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 جمٌع االفكار و المعلومات العلمٌة المذكوره هً مسؤولٌة كاتبها ، دون اي مسؤلٌة علً جهة النشر .            

 
 

 

 ٔارمبٌز ئطزخذاو ثزَبيظ نهزطٕو انًزؾزكخ عهٗ رعهى ٛصرب "

 " نهًزأخزٍٚ عمهٛب. ؽزق انظجبؽخ ثعغ يٓبراد  

 

  عهٙ دمحم ؽظٍ دمحمكزٕر/ د

 8460 – 1110/   108انززلٛى انذٔنٙ نهجؾش  :                    سكزٚب اؽًذ انظٛذكزٕر/ د
 

 أوالً : الممدمة ومشكلة البحث 
تعد ممثرسة تِنشطة تلرٌثضٌة ضرورة ملحة لتحمٌك تلصحة تلبدنٌة وتلنفسٌة لّطفثل   

تلمعثلٌن , فثلرٌثضة ٌمكنهث تحسٌن تلموة , تلتحمل ، تللٌثلة تلدورٌة تلتنفسٌة , وتعزٌز تْنجثز , ومع 
ِطفثل ذوى زٌثدة تٔهتمثم بثلممثرسة تلرٌثضٌة فإنه من تلمهم للمؤهل تلبدنً وتلمدرج وعثبٕت ت

تلتأخر تلعملى وضع مرشد لكٌفٌة تلممثرسة تَمنة للرٌثضة وتستحدتث طرق تلتأهٌل وتلتدرٌج تلتً 
تتنثسج معهم وتنمى مستوتهم تلبدنً ،تلحركً وتلمهثرى فى تلنشثط تلرٌثضً تلتخصصً. 

(26(،)28       ) 
 

نطثق تلمعرفة وتلثورة وٌعتبر تلتمدم تلسرٌع تلذي ٌوتجه مجثٔت تلعلم تلمختلفة وتتسثع 
تلمعلومثتٌة من تِمور تلتى تجعل من تلضروري تطبٌك تلفكر وتِسثلٌج تلعلمٌة فً كثفة تلمجثٔت 
، ونظرت ِن تلتعلم من أهم تلوسثبل تلتى تلعج دورت هثمث فً تمدم تلشعوج ومث له من آثثر إٌجثبٌة 

ج ومنثهج تلتعلم لموتكبة هذت تلعصر . ) على هذت تلتمدم وتلوسٌلة إلى ذلن هو تطوٌر وتحدٌث أسثلٌ
9  :4  ) 

 
وأصبح تلتحدٌث تلتكنولوجً فً تلمجتمع ٌستلزم تؽٌٌرتً فً شكل تلمجتمع تلعصري ، 

وتلنهوض به وموتجهة مشكٕته وتلحد منهث ، وتلوصول إلى تلنمو تلحضثري من خٕل موتكبة 
ط بٌن نظرٌثت تلعلم وتطبٌمثته ، وتوظٌؾ تلتؽٌٌرتت تلتكنولوجٌة تلمستمرة ، وذلن من خٕل تلترتب

ذلن لخدمة تلمجتمع مع جعل تلمنهج هو أسثس توظٌؾ تِدوتت تلتكنولوجٌة لموتجهة تلتطورتت 
 ( . 6 - 5:  9تلحدٌثة فً تلمعرفة تْنسثنٌة ) 

وتهـتم تكنولوجٌث تلتعلـٌم عند تمدٌمهث للمثدة تلتـعلٌمٌـة أن تكون فً صورة مثٌرة ٌتفثعل 
تلمتعلم فً تلمولؾ تلتعلٌمً ، حٌث ٌنتج عنهث تستجثبثت مرؼوبة ، وحتى ٌتم ذلن هنثن تلعدٌد  معهث

من تلعملٌثت تلدتخلٌة تلتً تتم فـً عمـل تلمتعلم فتحـدث تلتؽٌرتت تلسـلوكٌة فـً تٔتجثه تلمرؼوج 
 (  41:  3) تلتعلم ( .  -تلتفكٌر  -تلتذكر وتلنسٌثن  -تْدرتن  -فٌه وتتمثل فً ) تٔنتبثه 
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تلمرتجع و تلكثٌر من تِبحثث فً تِنشطة تلرٌثضٌة تلى أهمٌة تلعٕلة بٌن فثعلٌة تلتدرٌس ، وتشٌر 

ووسثبل تكنولوجٌث تلتعلٌم ، ممث ٌؤدي إلى تٔرتمثء بمستوى تلعملٌة تلتعلٌمٌة ، وٌمكن توضٌح أهمٌة 

 تكنولوجٌث تلتعلٌم فً مجثل تعلم أنشطة تلتربٌة تلرٌثضٌة فً تلنمثط تَتٌة :

 
جثذبٌة تلتدرٌس ، وفثعلٌته فً تستثثرة وبعث  -

 تلنشثط فً تلمتعلم .

تلتأثٌر فً تٔتجثهثت تلسلوكٌة ،  -

 وتلمفثهٌم تلعلمٌة وتٔجتمثعٌة للمتعلم .

 تلتحلٌل تلحركً . -   وسٌلة للممثرنة . -

 أدتء تلمهثرة بصورة موحدة . -   بنثء وتطور تلتصور تلحركً . -

 تلتملٌل من أخطثء أدتء تلنموذج . -   تلعٌوج تللفظٌة .تلتملٌل من  -

 بمثء أثر تلتعلٌم وتوفٌر تلولت . - ٌمكن تلتدرٌس ِعدتد كبٌرة من تلمتعلمٌن . -

 فثعلٌة تلتدرٌس . -  مرتعثة تلفروق تلفردٌة بٌن تلمتعلمٌن . -

 تٔهتمثم بثلتعلم تلفردي . -  تكوٌن بٌبة تعلٌمٌة منثسبة . -

 تعدد مصثدر تلمعرفة . -  تعمل على تحمٌك مبدأ تلسرعة . -

 (15  :24 – 25) 

وتلصورة تلمتحركة لهث تأثٌرهث تٌْجثبً أكثر من تلصورة تلثثبتة ، حٌث تتضمن عثمل 
تلتشوٌك خثصة فً مفردتت ومهثرتت تِنشطة تلخثصة بثلتربٌة تلرٌثضٌة ، ولد ٌكون هنثن رسومثً 

