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ملخص:

هدف البحث للتعرف إلى أثر استخدام الحاسوب في التعلم الفردي والجماعي لحركة الرجلين

في السباحة الحرة ،مقارنة بالطريقة التقليدية المستخدمة ،على عينة تكونت من ( )47طالبة من
طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك والمسجالت في مساق السباحة وزعن على
المجموعات البحثية الثالث .وبعد تنفيذ تجربة البحث توصلت الباحثة إلى ان الستخدام الحاسوب
بطريقة التعلم الجماعي التعاوني التأثير األفضل على تعلم حركة ضربات الرجلين بالسباحة الحرة

مقارنة بطريقة التعلم الفردي والتقليدية .وان استخدام الطريقة التقليدية بالتعلم المهاري قد يكون غير

كافيا في تعليم بعض مهارات السباحة .وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام بالوسائل التعليمية وخاصة
الحاسوب واستخدامها في عملية التعلم كأحد نماذج التعلم الذاتي المبرمج.
الكلمات المفتاحية :التعلم ،الحاسوب ،السباحة الحرة ،حركة الرجلين.

* كلية التربية الرياضية /جامعة اليرموك /األردن.
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. أثر استخدام الحاسوب في التعلم الفردي والجماعي لحركة الرجلين في السباحة الحرة

The Impact of Using Computer in Individual and Collective Learning
of the Legs Movement in Freestyle Swimming
Gade Obaid*
Abstract:
This research aims to identify the impact of using computer use on
individual and collective learning of the legs movement in free swimming
compared to the traditional method used. On a sample consisting of (74)
female students of physical education faculty at Yarmouk university who
registered in the swimming course and were distributed into the three
research groups. After implementing the research experiment, the researcher
concluded that the use of computers in the collective learning method has
the best impact on learning the legs movement in freestyle swimming
compared to individual and traditional learning one. Also, the use of the
traditional method of skill learning may not be sufficient in teaching some
swimming skills. The researcher therefore recommended the need to pay
attention to educational methods، especially using computer in the learning
process as one of the programmed self-learning models.
Keywords: learning، computer, free style swimming, legs movement.

The Faculty of Physical Education \ Yarmouk University\Jordan *
090

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

المقدمة

إن للثورة العلمية التكنولوجية الحديثة باشكالها وأنواعها كافة ،والتي فرضت واقعا علميا يسهم

في تحقيق األهداف التي تسعى إليها العملية التعليمية في جميع مجاالت البحث العلمي عامة وفي
مجال التربية الرياضية خاصة ،حتى غدت تكنولوجيا التعليم الرياضي واقعا علميا ال يمكن تجاهله
والتي أثبتت اغلب البحوث والدراسات العلمية في المجال الري اضي أن للتكنولوجيا الحديثة األثر
اإليجابي في تحقيق األهداف التعليمية المعرفية والحركية والمهارية في مختلف مجاالت األنشطة
واأللعاب الرياضية المختلفة .والمتابع للمؤتمرات العلمية التربوية الحديثة يجد أن هذه المؤتمرات

نادت وتنادي إلى إعادة النظر في المناهج والخطط التعليمية ،وصياغة أهدافها بطريقة أكثر شموال

ودقة ،بما تتالءم مع حاجات المجتمع ومقدرات المتعلمين ،والتركيز على تنمية طرق التعلم الذاتي

بحيث يعتمد المتعلم على نفسه في البحث والدراسة والتجريب والربط للوصول إلى األهداف التي
ينشدها انطالقا من مقولة أن التعلم الحقيقي هو التعلم الذاتي.
ظهرت تكنولوجيا التعليم أو ما يعرف بالوسائل التعليمية ،بعد الثورة العلمية والتكنولوجية
واختلف التربويين في تحديد مفهومها وتعريفها فقد عرفها عبد الحميد ()Abdel Hameed,2011
بأنها التنفيذ المنتظم للمبادئ والنظريات التعليمية والمفاهيم وتوظيفها في ميدان التعليم واالستفادة
منها قدر اإلمكان ،أما محمود ( )Mahmoud,2008فأشار إلى أنها مجموعة من اإلجراءات
والتنظيمات تعمل على عملية دمج بين الطلبة المتعلمين واألجهزة التكنولوجية وتهدف إلى رفع كفاءة

العملية التعليمية وفاعليتها وحل المشكالت التي تواجهها وإيجاد الحلول التي تناسب كل موقف
تعليمي وتنفيذه وتقويمه.
وأشار الحيلة ) (Al Heleh,2004إلى أن تطبيق تكنولوجيا التعليم أصبح ضرورة لحل
المشكالت التعليمية ،ولعل جهاز الحاسوب أبرز هذه الوسائل ،فهو علم التطبيق والصياغة واإلتقان
في األداء من خالل تسخير ال خامات واألدوات لخدمة المتعلم وتحقيق أهدافه وتوفير الوقت والجهد.

ويرى اغلب المتخصصين أن تكنولوجيا التعليم وفرت لإلنسان بشكل عام والمتعلم بشكل

كثير من الراحة والجهد خالل عملية التعلم ،فبعد ظهور الوسائل السمعية والبصرية المختلفة
خاص ا
والمتعددة كوسائل تكنولوجية تعليمية ،تطور مفهومها إلى الوسائل المعينة أو معينات التدريس من

خالل إعانتها للمتعلم في إتمام عمليتي التعلم والتعليم ،ثم تطور مفهومها إلى الوسائل التعليمية والتي
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أصبحت عنص ار أساسيا في عمليات التدريس والتعليم المختلفة ،إلى أن استقر مفهومها مؤخ ار إلى
تكنول وجيا التعليم الذي شمل جميع المفاهيم السابقة (.)Al Firjani,2002

إن تكنولوجيا التعليم نظام متكامل يتفاعل فيه الفكر اإلنساني والجهد البشري واآللة وفق

تعليمات علمية صحيحة لتحقيق أهداف العملية التعليمية من جانب وتطويرها من جانب

آخر( .)Sharaf,2000ويرى كل من روبرت ( )Robert,1999والف ار ( )Al Fera',1999على
أنها منهجية منظمة في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقويم كامل العملية التعليمية من مختلف جوانبها
المعرفية والنفس حركية تعمل جميعها بشكل منسجم مع األفراد لتحقيق األهداف التعليمية.
وأشار السايح ( )Al Sayeh,2004إلى أن تكنولوجيا التعليم الحديثة تتمثل باالستفادة من
المخترعات والصناعات الحديثة في مجال التعليم من خالل تطبيق المعرفة عن طريق التكنولوجيا

بغرض االرتقاء بمستوى العملية التعليمية" ،وبهذا المفهوم الشامل لها نجد أن الوسائل التعليمية
تشكل جزءا أو حلقة من مفهوم تكنولوجيا التعليم .أما سالم ( )Salim,2001فأشار إلى أن الوسائل
التعليمية هي أحد إشكال التعليم المبرمج الذي هو أسلوب للتعلم الذاتي ،ومن االستراتيجيات العلمية
لتفريد التعليم ،بحيث يمكن الفرد من تعليم نفسه بنفسه وفق مقدراته واستعداداته الخاصة.

