اسلوب تدريس واحد يمكن من تع1999كما أوضحت عفاف عبدالكريم )   

المهارات فقط لكن تتعد االساليب و تتوقف على المعلم الكفء القادر على اختيار انسب االساليب 

 ( 197:  6حسب الموقف التعليمى وطبيعة المتعلمين ) 

( انه لم يعد التغلب على صعوبات Bryant& Carless D R( )2010يرى براينت وكارليس)     

التى اصبحت عاجزة فتعد استراتيجيات التعلم الحديثة هى احد  التعلم باالساليب التقليدية القديمة

السبل فى خفض صعوبات التعلم اذا تم اتقان استخدامها حيث ان استثارة دوافع المتعلمين وذيادة 

فاعلية العملية التعليمية يساعد فى تحقيق اهدافها وحيث ان بتعلم االقران ليس مسؤلية المتعلم تعليم 

يم االخرين والعمل بالمجمواعات فى استراتيجية تعليم االقران التى تتصف نفسه فقط لكن تعل

 ( 221:  12بالمشاركة واالنجاز)

( وجب على المعلم الذي يتعامل مع فئة عمرية مبتدئة إيجاد 2013يذكر عبد هللا محمود ربيعة )    

الراجعة الشفوية لعدم  صيغ حركية تجبر المتعلم على األداء الصحيح ، وعدم االعتماد على التغذية

 (185: 5قدرة الطفل على االستيعاب بالشكل المطلوب ) 

ى صعوبات تعلم السباحة التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران فى التغلب عل   "

 "مبتدئينلل

 
 رافت محمد توفيق حمزة حمزة/ د.م.ا     

 کلية التربية الرياضية للبنين جامعة اسکندرية  
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بان تصحيح اداء المتعلم وبناء الصورة الصحيحة لألداء لدية    sage( 1994كما يؤكد ساج )  

: 17افضل بكثير من تكرار تعلم االداء بشكل خاطىء حتى ال يتم تثبيت االداءات الخاطئة نسبيا )

15) 

ي الباحث انه قد تساعد استراتيجية تعلم االقران فى حدوث االجراءات التصحيحية الداء لذلك ير

 المتعلم بشكل اسرع. 

ان تعلم األقران    Carless and, Bryant(2010 (يؤكد ذلك ما أشار إليه بريانت وكارليس    

مجموعات العمل هي امتداد النشطة التعلم فى بيئة التعلم التشاركي والتعاون حيث إتباع نمط 

الطالبية وفى أنشطة التقويم ، إذ يقوم الطالب بتقويم بعضهم البعض، وفق محكات ومعايير الحكم 

 ( 125: 12على أعمال أقرانهم، كذلك تقديم وتبادل التغذية الراجعة فيما بينهم بشأن أدائهم ) 

مل على تقليل وقت ( ان تعلم االقران يعG,Eddie & S,P 2006 Philip Sيشير فليب وادي )   

المعلم كما يزيد من خبرات المتعلمين و يساعد فى اكتساب المتعلمين للمهارات بشكل اسهل واسرع 

 ( 321:  14بينهم البعض وفقا لتعليمات المعلم. ) 

( أن استراتيجية تعليم االقران تعزز عمل Lorie & Taylor( ) 2002يرى لورى وتيلور ) 

الذي أصبح من الضروريات االجتماعية والتعليمية ، نظرا لتأثير ذوي المتعلم  ، وتجعل التعاون 

 (45: 15)  المعرفة والمقدرة العالية على أقرانهم.

 مشكلة البحث :

ان التعلم النشط قائم على احترام شخصية المتعلم وخلق بيئة تعليمية نشطة قائمة على توجيه         

الهدف منه من خالل تعبئة طاقات المتعلمين واثارة االتجاهات    نحو نجاح البرنامج وتحقيق 

دوافعهم نحو التعلم السريع والصحيح ،وهناك العديد من االستراتيجيات للتعلم النشط وكل 

استراتيجية لها مميزاتها والمواقف المناسبة الستخدامها وحيث ان هناك العديد من مشكالت التعلم 

يد من الوسط المائى وتكدس اعداد المتعلمين لكل مدرب للمبتدئين فى السباحة ومنها الخوف الشد

 فهناك وقت ومجهود كبير فى عملية التعليم خاصة فى بداية البرنامج التعليمي. 