متحركة ، وتلحركة لهث عٕلة وثٌمة تربط بٌن تلنص وتلصورة ، ؤ نؽفل أن متحركة أو صورتً 
 ( . 145:  22تلحركة تزٌد من عملٌة تلتفثعل بٌن تلمتعلم وتلبرنثمج أو تلمثدة تلمرتد تعلمهث ) 

فثلرسوم تلمتحركة إحدى وسثبل تكنولوجٌث تلتعلٌم تلتى إستخدمهث تلمعلم نموذجثً لمجثل 
ة حٌث إنتمل تلتركٌز من تلطرق تلتملٌدٌة للتعلٌم إلى تلتركٌز على عملٌثت تْتصثل تكنولوجٌث تلتربٌ

بثلرسوم تلمتحركة من خٕل أنظمة حدٌثة مثل تلكمبٌوتر حٌث تمدم للمتعلم تلمعلومة من خٕل 
تلبرتمج تلمتكثملة بثلرسوم تلمتكثملة تلمتحركة بأزهى تِلوتن وتلحركثت وتلمؤثرتت تلصوتٌة وهذت 

طٕلثً ممث تشٌر إلٌه تلدرتسثت تلسثبمة من إلبثل تلمبتدبٌن تلمتزتٌد على تلبرتمج تلتى تحتوى على إن
تلرسوم تلمتحركة حٌث تصل تلنسبة من إلبثل تلمبتدبٌن تلمتزتٌد على تلبرتمج تلتى تحتوى على 

 (52:  20( )41:  18% ممث ٌؤكد أهمٌتهث فى تلعملٌة تلتعلٌمٌة )95.7تلرسوم تلمتحركة إلى 
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كمث تعتبر تلرسوم تلمتحركة من تطبٌمثت تلوسثبل تلتعلٌمٌة تلمتعددة تلتى تزٌد من تحسٌن 
تلدتفعٌة ، وإتجثهثت تلتعلم بصورة فعثلة ، وتملل تلولت تلذى نحتثج للتعلم ، وكلمة رسوم متحركة 

كل سرٌع تعنى جعل تلعٌن تستمبل تلعدٌد من تلصور تلسثكنة فى آن وتحد معثً إذت مثعرضت بش
متوتصل فى وجود درجة كثفٌة من تلضوء ، فهى تعطى حٌثة وتضحة لرسم بٌثنى ٌتمدم بسلسلة من 

تلصور تتؽٌر عبر تلولت ، وهذ تلتصور تلبصرى تلمتحرن ٌشبه تسلسل فٌدٌو مث عدت أن تلفنثن 
 (15:  7تحرن )ٌخلك تلرسوم تلبٌثنٌة بإستخدتم تلكمبٌوتر أو سلسلة تلٌدوٌة عن فٌلم ِشٌثء حمٌمٌة ت

وتلعج تلرسوم تلمتحركة دورتً هثمثً فى تلعلمٌة تلتعلٌمٌة حٌث أنهث تزٌد من فثعلٌة تطبٌمثت 
 (167:  25تلوسثبل تلتعلٌمٌة وكذلن تزٌد من دتفعٌة تلتعلم .)

بثٔضثفه تلى أن تلرسوم تلمتحركة تعطى عثلمثً سحرٌثً من تلخٌثل تلممتع ٌعٌشة تلطفل 
طفة وأحثسٌسة ومشثعرة حٌث ٌتممص شخصٌثت محببة لدٌه بإستخدتم بصفة خثصة بكل عوت

 (  25:  6تكنولوجٌث متمدمة فى تلتصوٌر . ) 
وتلسبثحة أحد أنوتع تلرٌثضثت تلمثبٌة تلتى تستؽل تلوسط تلمثبى كوسٌلة لتحرٌن تلجسم 

ؽرض تلبشرى خٕله عن طرٌك كٕ من تلحركثت تلذرتعٌن وتلرجلٌن وتلجذع بؽرض تْرتمثء ب
تْرتمثء بكفثءة تْنسثن فى جوتنج مختلفة من تلنثحٌة تلبدنٌة وتلمهثرٌة وتلنفسٌة وتْجتمثعٌة 

 ( 7:  1وتلعملٌة . ) 
كمث تعتبرتلسبثحة هى إحدى تلفعثلٌثت تلرٌثضٌة تلتى تنفرد بحثلة خثصة عن بمٌة تْلعثج 

نثثثً وفى مختلؾ تِعمثر ، تلرٌثضٌة ، من حٌث إمكثنٌة ممثرستهث من لبل تلجنسٌن ذكورتً وإ
ورٌثضة تلسبثحة ومث تشمله من ألعثج متعددة مث هى إٔ من تلنشثطثت تلرٌثضٌة تلكثٌرة وتلتى 

 ( 9:  11ترمى إلى تربٌة تلجٌل تلجدٌد تربٌة متزنة متعددة تلجوتنج . ) 
، وفً وتلسبثحة من أكثر تِنشطة تلرٌثضٌة وتلتروٌحٌة تلتً ٌنجذج إلٌهث تلمعثق ذهنٌث  

نفس تلولت ٌعتمد تِدتء فٌهث على محثولة تٔستخدتم تِمثل لّسس وتلموتنٌن تلعلمٌة أثنثء تِدتء 
 .(  27تلمهثرى. )

وتشٌر تلمنظمة تِمرٌكٌة للصحة وتلتربٌة تلرٌثضٌة وتلتروٌح أن تلسبثحة تعد ضمن 
ٌع تلمعثلٌن ذهنٌث، وإن تلمشثركة تِنشطة تلبدنٌة تلهثمة تلتً لهث فثبدة كبرى فً ممثبلة تحتٌثجثت جم

فً تلنشثط ٌعطً تلخبرتت تلنثجحة تلتً تمهد للتمدم وتلحصول على تلثمة بثلنفس وتوفر عثمل 
 (13تلتعثون وتلمنثفسة وتلمرح وتلتروٌح . )

