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 سباحة الدولفنيتأثري استخدام أسلوب التدريس املركب على تعلم 
  جامعة االزهر -لطلبة الرتبية الرياضية

  : البحثملخص
 التعليمية الحديثة، حيث انه ألساليب أسلوب التدريس المركب أحد ايعتبر

يستخدم أكثر من طريقة تدريس واحدة بينهما عالقة مباشرة ومبنيان على بعضهما 
الرباعي،  الثنائي والثالثي،لتطبيق بتوجيه األقران الثنائي وأسلوب االبعض مثل 

 الهامة إلحداث التغيرات األساليب التعلم أحد يعتبرو.  غير ذلكوماالمناقشة واالستقراء 
المرغوبة في األفراد إذ أنه كفيل بتغيير كافة أوجه الحياة بما في ذلك السلوك البشري 

والسلوكية والنواحي المعرفية والمهارية  الدينية واالجتماعية الفرد بالقيم زويدحيث يتم ت
وما غير ذلك في ألوان النشاط المختلفة كل حسب حاجاته وميوله ورغباته وميوله 

 هذا البحث إلى التعرف هدفيو. بحيث يصبح مهيئاً للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع
توجيه األقران الثنائي والتطبيق التطبيق ب (لمركب استخدام أسلوب التدريس اتأثيرعلى 

 الدولفين لطلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية سباحةعلى تعلم ) بتوجيه األقران الرباعي
 المنهج التجريبي وذلك لمناسبته لطبيعة الباحث واستخدم .األزهرالرياضية جامعة 

ما الدراسة وبتصميم تجريبي لمجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة مستخد
 تم تقسيمهم إلى مجموعتين اطالب) ٤٨( عينة البحث قوام وبلغ .القياس القبلي البعدى

ا طالب) ٢٤ (قوامها، واألخرى ضابطة اطالب) ٢٤(متساويتين إحداهما تجريبية قوامها
التطبيق بتوجيه (المركب التدريس أسلوب استخدام أن البحث نتائج أهم من وكانت

 قيد فين الدول سباحة تعلم علي واضح يجابي إتأثير هل )األقران الثنائي والرباعي
التطبيق بتوجيه األقران الثنائي (المركب التدريس أسلوب بواسطة التعلم كذلك. البحث

 من أفضل تغير وبمعدل وفعالة إيجابية نتائج علي الحصول إلي أدى قد) والرباعي
  .البحث قيد الدولفين سباحة لتعليم المتبع األسلوب

-Research Summary-  
"The impact of the use of composite teaching to learn swimming 

dolphin style 
Students of Physical Education, Al-Azhar University 

Preparation 
a ssistant Prof. Dr. / BasemsaedAbdul Azim  

Teaching style compound a modern teaching methods, 
where he uses more than one method of teaching them a direct 
relationship and two buildings on each other, such as the 
application under the guidance of peer duo and trio style, duo and 
quartet, the debate and the induction and the other is. Learning is 
a key to bring about the desired changes in individuals methods as 
it sponsor change all aspects of life, including human behavior 
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where they are provided with individual religious, social and 
behavioral values, knowledge, skills and aspects of what is in the 
various colors of activity, each according to his needs and 
inclinations and desires and inclinations so that it is poised to 
contribute in building the society and progress. And the aim of 
this research is to identify the impact of the use of composite 
teaching method (application directing duo peer and application 
under the guidance of peer quartet) to learn the dolphin pool for 
the students of the fourth year, the Faculty of Physical Education, 
Al-Azhar University. The researcher used the experimental 
method so as to appropriateness of the nature of the study and 
design of a pilot trial, one of the two groups and the other officer 
using measurement tribal post test. The total sample of the 
research strength of 48 students were divided into two equal 
groups, one experimental strength (24), student, and the other 
officer strength (24) student and was one of the most important 
results that the use of teaching the composite method (application 
guidance peer duo and quartet) have a positive effect and clear 
learn dolphin pool under. kzlk learning by teaching the composite 
method (application guidance peer duo and quartet) has led to 
obtain positive and effective results and rate of change better than 
the method to teach the dolphin pool in question. 

  : المقدمة ومشكلة البحث
 الهامة إلحداث التغيرات المرغوبة في األفراد إذ أنه األساليبيعتبر التعلم أحد 

كفيل بتغيير كافة أوجه الحياة بما في ذلك السلوك البشري حيث يتم تزويد الفرد بالقيم 
ان والسلوكية والنواحي المعرفية والمهارية وما غير ذلك في ألو الدينية واالجتماعية

النشاط المختلفة كل حسب حاجاته وميوله ورغباته وميوله بحيث يصبح مهيئاً للمساهمة 
  . في بناء وتقدم المجتمع

وتعتبر األساليب التعليمية التي يستخدمها المعلم من أهم جوانب العملية 
التعليمية وكل أسلوب له دور معين في نمو المتعلمين من النواحي البدنية والمهارية 

فعالية والمعرفية، وتتوقف نسبة االعتماد على أسلوباً ما على نوع المهارة واالن
متنوعة  والموقف التعليمي والمتعلم، كما أن أسلوب التدريس الذي يوفر مواقف تعليمية

ويراعي الفروق الفردية للمتعلمين هو األسلوب المناسب لتحقيق األهداف التي يسعى 
  .)٢ :٥(، )١٤٤ :١٦(إليها التربويون 

والمعلم الكفء هو الذي يستطيع أن يقدم الحديث باستمرار ويعرف الكثير من 
طرق وأساليب التدريس المباشرة وغير المباشرة وأنه من خالل التدريس يجب أن يكون 
موقف المتعلم إيجابياً ونشطاً وفعاالً وليس سلبيا حيث أن أساليب التعلم الحديثة تهدف 

 التعليمية المختلفة  تعلم في التعلم وذلك باستخدام الوسائلإلى استغالل جميع حواس الم
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التي تعتمد على أكثر من حاسة تساعد التالميذ على التذكر الحركي وتعمل على تيسير 
: ١٣(، )١٤ :١٠(عملية التعلم حيث يكون األداء أكثر إيضاحاً كما تجعل المتعلم إيجابياً 

٨٧، ٨٦.(  
لى جعل المتعلم أكثر نشاطاً وإيجابية في وضع وترتكز أساليب التعلم الحديثة ع

المادة المراد تعلمها فكان ال بد من استخدام هذه األساليب في تدريس األنشطة الرياضية 
والتي تعتمد على التعلم الذاتي وتجعل المتعلم محور العملية التعليمية مما يتيح له فرصة 

اليب تسعى إلى استغالل إمكانيات التمكن من أساسيات التعلم، حيث أن كل الطرق واألس
المتعلمين، كما أنها تقلل من اعتماد المتعلم على المعلم وأصبح االتجاه المعاصر هو 

  ).٢٨: ٧(، )٢٣٦: ١٨(االتجاه إلى أساليب التعلم الذاتي 
نه إويعتبر أسلوب التدريس المركب أحد األساليب التعليمية الحديثة، حيث 

ومبنيان على بعضهما  س واحدة بينهما عالقة مباشرةيستخدم أكثر من طريقة تدري
 و الرباعي،  الثنائي،والثالثيالبعض مثل أسلوب التطبيق بتوجيه األقران الثنائي 

  .المناقشة واالستقراء وما غير ذلك
ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات والبحوث التي تناولت استخدام أساليب 

لمركب لم يتناوله الكثير من الباحثين إال أن البعض التدريس وجد أن أسلوب التدريس ا
قد ذكر أسلوب التدريس المركب بأنماطه المختلفة ومنه التطبيق بتوجيـه األقران 
الثنائي والثالثي أو الثنائي والرباعي أو الثالثي والرباعي والذي يستخدم أكثر من نمط 

 أن اعتماد المعلم على تدريس حيث يعتمد على أن يكون المتعلم نشط وإيجابي حيث
أسلوب واحد أثناء التدريس ال يؤدي إلى تعلم جميع المتعلمين بنفس القدر، ولذا يجب 
على المعلم أن يستخدم أساليب جديدة للتعلم من أجل توفير مواقف تعليمية متنوعة 
ومناسبة ألكبر عدد من المتعلمين، وهذا ما يوفره أسلوب التدريس المركب في مضمونه 

متعلم مؤدي، (ائي والرباعي حيث يشير األول إلى تعلم المتعلمين في شكل ثنائيات الثن
واثنان ) مؤديان(بينما الثاني يشير إلى قيام أثنين من المتعلمين باألداء ) متعلم مالحظ

ثم يقوم المتعلمون األربعة بتبادل األداء ) المالحظان(آخران بالمالحظة لألداء الحركي 
كل منهم على حده بأداء دور المؤدي والمالحظ، ويمر كل منهم على بينهم بحيث يقوم 

أقرانه الثالثة ويتبادل معهم الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة وبذلك يقـوم كل متعلم 
: ٩(بأداء دور المؤدي والمالحظ بالتبادل مع أقرانه الثالثة في مجموعته عدة مرات 