من خالل عمل الباحث ومجال تخصصه فى تعليم السباحة للمبتدئين الكبار فى الكلية والمبتدئين     

د وجد ان الزالة عامل الخوف وخلق روح من من االطفال فى مدرسة تعليم السباحة الخاصة فق

الطمأنية لدى المبتدىء المتعلم خاصة من االطفال هو ان يكون هناك مع توجيهات المدرب وتطبيق 

استراتيجية تعتمد على ان يكون هناك مصدر اخر مقرب للطفل خاصة من بين المتعلمين والذين 

فان استراتيجية تعلم االقران التى يتم بها  بينهم تقارب فى المستوى والمرحلة العمرية ومن هنا

فقد يستطيع االطفال بين بعضهم  10الى  8تقسيم المتعلمين الى مجموعات صغيرة فى حدود من 

البعض الشعور بالثقة وازالة الخوف مع سهولة اكتساب مهارات السباحة بشكل مترابط ومتسلسل 

ارات االساسية لطريقة سباحة الزحف مع والقدرة فى اقل وقت ممكن وبمجهود اقل اكتساب المه

 توجيه المعلم المصاحب والمتزامن اثناء تعلم المهارة وذلك لضمان التوجيه السليم للمتعلمين.  

في ضوء ما سبق قام الباحث بالعديد من الزيارات الميدانية والمقابالت والمشاهدات على    

مشاهدة البرامج التعليمية ببعض المدربين حمامات السباحة بمدارس تعليم السباحة المختلفة وب

المتخصصين في السباحة قد الحظ الباحث ضعف فى االداء ووجود بيئة ومناخ تعليمى ال يتصف 

بالنشاط والحيوية واثارة المتعلمين بما يجب ان يكون علية من حماس ودافعية فى اثناء اكتساب 
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از مستقبال لهؤالء المتعلمين وتراجع مهارات السباحة وهذا بالضرورة سيؤدى الى ضعف االنج

 لمستوى االداء. 

لذا قام الباحث بوضع وحدات تعليمية مقترحة لتحسين وتطوير األداء المهاري والتغلب على    

( سنوات  9:  6صعوبة الخوف وضعف االستيعاب الفنى لمهارات السباحة عند هذه الفئة العمرية )

جادة فى بحث علمى تطبيق طريقة التعلم النشط الحديثة باحد  من االطفال المبتدئين بمحاولة علمية

استراتيجيتها التى يمكن من خاللها التغلب عللى صعوبات تعلم السباحة لالطفال بتطبيق استراتيجية 

تعلم االقران وبداء البحث بسؤال وهو كيف يمكن التغلب على صعوبات التعلم خاصة الخوف من 

السباحة واالستيعاب الفنى فى اسرع وقت وباقل مجهود ممكن مع  الماء وصعوبة اكتساب مهارات

خلق بيئة تعليمية ومناخ تعليمى مناسب للمبتدئين االطفال وعلى ذلك كان البحث بعنوان  "التعلم 

 النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران فى التغلب على صعوبات تعلم السباحة للمبتدئين".

 مصطلحات البحث :

طريقة تعليم وتعلم فى وقت واحد اذ يقوم المتعلمين بفاعلية ونشاط فى بيئة  لنشط هو :التعلم ا

تعليمية تربوية تسمح لهم بالنشاط والدافعية للتعلم مع وجود معلمين تحت اشرافهم وتوجيههم 

 ( 12:  3للمتعلمين بشكل يزيد من تحمل المسؤلية والنشاط لدى المتعلمين )

طريقة تدريس االساس فيها هى المتعلمين حيث يتم التعلم من  -: ن هىاستراتيجية تعلم االقرا

خالل بيئة تعليمية نشطة يستطيع المتعلمين مع بعضهم البعض اكتساب المهارات المختلفة مع وجود 

المعلم كموجه اساسي كما يقوم باختيار المتعلم االفضل اداء ليقوم باالداء امام المجموعة كما ان له 

المساعدة فى تصحيح بعض االخطاء لزمالؤه ومن مميزات هذه االستراتيجية انها يتم  دور ايضا فى

فيها اختيار احد المتعلمين االكبر والمتقدم فى اداؤه عن زمالؤه وهناك تصنيفات لهذه النظرية 

 -يختار من خاللها المعلم حسب الموقف التعليمى الموجود فية :

 االدوار بين المتعلمين بين معلم ومتعلم : يتبادل فية التوازى او التعاونى -

 : يعمل فية احد المتعلمين االفضل اداء كمعلم للمتعلمين االخرين التعليمى -

 ياخذ فية المتعلمين دور المعلم بالتعاقب:  المشترك -

 يالحظ فية احد الطالب عمل طالب اخر:  المالحظ -

لمتعلمين بالمراحل االرقى المتعلمين فى وهذا يتم من خالل يعلم فية ا: التعليم عبر السن  -

  (166:  7)  المراحل االصغر 

 هدف البحث الرئيسى :

التغلب على بعض صعوبات التعلم فى السباحة ومساعدة المتعلمين المبتدئين فى اكتساب  -

 المهارات االساسية فى السباحة واداء سباحة الزحف.  