ومفهوم تلتثخر تلعملى ٌشٌر تلى مجثٔت ثٕثه تولهث تلمجثل تلسٌكولوجى و و تلثثنى 
 (152: 4مى تربوى و ٌعنى وجود تثثٌر سلبى على تٔدتء تلتعلٌمى للطفل. )تجتمثعى و تلثثلث تعلٌ

ؤبد أن ترتعى  برتمج تلعٕج و تلتثهٌل تلبدنى و تلبرتمج تلتعلٌمٌه عدم تلمدره على تلفهم  
 (156: 4و تٔستٌعثج وتلتعلم طبمث للمعدٔت تلطبٌعٌه )

د جٌد تى تنه ٌتعلم من خٕل تلرؤٌه ٔ ومن تلخصثبص تلتعلٌمٌه لذوى تلتثخر تلعملى تنه ممل
 (124: 5تلسمثع )
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ونظرت لطبٌعة تلعمل تلذي ٌموم به تلبثحثثن فً مجثل تأهٌل وتدرٌج تلسبثحٌن تلمتثخرٌن 
عملٌث  فمد ٔحظ تلبثحثثن بطء وصعوبة لدى تلسبثحٌن تلمتثخرٌن عملٌث فى تعلم وتتمثن بعض 

مثبمة على تلشرح وتلنموذج وتصحٌح تِخطثء نظرتً لعدم مهثرتت طرق تلسبثحه بثلطرق تلتملٌدٌة تل
وجود عنصر تشوٌك ٌسثعد فى جذج تْنتبثه وٌسثعدهم فى عملٌة تلفهم وتْستٌعثج للوتجبثت 

تلحركٌة تلمطلوج تنفٌذهث حتى ٌستطٌع تلتمدم بثلمهثرتت تلمختلفة لطرق تلسبثحة تِمر تلذى دفع  
ستخدتم تلرسوم تلمتحركه كوسٌله حدٌثه ومشوله لهذه تلفبه تلبثحثثن لتصمٌم برنثمج لثبم على إ

 للمسثعده فى تعلم وتتمثن مهثرتت طرق تلسبثحة . 
 

 هدؾ البحث
تلتعرؾ  على تثثٌر تستخدتم برنثمج للرسوم تلمتحركة على تعلم وتتمثن بعض مهثرتت طرق 

 تلسبثحة للمتأخرٌن عملٌث
 فروض البحث

 توجد فروق ذتت دٔلة إحصثبٌة بٌن تلمٌثس تلمبلى وتلبٌنى لعٌنة تلبحث تلتجرٌبٌة ولصثلح تلمٌثس تلبٌنى  -

 توجد فروق ذتت دٔلة إحصثبٌة بٌن تلمٌثس تلبٌنى وتلبعدى لعٌنة تلبحث تلتجرٌبٌة ولصثلح تلمٌثس تلبعدى -

 لبحث تلتجرٌبٌة ولصثلح تلمٌثس تلبعدىتوجد فروق ذتت دٔلة إحصثبٌة بٌن تلمٌثس تلمبلى وتلبعدى لعٌنة ت -

 مصطلحات البحث
هً سلسـلة من تْطثرتت تلثثبتة كل منهث ٌمثل لمطة ، وتعرض هذه تللمطثت الرسوم المتحركة :  

( إطثرتً / ثثنٌة ، ممث ٌوحً للمشثهد بثلحـركة ، وفـً برتمج تلوسثبـط تلمتعددة ٌمكـن  24بسرعة ) 
بوتسطة أدوتت تلرسـم بثلحثسـج تَلً ، وعـن طرٌك برتمج تلرسوم إنتثج تلرسوم تلمتحركة 

 302:  14تلمتحركة ٌتم تلتحكم فً تحرٌن هذه تلرسوم ، ونملهث من نمطة إلى أخرى على تلشثشة ) 
- 303 . ) 

 إجراءات البحث : 

 منهج البحث :

 إستخدم تلبثحثثن تلمنهج تلتجرٌبى بتصمٌم مجموعة تجرٌبٌة وتحدة وذلن لمنثسبته لطبٌعة تلبحث 

 مجاالت البحث 

 المجال المكانى :  -

 أجرٌت تلدرتسة بحمثم تلسبثحة تِولمبى بنثدى سموحه تلرٌثضى 

 المجال الزمنى :  -

  7/2016 / 7إلى  2016/  7/  5تم إجرتء تلمٌثسثت تلمبلٌة خٕل تلفترة من. 

  2016/   8/  17إلى  2016/  8/  15تم إجرتء تلمٌثسثت تلبٌنٌة خٕل تلفترة من. 
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  2016/  9/  15إلى  9/7/2016تم تنفٌذ تلتجربة خٕل تلفترة من. 

  2016/  9/  19إلى  2016/ 9/  17تم إجرتء تلمٌثسثت تلبعدٌة خٕل تلفترة من. 

 المجال البشرى :  -

 مجتمع البحث :
حث على تلسبثحٌن ذوى تٔحتٌثجثت تلخثصة تلمتأخرٌن عملٌثً بفرٌك ذوى تْحتٌثجثت تلخثصة أجرى تلب

 بنثدى سموحه تلرٌثضى 
 عٌنة البحث :

 70: 50سبثح من تلمتأخرٌن عملٌثً تلمثبلٌن للتعلم تترتوح نسبه ذكثبهم من  15عٌنة تلبحث مكونة من 
 ٌثضى %من فرٌك ذوى تٔحتٌثجثت تلخثصة بنثدى سموحه تلر

 
 
 

( التوصٌؾ االحصائى لبٌانات عٌنة البحث  فً المتؽٌرات األولٌةاألساسٌة لبل 1جدول )
 15التجربة       ن = 

 المتؽٌرات
 الدالالت اإلحصائٌة للتوصٌؾ

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراؾ 

 المعٌاري
معامل 

 التفلطح
معامل 

 االلتواء

 0.28 0.55- 1.16 16 15.73 السن  )سنة(

 0.09- 0.53- 5.40 164 163.13 الطول  )سم(

 0.25 0.59- 3.31 69 70.13 الوزن   )كجم(

 0.27- 1.50- 0.83 7 7.13 عدد سنوات الممارسة  )سنة(

( وتلخثص بتجثنس بٌثنثت عٌنة تلبحث فى تلمٌثسثت تٔولٌة تِسثسٌة أن 1ٌتضح من جدول )
( ممث ٌدل على أن تلمٌثسثت تلمستخلصة لرٌبة 0.28إلى  0.27-معثمٕت تٔلتوتء تترتوح مثبٌن )