٤٤٦، ٤٥٥.(  
إلي أن التقدم بالمستوى المعرفي ) م١٩٩٥(ويشير احمد محمد عبد اهللا 

والمهارى هو الشغل الشاغل لعلماء وخبراء التربية الرياضية مما أدى إلى تطور وتنوع 
أساليب وطرق التدريس، واستخدام المعلمين أكثر من طريقة ووسيلة لنقل المعلومات 
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: ٣( .هارىوالمهارات للمتعلمين بما يحقق أفضل المستويات في األداء المعرفي والم
٣٢(  

وتعد السباحة أحد األنشطة الرياضية التي لها أهدافها المهاريـة والمعرفيـة            
واالجتماعية والنفسية والتربوية، حيث إنها قدرة اإلنسان على التعامل والتغلـب علـى       
الوسط المائي واستخدامه كوسيلة لالنتقال مستخدما األذرع واألرجل للثبات أو الحركـة       

ؤدى السباحة داخل الماء فإن القوة المبذولة ضد الماء بعـضها يأخـذ       خالله، وعندما ت  
 إلـى تكـون     الخلف علما بان الحركة    إلى الجسم   يأخذ اآلخر والبعض   اإلمامالجسم إلى   

 للخلف تؤثر على سرعة السباح،كل ما سبق يجعل مـن           الحركة هذه   تأثير ولكن   اإلمام
   . على حدهالسباحة نواعأ لكل نوع من األساسية المهارات إتقان الضرورة

، وقد ظهرت كطريقه منفصلة     السباحةوتعتبر سباحة الدولفين من احدث طرق       
وبداية فكرتها .  م ١٩٥٢ نهائيات الدورة االولمبية عام      في برامج سباحة المنافسات     في

 سـباحة الـصدر   أثناء)  مايرهنري(م عندما قام سباح يدعى     ١٩٣٣ بروكلين   فيكانت  
 حركات الذراعين أن ذلك فيوقد كان السبب ،  خارج سطح الماءةجوعي الحركة الربأداء

 سرعة تحـرك الجـسم      إلى ي السباحة مما يؤد   أثناءقل  أخارج الماء تتعرض لمقاومة     
) دافيـد ارمبرسـتر   (م على يد المدرب   ١٩٥٥ السباحة عام    هذهولقد تم تحديث    لألمام،  

فنية بدال من حركـات رجلـين        حركات الرجلين الدول   إدخالوتم  ) جاك سيجى (والسباح  
 سباحة الدولفين داخل وخارج المـاء مـع         في حركة الذراعين    وتتشابه. سباحة الصدر 

    ).١٠٧:٣٩:٤ (. تتحرك الذراعين معاأنسباحة الزحف على البطن على 
في تدريس مادة الرياضات المائية بكليـة        الميدانية الباحث خبرات خالل ومن

الحظ أن األسلوب المتبع دائما في التدريب والتعليم هو     ،  زهراألجامعة  .التربية الرياضية 
أسلوب األوامر الذي يعتمد علي الشرح وتقديم النموذج للمهارة وتصحيح األخطاء لعدد            

وكـذلك عـدم وجـود    بدافعية الطالب وجذب انتباههم  حدود من الطالب دون االهتمام      م
 وأيـضا   ،نفيذ العملية التعليمية  ت أثناء )مدرسين مساعدين  معيدين،( معاونين للمحاضر 

مما يزيد من عبء العملية التعليمية علي المحاضر حيث ، قي فقطتلسلبية الطالب كونه م
األمـر  ، أنه مطالب بمتابعة أداء كل طالب وتصحيح األخطاء التي تصاحب عملية التعليم    

 ترتقـي   من الممكـن أن الذي دعي الباحث إلي القيام بدراسة بعض أساليب التعلم التي        
بالعملية التعليمية وذلك من خالل االهتمام بالمشاركة االيجابية للطالب في عملية التعلم            

 هممن خالل إسناد بعض القرارات إليه ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب واستعدادات           
الدراسـة   األمر الذي دعي الباحث إلي القيام بهذه الدراسة ولهذا تكمن أهمية      هم،وميول

 لـسباحة   األساسـية  تعلم المهـارات     في التدريس المركب    أسلوبولة استخدام    محا في
 علمـي  على طالب الفرقة الرابعة وذلك بغرض الحصول على محتوى        المقررةالدولفين  
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 رياضة السباحة لطالب كلية التربية الرياضـية، جامعـة   في العلمية   لألسسمقنن طبقا   
  . األزهر
  :البحث أهداف

   :إلى البحث يهدف
 التدريس المركب على تعلم سباحة الدولفين لطلبة أسلوب استخدام تأثير علي  التعرف-

  .األزهرجامعة -الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
 على تعلم سباحة الدولفين لطلبـة     التقليدي التعلم   أسلوب استخدام تأثير علي  التعرف -

  .هراألزجامعة -الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
على تعلم سباحة ) التقليديالمركب،( التعلمقارنة بين تأثير استخدام كال من أسلوبي الم -

  .األزهرجامعة -الدولفين لطلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
  : البحث فروض

 فـي  والبعدى للمجموعة التجريبيـة      القبلي بين القياسين    إحصائيا توجد فروق دالة     -
  . ة الدولفين لصالح القياس البعدىمستوى تعلم سباح

 فـي  والبعدى للمجموعـة الـضابطة   القبلي بين القياسين إحصائيا توجد فروق دالة   -
  .مستوى تعلم سباحة الدولفين لصالح القياس البعدى

 القياسـات   في لكال من المجموعتين التجريبية والضابطة       إحصائيا توجد فروق دالة     -
  .دولفين لصالح المجموعة التجريبيةالبعدية لمستوى تعلم سباحة ال

  :  البحثفيالمصطلحات المستخدمة 
 : أسلوب التدريس المركب -

هو األسلوب الذي يستخدم أكثر من طريقة تدريس واحدة كالمحاضرة 
والمناقشة واالستقراء واالستنباط ويحدد في ضوء األهداف التي يضعها المعلم، وهذا 

 في العملية التعليمية كالً حسب قدراته وميوله، التنوع يتيح الفرص للطالب للمشاركة
  ).٢٦ :٢(ويعطي فرص أكثر للفهم واالستيعاب لما يقوم بتدريسه المعلم 

  : أسلوب التطبيق بتوجيه األقران الثنائي -
هو أسلوب ينظم فيه المتعلمين في أزواج يقوم أحدهما باألداء واآلخر 

، أما دور )المهام والمعايير(بورقة العمل بالمالحظة ودور المؤدي تنفيذ العمل كما جاء 
المالحظ فيكون بالتوجيه وإعطاء تغذية راجعة للمؤدي وهو الذي يتصل بالمعلم ودور 
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المعلم هو مالحظة المتعلم والمؤدي والمتعلم المالحظ وهو الذي يتخذ قرارات التخطيط 
  .)١١١: ١١(ويتخذ المتعلم المؤدي قرارات التنفيذ والتقويم 

  : ب التطبيق بتوجيه األقران الرباعيأسلو -
هو نمط تم ابتكاره من أسلوب التعلم بتوجيه األقران الثنائي وذلك بإضافة 
متعلم ثالث ومتعلم رابع بحيث يتم تنظيم أعمال المتعلمين في مجموعات رباعية بحيث 

ران ويقوم المتعلمان اآلخ) المؤديان(يقوم اثنان من المتعلمين بأداء العمل وتنفيذه 
كبديل للمعلم ثم يتم تبادل األدوار ألداء العمل بين ) المالحظان(بالتوجيه والمالحظة 

المتعلمين األربعة بحيث يقوم كل متعلم منهم بتأدية دور المؤدي والمالحظ بالتبادل مع 
المتعلمين الثالثة في مجموعته ويتبادل معهم األدوار بطريقة تدوير المجموعات عكس 

  ).٤٥٨ :٩(لساعة اتجاه عقارب ا
  : الطريقة المتبعة-

عبارة عن أسلوب يستخدم المعلم في تقديم المهارات للطالب عن طريق "
تعريف " (الشرح اللفظي ثم أداء نموذج للمهارة من خالله أو من خالل طالب جيد

  ). إجرائي
  : ورقة العمل -

نقـاط  هي إحدى وسائل االتصال بين المعلم والمتعلم والتي يوضح بهاجميع ال          
   ).تعريف اجرائى للباحثان(المتعلقة باألداء 

   :المهاري األداء مستوى -
 الحركـي  الـسلوك  على) البحث عينة (الطالب عليها يحصل التي الدرجة هو

 يتـسم  بـشكل  تـؤدى  أن على البحث، قيد المهارات وإتقان اكتساب عملية عن الناتج
 الجهد في االقتصاد مع نتائج أعلى قلتحقي الدافعية من عالية وبدرجة والدقة باالنسيابية

  ). إجرائي (بالكلية التدريس هيئة أعضاء من نخبة خالل من تنفيذها ويتم
  : الدراسات السابقة

  :الدراسات العربية)أوال(
فعالية استخدام أنماط "استهدفت التعرف على ) ١٩( )٢٠٠٥" (هبة سعد"دراسة  .١

