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 ملخص

حركدددد لددد   -أثدددر ال ةراددد  الراىعددد   مددد  ا ةادددرا  ا  را  الحدددسعدددرل  مددد  هددد هذ هدددرا ال را ددد  ال       
السباحاؽ الط ق ااؽ لمحصؾل  م  رخص  ا نقاذ الطائد اؽ اركز إ د ا  اليادا ا  الشدبا،ا ت وتتؾندذ  اظدذ 

( طالبًا اؽ الظمب  الراغباؽ هد ال ق م لمحصؾر  م  رخص  ا نقداذ الطدائد ادؽ اركدز إ د ا  31ال را   اؽ )
ياددا ا  الشددبا،ا  وال العدد  لددؾزارة الرياادد  والشددباي اتر نادد ت حاددث تددؼ اىددراي ال را دد  هددد اسددب  كمادد   مددؾم ال

-الريااد  ىااعد  اةتد ت حاددث ا د ب م الباحدث الطددظتج يدب  ال  ريبددت وتددؼ تظبادر اخ بدارا  ا  را  الحددس
ائا  ،داؽ الياا داؽ القبمدد وىدؾ  هدروذ ذا   ةلد  إحصدحركدد لمطسداه  والدزاؽت حادث أعتدر  ن دائج ال را د  

)الشد ة(  والبع ي ولصال  اليااس البع يت وبطس ؾ  خظأ اةحساس الحركد لالزاؽ والطساه  وال تد  الطد ر 
حركد لع  تقد اؼ ال ةراد  الراىعد  قد  أادب  اقد  لد   -ل   اهرا   اظ  ال را  ت حاث ان خظا ا  را  الحس

ذ غار  ال  احصائاًا لمط ؾ ظا  الحسا،ا  لسباح  الزحد   مد  هرو  اهرا   اظ  ال را  ت كطا أعتر  الظ ائج
( وىدداي الط ؾ ددح الحسددا،د ل  ددباح  الزحدد  1.63( وبددانحرال ااادداري ،مدد  )34.12م )32الددبظؽ لطسدداه  
(ت وقدد  أوادد  الباحددث لا دد ب ام أ ددالا  ال ةرادد  1.11( وبددانحرال ااادداري ،مدد )3.13م )111 مد  الددبظؽ 

 الحركد لطا لتا اؽ أهطا  هد ا ن از.-ا  را  الحس الراىع  و ا تا اع أ الا 
 الحركدت ال ةرا  الراىع ت ا نقاذ الطائد.-: ا  را  الحسالكمسات السفتاحية

 
Abstract 

      This study aimed at identifying the impact of feedback on the variables of sensory-motor 

perception among the swimmers applying for the license of water rescue from the Center of 

Youth Leadership Preparation. The study sample consisted of (20) students of those willing to 

obtain the license of water rescue from the Center of preparing Youth Leadership belonging to 

the Jordanian Ministry of Youth and Sports. The researcher used the semi-experimental 

                                                 

 .لاحث (1)

https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/Ministry%20of%20Youth?nameEntity=Ministry%20of%20Youth&entityType=ministry
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approach in applying the sensory-motor perception tests for distance and time. The study 

results showed that there are statistically significant differences between the pre and post-

measurement in favor of the post-measurement as well as differences in the level of 

sensory-motor error regarding time, distance and perceived effort (intensity) among the 

study sample individuals, where the sensory-motor perception error reduced after providing 

the feedback to the study sample individuals. The results also showed that there are non-

statistically significant differences for the means of belly crawling swimming for 25 

meters with a mean of (27.15) and a standard deviation of (0.92), while the mean of belly 

crawling swimming for 100 meters was (2.12) and a standard deviation of (4.01). The 

researcher recommended of using the methods of feedback and integrating them with 

sensory-motor methods due to their positive impact on performance. 

Key words: sensory-motor perception, feedback, water rescue. 