. وتمترج جدت من تلصفر 3±من تْعتدتلٌة حٌث أن لٌم معثمل تٔلتوتء تْعتدتلٌة تترتوح مثبٌن  
( وهذت ٌعنى تن تذبذج تلمنحنى تٔعتدتلى ٌعتبر 0.53-إلى  1.50-كمث بلػ معثمل تلتفلطح مث بٌن )

ِعلى ؤ ِسفل ممث ٌؤكد تجثنس أفرتد مجموعة تلبحث فى  ممبؤ وفى تلمتوسط ولٌس متذبذبث
 تلمتؽٌرتت تِولٌة لبل تلتجربة  .
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( التوصٌؾ االحصائى لبٌانات عٌنة البحث األساسٌة فً)االختبارات المهارٌة 2جدول ) 
 15للسباحة(  لبل التجربة       ن = 

 االختبارات المهارٌة
 الدالالت اإلحصائٌة للتوصٌؾ

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراؾ 

 المعٌاري
معامل 

 التفلطح
معامل 

 االلتواء

 متر حرة   50  
 0.28 1.53- 3.54 73.32 73.67 زمن )ثانٌة(

 0.13 0.18 0.74 4 4.47 10درجة االداء /

 متر  ظهر 50  
 0.57 0.13- 0.10 2.17 2.18 زمن )دلٌمة(

 0.09- 0.67- 0.70 4 4.07 10درجة االداء /

 متر صدر 50  
 0.24 0.87- 0.11 2.34 2.36 زمن )دلٌمة(

 0.80 0.13- 0.64 3 3.53 10درجة االداء /

( وتلخثص بتجثنس بٌثنثت عٌنة تلبحث تِسثسٌة فى تٔختبثرتت تلمهثرٌة 2ٌتضح من جدول ) 
( ممث ٌدل على أن تلمٌثسثت 0.80إلى    0.09-للسبثحة أن معثمٕت تٔلتوتء تترتوح مثبٌن )

ج . وتمتر3±تلمستخلصة لرٌبة من تْعتدتلٌة حٌث أن لٌم معثمل تٔلتوتء تْعتدتلٌة تترتوح مثبٌن  
( وهذت ٌعنى تن تذبذج تلمنحنى 0.18إلى  1.53-جدت من تلصفر كمث بلػ معثمل تلتفلطح مث بٌن )

تٔعتدتلى ٌعتبر ممبؤ وفى تلمتوسط ولٌس متذبذبث ِعلى ؤ ِسفل ممث ٌؤكد تجثنس أفرتد 
 مجموعة تلبحث تِسثسٌة فى تٔختبثرتت تلمهثرٌة للسبثحة لبل تلتجربة  .

 التعلٌمى :تطبٌك البرنامج 
إلى  2016/  7/  9تم تنفٌذ تلبرنثمج تلتعلٌمى تلممترح بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة خٕل تلفترة من 

سبثح من تلمتأخرٌن عملٌثً من فرٌك ذوى  15على عٌنة تلبحث تلمكونة من  2016/  9/  15
 ة .( دلٌم60تٔحتٌثجثت تلخثصة بوتلع ثٕث وحدتت تسبوعٌة زمن تلوحدة تلتعلٌمٌة )
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 محتوى برنامج الرسوم المتحركة :

لثم تلبثحثثن بثلحصول على إسطوتنثت تعلٌمٌة لمهثرتت طرق تلسبثحة لٌد تلبحث وتلتدرٌبثت  -

تلخثصة بهث ، وتم تحلٌل تلحركة إلى كثدرتت عن طرٌك تمطٌع تلحركة إلى كثدرتت لكل جزء من 

 أجزتء تلمهثرة وكذلن تلتدرٌبثت تلتعلٌمٌة .

تْستعثنة بمجموعة من تلرسوم تلجرتفن وفمثً للتسلسل تلحركى لبعض تلمهثرتت تِسثسٌة تم  -

وتلتدرٌبثت تلتعلٌمٌة فى تلسبثحة وتم تحوٌله إلى لمطثت فٌدٌو فى شكل رسوم متحركة حتى ٌتمكن 

 من عرضهث على عٌنة تلبحث .

ة بحٌث ٌتم عرضهث على تم توزٌع تلرسوم تلمتحركة على وحدتت تلبرنثمج حسج تلهدؾ من تلوحد -
 عٌنة تلبحث فى تلجزء تلمخصص دتخل تلوحدة تلتعلٌمٌة وحسج تلهدؾ منهث  .

 المٌاسات المستخدمة فى البحث : 

 م صدر (50م ظهر ، 50م حره ، 50لٌثس زمن ) -

 تمٌٌم أدتء  لطرق تلسبثحة تلثٕثة ) حره ، صدر ، ظهر( -
 عرض ومنالشة النتائج :

 سباحة حرةمتر 50عرض نتائج مسافه  -

( بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة ANOVA( تحلٌل التباٌن )3جدول )
 متر حرة 50البحث التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المتؽٌرات
مصدر 
 التباٌن

درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ؾ
مستوى 
 المعنوٌة

 الداللة

سباحة  
متر  50

 حرة

زمن االداء 
 )ثانٌة(

بٌن 
 المٌاسات

 دال 0.000 *102.535 573.444 1146.889 2

داخل 
 المٌاسات

42 234.892 5.593 
   

 1381.781 44 المجموع
    

ء درجة االدا
 (10)درجة/

بٌن 
 المٌاسات

 دال 0.000 *28.792 15.356 30.711 2

داخل 
 المٌاسات

42 22.400 0.533 
   

 53.111 44 المجموع
    

 3.22=  0.05*معنوى عند مستوى 
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( بٌن تلمٌثسثت ANOVA( وتلخثص بتحلٌل تلتبثٌن )1( وتلشكل تلبٌثنى )3ٌتضح من جدول )  
 متر حرة 50للمجموعة التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( 