ت كلية التربية الرياضية لبعض  التدريس المركب على تعلم طالباألسلوبمختلفة 
) ٦٠(، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة قوامها "مهارات اليد

ستون طالبة تم تقسيمهن إلى ثالث مجموعات متساوية ومتكافئة قوام كل منها 
عشرون طالبة وكانت أهم أدوات الدراسة االختبارات المهارية واختبار ) ٢٠(



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٩٣ -

 أهم النتائج أن أسلوب التدريس المركب بنمطية التطبيق التحصيل المعرفي وكانت
بتوجيه األقران الثنائي والرباعي ساهم بطريقة إيجابية في تعلم المهارات قيد 
البحث والتحصيل المعرفي في كرة اليد، كما تفوقت أفراد المجموعة والتي 

ريبية على المجموعة التج) الثنائي والرباعي(تستخدم أسلوب التدريس المركب 
حل المشكالت واالكتشاف (األولى والتي تستخدم أسلوب التدريس المركب بنمطه 

 ).الموجه

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ) ١٢( )٢٠٠٣" (محسن حسيب"دراسة  .٢
تأثير األسلوب التبادلي لتعليم المهارات األساسية على الممارسة الفعلية لناشئ "

د استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم ، وق"رياضة الهوكي بمحافظة الشرقية
) ٦٠(تجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وقد بلغ حجم العينة 

ثالثون ) ٣٠(ستون ناشئاً تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين قوام كل منها 
ناشئ وكان من أهم أدوات الدراسة االختبارات المهارية البدنية، وقد أشارت أهم 

لنتائج إلى أن أسلوب التعلم التبادلي الزوجي له تأثير إيجابي على زيادة زمن ا
الممارسة الفعلية اإليجابي واإلقالل من زمن الممارسة الفعلية السلبي لناشئ 

 .الهوكي بمحافظة الشرقية

 استهدفت التعرف على ) ١( )٢٠١٣" ( وصفوت مبروكالمتولي إبراهيم"دراسة  .٣
المهارات األساسية في   التدريس المركب على تعلم بعضتأثير استخدام أسلوب"

ثمانية  )٦٨(، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة قوامها  ""كرة القدم
 أربعة) ٣٤(وستون طالب تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين قوام كل منها 
 أهم النتائج وثالثون طالب وكانت أهم أدوات الدراسة االختبارات المهارية وكانت

أن أسلوب التدريس المركب بنمطية التطبيق بتوجيه األقران الثنائي والرباعي 
ساهم بطريقة إيجابية في تعلم المهارات قيد البحث في كرة القدم، كما تفوق أفراد 

على ) الثنائي والرباعي(المجموعة والتي تستخدم أسلوب التدريس المركب 
  )والنموذجالعرض  (التقليديأسلوب التدريس  والتي تستخدم الضابطةالمجموعة 

  :األجنبيةالدراسات )ثانيا( 
) ٢٣( )١٩٩٢" (Osthuzon, M & Griesel, Jأوسوزن وجيرسل "دراسة  .١

العرض (تأثير استخدام أساليب التدريس "هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
تحقيق على ) التوضيحي، توجيه األقران، التطبيق الذاتي متعدد المستويات

 وقد استخدم الباحثان ".األهداف في التربية الرياضية بنين في المدارس العليا
تلميذ من تالميذ المدارس العليا وتم ) ٩٧(المنهج التجريبي على عينة قوامها 

تقسيمهم إلى ثالث مجموعات تجريبية ومجموعة رابعة ضابطة وكانت أهم 
ل المعرفي، وكانت أهم النتائج أن األدوات االختبارات المهارية واختبار التحصي
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أسلوب توجيه األقران وأسلوب التطبيق الذاتي متعدد المستويات ذا تأثير في 
  .المجال االنفعالي

هدفت هذه ) ٢١( )١٩٩٨" (Ernst & Bura , Mأرنست وبيرا مارك "دراسة  .٢
تأثير استخدام أسلوب األقران على تعلم بعض "الدراسة إلى التعرف على 

، وقد استخدم الباحثان " الحركية والناحية المعرفية واالجتماعيةالمهارات
المنهج التجريبي بتصميم تجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى 
ضابطة، وقد تم اختيار عينة من طلبة المدارس العليا بالنسبة النهائية من حلقة 

على طالب تم تقسيمهم بالتساوي ) ٥٠(التعليم الجامعي بلغ قوامها 
المجموعتين، وكان من أهم األدوات اختبارات مهارية واختبار تحصيل معرفي، 
وقد أشارت أهم النتائج إلى أن أسلوب التوجيه باألقران أدى إلى تقدم طلبة 
المدارس العليا في تعلم المهارات الحركية والمعرفية، كما أن له تأثير إيجابي 

  .على النواحي االجتماعية
حثان من الدراسات السابقة في اختيار موضوع البحث الحالي وقد استفاد البا

العمل واألسلوب اإلحصائي وكذلك في اختيار منهج وعينة البحث وكيفية تصميم أوراق 
  . المناسب

  : من الدراسات السابقةاالستفادةأوجه  -١
  .تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث سواء في النواحي اإلدارية أو الفنية -٢
 . األهداف وفروض البحثصياغة -٣
 .اختيار المنهج المناسب لطبيعة إجراءات البحث -٤
 .تحديد الطريقة المثلى الختيار عينة البحث -٥
  .تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث الحالي -٦

  :منهج البحث
استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبـي لمجموعتـان          

البعدي لكل مجموعة وذلك     و  ضابطة باستخدام القياس القبلي    ىخرجريبية واأل إحداهما ت 
   .لمناسبته لطبيعة هذا البحث

  :عينة البحثمجتمع و
جامعـة  - طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضـية       فيتمثل مجتمع البحث    

 وقـام  طالبـا    )٢١٧(والبالغ عـددهم  م،  )٢٠١٥/٢٠١٦(الجامعي لعام بالقاهرة ل  األزهر
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ممن لم يسبق  اطالب )٦٨(حيث تم اختياربالطريقة العشوائية   البحثةباختيار عينالباحث 
ـ  )٢٠(استبعاد  لهم ممارسة سباحة الدولفين، ثم قام الباحث ب         إلجـراء الدراسـة   ا طالب

ـ  )٤٨(االستطالعية وبذلك تصبح عينة البحث األساسـية          تـم تقـسيمهم إلـي     ا، طالب
تم التدريس لهم   ،  اطالب )٢٤(األولي تجريبية وعددها    مجموعتان متساويتان المجموعة    

ـ ) ٢٤( عـددها    بلغو ضابطة    والمجموعة الثانية  التدريس المركب بأسلوب    وتـم   اطالب
مادة الرياضات المائية، وجدول    التعلم التقليدي المتبع في تدريس       التدريس لهم بأسلوب  

  .يوضح توصيف عينة البحث) ١(
  )١(جدول 

  توصيف عينة البحث
 النسبة المئوية العينة توصيفال م

  %١٠٠ ٢١٧ مجتمع البحث ١
 %٩,٢ ٢٠ عينة استطالعية ٢

  %١١,٠٥ ٢٤ مجموعة ضابطة ٣
 %١١,٠٥ ٢٤ مجموعة تجريبية ٤

 : اختيار عينة البحثأسباب -
 . يعانى من المشكلةالذيالعينة تمثل المجتمع  -١
  .وم بالتدريس لهاسباحة الدولفين ضمن مقرر الفرقة الرابعة والن الباحث يق -٢
  :تجانس العينة -

 قام الباحث بحساب التجانس لعينة البحث الكلية وذلك بحساب معامل االلتواء           
، ) الـوزن - الطـول -السن( قد تؤثر على نتائج الدراسة مثل  التي بعض المتغيرات    في

 المهارى لسباحة الدولفين، وكانت النتائج كما       األداءوبعض المتغيرات البدنية، مستوى     
  ).٢(هو موضح بجدول
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  )٢(جدول 
  المتوسط واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء في معدالت

  ٦٨= ن  )قيد البحث(والمتغيرات البدنية والمهارية ) السن، الطول، الوزن(النمو      

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 ٠,٢٠٥ ٢١ ٠,٩٩٦  ٢١,٤١١ عدد السن ١
  ٠,٣٨١ ١٧١ ٢,٢٣٧ ١٧١,٣٥٢ سم الطول ٢
 ٠,١٧٨ ٧٠,٥ ١,٩١٠  ٧٠,٥٨٨ كجم الوزن ٣

 ٠,٤٩٨ ٢٤٠ ٣,٨٤٥  ٢٤١,٤٢٦ سم قدرة الرجلين ٤

 ٠,٠٨١ ٨ ١,٠٨٤ ٧,٥٤٤ عدد قدرة الذراعين ٥

 ٠,١٠٨ ٨ ١,٢٣٦ ٧,٤١١ ث سرعه ٦
 ٠,٣٨٧ ٢٤ ١,٥٣١ ٢٣,٨٣٨ ث رشاقة ٧
 ٠,٢٠٤ ٤٥,٥ ٢,٧٢٢ ٤٤,٧٥ سم ة الجذعمرون ٨
 ٠,٠٩٩  ١٦ ١,٣٣٧ ١٥,٩٧٠ سم مرونة العقبين ٩
 -٠,٠١٧  ١٤,٥ ٢,٥٠٨ ١٤,٣٥٢  عدد  التوافق الكلى  ١٠