 هدف البحث الثانوى :

علمين المبتدئين نحو تعلم السباحة بتطبيق التعلم النشط من خالل استثارة دوافع المت -

 استراتيجية تعلم االقران لخلق مناخ تعليمى مناسب 
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 فروض البحث : 

 يفترض الباحث االتى

قد يمكن من خالل التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران استثارة دوافع المتعلمين  -

نحو تعلم السباحة وخلق مناخ تعليمى مناسب للمبتدئين مرحلة المبتدئين وازالة الخوف 

 ( سنوات9: 6)

قد يمكن من خالل تطبيق التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران اكتساب مهارات  -

 ( سنوات9: 6السباحة االساسية للمبتدئين مرحلة )

قران خفض الجهد والوقت فى قد يمكن من خالل التعلم النشط بتطبيق استراتيجية تعلم اال -

 ( سنوات9: 6تعليم سباحة الزحف للمبتدئين مرحلة )

 أهمية البحث والحاجة إليه:

التعرف على تأثير التعلم النشط بتطبيق استراتيجية تعلم االقران على   األهمية التطبيقية :

 تعلم سباحة الزحف لدى المبتدئين والتغلب على صعوبات التعلم 

تعدعملية تعلم السباحة للمبتدئين أحد المجاالت الهامة التي ينبغي أن  ة :األهمية العلمي

 نتطرق إليها بالدراسة كأحد األنشطة الرياضية وكمبدأ لمحوأمية السباحة

 الدراسات السابقة :

( وكانت اهم نتائجها ان الرسوم المتحركة  2002دراسة )عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ( ) -

 (4تعليم سباحة الزحف للمبتدئين ) لها تأثير ايجابى فى
واهم نتائجها استخدام االلعاب المائية يؤثر تأثيرا  (2003دراسة ) محمد كمال حسين ( ) -

 ( 8ايجابيا فى تعلم المهارت االساسية فى السباحة لألطفال) 
واهم نتائجها اثر البرنامج  (2012دراسة) مصطفى صالح الدين ويسار صبيح علي( ) -

م واكتساب حركات السباحة الحرة يا" في تعليجابيالمقترح المعدل الخاص ا مييالتعل

 ( 9ن ) يللمعوق
واهم نتائجها ان اسلوب تعلم توجيه االقران جاء  (2000دراسة) لمياء فوزى محروس( ) -

فى التصنيف االول عن اسلوب االكتشاف الموجه والعرض التوضحى فى تعليم المهارات 

 (10لة لطالبات الفرقة الثانية بكلية التربية رياضية بطنطا )االساسية فى كرة الس
ان التدريبات المساعدة تساعد فى تطوير  (Sweeten ham( )2000دراسة )سويتن هام  -

التوافق الحركى فى السباحة وتعمل على ذيادة التوافق الحركى والترابط الحركى لالداء 

 (18فلى للمتعلمين )كما انها تساعد فى تقوية الضعف فى الطرف الس
واهم نتائجها ان اسلوب التعلم التبادلى اكثر ايجابيا فى  (2003دراسة احمد على حسين ) -

 (1تعليم المهارات االساسية فى كرة السلة )

 اجراءات البحث :

 تم استخدام المنهج التجريبى لمناسبتة لطبيعة البحث ومتغيراتة -:منهج البحث 

 مجاالت البحث :

تضمن المجال البشرى للبحث عينة من االطفال المبتدئين للمرحلة البشرى : المجال  -

سنوات المشتركين بمدرسة تعليم السباحة )سما للسباحة الخاصة  9: 6العمرية من 
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مقسمة على  ( طفل80بالباحث( واختيار االطفال الجدد وقد بلغ عدد عينة البحث )

 واخرى مجموعة ضابطة  ( طفل مجموعة تجريبية40مجموعتين كل مجموعة )

تم تطبيق البحث وتنفيذ البرنامج التعليمى فى الفترة الزمنية من المجال الزمنى : -

والقياسات القبلية والبعدية خالل تنفيذ البرنامج التعليمى تم و 5/8/2019الى   2/6/2019

 هذه  الفترة الزمنية 

ط القوات المسلحة بمصطفى حمام سباحة نادى الفتح الرياضى لضباالمجال المكانى :  -

 .كامل االسكندرية

 

  

 (1جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء اليجاد مدى تجانس افراد عينة البحث فى 

 80ن =  المتغيرات االساسية للبحث

 وحدة المتغيرات

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 اءااللتو معامل الوسيط

 2.19 8.00 0.82 7.40 سنة العمر الزمنى

 0.75 124 7.15 125.35 سنتيمتر الطول

 1.46 25.50 5.84 28.35 كيلو جرام الوزن

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و معامل االلتواء لعينة البحث في 1يوضح جدول )