(   ، متر حرة 50زمن ودرجة أداء  سباحة  تلثٕثة فً ) ، وجود فروق معنوٌة بٌن تلمٌثسثت 
( وهذه تلمٌمة أكبر من لٌمة )ؾ( تلجدولٌة 102.535تلى   28.792حٌث بلؽت لٌمة ؾ مث بٌن  )

زمن ، ولتحدٌد معنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( فً 0.05عند مستوى 
 LSDتم تستخدتم تختبثر تلل فرق معنوى  متر حرة 50ودرجة أداء  سباحة  

  
 (10درجة األداء )درجة/ زمن االداء )ثانٌة(

زمن ( تلمتوسط تلحسثبى للمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً 1شكل )
 متر حرة 50ودرجة أداء  سباحة  

( معنوٌة الفروق  بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة البحث 4جدول )
 LSDمتر حرة باستخدام اختبار الل فرق معنوى  50التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
االنجراؾ 

 المعٌارى
لٌمة  داللة الفروق بٌن المتوسطات

LSD بعدى بٌنى لبلى 

سباحة  
متر  50

 حرة

 زمن االداء )ثانٌة(

 3.541 73.673 لبلى
 

-
6.204* 

-
12.366* 

1.744 

 1.398 67.469 بٌنى
  

-6.162* 
 

 1.513 61.307 بعدى
    

درجة االداء 
 (10)درجة/

 0.743 4.467 لبلى
 

1.266* 2.000* 0.539 

 0.799 5.733 بٌنى
  

0.734* 
 

 0.640 6.467 بعدى
    

50

55

60

65

70

75

 بعدى بين   قبىل

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

 بعدى بين   قبىل
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( و تلخثص بمعنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 1( وتلشكل تلبٌثنى رلم )4ٌتضح من جدول )   
بثستخدتم متر حرة  50زمن ودرجة أداء  سباحة  )تلمبلً وتلبٌنً وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً 

 .LSDتختبثر تلل فرق معنوى 
 زمن ودرجة أداء تفوق تلمٌثس تلبٌنى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى  -

 زمن ودرجة أداء كمث تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى  -

 زمن ودرجة األداء و تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلبٌنى بشكل معنوى فى  -

لمبلى والبٌنى والبعدى( للمجموعة التجرٌبٌة ( نسبة الفروق %  بٌن المٌاسات الثالثة )ا5جدول )
 متر حرة 50فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
 نسبة الفروق % بٌن المٌاسات الثالثة

 بعدى بٌنى لبلى

سباحة  
متر  50

 حرة

 زمن االداء )ثانٌة(

 73.673 لبلى

 
-8.421% 

-
16.785% 

 67.469 بٌنى
  

-9.133% 

 61.307 بعدى
   

درجة األداء 
 (10)درجة/

 4.467 لبلى
 

28.341% 44.773% 

 5.733 بٌنى
  

12.803% 

 6.467 بعدى
( وتلخثص بنسبة تلفروق %  بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 1( وتلشكل تلبٌثنى رلم )5ٌتضح من جدول )   

 متر حرة 50ودرجة أداء  سباحة  زمن للمجموعة تلتجرٌبٌة فً )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( 
 % 28.341% تلى 8.421ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبٌنى  عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -
% تلى 16.785فى حٌن ترتوحت نسبة تحسن  تلمٌثس تلبعدى عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -

44.774 % 
% تلى 9.133كمث ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبعدى  عن تلمٌثس تلبٌنى مث بٌن  -

12.803.% 
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 متر ظهر 50عرض نتائج  سباحة   -

( بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة ANOVA( تحلٌل التباٌن )6جدول )
 متر ظهر 50البحث التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المتؽٌرات
مصدر 
 التباٌن

درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ؾ
مستوى 
 المعنوٌة

 الداللة

سباحة  
متر  50

 ظهر

 زمن االداء )دلٌمة(

بٌن 
 0.000 *53.948 0.395 0.790 2 المٌاسات

 دال

داخل 
 0.007 0.308 42 المٌاسات

  
 

 1.098 44 المجموع
   

 

داء درجة اال
 (10)درجة/

بٌن 
 0.000 *30.042 16.022 32.044 2 المٌاسات

 دال

داخل 
 0.533 22.400 42 المٌاسات

  
 

 54.444 44 المجموع
   

 
 3.22=  0.05*معنوى عند مستوى 

( بٌن تلمٌثسثت ANOVA( وتلخثص بتحلٌل تلتبثٌن )2( وتلشكل تلبٌثنى )6ٌتضح من جدول )
، متر ظهر 50للمجموعة التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( 

(   ، متر حرة 50أداء سباق سباحة   زمن ودرجةوجود فروق معنوٌة بٌن تلمٌثسثت  تلثٕثة فً )
( وهذه تلمٌمة أكبر من لٌمة )ؾ( تلجدولٌة 53.948تلى  30.042حٌث بلؽت لٌمة ؾ مث بٌن  )

زمن ، ولتحدٌد معنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( فً 0.05عند مستوى 
 LSDلل فرق معنوى تم تستخدتم تختبثر ت متر ظهر 50ودرجة أداء  سباحة  
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 (10درجة األداء )درجة/ زمن االداء )دلٌمة(

زمن ( تلمتوسط تلحسثبى للمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً 2شكل )
 متر ظهر 50ودرجة أداء سباق سباحة  

 
  

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2

2.05

2.1

2.15

2.2

 بعدى بين   قبىل

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

 بعدى بين   قبىل
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( معنوٌة الفروق  بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة البحث 7جدول )
 LSDمتر ظهرباستخدام اختبار الل فرق معنوى  50التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
االنجراؾ 

 المعٌارى
لٌمة  داللة الفروق بٌن المتوسطات

LSD بعدى بٌنى لبلى 

سباحة  
متر  50

 ظهر

 زمن االداء )دلٌمة(

 لبلى
2.179 0.105 

 

-
0.130* 

-
0.322* 0.063 

 بٌنى
2.049 0.057 

  

-
0.192* 

 0.088 1.857 بعدى 
    

درجة االداء 
 (10)درجة/

 0.704 4.067 لبلى
 

1.066* 2.066* 0.539 

 0.516 5.133 بٌنى
  

1.000* 
 0.915 6.133 بعدى 

( و تلخثص بمعنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 2( وتلشكل تلبٌثنى رلم )7ٌتضح من جدول )       
متر  50)تلمبلً وتلبٌنً وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً زمن ودرجة أدتء سبثق سبثحة  