 الدوريالجلد  ١١
 النفسي

 -٠,٠٥  ١٥ ٢,٤٥٨ ١٤,٤٨٥ عدد

رجلين دولفين  ١٢
  ٠,٦٠٥  ٢ ١,٨٤٣ ٢,٢٧٩ درجة على الظهر

رجلين دولفين  ١٣
 ٠,٨٩٦ ٢ ١,٧٠٩ ٢,١٣٢ رجةد على الجانب

 ٠,١٩٣ ٢ ٠,٩٨٤ ١,٥ درجه ذراعين دولفين ١٤
 ١,٠٨٢ ٢ ١,٨٦٦ ٢,٣٥٢ درجة سباحة دولفين ١٥
 ١,٥١ ٧ ٥,١٩٩ ٨,٢٠٥ درجة المجموع الكلى ١٦

قيد (أن معامالت االلتواء لعينة البحث في المتغيرات ) ٢(جدول رقماليتضح من 
  )٣-،٣(+انحصرت ما بـين      وبالتالي) ١,٥١،-٠,٣٨٧(تراوحت ما بين  قد  ) البحث  

  .المتغيرات السابقةمما يشير إلي اعتدالية وتجانس عينة البحث في 
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  :  البحثعينتيتكافؤ 
 )الضابطة والتجريبيـة ( البحثمجموعتيبحساب داللة الفروق بين    قام الباحث   

فين، وذلك  لسباحة الدول   المهارى األداءمستوى   متغيرات النمو والمتغيرات البدنية و     يف
 تلك المتغيرات، وكانـت النتـائج كمـا هـو موضـح      فيللتأكد من تكافؤ عينة البحث      

  .)٤،٣(بجدول
  )٣(جدول

         النمو والمتغيرات البدنية قيد البحثمجموعتي البحث في متغيرات داللة الفروق بين 
  ٢٤ = ٢ن =١ن

االنحراف  المتوسط المجموعة المتغيرات م
ي مستو قيمة ت المعياري

 الداللة

٢١,٥٤ مجموعة ضابطة
١ 

١,٠٢٠٦ 

  السن ١
٢١,٢٥ مجموعة تجريبية 

٠ 
٠,٩٤٤٠ 

 غير دال ١,٠٢٨

١٧١,٤ مجموعة ضابطة
٥٨ 

٢,٥٠١٨ 

١٧١,٢ مجموعة تجريبية الطول ٢
٩١ 

٢,١٣٦٢ 
 غير دال ٠,٢٤٨

٧٠,٧٩ مجموعة ضابطة
١ 

٢,٢٤٥٣ 

٧٠,٥٨ مجموعة تجريبية الوزن ٣
٣ 

١,٨٦٣٠ 
 غير دال ٠,٣٥٠

٢٤٢,٠ مجموعة ضابطة
٤١ 

٣,٦٦٥١ 

قدرة  ٤
٢٤٠,٦ مجموعة تجريبية الرجلين

٢٥ 
٣,٨٣١٣ 

 غير دال ١,٣٠٩

قدرة  ٥ ١,٠٦٢٣ ٧,٤٥٨ مجموعة ضابطة
 ١,١٠٢٥ ٧,٥٤١ مجموعة تجريبية الذراعين

 غير دال ٠,٢٦٧

 ١,١٧٩٥ ٧,٥٠٠ يةمجموعة تجريب سرعةال ٦ ١,٢٦١٩ ٧,١٢٥ مجموعة ضابطة
 غير دال  ١,٠٦٤
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االنحراف  المتوسط المجموعة المتغيرات م
ي مستو قيمة ت المعياري

 الداللة

٢٤,٠٠ مجموعة ضابطة
٠ 

١,٣٥١٣ 
 الرشاقة ٧

٢٣,٨٣ مجموعة تجريبية
٣ 

١,٦٣٢٩ 
 غير دال ٠,٣٨٥

٤٤,٦٦  مجموعة ضابطة
٦  

٢,٧١٣٣  
مرونة  ٨

٤٤,٨٧  مجموعة تجريبية الجذع
٥  

دال غير ٠,٢٥٩  ٢,٨٦٣٧  

١٥,٨٣ ضابطة مجموعة
٣  

١,٣٠٧٧  
مرونة  ٩

١٦,٠٠  تجريبية جموعةم العقبين
٠  

دال غير ٠,٤٢٤  ١,٤١٤٢  

١  ٢,٥  ١٤,٨٣  ضابطة مجموعة
٠ 

التوافق 
دال غير ٠,٥٨٢  ٢,٤١  ١٤,٤١  تجريبية مجموعة الكلى  

١٤,٨٣  ضابطة مجموعة
٣  

٢,٥٤٨٠  
١
١ 

الجلد 
 الدوري
١٤,٤١  تجريبية مجموعة التنفسي

٦  
دال غير ٠,٥٨٢  ٢,٤١٢٢  

  ٢,٠١ =٠٥,٠قيمة ت عند مستوى * 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث في متغيرات  )٣( دولتضح من جي

النمو والمتغيرات البدنية قيد البحث مما يشير إلي تكافؤ مجموعتي البحـث فـي هـذه         
  المتغيرات

  
  
  
  
  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٩٩ -

  )٤( جدول
  ي مستوى األداء المهار في داللة الفروق بين مجموعتي البحث

  ٢٤=  ٢ن = ١ن   حث قيد الب لسباحة الدولفين     

المتغيرات   م
 المهارية

 الداللة ت االنحراف المتوسط المجموعات

 ٠,٩٦٣٠٩ ٢,٠١ ضابطة
١  

رجلين دولفين 
  على الظهر

 ١,٤١٣٥٧ ٢,٣١ تجريبية 
 غير دال ١,٧٩٠

 ١,١٦٧١٨ ٢,٢١ ضابطة
٢  

رجلين دولفين 
  على الجانب

 ١,١٠٣٣٥ ٢,٠١ تجريبية 
 غير دال ٠,٥٠٨

 ٠,٨٢٩٧٠ ١,٩٥ طةضاب
 ذراعين دولفين  ٣

 ٠,٨٤٦٩٩ ١,٦٥ تجريبية
 غير دال ٠,٦٨٩

 ١,١٧٢٦٠ ٢,٢٠ ضابطة
 سباحة دولفين  ٤

 ١,٠٦٢٣٧ ٢,١٩ تجريبية
 غير دال ٠,٥١٦

 ٢,١٠٥٤٦ ٨,٣٧ ضابطة
 المجموع الكلى  ٥

 ٢,٤٧٨٩٠ ٨,١٦ تجريبية
 غير دال ١,١٩٢

   ٢,٠١ =٠ ,٠٥  عند مستوى معنويةةالجد وليقيمة ت 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي البحث في         )٤(تضح من جدول  ي

  . المتغيرات المهارية قيد البحث مما يشير إلي تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المتغيرات
  : جمع البياناتأدوات

  :تحليل الوثائق-١
 من واقع السجالت الرسمية بقسم شـئون        الزمنيقام الباحث باستخراج العمر     

  .الطالبالتعليم و
  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٤٠٠ -

  :المراجع العلمية والدراسات المرتبطة-٢
 مجـال   فـي قام الباحث باالطالع على العديد من المراجع العلمية المتخصصة          

 إبـراهيم السباحة وطرق التدريس وكذلك العديد من الدراسات المرتبطة مثـل دراسـة           
  ).١٩)(٢٠٠٥(وهبه سعد)١)(٢٠١٥(وصفوت مبروك  ،المتولي

  )١(مرفق: الخبراءآراء-٣
 مجال السباحة وطرق التدريس     فيخبراء متخصصين   ) ١٠(تم االستعانة بعدد    

  :يلي الخبير ما فيواشترط 
  . عضو هيئة تدريس-
   .أعوام ١٠ خبرة ال تقل عن -
               ارتباطه بالتخصص-
  : االختبارات-٤
  : البدنية االختبارات-أ

 علي العديد مـن المراجـع       البدنية قام الباحث باالطالع    المتغيرات   لتحديد أهم 
 المتغيـرات   أهـم لتحديد  والدراسات المرتبطة   السباحة  العلمية المتخصصة في رياضة     

وقد أسـفر    )١(رفق وتم عرضها علي الخبراء م     تقيسهاي  تلاالبدنية وكذلك االختبارات    
  .يوضح ذلك) ٥(وجدول ) ٢(البدنية مرفقالمتغيرات تحديد ذلك عن 