-لمتغيرات قد انحصرت ما بين )+المتغيرات االساسية حيث يتضح أن قيم معامالت االلتواء لهذه ا

 ( األمر الذي يشير إلى اعتدالية توزيع العينة وتجانسها في هذه المتغيرات3

 (2جدول )

  80ن= مدى تكافؤ عينة البحث فى مستوى اداء بعض القياسات المهارية 

االنحراف  الوسيط معامل االلتواء

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

وحدة 

 القياس

 المتغيرات

 درجة 2.10 0.72 2.00 0.42

 
 الوثب في الماء بالرجلين

 درجة 1.10 0.64 1.00 0.47

 

 الوثب في الماء بالذراعين

 درجة 3.55 1.28 3.50 0.12

 

الوثب في الماء مع كتم 

 النفس

 درجة 1.90 0.79 2.00 0.38-

 

 طفو التكور

 درجة 1.30 0.92 1.00 0.98

 

 طفو النجمة

 درجة 1.80 0.72 2.00 0.97-

 

 دفع الحائط والطفو

 درجة 2.15 0.59 2.00 0.76

 

 الطفو االفقى على البطن
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0.48 

 

1.50 

 

0.93 

 

1.65 

 

 

 درجة

 

الطفو على البطن مع أداء 

الرجلين الصحيحة  ضربات

 م 10لمسافة 

 درجة 1.65 0.67 2.00 1.57-

 

 التنفس من جانب واحد

 درجة 0.80 0.77 1.00 0.78-

 

 التنفس من الجانبين

 درجة 1.70 1.17 1.50 0.51

 

 السباحة الكاملة بدون تنفس

 )القياس بالمسافة(

 درجة 1.05 0.99 1.00 0.15

 

 15السباحة الكاملة لمسافة 

 م

 بالتنفس من جانب واحد

( من خالل قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و معامل االلتواء لعينة 2يوضح جدول )    

لمهارية حيث يتضح أن قيم معامالت االلتواء لهذه المتغيرات قد انحصرت ما البحث في بالقياسات ا

( األمر الذي يشير إلى اعتدالية توزيع العينة وتكافؤ افرادها فى مستوى اداء القياسات 3-بين )+

   .المهارية الموضحة بالجدول

 :عينة البحث 

 :تم اختيار عينة البحث لألسباب التالية

  .مج تعليم السباحة بمدرسة تعليم السباحة للمبتدئينقيام الباحث ببرا -

 .جميع أفراد العينة يخضعوا لخطة تعليمية واحدة -

 .عدم ممارسة أفراد العينة لرياضة السباحة خارج نطاق مدرسة السباحة -

 وسائل جمع البيانات :

( 3( و)2( و)1لمية )قة وللبحوث العقام الباحث بالمسح المرجعى للمراجع العلمية والدراسات الساب 

 (   وذلك بهدف :18( و)17( و)10( و)6( و)5( و)4و )

 .تحديد الشكل العام لهذا البحث وطريقة تطبيقه -

 .تجهيز االطار النظرى للبحث -

 .تصميم استمارات وتسجيل البيانات -

 .ةالتعرف على اسس وقواعد البرامج التعليمية وكيفية استخدامها داخل العملية التعليمي -

  .تحديد مكونات واجزاء الوحدة التعليمية -

 .التعرف على طبيعة المرحلة العمرية لعينة البحث -

 :األدوات واألجهزة المستخدمة 

  جهاز الرستاميتر : وذلك لقياس طول القامة بالسنتيمتر -
 مجهاز ميزان طبي معاير: وذلك لقياس وزن الجسم بالكيلو جرا  -     
 ضحلة          ة به منطقةحمام سباح  -     
 ألواح سباحة  )بوردات ( -     

 حبال ( –اطواق  –بالونات  –ساعة ايقاف  –صافرة  –شريط قياس  –) كاميرا  -     
 االختبارات المستخدمة :

 الموضوعية ( -الثبات  –وقد سبق  التاكد من المعامالت العلمية لهذة االختبارات ) الصدق 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

280 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 لمهارات االساسية واختبارات مستوى اداء سباحة الزحفاختبارات خاصة با -

طفو  - طفو التكور -الوثب في الماء مع كتم النفس - الوثب في الماء بالذراعين - الوثب في الماء بالرجلين)

الرجلين الصحيحة  الطفو على البطن مع أداء ضربات - الطفو االفقى على البطن - دفع الحائط والطفو - النجمة