 .LSDظهربثستخدتم تختبثر تلل فرق معنوى 
 تفوق تلمٌثس تلبٌنى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى زمن ودرجة أدتء  -

 كمث تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى زمن ودرجة أدتء  -

 تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلبٌنى بشكل معنوى فى زمن ودرجة تِدتء  -

 
)المبلى والبٌنى والبعدى( للمجموعة التجرٌبٌة ( نسبة الفروق %  بٌن المٌاسات الثالثة 8جدول )

 متر ظهر 50فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
 نسبة الفروق % بٌن المٌاسات الثالثة

 بعدى بٌنى لبلى

سباحة  
متر  50

 ظهر

 زمن االداء )دلٌمة(

 لبلى
2.179 

 

-5.966% 
-

14.777% 

 2.049 بٌنى
 

 
-9.370% 

 1.857 بعدى
 

  
درجة األداء 

 (10)درجة/
 4.067 لبلى

 
26.211% 50.799% 

 5.133 بٌنى
 

 
19.482% 
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 6.133 بعدى
 

  
( وتلخثص بنسبة تلفروق %  بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 2( وتلشكل تلبٌثنى رلم )8ٌتضح من جدول )

 متر ظهر. 50ودرجة أدتء  سبثحة  )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً زمن 
 % 26.211% تلى 5.966ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبٌنى  عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -

% تلى 14.777فى حٌن ترتوحت نسبة تحسن  تلمٌثس تلبعدى عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -

50.799 % 

% تلى 9.370كمث ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبعدى  عن تلمٌثس تلبٌنى مث بٌن  -

19.482.% 

 

 
 متر سباحة صدر50عرض نتائج   -

( بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة ANOVA( تحلٌل التباٌن )9جدول )
 متر صدر 50البحث التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المتؽٌرات
مصدر 
 التباٌن

درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ؾ
مستوى 
 المعنوٌة

 الداللة

سباحة  
متر  50

 صدر

 زمن االداء )دلٌمة(

بٌن 
 0.000 *66.113 0.303 0.607 2 المٌاسات

 دال

داخل 
 0.005 0.193 42 المٌاسات

  
 

 0.800 44 المجموع
   

 

داء درجة اال
 (10)درجة/

بٌن 
 0.000 *38.922 17.422 34.844 2 المٌاسات

 دال

داخل 
 0.448 18.800 42 المٌاسات

  
 

 53.644 44 المجموع
   

 
 3.22=  0.05*معنوى عند مستوى 

( بٌن تلمٌثسثت ANOVA( وتلخثص بتحلٌل تلتبثٌن )3( وتلشكل تلبٌثنى )9ٌتضح من جدول )  
 متر صدر 50للمجموعة التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( 

(   متر صدر 50ودرجة أداء سباق سباحة  زمن ، وجود فروق معنوٌة بٌن تلمٌثسثت  تلثٕثة فً )
( وهذه تلمٌمة أكبر من لٌمة )ؾ( تلجدولٌة 66.113تلى    38.922، حٌث بلؽت لٌمة ؾ مث بٌن  )
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زمن ، ولتحدٌد معنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( فً 0.05عند مستوى 
 LSDتم تختبثر تلل فرق معنوى تم تستخد متر صدر 50ودرجة أداء سباق سباحة  

 

  
 (10درجة األداء )درجة/ زمن االداء )دلٌمة(

زمن ( تلمتوسط تلحسثبى للمٌثسثت تلثٕثة )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً 3شكل )
 متر صدر 50ودرجة أداء  سباحة  

 
( معنوٌة الفروق  بٌن المٌاسات الثالثة )المبلً والبٌنً والبعدى( لمجموعة البحث 10جدول )

 LSDمتر صدر باستخدام اختبار الل فرق معنوى  50التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
االنجراؾ 

 المعٌارى
لٌمة  داللة الفروق بٌن المتوسطات

LSD بعدى بٌنى لبلى 

سباحة  
متر  50

 صدر

زمن السباق 
 )دلٌمة(

 لبلى
2.360 0.106 

 

-
0.123* 

-
0.284* 0.050 

 بٌنى
2.237 0.027 

  

-
0.161* 

 0.042 2.076 بعدى 
    

درجة االداء 
 (10)درجة/

 0.640 3.533 لبلى
 

1.334* 2.134* 0.493 

 0.640 4.867 بٌنى
  

0.800* 
 0.724 5.667 بعدى 

    

1.9

1.95

2

2.05

2.1

2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

 بعدى بين   قبىل

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

 بعدى بين   قبىل
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( و تلخثص بمعنوٌة تلفروق بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 3( وتلشكل تلبٌثنى رلم )10ٌتضح من جدول )   
بثستخدتم  متر صدر 50زمن ودرجة أداء سباحة  )تلمبلً وتلبٌنً وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً 

 .LSDتختبثر تلل فرق معنوى 
 زمن ودرجة أداء تفوق تلمٌثس تلبٌنى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى  -

 زمن ودرجة أداء كمث تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلمبلى بشكل معنوى فى  -

 زمن ودرجة األداءو تفوق تلمٌثس تلبعدى على تلمٌثس تلبٌنى بشكل معنوى فى  -

)المبلى والبٌنى والبعدى( للمجموعة ( نسبة الفروق %  بٌن المٌاسات الثالثة 11جدول )
 متر صدر 50التجرٌبٌة فً زمن ودرجة أداء  سباحة  

 المٌاسات المتؽٌرات
المتوسط 

 الحسابى
 نسبة الفروق % بٌن المٌاسات الثالثة

 بعدى بٌنى لبلى

سباحة  
متر  50

 صدر

 زمن االداء )دلٌمة(

 لبلى
2.360 

 
-5.212% 

-
12.034% 

 2.237 بٌنى
  

-7.197% 

 2.076 بعدى
   

درجة األداء 
 (10)درجة/

 3.533 لبلى
 

37.758% 60.402% 

 4.867 بٌنى
  

16.437% 

 5.667 بعدى
( وتلخثص بنسبة تلفروق %  بٌن تلمٌثسثت تلثٕثة 3( وتلشكل تلبٌثنى رلم )11ٌتضح من جدول )   