  )٥(جدول
   بسباحة الدولفين واختبارات قياسهاةة المرتبطالبدني المتغيرات

 االختبار المتغير م

القدرة العضلية  ١
 )سم(الوثب العريض من الثبات للرجلين

القدرة العضلية  ٢
 )عدد( من الوقوف على اليدينألعلىالدفع  للذراعين

 )ث( متر٢٠عدو  السرعة ٣
 )ث( متر٩×٣ المكوكى الجري الرشاقة ٤
  )سم( من الوقوفأسفل أماماثنى الجذع   مرونة الجذع  ٥
  )سم(مدى انثناء باطن القدم  مرونة مفصل العقبين  ٦
  )عدد(نط الحبل  التوافق الكلى  ٧
 )عدد(اختبار الخطو لهارفارد التنفسي الدوريالجلد  ٨
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  : تقييم مستوى األداء المهاري - ب
 اختبـار  م المهارى لسباحة الدولفين باستخدا    األداءقام الباحث بقياس مستوى     

 للسباحة المصري وضعه اإلتحاد والذي -وهى الخاصة بسباحة الدولفين-النجمة الثالثة 
 التـي وتم عرضه على الخبراء، واشتمل االختبار على النقاط الفنية          ،  م٢٠٠٢منذ عام   

 متـر،  ٢٥ لسباحة الدولفين لمسافة األساسية المتعلم للعناصر    أداءيجب مالحظتها عند    
وتم تطبيق ذلك عن طريق لجنة مشكلة من ثالثة أعضاء هيئة تدريس بكليـة التربيـة            

   )٣مرفق . (الرياضية
  :األدوات واألجهزة المستخدمة -٥

   ميزان طبي لقياس الوزن-٢  جهاز رستاميتر لقياس الطول -١
   فيديو-٤                        ساعة إيقاف- ٣
   رسوم توضيحية-٦                       كمبيوتر محمول-٥
      السباحة التعليميةأدوات -٧

  :الدراسة االستطالعية
طالب من نفس مجتمـع  ٢٠قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية علي عدد     

وذلك  ٢٨/٢/٢٠١١حتى/١٦/٢من   وذلك في الفترة     األساسيةالبحث ومن خارج العينة     
  : بغرض
  . د من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحثالتأك .١
 .تنظيم وتنسيق سير العمل والوقوف علي كيفية تنفيذ البرنامج التعليمي .٢

 .لالختبارات قيد البحث)  الثبات -الصدق( إجراء المعامالت العلمية .٣

  :سباحة الدولفينالمعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية الخاصة ب
  اتختبارصدق اال -١
 فيما يتعلق باالختبارات البدنية:  

بعد التأكد من صدقها في المراجع والبحوث السابقة وعلى عينـات مـشابهة             
لعينة البحث،تم حساب صدق االختبارات البدنية باستخدام الصدق المنطقي بعرضها على     

وقد ثبت من أراء السادة الخبراء صـدق االختبـارات          ) ١(مجموعة من الخبراء مرفق   
 الذاتي باستخدام الصدق إحصائياقياس القدرات البدنية المختارة، كما تم حساب الصدق  ل

  .من معامالت الثبات
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 ةفيما يتعلق باالختبارات المهاري:  
 االختبارات البدنية بتطبيق الصدق المرجعـي       فيبإتباع نفس األسلوب المتبع     

فقا ألراء الخبراء، كما تم      المهارية، أيضا بإتباع استخدام الصدق المنطقي و       تلالختبارا
  . من معامالت الثباتالذاتي باستخدام الصدق إحصائياحساب الصدق 

  )٦(جدول
  الصدق المنطقي لالختبارات البدنية والمهارية 

   ١٠=ن  قيد البحث وفقا ألراء الخبراء
 نسبة الموافقات أراء الخبراء االختبارات  م

ضلية القدرة الع ١
 %١٠٠ ١٠ للرجلين

القدرة العضلية  ٢
 %١٠٠ ١٠ للذراعين

 %٨٠ ٨ السرعة ٣

 %١٠٠ ١٠ الرشاقة ٤

  %١٠٠ ١٠ مرونة الجذع ٥
 %١٠٠ ١٠ مرونة مفصل العقبين ٦

 %١٠٠ ٨ التوافق الكلى ٧

٨ 

  
  
  
  
  

  االختبارات البدنية
  
  
  
 الدوريالجلد   

 %٨٠ ٨ التنفسي

رجلين دولفين على  ٩
 الظهر

١٠٠ ١٠% 

رجلين دولفين على  ١٠
 %٨٠ ٨ الجانب

 %١٠٠ ١٠ ذراعين دولفين ١١

١٢ 

  
االختبارات 
  المهارية

 %١٠٠ ١٠ سباحة دولفين
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أن نسبة موافقات الخبـراء علـى االختبـارات البدنيـة         ) ٦(يتضح من جدول  
%) ٨٠(وقد ارتضى الباحث نسبة   %) ١٠٠-٨٠( والمهارية قيد البحث تراوحت مابين      

  .لقبول االختبارات
   :اراتبات االختبث

 قيد البحث عن طريـق    ختبارات لال ) الثبات ( االرتباط قام الباحث بحساب معامل   
 اللجنة المشكلة من ثالثة أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية          بواسطةتطبيق االختبارات   

أيام من التطبيق األول ) ٧(العينة االستطالعية بعد مرور تطبيقها علي وإعادة، الرياضية
 معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبارات قيـد        )٧(وضح جدول يوتحت نفس الظروف و   

     .البحث
 )٧(جدول 

  ٢٠ = ن  لالختبارات قيد البحثالذاتي معامالت الثبات والصدق       

 االختبارات  م التطبيق الثاني التطبيق األول
  ع  م  ع  م

الفرق بين 
 المتوسطين

  )ر(قيمة 
  وداللتها

الصدق 
  الذاتي

القدرة العضلية  ١
 للرجلين

٠,٩٢  *٠,٧٤٧ ١,١٥ ٣,٦٩٢ ٢٤٠,٥ ٢٤١,٦٥٤,٠٩٤  

القدرة العضلية  ٢
 للذراعين

٠,٨٥  *٠,٥٧٩ -٠,٠٥ ١,٠٣١ ٧,٧٠ ١,١٣٦ ٧,٦٥  

  ٠,٨٨  *٠,٦٤١ ٠,٤٥ ١,٣٢١ ٧,٢٠ ١,٢٦٨ ٧,٦٥ السرعة ٣
  ٠,٩٦  *٠,٨٥٩ ٠,٢٠ ١,٧٠٠ ٢٣,٤٥ ١,٦٦٣ ٢٣,٦٥ الرشاقة ٤
  .٨٤  *٠,٥٥٤ -٠,٣٥ ٢,٧٢٣ ٤٥,٠٥  ٢,٦٩٦ ٤٤,٧٠  الجذعمرونة ٥

مرونة مفصل   ٦
  العقبين

٠,٩٩  *٠,٩٧٤  ٠,١٠  ١,٢٥٦  ١٦,٠٠  ١,٣٣٣  ١٦,١٠  

٧  
  ٠,٩٨  *٠,٩٤٨  -٠,١٥  ٢,٤٣  ١٣,٨٥  ٢,٥٥  ١٣,٧  التوافق الكلى  

٨  

  
بار

الخت
ا

نية
البد

ت 
ا

  

 الدوريالجلد 
  التنفسي

  
٠,٨٩  *٠,٦٧٧  -٠,٣٠  ٢,٤٣٨  ١٤,٤٥  ٢,٤٧٦  ١٤,١٥  
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 االختبارات  م التطبيق الثاني التطبيق األول
  ع  م  ع  م

الفرق بين 
 المتوسطين

  )ر(قيمة 
  وداللتها

الصدق 
  الذاتي

رجلين دولفين  ٩
 على الظهر

٠,٩٨  *٠,٩٤١ ٠,١٥ ١,٧٨٥ ٢,١٥ ١,٦٤١ ٢,٢٠  

رجلين دولفين ١٠
 على الجانب

٠,٩٩  *٠,٩٩٢ ٠,١٠٠ ١,٩٨٦ ١,٥٥ ٢,١٣٩ ١,٤٥  

  ٠,٨٦  *٠,٦٠٨ ٠,٢٠٠ ٠,٦٤٠ ٢,١٠ ٠,٨٦٤ ٢,٣٠ ذراعين دولفين١١

  ٠,٩٩  *٠,٩٦٢ -٠,١٥ ٢,١١٤ ٤,٠٥ ٢,٣٨١ ٣,٩٠ سباحة دولفين١٢

١٣

  
مه

ت ال
ارا

ختب
اال

ريه
ا

  

  ٠,٩٩  *٠,٩٧٨ ٠,٠٠  ٦,١٥١ ٩,٨٥ ٦,١٥٨ ٩,٨٥ المجموع الكلى

  ٠,٥٣٦٨ =٠,٠٥الجدولية عند مستوى معنوية) ر(قيمة
يتضح وجود معامالت ارتباط دالـة      : بالنسبة لالختبارات البدنية   )٧(من جدول 
بين نتائج التطبيق األول وإعادة التطبيق لالختبارات قيد البحث ٠,٠٥عند مستوى معنوية

 وتراوحت) ٠,٩٧٤، ٠,٥٥٤(نراوحت قيم معامالت االرتباط لالختبارات البدنية بي      وقد ت 
مما يدل علـى ثبـات االختبـارات البدنيـة           )٠,٩٩٣،  ٠,٨٤٤(بين قيم الصدق الذاتي  