وأكدت ( )Abdel Kareem,1989في هذا المجال على أهمية تنمية مهارات التعلم الذاتي

وتطويرها للمتعلمين لزيادة فاعلية العملية التعليمية ،الذي أوضح ( )Rajehوأكد أيضا على أن
النشاط الذاتي للمتعلم هو الطريقة الوحيدة للتعلم الحق ،فالتعلم مجهود شخصي في البحث والتنقيب
يعتمد على ما يبذله المتعلم من جهد في البحث والتفكير ،أما المهمة الحقيقية للمعلم فهي التحفيز
والتوجيه وتهيئة الظروف التي تسهل عملية التعلم .وأشار نشوان ( )Nashwan,1993إلى أن

طريقة التعلم الذاتي من الطرق الحديثة في العملية التعليمية ،والتي يعتمد فيها المتعلم على نفسه،

ويقوم بجميع الواجبات والعمليات المطلوبة منه دون االعتماد على اآلخرين ،باستخدام مواد تعليمية
أعدت له مسبقا وفرته له تكنولوجيا التعليم الحديثة ،بأسلوب يحقق للمتعلم ما يهدف إليه من تعلمه.
إن استخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية في التربية الرياضية أصبحت حقيقة واقعة توفر

الوقت والجهد والمتعة لمستخدميها وتمكنهم من اكتساب طرق التعلم الصحيحة القائمة على أسس
فكرية وعلمية سليمة لتحقيق األهداف المنشودة .وفي هذا المجال أشار الكاظمي ( Al

 )Kazmi,2002إلى أن "هيكل أي عملية تعليمية يعتمد على المدرس والمتعلم والهدف المراد
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تحقيقه ،تتفاعل مع بعضها في بيئة تعليمية مناسبة لتشكل نتاجا للعملية التعليمية ،للوصول إلى تعلم
فعال يمكن استثمار نتائجه".
وأشار خطايبة( )Khataybeh,1997إلى أن درس التربية الرياضية يعد الركيزة األساسية
لتعليم المهارات الحركية وان استخدام الوسائل التعليمية يسهم في زيادة فاعلية التعليم لدى المتعلم
كثير من المعارف والمهارات المختلفة.
ويكسبه ا

ويعد الحاسوب أحد الوسائل السمعية البصرية والتي تعتمد على أكثر من حاسة من حواس

اإلنسان في عملية التعلم وبالتالي فان مردود الخبرة التعليمية يكون أكثر ال سيما عندما تتكامل
حواس اإلنسان في تلقي المعرفة (.)Ratib,1999

ويعد التعلم باستخدام الحاسوب إحدى طرق التعليم المبرمج والتعليم الفردي المنبثقة من نظرية

"سكنر" ( )Skinnerالسلوكية الرائدة في التعليم المبرمج والقائمة على افتراض أن التعلم يحدث
عندما يعزز منبه معين استجابات المتعلمين بمعنى أن " التعلم يحدث عندما تقدم المادة التعليمية
للمتعلم على شكل مثيرات تهيئ له الفرص لالستجابة لها ثم تعزز هذه االستجابات" ،وما زالت
االتجاهات التربوية الحديثة تؤكد على أهميته وفاعليته ألنه يقوم على عرض المادة بطريقة سلسة

ومتسلسلة مراعيا مستوى المتعلم ومقدراته ،ويتبع كل خطوة تعزي از لالستجابة الصحيحة ،وبالتالي فهو

يزيد من فاعلية التعليم ،ويرفع من مستوى التحصيل للمتعلمين مما ينعكس إيجابيا على مستوى

الدافعية والطموح عند المتعلمين ،في الوقت الذي تقف الوسائل والطرق االعتيادية عاجزة أمام التزايد
والتدفق المعرفي سواء للمعلم أم المتعلم (.)Abdel Hage,2002
كثير من الدراسات واألدبيات تشير إلى عوامل نجاح هذا النوع من التعلم بأنه يعمل
وعليه فان ا
على تحسين مخرجات التعلم ( )Learning Outcomeومناسبته مع طبيعة الطالب والفئات
العمرية المختلفة وأيضا مناسبته مع المهارات الرياضية المتنوعة ومنها السباحة ،وتجويد أساليب
التدريس ،وتوفير الوقت والجهد ،ويبني استراتيجيات مساعدة مرتكزة على خبرات التعلم المتعددة

بأفضل الطرق واألساليب في عمليات التدريس ).)Buket,2006

وتعد رياضة السباحة أحد ألوان األنشطة الرياضية ،ويعدها اغلب المتخصين بأنها أفضل

األنشطة الرياضية فائدة لجسم اإلنسان وصحته ،إذ يمكن ممارستها من قبل الجنسين ومختلف
األعمار وتضفي على ممارسيها المتعة والسرور(.)Ratib,1999
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إن تعليم السباحة كغيره من تعليم المهارات المختلفة في مجال التعلم الحركي ال بد أن يمر
بمراحل أساسية ومتدرجة للوصول إلى مرحلة األداء اآللي في السباحة ،ويعتمد األداء األساسي
لسباحة الزحف على البطن (السباحة الحرة) على مهارات األداء األساسية وتشمل :االنزالق ،ضربات
الرجلين ،حركات الذراعين ،التوافق بين الذراعين والرجلين ،الزحف على البطن) ( Al

.)Jarrah,2005
أهمية البحث:

إن ألهمية الوس ائل التعليمية والتي نادى باستخدامها خبراء التربية من خالل التأكيد على أهمية

المشاهدة المباشرة لألشياء والظواهر والنماذج والتي لها األثر اإليجابي الكبير في االرتقاء بالعملية
التعليمية عامة وفي المجال الرياضي خاصة ،وأصبحت ضرورة لمختلف مستويات ومراحل العملية
التعليمية ابتداء من المدرسة وانتهاء بمرحلة التعليم الجامعي.
كما أنه من األمور المهمة في العملية التعليمية في المجال الرياضي اختيار األسلوب
ا لتدريسي وطريقة التعلم التي تتالءم مع المهارة الحركية المطلوب تعليمها ،وان تتالءم كذلك مع
األهداف الرئيسة للتعلم للوصول إلى مستوى التعلم الفعال والتدريس المؤثرين للوصول بالمتعلم إلى
مستوى النجاح في األداء خاصة انه ال توجد طريقة يمكن تسميتها بالطريقة الشاملة أو العامة بل

يجب على المدرس إتباع طرق وأساليب مختلفة للتعليم والتي بموجبها يستطيع توصيل المعلومات

المطلوبة بشكل مؤثر وفعال ،لذا فأن الحاجة أصبحت ملحة إلى اإلبداع واالبتكار في استثمار بيئات
التعلم لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية من خالل إجراء البحوث والدراسات وإيجاد البدائل التعليمية
الحديثة لتحل مكان األساليب السائدة لإلرتقاء إلى مستوى تعليمي أفضل.