 متر صدر . 50ودرجة أدتء  سبثحة  )تلمبلى وتلبٌنى وتلبعدى( للمجموعة تلتجرٌبٌة فً زمن 
 % 37.758% تلى 5.212ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبٌنى  عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -

% تلى 12.034فى حٌن ترتوحت نسبة تحسن  تلمٌثس تلبعدى عن تلمٌثس تلمبلى  مث بٌن  -

60.402 % 

% تلى 7.197كمث ترتوحت نسبة تحسن تلمٌثس تلبعدى  عن تلمٌثس تلبٌنى مث بٌن  -

16.437.% 

 
 منالشة النتائج: -

( أن تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة  أثر تأثٌرتً إٌجثبٌثً  5،  4،  3ٌتضح من جدول ) 
م حرة حٌث ترتوحت نسج تلفروق بٌن تلمٌثس تلمبلى وتلبٌنى مث 50على تحسٌن زمن ومستوى أدتء 
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لمٌثس ( وبٌن ت44.772،  16.785( ، وبٌن تلمٌثس تلمبلى وتلبعدى ) 28.340،  8.421بٌن ) 
 ( 21.803،  9.133تلبٌنى وتلبعدى ) 

( أن تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة  أثر تأثٌرتً  8،  7،  6كمث ٌتضح من جدول ) 
م ظهر حٌث ترتوحت نسج تلفروق بٌن تلمٌثس تلمبلى 50إٌجثبٌثً على تحسٌن زمن ومستوى أدتء 

( وبٌن 50.799،  14.777ٌثس تلمبلى وتلبعدى ) ( ، وبٌن تلم26.211،  5.966وتلبٌنى مث بٌن ) 
 ( 19.482،  9.370تلمٌثس تلبٌنى وتلبعدى ) 
( أن تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة  أثر تأثٌرتً  11،  10،  9كمث ٌتضح من جدول ) 

لى م صدر حٌث ترتوحت نسج تلفروق بٌن تلمٌثس تلمب50إٌجثبٌثً على تحسٌن زمن ومستوى أدتء 
( وبٌن 60.402،  12.034( ، وبٌن تلمٌثس تلمبلى وتلبعدى ) 37.758،  5.212وتلبٌنى مث بٌن )

 ( 16.437،  7.197تلمٌثس تلبٌنى وتلبعدى )
وجمٌع تلنتثبج تلسثبمة تشٌر أن إستخدتم تلرسوم تلمتحركة كثن له تأثٌر إٌجثبى فى تعلم وتحسن تٔدتء 

هر ، تلصدر( وٌرجع تلبثحثثن ذلن إلى تلدور تلكبٌر تلذى تموم به لطرق تلسبثحة تلثٕثة )تلحرة ، تلظ
تلرسوم تلمتحركة فى تدعٌم  تلشعور بثلطمأنٌنٌة وبثلتثلى تملٌل درجة تلخوؾ من تلمثء للتعلٌم، وزٌثدة 

 تلثمة بثلنفس ، ممث ٌسثهم فى تْسرتع من تلعملٌة تلتعلٌمٌة وتنمٌه مهثرتتهم بثٔدتء
( عن وجود تأثٌر إٌجثبً 2013تسفرت علٌه نتثبج درتسة مرٌهثن دمحم أحمد ) مع مثوتتفك هذه تلنتثبج 

نتٌجة تستخدتم برنثمج تلرسوم تلمتحركة للمجموعة تلتجرٌبٌة عند تعلم مرتحل تٔدتء لمهثرتت تلمرحلة 
تلمفز من تٔولً تلتعلٌمٌة ) تلتعود على تلمثء و إزتلة عثمل تلخوؾ, تلتنفس تلصحٌح و تفتٌح تلعٌنٌن , 

منثطك مختلفة تٔرتفثع , تلولوؾ فً تلمثء تلعمٌك , تلطفو تٔمثمى و تلخلفً و كٌفٌة تلولوؾ منهمث (      
 (21وسبثحتً تلزحؾ على تلبطن ، وتلزحؾ على تلظهر .)

( أن إستخدتم تلصور تلمتحركة للمهثرة ٌسثعد فى تلتؽلج على  2004حٌث ٌؤكد دمحم على تلمط )
 (49:  17ن تلمبتدبٌن)تلخوؾ للسبثحٌ

( أن تلتنوع وحسن إستخدتم تلرسوم تلمتحركة 2016وٌؤكد ذلن أٌضثً نتثبج  درتسة  ٌوسؾ حسٌن )
فى درس تلسبثحة سثهم إلى حد كبٌر فى لدرة تلمتعلمٌن على سرعة تلتعلم حٌث تدى إلى تلشعور 

نتبثه تلمتعلمٌن وبثلتثلى سرعة بثلطمأنٌنة وتملٌل درجة تلخوؾ من تلمثء وزٌثدة تلثمة بثلنفس وجذج إ
تعلم وإتمثن تلمهثرتت وزٌثدة تلتحصٌل تلمعرفى حٌث أنه كلمث زتدت وتوتفرت تلمعلومثت تلكثفٌة عن 
تلمهثرة أدى ذلن إلى تفهم تجزتء تلمهثرة لبل تأدٌتهث ممث ٌجعلهم ٌؤدون تلمهثرة بأفضل صورة وتملٌل 

 (94: 24تِخطثء أثنثء تِدتء )
( ومث توصلت إلٌه فثطمه عبدتلهثدى ولٌلى على 2007ع مث أوصى به بهجت أبوطثمع )وهذت ٌتفك م

 (10( )2( بضرورة تنمٌة تلثمة بثلنفس لمث لهث من عٕلة إٌجثبٌة بتعلم مهثرتت تلسبثحة. )1990)
( أن تلبرنثمج تلتعلٌى بإستخدتم تلوسثبط تلمتعدد ) تلنص ،  2015وتؤكد درتسة دمحم محمود عسكر )

رتفن  ، تلرسوم تلمتحركة ، تلفٌدٌو ( كثن له تأثٌرتً إٌجثبٌثً على تعلم جوتنج سبثحة تلظهر للمبتدبٌن تلج
(.19 ) 
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(على ضرورة إستخدتم تلوسثبل تلتعلٌمٌة تلحدٌثة تلمنثسبة 2007وفى هذت ٌشٌر بهجت أبوطثمع )
 (2وتلتى تسثعد فى سرعة تعلم وإتمثن وزٌثدة فثعلٌة درس تلسبثحة . )

( أن تلتنوع فى إستخدتم تلوسثبل ٌسثهم بشكل فعثل فى تعلم مهثرتت 1997تؤكد وفٌمة سثلم ) كمث
 (192:  23تلسبثحة .)