السباحة الكاملة  - السباحة الكاملة بدون تنفس - التنفس من الجانبين - التنفس من جانب واحد - م 10 لمسافة

 التنفس من جانب واحد ( م 15لمسافة 

 طالعية  :التجربة االست

على عينة من  1/6/2019الى يوم  29/5/2019تم اجراء التجربة االستطالعية من يوم 

جدد بمدرسة تعليم السباحة ولكن خارج العينة االساسية نفس مجتمع البحث من االطفال ال

( 4وقد قام بتنفيذ التجربة االستطالعية الباحث وعدد ) ( اطفال10للبحث وبلغ عددهم )

مساعدين من اقدم المدربين بمدرسة السباحة اكثرهم خبرة فى مجال تعليم السباحة للمبتدئين 

 وذلك بهدف التعرف على :

  .تواجه الباحث فى اثناء تطبيق البحث وايجاد الحلول المناسبةالصعوبات التى قد  -

 .مدى مالئمة االدوات المستخدمة واالختبارات والقياسات والمكان فى تطبيق البحث -

 .مدى مناسبة البرنامج التعليمى مع المرحلة العمرية لعينة البحث -

 .تقدير الزمن المناسب فى القياسات وتقيم االداء -

 .من مدى قدرة المساعدين فى انجاز البحث ومدى كفاية عدد المساعدينالتاكد  -

وقد اوضحت نتائج التجربة االستطالعية مدى مناسبة البرنامج التعليمى للمرحلة          

العمرية لعينة البحث ومدى سالمة االدوات واالجهزة المستخدمة والوقت الكافى فى تطبيق 

تطبيق المعامالت العلمية لالختبارات المهارية الخاصة الوحدة التعليمية كما ساعدت فى 

 بمستوى االداء لسباحة الزحف 

 تطبيق التجربة االساسية :

حيث تم االلتزام  5/8/2019الى  2/6/2019تم تنفيذ التجربة األساسية للبحث خالل الفترة من 

 نشط باسلوب تعلم االقرانباستخدام استراتيجية التعلم ال بالبرنامج التعليمى للمجموعة التجريبية

( وقد تم االلتزام بالتدريس للمجموعة الضابطة وفق 1ومرفق ) ( 3وفق ما يوضحة جدول )

الذى يتم فيه التعلم من خالل عرض المدرب البرنامج المتبع فى تعليم السباحة بمدرسة السباحة 

هارة دون تطبيق للمهارة ونموذج من احد المتعلمين ثم التكرارات المتتالية فى تعلم الم

استراتيجية التعلم النشط وقد استغرقت القياسات القبلية والبعدية اربعة ايام وسوف يتم عرض 

نتائج القياسات القبلية والبعدية للمتغيرات المختارة خالل عرض نتائج البحث بالجداول 

 االحصائية

 خصائص و محتويات البرنامج

 (3جدول )

 مكونات البرنامج التعليمى

 م مكونات البرنامج نالبيا

 1 عدد االسابيع اسابيع 8

 2 اجمالى عدد الوحدات وحدة 16

 3 زمن الوحدة دقيقة 60
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 : مكونات الوحدة التعليمية المائية بالبرنامج المقترح وهى ثالثة أجزاء  كما يلى

 -الجزء التمهيدى : -1

الجزء ما بين تمرينات عامة لكل ويهدف إلى التهيئة البدنية والنفسية، ويتنوع اإلحماء في هذا 

اجزاء الجسم وحركات انتقالية متنوعة كالمشي والجري داخل وخارج الماء وبعض األلعاب 

 ( دقائق10البسيطة وزمن هذا الجزء )

 الجزء االساسي : -2

يحتوي هذا الجزء على تعليم المهارات االساسية فى السباحة وطريقة سباحة الزحف من      

لتعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران للمجموعة التجريبية وايضا تعليم خالل تطبيق ا

وزمن هذا للمجموعة الضابطة نفس المهارات وطريقة سباحة الزحف باالسلوب التقليدى 

 (  دقيقة45الجزء )

 الجزء الختامى : -3

ينات لتهدئة ويهدف هذا الجزء الى إلى االسترخاء والتهدئة للمتعلمين ويحتوي على تمر

 ( دقائق5الجسم من خالل بعض األلعاب الصغيرة البسيطة وزمن هذا الجزء )

 المعالجات اإلحصائية :

نظرا لطبيعة الدراسة والبيانات التي تم الحصول عليها استخدم الباحث األساليب اإلحصائية 

 :اآلتية للتحقق من صحة الفروض 

 الحسابي المتوسط -

 .المعياري االنحراف -

 الوسيط -

 االلتواء معامل -

  T- Test "ت " اختبار -

 .المئوية للتحسن  نسبة -

 