لقد أسهمت هذه الوسائل بتقديم المساعدة للمتعلمين في تعلم المهارات والحركات المختلفة فقد
توصلت نتائج البحوث في هذا المجال إلى إيجاد عديد من الوسائل المقترحة كاألجهزة واألدوات التي
أثبتت فائدتها في تسهيل عملية التعلم الحركي فضال عن إعداد البرامج التعليمية الخاصة باستخدام
تلك األجهزة والتي أثبتت جدواها في تعليم المهارات الحركية والرياضية المختلفة.

إن هذه األدوات والوسائل المساعدة ال تلغي دور المدرس في العملية التعليمية ولن تكون بديال

عنه وإنما هي استراتيجيات أو سبل يستخدمها المدرس لتدعيم هذا الدور من خالل العمل على

تطوير مستوى التعلم وتيسير الطرق أمام المتعلم للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة.

091

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

ومن هنا تبرز أهمية البحث من خالل التعرف إلى أحدث األساليب والطرق التعليمية المستندة

إلى حقائق علمية تسهم إيجابيا في اكتساب التعلم المهاري للمتعلمين في السباحة من خالل دراسة
أثر استخدام الحاسوب في التعلم الجماعي والفردي لضربات الرجلين في السباحة الحرة.
مشكلة البحث:

على الرغم من ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من وسائل تعليمية مختلفة والتي تسهم إيجابيا في

خدمة العملية التعليمية ،إال أن استخدامها ومحاولة توظيفها ما زال محدودا إن لم يكن معدوما في
بعض المجاالت ،ومن خالل خبرة الباحثة الميدانية في المجال الرياضي ،فقد الحظت أن استخدام
تكنولوجيا التعليم في البحث العلمي بجميع أشكالها إقتصر على العلوم النظرية ،في حين أن
استخدامها في المجال الرياضي ما زال قليال وخاصة في رياضات السباحة ،وما زالت األساليب
التدريسية التقليدية القائمة على الشرح واألنموذج والتلقين هي السائدة مما انعكس سلبا على دافعية
المتعلمين نحو التعلم ،كما أن لقدرة المدرس على تقديم المعارف والمعلومات بشكل عام ،واألنموذج
العملي التطبيقي للمهارة بشكل خاص األثر الكبير على جذب انتباه الطلبة ،وزيادة دافعيتهم نحو
التعلم ،ومن خالل مالحظة الباحثة الميدانية فقد الحظت عكس ذلك إذ أن بعض المدرسين القائمين
على تدريس بعض المساقات العملية ال يتمتعون بالمقدرة الكافية على تطبيق وتنفيذ النماذج العملية

للمهارات ،مما يسبب اإلحباط لدى المتعلمين ويبعد انتباههم إلى ما هو خارج المحاضرة التعليمية،
والذي ينعكس سلبا على مستوى اكتسابهم للمهارات وتسبب لهم الملل والفتور خالل عملية التعلم.

لذا كان من األهمية البحث عن طرق وأساليب تعليمية بديلة تحل مكان المدرس أو تكون

بمثابة المساعد له ،وتبعدهم عن األساليب التقليدية السائدة وتعوضهم عما يحتاجوه فعال خالل

المحاضرة التعليمية .فضال عن استخدام طرق وأساليب مختلفة للتدريس يمكن من خاللها توصيل
المعلومات والمهارات المطلوبة بوقت أقصر وجهد اقل وبشكل فعال وممتع في الوقت ذاته.

وبما أن سباحة الزحف على البطن أو ما يعرف بالسباحة الحرة تعد واجهة تعليم السباحة فان

المبتدئين يواجهون صعوبة في تعلمها نظ ار لدخولهم الوسط المائي كوسط غير مألوف في الحياة

العادية ،جاءت هذه الدراسة للبحث في هذه المشكلة كمحاولة من الباحثة لتجربة استخدام الحاسوب
في عملية تعلم السباحة واختارت مهارة ضربات الرجلين كأحد مراحل األداء المهمة في السباحة
الحرة واختبار مدى فاعلية استخدام الحاسوب بأسلوب تعلم فردي وجماعي في تعلم حركة ضربات

الرجلين في السباحة الحرة.
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أهداف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف إلى:

 .1أثر استخدام الحاسوب في التعلم الفردي والجماعي لحركة الرجلين في السباحة الحرة.
 .2أثر استخدام الطريقة التقليدية في تعليم حركة الرجلين في السباحة الحرة.
 .3الكشف عن أفضل طريقة تعليمية تسهم إيجابيا في تعلم حركة الرجلين في السباحة الحرة.
تساؤالت البحث:

 .1هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )...0 ≤ αلتعلم حركة الرجلين في
السباحة الحرة تعزى ألثر استخدام الحاسوب بشكل فردي أو جماعي أو بالطريقة التقليدية؟

 .2ما الطريقة األفضل لتعلم حركة الرجلين في السباحة؟
متغيرات البحث:

المتغيرات المستقلة:

 -طريقة التعلم باستخدام الحاسوب :أ -بشكل فردي.

ب -بشكل جماعي.

 -طريقة التعلم التقليدية.

المتغيرات التابعة :مستوى تعلم أداء حركة الرجلين في السباحة الحرة.

حدود البحث:

 الحد البشري :طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت في مساقات السباحة – جامعةاليرموك.

 الحد الزماني :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2.12م2.12/م. الحد المكاني :مسبح كلية التربية الرياضية – جامعة اليرموك.تعريف المصطلحات(:تعريف إجرائي).

 التعلم الفردي :هو تعلم يحصل نتيجة تعليم الطالبة نفسها بنفسها باستخدام الحاسوب. التعلم الجماعي :هو تعلم يحصل نتيجة تعليم الطالبات أنفسهن على شكل مجموعاتباستخدام الحاسوب.
 التعلم بالطريقة التقليدية :هي الطريقة التي يتم استخدامها في المحاضرات االعتيادية والتي يتمفيها اتخاذ جميع الق اررات من قبل المدرس وما على المتعلم إال التنفيذ في كافة مجريات الوحدة

التعليمية والمتمثلة بالشرح وأداء األنموذج ثم االنتقال إلى التطبيق.
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الدراسات والبحوث السابقة:

د ارسةة الوديةان والمةومني ( )Al Wedyan & Al Momani,2004والتةي هةدفت إلةى التعةرف