  .وصدقها
يتضح وجود معامالت ارتباط دالة عند مـستوى  : بالنسبة لالختبارات المهارية 

 وإعادة التطبيق لالختبارات قيد البحـث وقـد          بين نتائج التطبيق األول    ٠,٠٥  معنوية
 وتراوحـت ) ٠,٩٩٢،  ٠,٦٠٨(نتراوحت قيم معامالت االرتباط لالختبارات المهارية بي      

مما يدل على ثبـات االختبـارات المهاريـة         )٠,٩٩٤، ٠,٨٦٩(بين قيم الصدق الذاتي  
  .وصدقها

  : التدريس المركبأسلوب باستخدام استراتيجية التدريس
 ببناء المواقف التعليمية التي مداف تطلب ذلك من الباحث أن يقولتحقيق األه

سوف يمر بها الطالب وتصميم أوراق العمل ألسلوب التدريس المركب ودراسة مكان 
  : التنفيذ واألدوات المستخدمة في إطار األسلوب قيد البحث، وبناء على هذا

 لشرح وذلكة البحث  المجموعة التجريبية عينالبقاما الباحث باالجتماع مع ط  -
وتوضيح كيفية تنفيذ أسلوب التدريس المركب وشرح كيفية استخدام أوراق العمل 

  .الخاصة بالتطبيق بتوجيه األقران الثنائي والرباعي
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طالب إلى ) ٢٤(قام الباحث بتقسيم طالب المجموعة التجريبية البالغ عددهن   -
 ثم قام الباحث، ) ١٢(ت أزواج وكل طالبين مع بعضهما حيث بلغ عدد الثنائيا

بشرح دور الطالب المؤدي ودور الطالب المالحظ ودور كل منهما في إطار 
التطبيق بتوجيه األقران الثنائي وكيفية تقسيمهما ثنائيات وكيفية تقديم التغذية 
الراجعة من خالل ورقة العمل، ثم كيفية التطبيق بتوجيه األقران الرباعي مباشرة 

ئي وذلك باالنتقال إلى تقسيم الطالب إلى مجموعات، كل مجموعة بعد التطبيق الثنا
 وذلك في إطار توافق الطالب مع بعضهم لضمان التعاون  طالب) ٤(تتكون من 

مجموعات ثم قام الباحث بشرح  )٦(صبح عدد المجموعات أأثناء التطبيق حيث 
 بطريقة تدوير وتوضيح طريقة االنتقال إلى التطبيق الرباعي وكيفية تبديل األدوار

   .المجموعات عكس اتجاه عقارب الساعة
 يقوم الباحث بتسليم أوراق العمل إلى الطالب وتبدأ عملية اإلحماء الدرسفي بداية   -

لكال المجموعتين التجريبية والضابطة وبعد االنتهاء من ذلك الجزء يتم توزيع 
 في ثم يبدؤابل طالب المجموعة التجريبية إلى أزواج والتي سبق تحديدها من ق

 بالتطبيق المخصصتعلم المهارة وفقاً لما هو موجود بورقة العمل نصف الوقت 
بتوجيه األقران الثنائي ثم النصف اآلخر من الوقت بالتطبيق بتوجيه األقران 
الرباعي وذلك داخل الجزء الرئيسي بالدرس وبذلك يتم الجزء التعليمي والتطبيقي 

المالحظات في ورقة العمل الخاصة بالطالب المؤدي على أن يقوم الطالب بتسجيل 
  .وتصحيح األخطاء وفقاً للتعليمات الموضحة بورقة العمل أثناء أو بعد أداء العمل

يقوم الباحث باإلشراف على عملية التعلم والتطبيق والتأكد من عملية تصحيح   -
طالب المالحظ األخطاء وتسجيل المالحظات داخل ورقة العمل وتبديل األدوار بين ال

التطبيق بتوجيه (الطالب المؤدي في إطار استخدام أسلوب التدريس المركب 
  ).األقران الثنائي ثم الرباعي

  : اإلطار العام لتنفيذ األسلوب المستخدم
 قيد البحث مهارات سباحة الدولفين بوضع الوحدات التدريسية لتعلم ث الباحقام

ه األقران الثنائي ثم التطبيق بتوجيه األقران التطبيق بتوجي(بأسلوب التدريس المركب 
 وحدة واحدةوحدة تعليمية بواقع ) ١٠(حيث بلغ عدد الوحدات التعليمية) الرباعي

  )٤مرفق (. دقيقة) ٦٠(أسبوعيا، زمن كل وحدة 
  :وقد جاء شكل الدرس كاآلتي

       ق٥   اإلحماء
      ق١٥   نظري) التدريبات التعليمية- الفنيةالنواحي( العمل أوراق
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   ق١٥   العمليالتطبيق 
   ق٥   التغذية الراجعة المرتدة

   ق١٥   عمليتطبيق 
   ق٥   الختام

  : إجراءات تنفيذ التجربة
 لالختبارات البدنية )  الثبات -الصدق(بعد التأكد من المعامالت العلمية       :القياس القبلي 

قياسات القبلية لمتغيرات   والمهارية من خالل الدراسة االستطالعية قام الباحث بإجراء ال        
/ ١مـن البحث علـي المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة فـي الفتـرة                

م وقد أخذت القياسات لمجموعتي البحث عن طريـق لجنـة           ٣/٣/٢٠١٦حتى٣/٢٠١٦
مشكلة من ثالثة أعضاء تدريس بكلية التربية الرياضية وذلك من خالل استمارة تقويم             

  ).٣(مرفق ) قيد البحث(الصدر  لسباحة  المهارىاألداءمستوى 
  : التجربة األساسية

تم تنفيذ التجربة للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعد االنتهاء من القياس القبلي   -
 األحد إلى يوم م٨/٣/٢٠١٦ الثالثاءمباشرة وذلك خالل الفترة من يوم 

 دقيقة، ستون)٦٠ ( وحدة كل أسبوع زمن كلوحدة دراسية بواقع م١٥/٥/٢٠١٦
  . دقيقةخمسون) ٥٠(زمن الجزء الرئيسي المطبق به التجربة 

الطريقة (قاما الباحث بتدريس جزء اإلحماء بمحتوى واحد وطريقة تدريس واحدة   -
  .لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية) المتبعة

ا م التجريبية والضابطة واإلشراف عليهتين المجموعلطالبقاما الباحث بالتدريس   -
من المعيدين  وتم االستعانة بمجموعة األساسية وال فترة تنفيذ التجربة ط وذلك

 في الحصول على القياسات  فترة التطبيق وكذلكأثناءوالمدرسين المساعدين 
   .القبلية والبعدية

  : القياس البعدي
  التجريبية والضابطة البحثلمجموعتي ة البعديات الباحث بإجـراء القياسقام

  .م١٧/٥/٢٠١٦ الثالثاء الموافقهارية قيد البحث وذلك يوم في االختبارات الم
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  المعالجات اإلحصائية  -
           المتوسط الحساب -

     االنحراف المعياري -
   الوسيط -

 معامل االلتواء -

             )بيرسون(معامل االرتباط -

  النسبة المئوية لمعدل التغير -
  جريبية والضابطة اختبار ت لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين الت -
  . ي والبعديين لمعرفة الفروق بين القياسين القبلتاختبار ت لعينتين مرتبط -
  :عرض ومناقشة النتائج-

  :عرض النتائج:أوال
 الباحث من نتائج سوف يتم عرضها ومناقشتها على إليه ضوء ما توصل في

  :التاليالنحو 
  )٨(جدول

  مجموعة التجريبية للوالبعدى القبليداللة الفروق بين القياسين 
  ٢٤=  ن      .لسباحة الدولفيناألداء المهاري  في         

المتوسط  القبلي المتغير م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  ت
 الداللة

  ١,٤١٣٥ ٢,٣١ قبلي
١ 

رجلين 
دولفين 

 ٠,٥٠٨٩ ٤,٣٠ بعدي على الظهر
دالة  *١٢,١١٦ ١,٩٩

 إحصائيا

 ١,١٠٣٣ ٢,٠١ قبلي

٢ 

رجلين 
دولفين 
على 
  الجانب

 
 ٠,٥٨٣٥ ٤,٥٠ بعدي

دالة  *١٤,٧٨٠ ٢,٤٩
 إحصائيا
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المتوسط  القبلي المتغير م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى  ت المتوسطين

 الداللة

ذراعين  ٣ ٠,٨٤٦٩ ١,٦٥ قبلي
 ٠,٤٤ ٧,٩٠ بعدي دولفين

دالة  *١٨,٤٣ ٦,٢٥
 إحصائيا

  قبلي
سباحة  ٤ ١,٠٦٢٣ ٢,١٩ 

 ٠,٧٢٢٣ ٨,٢٠ بعدي دولفين
دالة  *١٨,٠٣١ ٦,٠١

 إحصائيا

المجموع  ٥ ٢,٤٧٨٩ ٨,١٦ قبلي
 ١,٣٨٣١ ٢٤,٩ بعدي الكلى

دالة  *٣٢,١٥٥ ١٦,٧٤
 إحصائيا

   ٢,٠٢=٠٥,٠ عند مستوى ةالجد وليقيمة ت 
وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي ) ٨(يتضح من الجدول 