 -عرض ومناقشة نتائج البحث :

 اوال عرض النتائج :
 (4جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 40= في مستوى أداء سباحة الزحف ن

 وحدة المتغيرات م

 القياس

قيمة )ت(  القياس البعدى القياس القبلى

 وداللتها

 

 نسبة التحسن

 
 ع-+ س ع-+ س

الوثب في الماء  1

 بالرجلين

 %39.5 13.10* 1.10 6.05 0.72 2.10 درجة

الوثب في الماء  2

 بالذراعين

 %46.5 13.40* 1.37 5.75 0.64 1.10 درجة

مع الوثب في الماء  3

 كتم النفس

10.0 1.28 3.55 درجة

0 

3.17 *8.80 64.5% 

 %39.5 11.01* 1.35 5.85 0.79 1.90 درجة طفو التكور 4

 %49.00 12.50* 1.44 6.20 0.92 1.30 درجة طفو النجمة 5

 %31.5 9.42* 1.32 4.95 0.62 1.80 درجة دفع الحائط والطفو 6

الطفو االفقى على  7

 البطن

 %39.5 12.14* 1.29 6.10 0.59 2.15 درجة
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الطفو على البطن  8

 مع أداء ضربات

الرجلين الصحيحة 

 م 10لمسافة 

 %49.5 11.44* 1.64 6.60 0.93 1.65 درجة

التنفس من جانب  9

 واحد

 %42.5 11.40* 1.48 5.90 0.67 1.65 درجة

 %45.00 10.56* 1.69 5.30 0.77 0.80 درجة التنفس من الجانبين 10

كة ذراع اداء حر 11

واحد من الثبات 

 والحركة

 %37.5 11.44* 1.64 6.60 0.93 1.65 درجة

اداء حركة الذراعين  12

 من الثبات والحركة

 %29.5 9.42* 1.32 4.95 0.62 1.80 درجة

السباحة الكاملة  13

 بدون تنفس

 )القياس بالمسافة(

 %47.5 6.52* 2.95 6.45 1.17 1.70 درجة

السباحة الكاملة  14

 م 15فة لمسا

بالتنفس من جانب 

 واحد

 %46.5 12.40* 1.30 5.70 0.99 1.05 درجة

 2.093=  0.05* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(  بين القياسين القبلي 4يوضح جدول )

فى السباحة واداء سباحة الزحف  والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى أدا المهارات االساسية

حيث اتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح 

 القياس البعدي .

 

 فى المتغيرات قيد البحث( الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى  1شكل ) 
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 (5جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية 

والمجموعة الضابطة في مستوى اكتساب المبتدئين للمهارات االساسية فى السباحة قيد البحث وأداء سباحة 

 (80الزحف ن = )

 دةوح المتغيرات م

 القياس

المجموعة 

 الضابطة

قيمة)ت(  المجموعة التجريبية

 وداللتها

نسبة 

 % التحسن

 ع-+ س ع-+ س 

 10.5% 11.25* 2.21 6.05 1.73 5.00 درجة الوثب في الماء بالرجلين 1

 8% 13.56* 1.37 5.75 1.28 4.95 درجة الوثب في الماء بالذراعين 2

الوثب في الماء مع كتم  3

 النفس

10.0 1.56 6.21 رجةد

0 

3.17 *9.65 %37.9 

 16% 12.22* 1.35 5.85 0.79 4.25 درجة طفو التكور 4

 5.6% 9.28* 1.44 6.20 0.92 5.64 درجة طفو النجمة 5

 16% 11.29* 1.32 4.95 1.25 3.35 درجة دفع الحائط والطفو 6

 11% 13.25* 1.29 6.10 0.87 5.00 درجة الطفو االفقى على البطن 7

الطفو على البطن مع أداء  8

الرجلين الصحيحة  ضربات

 م 10لمسافة 

 10.6% 12.44* 1.64 6.60 0.97 5.14 درجة

 15.4% 13.32* 1.48 5.90 0.77 4.36 درجة التنفس من جانب واحد 9

 10.2% 10.22* 1.69 5.30 0.47 4.28 درجة التنفس من الجانبين 10

اداء حركة ذراع واحد من  11

 الحركةالثبات و

 %49.5 11.44* 1.64 6.60 1.56 6.11 درجة

اداء حركة الذراعين من  12

 الثبات والحركة

 %31.5 9.42* 1.32 7.95 0.62 5.16 درجة

 السباحة الكاملة بدون تنفس 13

 )القياس بالمسافة(

 14.4% 6.66* 2.95 6.45 1.54 5.01 درجة

  م15السباحة الكاملة لمسافة 14

 احدبالتنفس من جانب و

 17% 10.98* 1.30 5.70 88. 4.00 درجة

( يتضح ان هناك تحسن بالمجموعتين لكن وجد ان نسبة التحسن لدى المجموعة 5من جدول)