إلةةى اثةةر اسةةتخدام بعةةض الوسةةائل التعليميةةة فةةي اكتسةةاب التحصةةيل المعرفةةي لمهةةارة سةةباحة الصةةدر،
علةةى عينةةة تكونةةت مةةن ( ) 50طالبةةا مةةن طلبةةة كليةةة التربيةةة الرياضةةية قسةةموا إلةةى ثةةالث مجموعةةات،
مجموعةةة تجريبيةةة أولةةى اسةةتخدم معهةةا أسةةلوب الشةةرح وأداء األنمةةوذج ومةةن ثةةم عةةرض ش ةريط الفيةةديو
للمهارات ،ومع المجموعة التجريبيةة الثانيةة اسةتخدم أسةلوب الشةرح وعةرض وأداء األنمةوذج ثةم عةرض
صور توضيحية للمهارة ،واستخدم مع المجموعة الضابطة الطريقة اإلعتيادية فةي التعلةيم وهةي الشةرح
وأداء األنم ةةوذج فق ةةط .وأش ةةارت نتائجه ةةا إل ةةى تف ةةوق المجم ةةوعتين التجة ةريبيتين عل ةةى نت ةةائج المجموع ةةة

الضابطة.
د ارس ةةة الرب ةةدي ( )Al-Rabdi,1996والت ةةي ه ةةدفت إل ةةى التع ةةرف إل ةةى ت ةةأثير التغذي ةةة الراجع ةةة
البص ةرية باسةةتخدام الوسةةائل التعليميةةة (الفيةةديو-عةةرض أداء الطالةةب باسةةتخدام الكةةاميرا) علةةى تعلةةيم
سباحة الصدر ،على عينة تكونت من ( ) 23طالبا قسموا إلى مجمةوعتين تجريبيةة اسةتخدمت الوسةائل
التعليميةةة الحديثةةة (الفيةةديو والكةةاميرا) وضةةابطة طبقةةت عليهةةا الطريقةةة التقليديةةة .وأشةةارت نتائجهةةا إلةةى
وجةةود فةةروق فةةي المسةةتوى المهةةاري لسةةباحة الصةةدر بةةين المجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة ولصةةالح

المجموعة التجريبية.

د ارسةة نةةدى ( )Neda',1992والتةي هةةدفت إلةى معرفةةة أثةر مشةةاهدة المتعلمةين ألدائهةةم كتغذيةةة

مرتةةدة علةةى تعلةةم كةةل مةةن ض ةربات الةةرجلين وحركةةات الةةذراعين فةةي سةةباحة الزحةةف علةةى الظهةةر علةةى
عينة تكونت من ( )2.طفال قسةموا إلةى مجمةوعتين ،اسةتخدم مةع األولةى أسةلوب التغذيةة المرتةدة مةن
خةةالل عةةرض أداء المةةتعلم ،واسةةتخدم مةةع الثانيةةة أسةةلوب التغذيةةة المرتةةدة وفاعليتهةةا مةةن خةةالل عةةرض
فيلم تعليمي .وأشارت نتائجها إلى أفضلية استخدام التغذية المرتدة من خالل عرض الفلم التعليمي.
دراسة البطاينة ( )Al-Batyneh,2015والتي هدفت إلى معرفة تأثير استخدام التعليم
المبرمج على تعلم بعض المهارات األساسية في سباحة الصدر ،وأستخدم المنهج التجريبي ذو
تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ،على عينة بلغت ( )45طالبا من طلبة مساق نظريات
تدريب السباحة في كلية التربية الرياضية – جامعة اليرموك ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية قسموا إلى

مجموعتين ضابطة ( )52طالبا وتجريبية ( )52طالبا ،استخدمت المجموعة الضابطة الطريقة

االعتيادية بينما تم تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة التجريبية الذي احتوى على شرائح
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دور في تحسن مستوى األداء الكلي
تعليمية وفيديو وأشارت نتائج الدراسة إلى أن للتعليم المبرمج ا
لسباحة الصدر لدى عينة الدراسة  ،وان هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في تحسن بعض متغيرات الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية
(التعليم المبرمج).

د ارسةة ديةنس ) (Dennis,1986والتةي هةدفت إلةى التعةرف إلةى أثةر اسةتخدام الفيةديو فةي تعلةيم

الس ةةباحة عل ةةى عين ةةة قوامه ةةا ( ) 3.طالب ةةا جامعي ةةا قس ةةموا إل ةةى ث ةةالث مجموع ةةات :األول ةةى اس ةةتخدمت
المعلومةةات بصةةورة نظريةةة والثانيةةة اسةةتخدمت الفيةةديو كوسةةيلة للتغذيةةة الراجعةةة أمةةا الثالثةةة كمجموعةةة
ضةةابطة اسةةتخدمت الطريقةةة االعتياديةةة بةةالتعليم ،وأشةةارت نتائجهةةا أفضةةلية اسةةتخدام الفيةةديو فةةي تنميةةة
مهارات السباحة.
وهناك عديد مةن الد ارسةات التةي اسةتخدمت الحاسةوب فةي مجةال التربيةة الرياضةية ومنهةا د ارسةة
الصعوب ( )Al So'ob,2002والتي هدفت إلى التعرف إلى أثر التعليم المبةرمج باسةتخدام الحاسةوب
فة ة ة ة ةةي تطة ة ة ة ةةوير مهة ة ة ة ةةارة العجلة ة ة ة ةةة البش ة ة ة ة ةرية بالجمبة ة ة ة ةةاز وتحسة ة ة ة ةةينها .ود ارسة ة ة ة ةةة الدغاسة ة ة ة ةةتاني (Al-
 )Daghastani,2000والت ةةي ه ةةدفت إل ةةى التع ةةرف عل ةةى أث ةةر اس ةةتخدام الحاس ةةوب ف ةةي تعل ةةم بع ةةض
مهةارات الجمبةةاز الفنةةي للنسةاء .وكةةذلك د ارسةةة الشةري

( )Al-Shareef,1990التةةي هةةدفت للتعةةرف

إلى أثر طريقة التعليم المبرمج في تعليم الوثب العالي بطريقة فوسبري.
منهج البحث وإجراءاته الميدانية:

منهج البحث :استخدم المنهج التجريبي لمعرفة أثر استخدام الحاسوب في التعلم الفردي والجماعي

لحركة الرجلين في السباحة.
مجتمع البحث وعينته:

تكون مجتمع البحث من طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك .واشتملت عينة البحةث

علة ة ةةى ( )25طالبة ة ةةة والمسة ة ةةجالت فة ة ةةي مسة ة ةةاق السة ة ةةباحة للفصة ة ةةل الد ارسة ة ةةي األول للعة ة ةةام الد ارسة ة ةةي
2.12م 2.12/م .وزعن على المجموعات البحثية الثالث وكما هو موضح بالجدول ( )1اآلتي:
الجدول ( )1توزع عينة البحث على المجموعات الثالث

المجموعة
األولى (تجريبية).
الثانية (تجريبية).
الثالثة (ضابطة).