ؤ تتولؾ أهمٌة إستخدتم تلرسوم تلمتحركة على نشثط محدد ؤ فبة محدده حٌث ٌؤكد نتثبج تلدرتسة 
تلمتحركة للعدٌد من تِنشطة  تلحثلٌة مث أشثرة إلٌه نتثبج  معظم تِبحثث تلتى إستخدمت تلرسوم

تلرٌثضٌة وتلتى تجرٌت على فبثت مختلفة )من ذوى تْعثلة وكذلن تِسوٌثء ( ولمختلؾ تِعمثر 
( تلتى تشٌر أن تلبرنثمج تلتعلٌمى تلممترح بثستخدتم 2014ومنهث  درتسة مثجد عبدتلحمٌد مصرى )

رمى تلرمح  -عثج تلموى )عدو تلحوتجزتلرسوم تلمتحركة له تأثٌرتً إٌجثبٌثً على تعلم مهثرتت أل
تلوثج تلطوٌل بثلزتنة ( لّطفثل ضعثؾ تلسمع ، ممث ٌدل على فثعلٌة تلبرنثمج وتأثٌرة ،  –لّطفثل 

(  تلتى تؤكد تلبرنثمج تلتعلٌمً تلمعد بتمنٌة تلرسوم تلمتحركة كثن 2014ودرتسة على خلٌؾ على )
تلضربة تِمثمٌة تِرضٌة تلمستمٌمه فً تلتنس ٔطفثل  أكثر تأثٌرت على تلتصور تلحركً وتعلم مهثرة

تلمجموعه تلتجرٌبٌه عن تلطرٌمة تلتملٌدٌة، كمث سثهم فً توفٌر تلولت وتلجهد ممث ٌدل على فثعلٌة 
( تؤكد أن إستخدتم تلبرنثمج 2013تلبرنثمج تلممترح ، وكذلن درتسة دمحم عبدتلفثضل تلمؽثورى )

 لرسوم تلمتحركة ثٕثٌة تِبعثد ذو تأثٌر فعثل فى تعلم تِدتء تلمهثرىتلممترح بإستخدتم ت تلتعلٌمى
فى تلكرة  وتلتحصٌل تلمعرفى كمث أنه أثرعلى إتجثهثتهم نحو تعلمهم لمهثرة تْرسثل تلموتجه من أسفل

 ( 16( )8( )12) . تلطثبرة لدى تلمجموعة تلتجربٌة أكثر من تلمجموعة تلضثبطة
تلنتثبج تلسثبمة تلحثجة إلى ضرورة تْهتمثم ببرتمج تلسبثحة لٌس  ٌتضح من خٕل عرض ومنثلشة

فمط للمتأخرٌن عملٌثً ولكن برتمج تِسوٌثء أٌضثً من خٕل تطوٌرهث وتدعٌمهث بثلوسثبل تلتعلٌمٌة 
وتلتدرٌبٌة تلحدٌثة وخثصة تلرسوم تلمتحركة تِمر تلذى ٌعمل على زٌثدة عثمل تلتشوٌك وتسهٌل 

إستٌعثبهث ممث ٌنعكس على تنمٌة تلن تلمهثرتت بصورة كبٌرة وٌسثهم فى تطوٌر تلمهثرة وفهمهث و
 مستوى تِدتء وتلمستوى تلزمنى لطرق تلسبثحة تلمختلفة . 

 اإلستنتاجات :
م حره 50. تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة أثر تثثٌرتً إٌجثبٌثً على زمن ومستوى أدتء 1

 ( 102.535،  28.792حٌث بلؽت لٌمة ؾ تلمحسوبة  فى تلمٌثسثت تلثٕثة مث بٌن )
م 50. تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة أثر تثثٌرتً إٌجثبٌثً على زمن ومستوى أدتء 2

 (53.948،  30.042ظهرحٌث بلؽت لٌمة ؾ تلمحسوبة  فى تلمٌثسثت تلثٕثة مث بٌن )
م 50. تلبرنثمج تلتعلٌمى بإستخدتم تلرسوم تلمتحركة أثر تثثٌرتً إٌجثبٌثً على زمن ومستوى أدتء 3

 (66.113،  38.922صدرحٌث بلؽت لٌمة ؾ تلمحسوبة  فى تلمٌثسثت تلثٕثة مث بٌن )
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 التوصٌات : 
. ضرورة تْستعثنة بثلرسوم تلمتحركة فى تعلم وتتمثن تلسبثحة وبصفة خثصة للمتأخرٌن عملٌثً وذلن 1

لمث له من تأثٌر كبٌر فى تلشعور بثلطمأنٌنة ، وزٌثدة تلدتفعٌة وتلثمة بثلنفس وبثلتثلى سرعة تعلم وإتمثن 
 مهثرتت تلسبثحة تلمختلفة .

دٌثة تلمنثسبة وتلتى تسثعد فى زٌثدة فثعلٌة تعلٌم و تدرٌج . ضرورة إستخدتم تلوسثبل تلتعلٌمٌة تلح2
 ً  تلسبثحة وخثصة للمتأخرٌن عملٌث

. إجرتء تلدرتسثت تلمشثبه على فبثت عمرٌة مختلفة للمتأخرٌن عملٌثً وبثلى فبثت ذوى تٔحتٌثجثت 3
تت وطرق تلخثصه وذلن لمعرفة وتأكٌد أثر إستخدتم تلرسوم تلمتحركة فى سرعة تعلم وإتمثن مهثر

 تلسبثحة تلمختلفة 
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