 األداء وذلك لصالح القياس البعدي فـي     ) ٠,٠٥(في المجموعة التجريبية عند مستوي      
  .لسباحة الدولفين المهارى

  )٩(جدول
  الضابطة للمجموعة والبعدى القبليداللة الفروق بين القياسين 

  ٢٤=  ن      .لسباحة الدولفيناألداء المهاري  في         

المتوسط  القبلي المتغير م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  ت
 الداللة

  ٠,٩٦٣ ٢,٠١ قبلي
١ 

رجلين 
ين دولف

على 
 الظهر

 ٠,٦٥٨ ٣,٢٠ بعدي
دالة  *١١,٩٥ ١,١٩

 إحصائيا

 ١,١٦٧ ٢,٢١ قبلي

٢ 

رجلين 
دولفين 
على 
 الجانب

 ٠,٧١٧ ٣,١٠ بعدي
دالة  *١٠,٢١ ٠,٨٩

 إحصائيا

 ٠,٨٢٩ ١,٩٥ قبلي
ذراعين  ٣

 ٠,٢٨٠ ٦,٢١ بعدي دولفين
دالة  *١٦,٣٠ ٤,٢٦

 إحصائيا
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المتوسط  القبلي المتغير م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى  ت المتوسطين

 الداللة

سباحة  ٤ ١,١٧٢ ٢,٢٠ قبلي
 ٠,٨١٦ ٦,٩٥ بعدي ولفيند

دالة  *١٦,٨٠ ٤,٧٥
 إحصائيا

 ٢,١٠٥ ٨,٣٧ قبلي
المجموع  ٥

 ١,٦٣٩ ١٩,٤٦ بعدي الكلى
دالة  *٢٦,١٤ ١١,٠٩

 إحصائيا

   ٢,٠٢=٠٥,٠ عند مستوى ةالجد وليقيمة ت 
عدي وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والب) ٩(يتضح من الجدول 

 األداءوذلك لصالح القياس البعـدي فـي   ) ٠,٠٥( عند مستوي  الضابطةفي المجموعة   
  .)قيد البحث( لسباحة الدولفين المهارى

  )١٠( جدول
  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات البعديةومعدل التغير داللة الفروق 

  ٤٨=ن        )قيد البحث( لالختبارات المهارية               
المجموعة 

٢٤= نالتجريبية
المجموعة 

 المتغير م ٢٤= نالضابطة

 ع_ + م ع_ + م

 بين الفرق
 قيمة ت المتوسطين

معدل 
   اتجاهفي  %التغير

١ 
رجلين 
دولفين 

على الظهر
١٤,٣٣ *١٠,٢١ ٠,٨ ٠,٦٥٨ ٣,٢٠ ٠,٥٠٨ ٤,٣٠  

٢ 

رجلين 
دولفين 
على 
 الجانب

١٦,٦٥ *١١,٩٥ ١,٤ ٠,٧١٧ ٣,١٠ ٠,٥٨٣ ٤,٥٠  

ذراعين  ٣
 دولفين

١٧,٥٠ *١٢,٠٢ ١,٦٩ ٠,٤٤٠ ٦,٢١ ٠,٢٨ ٧,٩٠  

سباحة  ٤
 دولفين

١٥,٣٠ *١١,٣٠ ١,٢٥ ٠,٨١٦ ٦,٩٥ ٠,٧٢٢ ٨,٢٠  

المجموع  ٥
 الكلى

٢٦,٤٥ *١٧,٢٠ ٥,٤٤ ١,٦٣٩ ١٩,٥ ١,٣٨٣ ٢٤,٩  

لصالح 
المجموعة 
  التجريبية

  ٢,٠٢=٠٥,٠ عند مستوى ةالجد وليقيمة ت 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة ) ١٠(ليتضح من الجدو
الضابطة والتجريبية في القياس البعدي للمتغيرات المهارية قيد البحث لصالح المجموعة 

 معدل التغير بين القياسات البعدية لكال المجموعتين فيوكذلك وجود فروق ، التجريبية
 ٢٦,٤٥ قيمة،كأقل ١٤,٣٣(لصالح المجموعة التجريبية حيث انحصر الفرق ما بين 

  ). قيمةكأعلى
   :جوتفسير النتائمناقشة  :ثانيا

في ضوء فروض البحث ووفقا ألهدافه وللتحقق من صحة هذه الفروض وما 
  :التالير هذه النتائج علي النحو فسيتم التوصل إليه من نتائج قام الباحث بمناقشة وت

ين القبلي والبعدي وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس) ٨(ليتضح من جدو
القياس لصالح  المهارى لسباحة الدولفين األداءمستوي  في )التجريبية(للمجموعة

إلى استخدام أسلوب التدريس المركب   ويرجع الباحث هذا التحسن والتقدم.البعدى
بشكليه التطبيق بتوجيه األقران الثنائي والتطبيق بتوجيه األقران الرباعي مما أتاح 

 لرؤية المهارة بشكل جيد باإلضافة إلى التقويم المستمر وتقديم التغذية الفرصة للطالب
الراجعة من الزميل أثناء مرحلة التعلم وكذلك اكتشاف األخطاء وتصحيحها وهذا يؤدي 

 المتولي إبراهيم"ويتفق هذا مع دراسة ، بدوره على التقدم والتحسن في المهارات
" هبه سعد"، )٩) (٢٠٠١" (ن مصطفىعثما"، ودراسة )١) (٢٠١٣" (وصفوت مبروك

حيث أشارا إلى أن أسلوب التطبيق بتوجيه األقران له تأثير إيجابي على ) ١٩( )٢٠٠٥(
  تعلم المهارات 

 بين إحصائياتوجد فروق دالة  وبذلك يتحقق الفرض األول والذي ينص علي
لفين لصالح  مستوى تعلم سباحة الدوفي والبعدى للمجموعة التجريبية القبليالقياسين 

  .القياس البعدى
 والبعدى القبليفروق دالة إحصائيا بين القياس  وجود )٩(ويتضح من جدول 

 .لصالح القياس البعدىلسباحة الدولفين  مستوى األداء المهارى فيللمجموعة الضابطة 
 فيويشير الباحث إلى أن هذه النتائج قد ترجع إلى تعود الطالب على الطريقة التقليدية 

الدراسية المختلفة السابقة وكذلك قد يكون تكرار المهارة أكثر من المراحل ليم خالل التع
ناهد "وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة كل من  .مرة وتصحيح األخطاء أثناء األداء له أثرة

 إلىحيث أشارت نتائج دراساتهم ) ١٧( )٢٠٠٥" (هبه سعد"، )١٥( )٢٠٠٢" (خيري
الضابطة والمستخدمة لألسلوب المتبع وذلك في الجانب حدوث تقدم ألفراد المجموعة 

 بين إحصائياتوجد فروق دالة  . ينص علىالذي الثاني وبذلك يتحقق الفرض المهاري
 مستوى تعلم سباحة الدولفين لصالح في والبعدى للمجموعة الضابطة القبليالقياسين 

  .القياس البعدى
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القياس البعدي  فيل التغير ومعدوالخاص بداللة الفروق  )١٠(يتضح من جدول
لـصالح  ) قيـد البحـث   ( طة في القياسات البعديـة    بين المجموعتين التجريبية والضاب   

  . المجموعة التجريبية
التدريس ويرجع ذلك إلي أن البرنامج التعليمي المقترح باستخدام مجموعة 

إلي تشابه  يرجع الفارق الموجود ، وان كان أكثر ايجابية من الطريقة التقليديةالمركب
المجموعة الضابطة مع المجموعة التجريبية في البيئة التعليمية من حيث اإلمكانات 

  . والفترة الزمنية للتعلم مع اختالف أسلوب التعلم ومحتوي البرنامج
"  وصفوت مبروكالمتولي إبراهيم( ويتفق هذا مع ما أشارت إليه نتائج

" Kahila,sكاهيال "نقالً عن ) ٩) (٢٠٠١" (عثمان مصطفى"ودراسة ) ١) (٢٠١٣(
والتي أشارت إلى أن أسلوب توجيه األقران يتطلب مساعدة المتعلمين ) ٢٢( )١٩٨٧(

بعضهم البعض بنظام فعال مما يساعد على تحقيق أحداث التعلم، وفي هذا الصدد يذكر 
أن العمل في مجموعات صغيرة يشعر ) ٢٠( )١٩٩٠" (Artzet et alأرتزت وآخرون "

مسئوليته تجاه مجموعته ويتوقف نجاح المجموعة ككل على نجاح أفرادها في كل فرد ب
ويرى الباحث أن استخدام أسلوب التدريس المركب يجعل من الطالب . أداء واجباتهم