أسلوب التعلم
التعلم باستخدام الحاسوب بشكل جماعي.
التعلم باستخدام الحاسوب بشكل فردي.
التعليم باستخدام الطريقة التقليدية.
المجموع
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تكافؤ العينة:

عل ةةى ال ةةرغم م ةةن أن افة ةراد عين ةةة البح ةةث ه ةةن م ةةن المبت ةةدئات ف ةةي الس ةةباحة وال ةةذي يع ةةده اغل ةةب

المتخصصةةين عل ةةى ان ةةه ن ةةوع م ةةن التكةةافؤ ،إال ان ةةه ولمزي ةةد م ةةن الح ةةرص فقةةد ت ةةم توزي ةةع العين ةةة عل ةةى

المجموعات الثالث من خةالل حسةاب التكةافؤ علةى أسةاس مسةتوى أدائهةن فةي االختبةار القبلةي ،وكمةا
هو موضح بالجدول ( )2اآلتي:
الجدول ( )2تكافؤ المجموعات الثالث في القياس القبلي
المهارة

مصدر التباين

حركة
الرجلين

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلي

أدوات البحث:

مجموع
المربعات
...22
02.12
02.2.

درجات
الحرية
2
22
25

متوسط
المربعات
...13
..24.

قيمة (ف)
الجدولية
3.13

قيمة (ف)
المحتسبة

مستوى
الداللة

...14

..242

استخدمت الباحثة األدوات اآلتية:

 أجهزة حاسوب شخصية ( )lab topعدد (.)20 أسطوانات تسجيل ومقاطع فيديوية مأخوذة عن مواقع األنترنت للسباحة الحرة. استمارات تسجيل اختبارات األداء المهاري لحركة الرجلين. ألواح طفو عدد (.)3.البرنامج التعليمي:

خصةةل للمهةةارة موضةةوع البحةةث فةةي البرنةةامج التعليمةةي المطبةةق فةةي الخطةةة الد ارسةةية للمسةةاق

سةت وحةدات (محاضةرات) وبواقةع ( 0.د) للمحاضةرة الواحةدة ،وروعةي أن تكةون المعلومةات المقدمةة

حول المهارة موحدة للمجموعةات الةثالث وتشةمل معلومةات حةول األداء الفنةي لحركةة الةرجلين ،بمعنةى
أن المعلومةةات التةةي سيشةةرحها الم ةةدرس للمجم وعةةة الضةةابطة هةةي المعلوم ةةات ذاتهةةا التةةي س ةةيحتويها
ال ةةعرض المقةةدم باسةةتخدام الحاسةةوب والتةةي سةةتقدم للمجمةةوعتين التج ةريبيتين األولةةى والثانيةةة ،وقةةد تةةم

تنفي ةةذ البرن ةةامج التعليم ةةي للمجموعة ةةات ال ةةثالث وكان ةةت مجموعتة ةةان تجريبيت ةةان تس ةةتخدمان الحاسة ةةوب
ومجموعة ضابطة ،وعلى النحو اآلتي:
المجموعة األولى (:تعلم ذاتي باسةتخدام الحاسةوب – بشةكل جمةاعي) أي كةل مجموعةة مكونةة

مةةن خمةةس طالبةةات يجلسةةن أمةةام الحاسةةوب الشخصةةي الموجةةود داخةةل قاعةةة المسةةبح ويقمةةن بمشةةاهدة

المه ةةارة معة ةةا إذ احت ةةوى العة ةةرض عل ةةى األداء المهة ةةاري للمهةةةارة والمعلومة ةةات المعرفيةةةة الخاصة ةةة بهة ةةا
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بالصة ةةوت والصة ةةورة الحية ةةة (نمة ةةاذج أداء لالعبة ةةين والعبة ةةات عة ةةالميين) ،وأعطة ةةين مة ةةدة ( )10دقيقة ةةة
للمشاهدة ،ومن ثم انتقلن للتطبيق العملي في المسبح ،بحيث تم إعادة هذا اإلجراء طيلةة فتةرة البرنةامج
المعةد لةةذلك .بمعنةى أن الحاسةةوب موجةود بجانةةب المسةةبح بحيةث كلمةةا احتاجةت الطالبةةة أو المجموعةةة
رؤية النماذج المطلوبة يخرجن من الماء ويشاهدن العرض مباشرة.
المجموعة الثانية( :تعلم ذاتي باستخدام الحاسوب – بشكل فردي) أي كل طالبة من الطالبةات

تجلس أمام الحاسةوب الشخصةي لوحةدها وتقةوم بمشةاهدة المهةارة ،إذ احتةوى العةرض ذاتةه علةى األداء

المهةةاري للمهةةارة والمعلومةةات المعرفيةةة الخاص ةة بهةةا بالصةةوت والصةةورة الحيةةة (نمةةاذج أداء لالعبةةين
والعبةات عةالميين) ،وأعطيةةت كةل طالبةة مةةدة ( )10دقيقةة للمشةةاهدة ،ومةن ثةم انةةتقلن للتطبيةق العملةةي
في المسبح .بحيث تم إعادة هذا اإلجراء طيلة فترة البرنةامج المعةد لةذلك .بمعنةى أن الحاسةوب موجةود
بجانب المسبح بحيث كلما احتاجت الطالبةة رؤيةة النمةاذج المطلوبةة تخةرج مةن المةاء وتشةاهد العةرض
مباشرة.
المجموعةةةة الثالثةةةة (ال:ةةةابطة)(:تعل ةةيم بالطريق ةةة التقليدي ةةة) فق ةةد قام ةةت المدرس ةةة بش ةةرح األداء

المهة ةةاري لحركة ةةة الة ةةرجلين وعة ةةرض االنمة ةةوذج وتقة ةةديم المعلومة ةةات المعرفية ةةة ذاتهة ةةا فة ةةي المجمة ةةوعتين
التجريبيتين التي تخصها ولمدة ( ،)10ومةن ثةم انتقلةت الطالبةات للتطبيةق العملةي فةي المسةبح .بحيةث
تم إعادة هذا اإلجراء طيلة فترة البرنامج المعد لذلك.
إجراءات البحث:

الدراسة االستطالعية:

تم إجةراء تجربةة اسةتطالعية علةى عينةة مشةابهة لعينةة البحةث تكونةت مةن ( )1.طالبةات وذلةك

قبةةل البةةدء بةةتجراءات التجربةةة الفعليةةة للبحةةث ،وذلةةك بهةةدف التأكةةد مةةن بعةةض اإلجةراءات التةةي تخةةل
تجربةةة البحةةث وخاص ةةة م قةةدرة الطالبةةات عل ةةى اسةةتخدام أسةةاليب ال ةةتعلم المطروحةةة بالتجربةةة وخاص ةةة
الحاسوب ،واخذ االحتياطات لبعض المشكالت التي قد تواجه الباحثة عند إجراء البحةث وخاصةة آليةة
التعامةةل مةةع الحواسةةيب الشخصةةية فةةي أثنةةاء وجوده ةةا فةةي قاعةةة المسةةبح ،وقةةد أسةةفرت نتائجهةةا ع ةةن