التجريبية اكبر من المجموعة الضابطة وذات داللة معنوية كما هو موضح فى الفروق بين 

لتحسن المؤية الموضحة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من خالل قيم )ت( ونسبة ا

 .بالجدول

 

 ( الفروق بين المجموعه التجريبية والمجموعه الضابطه فى المتغيرات قيد البحث 2شكل ) 
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 ثانيا : مناقشة النتائج :

 صحة الفرض االول : من خالل عرض النتائج الخاصة بالبحث وللتحقق من

قد يمكن من خالل التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران استثارة دوافع المتعلمين  -

( 9: 6المبتدئين وازالة الخوف نحو تعلم السباحة و خلق مناخ تعليمى مناسب للمبتدئين مرحلة )

 سنوات.

المشاركة االيجابية فى عملية  يتضح انه عن طريق التعلم النشط اصبح بين المتعلمين روح   

اكتساب المهارات االساسية فى السباحة واتضح ذلك من خالل نسبة التحسن المئوية الخاصة 

بمهارات القفز فى الماء بالرجلين والقفز فى الماء بالرجلين بالذراعين وايضا مهارة الوثب 

 بالرجلين مع كتم النفس. 

المتعلمين اقتضاء بزمالؤهم الذين ادوا المهارة امامهم  فبمشاهدة بعضهم البعض توالى تكرار اداء

فقد تم نزع عامل الخوف وخلق نوع من االثارة والسعادة بين المتعلمين ويؤكد ذلك ان نسبة التحسن 

(  %37.9 - %8 - %10.5المئوية بالمهارات المذكورة للمجموعة التجريبية على التوالى )  

قبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية وجد ان هناك فروق ومن خالل قيمة )ت( بين القياس ال

( ان استثارة  2006)  philip S G,Eddie & S,Pذات داللة معنوية وهذا ما يؤكده فليب وادى 

دوافع المتعلمين وزيادة فاعلية العملية التعليمية يساعد فى تحقيق اهدافها وحيث ان بتعلم االقران 

م نفسه فقط لكن تعليم االخرين والعمل بالمجمواعات التى يتصف االداء بها ليس مسؤلية المتعلم تعلي

 (32: 14بالمشاركة واالنجاز)

 -ولالجابة على مدى صحة الفرض الثانى للبحث :

قد يمكن خالل التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران تعلم المهارات األساسية في سباحة  -

 ( سنوات9:  6ئين )الزحف على لألطفال المبتد

( اتضح من قيم نسبة التحسن المئوية 5( وجدول رقم )4فمن خالل عرض النتائج بجدول رقم )   

وقيمة )ت( بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وبين القياس القبلى والقياس البعدى 

خدام تعلم االقران بين للمجموعة التجريبية ان هناك داللة معنوية لصالح تطبيق التعلم النشط باست

 %49.5:  %8المتعلمين حيث تراوحت نسبة التحسن للمهارات االساسية فى سباحة الزحف بين ) 

( وهذه النسبة ذات داللة احصائية كبيرة تعزز من مدى التأثير الفعال لالسلوب المتبع مع المتعلمين 

( وجب على المعلم الذي يتعامل مع 2013المبتدئين ويؤكد ذلك في ما يذكره عبد هللا محمود ربيعة )

فئة عمرية مبتدئة إيجاد صيغ حركية تجبر المتعلم على األداء الصحيح، و عدم االعتماد على 

التغذية الراجعة الشفوية لعدم قدرة الطفل على االستيعاب بالشكل المطلوب وهنا قد تم مع المبتدئين 

ى لكن كان باستخدام الزميل للزميل وبالشكل عدم االعتماد على التعذية الراجعة بالشكل التقليد

 ( 60:  5التطبيقى العملى باالداء الموجه والمشاهدة والتكرار) 

(  أن استراتيجية تعليم االقران 2002)  Lorie & Taylorويعزز ذلك ايضا لورى وتيلور      

عرفة والمقدرة العالية تعزز عمل المتعلم  وتجعل من التعاون التأثير الفعال بين المتعلمين ذوي الم

باالداء على أقرانهم االقل مستوى مما يعمل على رفع مستوى المتعلمين بعضهم البعض بالمساعدة 

 (50: 15وتصحيح اداؤهم بشكل مباشر اثناء التطبيق الداء المهارة ) 
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 للبحث : ولالجابة على مدى صحة الفرض الثالث

تراتيجية تعلم االقران خفض الجهد والوقت فى قد يمكن من خالل التعلم النشط بتطبيق اس -