 أثناء للتطبيق الكافيمحور للعملية التعليمية ما يزيد دافعيته نحو التعلم، كما يوفر الوقت 
 بداية ظهورها، كما فيعد على تدارك و تصحيح األخطاء ة التعليمية كما انه يسادالوح

أن تبادل األدوار بين الطالب بين مؤدي ومالحظ والعكس يزيد من المسئولية على 
  .التعلم  نحودافعيتهالطالب ويزيد 

 أو للمهارة ثم يقوم هو النظريأما في األسلوب المتبع فيقوم المعلم بالشرح 
 المهارة ثم يقوم المعلم بأداءة يتبعه قيام المتعلمين حد الطالب بأداء نموذج للمهارأ

 فييجابية إ وهذه الطريقة المتبعة تجعل المتعلم غير مشارك بصورة األخطاءبتصحيح 
  . التدريس المركبأسلوبالعملية التعليمية كل هذا يعكس استخدام 

أن أسلوب الشرح ) ٨)(٢٠٠١" (عبد السالم مصطفى"وفي هذا الصدد يذكر 
ال يحقق ذاتية المتعلم وال يتيح له فرصة لالشتراك ) الطريقة التقليدية( النموذج وأداء

اإليجابي المتبادل وفقاً لما تنادي به االتجاهات التربوية الحديثة، ويتفق هذا مع ما 
 )٢٠٠١" (عثمان مصطفى) "٦( )١٩٩٩" (صالح أنس والسيد عفيفي"توصل إليه كال 

يث أشارت نتائج دراستهم إلى تقدم المجموعة ح) ١٩( )٢٠٠٥" (هبة سعد"، )٩(
   .التجريبية على المجموعات الضابطة في المتغيرات قيد أبحاثهم

توجد فروق دالة احصائيا لكال .  ينص علىوالذيوبذلك يتحقق الفرض الثالث 
 القياسات البعدية لمستوى تعلم سباحة الدولفين فيمن المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .مجموعة التجريبيةلصالح ال
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  : االستنتاجات والتوصيات
  :االستنتاجـات: أوال

 وكذا اإلحصائية المعالجات أظهرته وما وإجراءاته البحث أهداف ضوء في 
  - :التالية االستنتاجات إلي التوصل  منلباحثا مكن تالنتائج مناقشة

 . ولفينسباحة الد تأثيراً إيجابياً على تعلم  التدريس المركب يؤثر أسلوب-١

  .سباحة الدولفينتأثيراً إيجابياً على تعلم  التقليدي التعلم  يؤثر أسلوب-٢
  تعلـم  في التقليدي األسلوب تأثيراً أكثر إيجابية من      التدريس المركب يؤثر أسلوب    -٣

 .التدريس المركب مرتفعة لصالح أسلوب  تغير وبنسبسباحة الدولفين

  :التوصيــات :ثانيا
 عينة حدود وفي  هذه الدراسةفي الباحث إليها توصل التي النتائج على بناء

  : يلي بما الباحث يوصي البحث
التطبيق بتوجيه األقران الثنائي (أسلوب التدريس المركب استخدام ضرورة -١

 .  لم يشملها هذا البحثالتي السباحة أنواع تعلم في )والرباعي

 األداء المهاري االستفادة من نتائج االختبارات المهارية للتعرف على مستوى -٢
 . للطالب في رياضة السباحة

 . إجراء بحوث مشابهة لهذا البحث في األلعاب الرياضية األخرى -٣

على للقائمين على تعليم التربية الرياضية للوقوف والتدريب  عقد دورات تدريبية -٤
 الحديثة ومنها أسلوب التدريس المركب في يةساليب التدريساألكيفية استخدام 

  .لعلمي والتكنولوجي الهائل في مجال التعليمظل التقدم ا
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  المراجـع
  : العربية المراجع: )أوالً(

 التدريس المركب أسلوب استخدام تأثير" :حمد، صفوت مبروكأ المتولي إبراهيم -١
-، بحث منشور،مجلة كلية التربية"على بعض المتغيرات المهارية فى كرة القدم

      .م٢٠١٣ابريل ، ،)الثاني الجزء ١٥٣(العدد ،األزهرجامعة 
معجم المصطلحات التربوية المعرفية في : أحمد حسين اللقاني، على الجمل -٢

   .م١٩٩٦المناهج وطرق التدريس، عالم الكتب، القاهرة، 
تأثير استخدام تكنولوجيا التعليم في تعلم بعض المهارات " :أحمد محمد عبد اللـه -٣

راه غير منشورة، كلية التربية  رسالة دكتو،"الحركية والمعرفية في كرة السلة
 . م١٩٩٥الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 

، مذكرات " رياضة السباحةفي الفني األداءتحليل : "خالد صالح الدين محمد -٤
 .م٢٠٠٥، القاهرة، األزهردراسية لطالب جامعة 

طرق تدريس التربية الرياضية، مكتبة الطلبة، القاهرة، : سعيد خليل الشاهد -٥
 .م١٩٩٥

تأثير استخدام أسلوب التطبيق التبادلي : "الح أنس محمد، السيد محمد عيسىص  -٦
الثالثي على مسـتوى أداء بعض المهارات األساسية والصفات البدنية للمبتدئين 

، تطوير استراتيجيات ٤٢، بحث منشور، بحوث المؤتمر العالمي "في المصارعة
، المجلد ٢١والترويح في القرن التعاون الدولي لالرتقاء بمهنة التربية الرياضية 

 .م١٩٩٩األول، كلية التربية الرياضية، يوليو، 
 التبادل والممارسة على مستوى أسلوبيأثر استخدام : "عادل محمود عبد الحافظ -٧

، بحث منشور، مجلة بحوث التربية "األداء المهاري والرقمي في رمي الرمح
الرياضية للبنين بالزقازيق، ، كلية التربية ١٨، ١٧، العدد ٩الرياضية، مجلد 
 .م١٩٩١جامعة الزقازيق، 

أساسيات التدريس والتكوين المهني للمعلم، :  عبد السالم مصطفى عبد السالم -٨
 .م٢٠٠٠دار الفكر العربي، القاهرة، 

تأثير استخدام أنماط مختلفة ألسلوب التطبيق بتوجيه : "عثمان مصطفى عثمان -٩
، بحث منشور، "ساسية في الكرة الطائرةاألقران على تعلم بعض المهارات األ

 .٢٠٠١، عدد نصف سنوي، سبتمبر وديسمبر، ١٣مجلة علوم الرياضة، مجلد 
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طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، منشأة : عفاف عبد الكريم -١٠
 .م١٩٨٩المعارف، اإلسكندرية، 

نشأة التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضية، م: عفاف عبد الكريم -١١
  .م١٩٩٠المعارف، اإلسكندرية، 

تأثير استخدام األسلوب التبادلي في تعليم المهارات : "محسن حسيب السيد  -١٢
، بحث "األساسية على الممارسة الفعلية لناشئ رياضة الهوكي بمحافظة الشرقية

، كلية التربية الرياضية ٢، العدد ١٨منشور، مجلة الرياضة علوم وفنون، المجلد 
 .م٢٠٠٣امعة حلوان، يناير، للبنات، ج

تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم :  محمد سعد زغلول، مصطفى السايح محمد -١٣
 .م٢٠٠٣التربية الرياضية، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

، ١، ط"ديناميكية تدريس التربية الرياضية: "محمود عبد الحليم عبد الكريم  -١٤
 .م٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 

تأثير استخدام أسلوب التدريس المركب على بعض : مرفت سمير حسن -١٥
المتغيرات المعرفية والمهارية في رياضة الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة الثانية 

  م٢٠٠٦من التعليم األساسي، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية
يس في التربية دراسات مقارنة لتأثير بعض أساليب التدر: "مرفت على خفاجة -١٦

، بحث "البدنية على مستوى أداء بعض المهارات الحركية بالمرحلة اإلعدادية
، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة ١٣منشور، مجلة نظريات وتطبيقات العدد 

 .م١٩٩٢اإلسكندرية، 
تأثير بعض أساليب التدريس المطورة على تعلم بعض : "ناهد خيري عبد اهللا -١٧

 بالجزء التعليمي بدرس التربية الرياضية لتحسين أداء التلميذات مهارات الجمباز
، بحث منشور، مجلة علوم الرياضة، المجلد الرابع عشر، عدد "للمرحلة اإلعدادية

 .م٢٠٠٢نصف سنوي، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، مارس ويونيو، 
ألسلوب تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام ا: "نجوى محمد رمضان  -١٨

المتباين على تعلم بعض المهارات األسـاسية للبالية لدى طالبات كلية التربية 
، عدد نصف ٣الرياضية بطنطا، بحث منشور، مجلة علوم الرياضة، مجلد 

 . م٢٠٠١سنوي، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، سبتمبر، ديسمبر 
لتدريس المركب على فعالية استخدام أنماط مختلفة ألسلوب ا: هبه سعد محمد -١٩

، رسالة ماجستير غير "تعلم طالبات كلية التربية الرياضية لبعض مهارات كرة اليد
 .م٢٠٠٥منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، 
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