مالءمة جميع الظروف المتخذة إلجراء البحث.
االختبار المهاري لحركة الرجلين:

ت ةةم اس ةةتخدام االختب ةةار المه ةةاري الخ ةةاص لقي ةةاس مس ةةتوى األداء المه ةةاري لحرك ةةة ال ةةرجلين ف ةةي

الس ةةباحة والمبن ةةي عل ةةى أس ةةاس التقي ةةيم م ةةن خ ةةالل المالحظ ةةة ،إذ ت ةةم االس ةةتعانة بمدرس ةةات وم ةةدربات
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متخصصات ومن ذوات الخبرة لتقييم مستوى أداء الطالبات من خةالل أنمةوذج خةاص أعةد لةذلك وبلة
عددهن ثالث مقيمات يؤخذ الوسط الحسابي للنتيجة النهائية للطالبة والمحسوبة من أصل (.)%1.
االختبارات القبلية:

أجريةةت االختبةةارات القبليةةة للمهةةارة موضةةوع البحةةث قبةةل البةةدء بتعليمهةةا ،باالسةةتعانة باالختبةةار

المهاري المعد لهذا الغرض ،وتةم عةرض أنمةوذج لطريقةة األداء المهةاري أمةام الطالبةات لتمكيةنهن مةن
تنفيذ االختبار المهاري.
االختبارات البعدية:

أجريةت االختبةةارات البعديةةة للمهةارة موضةةوع البحةةث لجميةع أفةراد عينةةة البحةث بعةةد االنتهةةاء مةةن

تنفيذ تجربة البحث وإدخال المتغير التجريبي ،والتةي اسةتمرت لمةدة أسةبوعين وبواقةع ثةالث محاضةرات

أسبوعيا ،وروعي خاللها الظروف ذاتها التي أجريت بها االختبارات القبلية.
المعالجات اإلحصائية:

استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية للتعرف إلى نتائج البحث:
 المتوسطات الحسابية. االنحرافات المعيارية. االختبار اإلحصائي (.)T- Test -االختبار (ف) لتحليل التباين.

 اختبار أقل فرق معنوي (.)L.S.Dعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

الجدول ( )3داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعات الثالث

المجموعة
األولى
(الجماعي)
الثانية
(الفردي)
الثالثة
(الضابطة)

العدد
22
20
23

القياس
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

الوسط
الحسابي
1.04
2.22
1.03
2.02
1.02
0.13

االنحراف
المعياري
..20
1..0
..22
..2.
..22
1.21

قيمة (ت)
الجدولية

قيمة (ت)
المحتسبة

مستوى
الداللة

الداللة
لصالح

1.2.

53.52

.....

البعدي

1.21

22.12

.....

البعدي

1.21

14.2.

.....

ألبعدي

* دال حيث قيمة (ت) الجدولية عند مستوى (  ) ...0 ≤ αوكما هي موضحة بالجدول.
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يوضةح الجةةدول ( )3معةدالت المتوسةةطات الحسةابية واالنح ارفةةات المعياريةة ونتةةائج اختبةةار (ت)
للقياس ةةين القبل ةةي والبع ةةدي لحرك ةةة ال ةةرجلين ف ةةي الس ةةباحة الحة ةرة ألفة ةراد عين ةةة البح ةةث ف ةةي المجموع ةةات

الةةثالث ،وأشةةارت النتةةائج إلةةى وج ةةود فةةروق معنويةةة فةةي المسةةتوى المه ةةاري مةةا بةةين القياسةةين القبل ةةي
والبعدي ولصالح القياس البعدي في المجموعات الثالث.

الجدول ( )4نتائج تحليل التباين األحادي في القياس البعدي تبعا للمجموعة
متوسط
المربعات
53.22

قيمة (ف)
الجدولية

قيمة (ف)
المحتسبة

درجات
مجموع
المجموعة
المجال
الحرية
المربعات
2
42.25
المجموعة
أداء الزحف
32..0
3.13
22
4..52
الخطأ
على البطن
1.11
25
122.22
الكلي
* دال حيث قيمة (ف) الجدولية عند مستوى (  ) ...0 ≤ αوكما هي موضحة بالجدول.

مستوى
الداللة
.....

يتبين من الجدول ( )5وجود فروق معنويةة بةين المجموعةات الةثالث فةي مسةتوى األداء لحركةة

الةةرجلين فةةي السةةباحة الح ةرة ،إذ بلغةةت قيمةةة (ف) المحسةةوبة ( ،)32..0وهةةي أعلةةى مةةن قيمةةة (ف)
الجدولية والبالغة (.)3.13

الجدول ( )0نتائج اختبار أقل فرق معنوي ( )L.S.Dللمقارنات البعدية لتحديد الفروق الدالة بين المجموعات
الثالثة
الثانية
المجموعة
الوسط الحسابي
المهارة
*
*
األولى (الجماعي)
2.22
حركة الرجلين
*
الثانية(الفردي)
2.02
في السباحة
الحرة
الثالثة (الضابطة)
0.13

يتبةةين مةةن الجةةدول ( )5الخةةاص بتحليةةل التبةةاين بةةين المجموعةةات إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة بةةين

المجموعةةات الةةثالث فةةي مسةةتوى األداء المهةةاري لحركةةة الةةرجلين بالسةةباحة الحةرة .وكمةةا يشةةير الجةةدول

( )0والخةاص بداللةة الفةروق بةةين المجموعةات الةثالث إلةةى وجةود فةروق دالةةة إحصةائيا بةين المجموعةةة
األولة ةةى والمجموعة ةةة الثانية ةةة ولصة ةةالح المجموعة ةةة األولة ةةى وبوسة ةةط حسة ةةابي بل ة ة ( )2.22وهة ةةي دالة ةةة

إحص ةةائيا ،كم ةةا تبة ةةين أيض ةةا وج ةةود فة ةةروق دال ةةة إحصة ةةائيا بةةةين المجموع ةةة األولة ةةى والثالثةةةة ولصة ةةالح
المجموعة ةةة األولة ةةى وهة ةةي دالة ةةة إحصة ةةائيا ،وتبة ةةين أيضة ةةا أن هنة ةةاك فرقة ةةا داال بة ةةين المجموعة ةةة الثانية ةةة
والمجموعة الثالثة ولصالح المجموعة الثانية وبوسط حسابي بل ( )2.02وهي دالة إحصائيا.