 ( سنوات9: 6تعليم سباحة الزحف للمبتدئين مرحلة )

يظهرذلك واضحا من خالل قيمة نسبة التحسن المئوية الخاصة بالمتعلمين بالمجموعة الضابطة    

نية مدة وبين افراد المتعلمين بالمجموعة التجريبية ان هناك فروق كبيرة وذلك خالل الفترة الزم

الشهرين اثناء تطبيق البحث اذن قد تم اكتساب المتعلمين المبتدئين بالمجموعة التجريبية للمهارات 

المختارة وحتى يمكن الوصول لنسبة التحسن هذة التى وصلت لها المحموعة التجريبية البد من 

ح من نسبة زيادة مدة البرنامج التعليمى وهنا سوف يكون هناك مجهود اكبر ووقت اطول ويتض

 -السباحة الكاملة بدون تنفس والقياس بالمسافة )التحسن الخاصة باالداء الكلى لسباحة الزحف 

تضح تميزاالداء للمتعلمين  بالمجموعة م بالتنفس من جانب واحد ( ا 15السباحة الكاملة لمسافة 

( اذن  %17:  %14.4التجريبية عن المتعلمين بالمجموعة الضابطة بنسبة تحسن تصل مابين )

البد من التاكد بان تطبيق التعلم النشط واالستفادة بأساليبه المختلفة يؤدى ذلك فى التغلب على 

(  بان 1994)  saegصعوبات التعلم للمبتدئين خاصة الوقت والمجهود المبذول وكما يؤكد ساج

من تكرار تعلم تصحيح اداء المتعلم بشكل اسرع وبناء الصورة الصحيحة لألداء لدية افضل بكثير 

االداء بشكل خاطىء حتى ال يتم تثبيت لالداءات الخاطئة نسبيا والتى تحتاج وقت طويل ومجهود 

 (20: 17كبير إلعادة مسار االداء للشكل السليم ) 

فمن خالل تطبيق التعلم النشط الحديثة باستخدام استراتيجية تعلم االقران نضمن ان هناك معلم    

مزج ذلك بتوجيهات من المعلم وبهذا الشكل يمكن من سرعة اكتساب المهارة لكل متعلم خاصة عند 

 بشكل اسرع وباقل مجهود ممكن من المتعلمين المبتدئين فى تعلم السباحة 

 االستنتاجات  والتوصيات : 

 اوال : االستنتاجات :

 فى ضؤ اهداف الدراسة ونتائجها استنتج الباحث مايلى :

النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران استثارة دوافع المتعلمين  قد امكن من خالل التعلم -

المبتدئين وازالة عامل الخوف نحو تعلم السباحة و خلق مناخ تعليمى مناسب للمبتدئين مرحلة 

 ( سنوات9: 6)

امكن خالل التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران التأثير االيجابى والفعال فى  -

 ( سنوات9:  6لمهارات األساسية في سباحة الزحف عند األطفال المبتدئين مرحلة )اكتساب ا

بتطبيق استراتيجية تعلم االقران تم خفض الجهد والوقت فى سرعة تعليم سباحة الزحف  -

 ( سنوات9: 6للمبتدئين مرحلة )

يبية فى هناك داللة معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجر -

اكتساب االداء الكلى لسباحة الزحف مما يدل على فاعلية تطبيق استراتيجية تعلم االقران بين 

 المبتدئين 

 ثانيا : التوصيات 

 فى ضؤ نتائج واستنتاجات البحث يوصى الباحث مايلى :

 ضرورة تطبيق التعلم النشط خاصة استراتيجية تعلم االقران لخلق بيئة تعليمية مناسبة بين -

 المتعلمين المبتدئين 
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ضرورة االختيار الجيد من بين استراتيجيات التعلم الحديثة بما يناسب كل موقف تعليمى  -

 وكل مرحلة عمرية على حدة

ضرورة تطبيق التوجية من المتعلم اثناء تطبيق استراتيحية التعلم باالقران حتي يمكن  -

 مين المبتدئين تحقيق الهدف المباشر من ضرورة تطبيقها على المتعل

ضرورة تطبيق التعلم النشط باستخدام استراتيجية تعلم االقران على طرق السباحة  -

 المختلفة وفئات عمرية اخرى من المتعلمين 

االهتمام بالتغير المستمر فى اساليب التعلم المختلفة للمتعلمين المبتدئين للقضاء على الملل  -

 وإلنجاح البرامج التعليمية  

البحث العلمى المستمر عن كل ما يمكن من خالله تسهيل العملية التعليمية فى  ضرورة -

 السباحة للتغلب على صعوبات التعلم المختلفة باالسلوب العلمى السليم  
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