يتبين من خالل النتائج التي أوضةحها الجةدول ( )3الخةاص بداللةة الفةروق بةين القياسةين القبلةي

والبعدي لمهارة حركة الرجلين في السباحة الحةرة أن هنةاك تقةدما فةي مسةتوى األداء المهةاري قةد تحقةق
في جميع المجموعات البحثية ،وهذا ما أظهرتةه نتةائج القيةاس البعةدي ،وتعةزو الباحثةة هةذا التقةدم إلةى
البرن ةةامج التعليم ةةي وم ةةا احتة ةواه م ةةن معلوم ةةات معرفي ةةة ومهاري ةةة وال ةةذي ق ةةدم ألفة ةراد عين ةةة البح ةةث ف ةةي
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المجموعةات الةةثالث ،السةةيما أن عينةةة البحةةث مةةن المبتةةدئات ،وبالتةةالي فةةان كةةل مةةا يقةةدم لهةةن سةةيكون

جديدا بالنسبة إليهن مما يظهر مستوى التقدم عندهن بشكل واضح.

أمةةا فيمةةا يخةةل نتةةائج الجةةدول ( )5والجةةدول ( )0والخاصةةة بتحليةةل التبةةاين وأقةةل فةةرق معنةةوي

للمهةةارة موضةةوع البحةةث والتةةي اتفقةةت جميعهةةا علةةى ظهةةور فةةروق معنويةةة فةةي مسةةتوى األداء المهةةاري
وتقدم المجموعة التجريبية األولى على بقيةة المجموعةات ،وتعةزو الباحثةة تقةدم مسةتوى األداء المهةاري
ألفةراد المجموعةةة التجريبيةةة األولةةى إلةةى الطريقةةة التةةي تةةم بهةةا تعلةةيم المهةةارة والتةةي تمةةت بطريقةةة الةةتعلم
باستخدام الحاسوب وباألسلوب الجماعي.
إذ أن هذه الطريقة التي تم بها تقديم المهارة قريبة نوعا ما إلى الطريقة التقليدية في العادة من

حيث عرض األنموذج للمهارة والشرح المرافق له ،إال أن االختالف الجوهري المتمثل باستخدام

الحاسوب ُيعد بديال عن المدرس فقد كانت الطالبات جالسات في قاعة صفية يشاهدون المهارة عن
طريق الحاسوب ،وأشار محجوب( )Mahjoob,2001إ لى أن أكثر الحركات يتعلمها األفراد عن
طريق مشاهدتها ،إذ أن عملية المشاهدة التي تتم عن طريق حاسة البصر تولد الفكرة األساسية عن
عمل تلك الحركة وبالتالي تسهل من عملية األداء .ويؤكد ذلك الكاظمي ()Al Kazmi,2002

وخيون ( )Khyoun,2002إذ يشيران إلى أن عملية إعطاء ا لمعلومات والطريقة التي تقدم فيها
شيء مهم جدا وخاصة كلما زاد تعقيد المهارة المعطاة ،وتؤدي الحواس وخاصة النظر والسمع دو ار
مهما في العملية التعليمية ،ففي النظر يأخذ المتعلم التصور األولي للحركة ،وعن طريق السمع يأخذ
األصوات والتي تساعده على فهم التوقعات الحركي ة .ففعالية استخدام الحاسوب كوسيلة تكنولوجية
تعليمية يظهر أثرها في توضيح أجزاء المهارات المختلفة عند عرضها للمتعلمين إذ أن جهاز
الحاسوب يوفر للطالب فرصة أكبر في التعرف إلى حيثيات المهارة وتكرار رؤيتها ومتى شاء
وبالتالي زيادة إدراكها وتسهيل وتسريع عملية تعلمها .وهذا يتفق مع ما أشار اليه آنيت
( )Annet,2008حول أهمية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد على التعلم ثم التصور
الحركي الدقيق للحركة وبالتالي تساعد على التقدم بالمهارة الحركية .كما ويتفق مع ما ذكره سالم

( )Salim,1997إذ أشار إلى أن استخدام الوسائل التعليمية المساعدة يسهم إلى حد كبير في مقدرة
المتعلم على سرعة التعلم وإتقان مهارات السباحة كما أنها تساعد في اختصار الزمن المخصل
للتعلم.
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وجةةاءت فةةي ال رتبةةة الثانيةةة المجموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة والتةةي اسةةتخدمت طريقةةة الةةتعلم باسةةتخدام
الحاسوب بشكل فردي ،ولعل أن ظروف تعلةم هةذه المجموعةة مشةابهة تمامةا لظةروف تعلةم المجموعةة

األولةةى ،ولكةةن تفةةوق تعلةةم المجموعةةة األولةةى قةةد يكةةون راجعةةا إلةةى فعاليةةة أسةةلوب الةةتعلم بالمجموعةةات

والةةذي أشةةبه أن يكةةون تعلمةةا تعاونيةةا ،إذ تتنةةاقا الطالبةةات فيمةةا بيةةنهن حةةول المهةةارة المعطةةاة ويتبةةادلن

اآلراء حولها أشبه ما يكون بعملية عصف ذهني متبادل بين الطالبات وصوال إلى تعلةم أفضةل مقارنةة
مع األساليب التقليدية.
وبشكل عام أكد محجوب( )Mahjoob,2001على دور العرض الحي في فهم واستيعابه
المتعلم واستجابته للتكرار وخاصة هل استطاع المتعلم التفريق بين ما تم وما يجب أن يتم .أما عزيز

( )Azeez,2009فرأى انه عندما يقترن الشرح والتوضيح بحاسة النظر تنسجم الحواس وتصبح
السياالت الحسية موضحة أكثر في الدماغ مما سيولد شعو ار عضليا ،وعندما تتكرر الحركة سيصبح
ترتيب الحركة وتهذيبها مفهوما لدى المتعلم وسوف يميز هذا بشكل واضح ألنه استوعب الحركة
وهذا ما يجعلها معدة لتثبت الن الشرح والتوضيح سيؤدي دو ار في فهم أداء المهارة وتطوير التوافق
الحركي لها ،وهذا ما منحته الوسيلة التعليمية المتمثلة بالحاسوب للمتعلمات إذ أن التوضيح المبكر
والمباشر والمستمر لألداء ساعدهن على فهم المهارة وتعلمها وتطويرها إلى مستويات متقدمة.

وأضاف الكندري ( )Al-Kandary,2002ان المتعلم بواسطة الحاسوب يتعلم على أساس

فردي ذاتي إذ يشعر أن الشرح عن طريق البرمجية المحوسبة موجه له بصفة خاصة ،وانه الوحيد
المتحكم في سرعة عرض المعلومات على الشاشة ،لذلك يأخذ الوقت الذي يحتاجه لقراءة المعلومات

المعروضة ويظهر من ذلك إمكانية الحاسوب في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

فعملية اختيار الطريقةة آو األسةلوب المناسةب الةذي يحقةق الهةدف بأقةل وقةت واقةل جهةد مةن
األمةةور األساسةةية التةةي توجةةب علةةى المدرسةةين والمةةدربين اسةةتخدامها لتعلةةيم أفضةةل بمةةا يتناسةةب ونةةوع
المهارة والفعالية ومحيط أداؤها (.)Mahdi,2005
واتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج البحوث العلمية التي أجريت في هذا المجال ومنها

دراسات الوديان والمومني ( )Al Wedyan & Al Momani,2004والربدي ()Al Rabdi,1996
وندى( )Neda',1992ودينس)(Dennis,1986

( )Al-Batyneh,2015والتي أشارت جميع

نتائجها الى تفوق نتائج المجموعات التجريبية التي استخدمت الوسائل التكنولوجية وخاصة الحاسوب

على الطرق االعتيادية في التعليم.
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االستنتاجات:

 الستخدام الحاسوب التأثير اإليجابي األفضل على تعلم حركة ضربات الرجلين بالسباحة الحرةمقارنة بالطرق التقليدية السائدة.

 الستخدام الحاسوب بطريقة التعلم الجماعي التعاوني التأثير األفضل مقارنة بطريقة التعلمالفردي والتقليدية تعلم حركة ضربات الرجلين بالسباحة الحرة.

 -استخدام الطريقة التقليدية بالتعلم المهاري قد يكون غير كافيا في تعليم بعض مهارات السباحة.

 لالنموذج الحي بكافة طرق تقديمه أهمية كبيرة الكتساب التعلم المهاري لمهارة ضربات الرجلينبالسباحة الحرة.

التوصيات:

 االهتمام بالوسائل التعليمية وخاصة الحديثة منها وأبرزها الحاسوب وضرورة توفيرها لتعزيزعملية التعلم.

 ضرورة التنويع في طرق تعلم المهارات الحركية المقدمة للطلبة وخاصة مهارات السباحة تماشيامع التطور التكنولوجي.

 تشجيع المتعلمين وتحفيزهم على استخدام طرق التعلم الذاتي والتعاوني المبرمج لتعزيز عمليةالتعلم المقدمة لهم بالطرق التقليدية.

References
Al Jarrah، W. (2005): The effect of using educational technology on studying
swimming on the belly، Unpublished Master Thesis، Yarmouk University
Irbid، Jordan.
Al Heleh، M. (2004): Technology of education between theory and practice,
Amman:Dar Al-Sir.
Khataybeh، A. (1997): Contemporary curricula in physical education.
Amman: Dar Al-Fikr.
Khyoun، Y. (2002): Movement learning between principle and practice,
Baghda:، Al-Sakhra Printing Office.
Al Daghastani، B. (2000): The effect of computer use in teaching basic skills
in women's technical gymnastics، Unpublished Master Thesis،
University of Baghdad Baghda، Iraq.
Rajeh، A. E. (nd): Origins of Psychology،Beirut Dar Al-Qalam.
Ratib، O.(1999): Swimming education، Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.

111

غيد مندوب عبيدات

. أثر استخدام الحاسوب في التعلم الفردي والجماعي لحركة الرجلين في السباحة الحرة

Al Rabdi W. (1996): The effect of visual feedback in breast education،
Unpublished Master Thesis، University of Jordan، Amman، Jordan.
Salim، W. (1997): Water Sports، I 1 Alexandria Knowledge facility.
Salim، W. M. (2001): Technology of teaching and learning in Physical
Education، C1، I 1 Alexandria Knowledge facility.
Al Sayeh، M. (2004): The technological approach "and the technology of
education and information in physical education"، 1 Alexandria Dar
Al-Wafa'.
Sharaf، A. H. (2000): Educational technology in physical education، Cairo AlKuttab Publishing Center.
Al Shareef، M.(1990): programmed education and its impact on high jump
learning in Fusbury. Physical education and sports research in the Arab
World in the Twentieth Century، Part 3 Amman Dar Al-Manakhah for
Publishing and Distribution.
Al So'ob، S. (2002): The impact of computerized education in teaching human
wheel skill، Unpublished Master Thesis، University of Jordan، Amman،
Jordan.
Abdel Kareem، A. (1989): Methods of teaching in physical education and
sports، I Alexandria Knowledge Establishment.
Azeez، M. (2009): The effect of using the kinetic model on learning free
swimming movements. University of Baghdad، Journal of Physical
Education، Volume 21، Issue 1.
Al Fara'، A. (1999): Introduction to education technology، Sana'a New
Generation Library..
Al Firjani، A. A. (2002): Technology and the development of education،
Cairo Dar Ghareeb for printing، publishing and distribution.
Al Kazmi، Z. H. (2002): "The Interdisciplinary approach and its impact on
learning and development through spatial organizational options for
the tennis education environment"، PhD Dissertation، Faculty of
Physical Education، University of Baghdad، Iraq.
Annet،J(2008)،On knowing how to do things: a theory of motor imagery.
Brain Res Cogn Brain Res 3. Sao Paulo. Brazil.
Abd Al-Hadi، Y. (2002)، programmed education، teacher's letter، vol. 42 No. 4.
Abd Al-Jamid،A. A.(2011)،Educational technology applications in
educational circumstances، Faculty of education، Mansoura university،
Egypt: Al-Asriyah Library for publishing and Distribution.
Al-Bataineh، R. R. (2015)، Impact of using programmed education on the
overall performance of chest swimming، unpublished Master Thesis،
Yarmouk university، irbid، Jordan.

111

.0202 ، العدد األول، المجلد الخامس، المجلة التربوية األردنية،الجمعية األردنية للعلوم التربوية

Al-Kandari، A. Younis، S.، Al-Sayyid، R. (2002)، Teaching isolation
technology and self-learning، Khalidiya: University student Office.
Buket، (2006). "A study on student s views on blended learning Environment".
Turkish online Journal of Distance Education. 58 (3).178-182.
Mahjoob، W. (2001): Learning and scheduling sports training، Amman Dar
Wael Publishing.
Mahdi، A. (2005): The effect of using total and partial learning methods on free
and back swimming education. Journal of Physical Education، Volume
14، Issue 2.
Neda'، T.(1992): The effect of using feedback on learning backstage
swimming، published research، physical education and sports research in
the Arab World in the Twentieth Century، Part One، Amman Dar AlMahedah Publishing and Distribution.
Nashwan، Y. H. (1993): Single education between theory and practice، 1
Amman، Dar Al Furqan Publishing and Distribution.
Al Wedyan، H. and Momani، Z. (2004): the effect of using some educational
means to acquire the cognitive and cognitive achievement of the
swimming pool. Published Research، Series of Human and Social
Sciences، M20، p2، Amman، Jordan.
Dennis، M. (1986): Mental practice and imagery ability. Canadian journal of
applied sport science.
Robert، H، (1999): Instructional media and technologies for learning. New
Jersey Prentice Hall.
Mahmoud، S. (2008)، Education Technologies and technology: criteria of
employing the technological innovations and curriculum development،
Cairo: Arab Group for training and Publishing.

111