 
 .وأهنية الدزاسة املكدمة

اشدددت   صدددرنا الحدددالد تظدددؾرًا كبادددرًا و دددريعًا هدددد يددد   ا ددداة  الحاددداةت وحغدددد ا دددال ال عمددداؼ  
وال  ري  الريااد ل ان  كبار اؽ الظ احا  وتراكؼ الببرا ت حاث ان هدرا الظ احدا  لدؼ تدأتد ولاد ة 

لحثادد  لمبدداحثاؽ والطب صدداؽ  الصدد ه  ،دد  ىدداي  ن ا دد  ال بظدداح العمطددد السددماؼت وال ددد ىدداي  كظ ددائج
افتدؾم ال ةراد  الراىعد  وهدؾ ادؽ هد ا ال ال ربا  الريااا ت واؽ هرا ال ؾان  ال د اه ؼ ،تا الباحثؾن 

اه طاادا  الطفاهاؼ ال ربؾي  الح يث  ال د عتر  هد الظصد  الثداند ادؽ القدرن العشدريؽت غادر أنتدا ةقدذ
الطصدظم  هدؾ: ن ندؾبر   وكدان أول ادؽ وادع هدرا كبارا اؽ ال ربدؾياؽ و مطداي الدظفس  مد  حد   دؾاي.

 (3111. )اال ت1615وايظرن  ام 
واه ؼ الباحثؾن والطب صاؽ هدد اووند  اتخادرة أاضدا لدالظؾاحد العقماد  نغدرًا تهطا تدا هدد الطسداهط  
واةرتقددداي لسدددر   تعمدددؼ الطتدددارا  الرياادددا  هطتطدددا واددد  الا ددد  الددد  ااددد ا  لمصدددفا  الب ناددد  والبظاددد  

طا  القؾيددد  هدددا ،ددد  ادددؽ الطؾىددده والطريددد  لتدددرا الصدددفا  الب ناددد  حادددث ادددأتد  ور العقددد  الدددري ابددد م ال سددد
( لدأن ال فدؾذ الرياادد ة Shimon ت1663الا   لمؾاؾل ال  تحقار اته ال. وهرا اا أيدار الاد  )

ادؽ قد راتتؼ  ي ؾق   م  ا   ا  فا ة الا باؽ اؽ ق راتتؼ العقما   م  نحؾ ة اقد  أهطاد   دؽ اة د فا ة
الب نادد ت وان القدد را  العقمادد  هددد ال ددد تسددا    مدد  تعبالدد  قدد راتتؼ ولطدداذ طاقدداتتؼ لمؾاددؾل الدد  أهضدد  

حركددد ذو اهطادددد  كبددر  هددد ا دددداة  الحاددددداة الطب مفدددد  نغددرًا لدد ورا التددددام  –اع بددر ا  را  الحددس  الظ ددائج.
لحس حركد اي انه نشدا  إ راكدد وحركدد هدد ان واحد  لالظسب  ل طاع حركددددا  ال ؾاهرت وهرا اا اسط  لا

 لطعظ  اخر و د اةنسان هد الحددددال لطةثرا  حركادد  اؽ خال ا خاته الحسا . 
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حركددد  مدد  الع يدد  اددؽ العطماددا  الفسدداؾلؾىا  حاددث اشددار  –وت ؾقدد   طمادد  ا  را  الحددس 
لعضددا  واةوتددار والطفاادد  ( ان الطسدد يبا  الحسددا  الطؾىددؾ ة هددد ا1651ت) دداوي وا،ددؾ العددا

تقددؾم لسر ددال ايددارا   صددبا  حسددا  تحطدد  اعمؾاددا   ددؽ ادد   تقصددار العضددم  او تظؾيمتددا و ددؽ 
اد   تؾترهددا وارتبائتددا و دؽ أوادداو ال سددؼ وبددرلػ تسدا   هددرا الطعمؾاددا   مد   قدد  تقدد ير الظالدد  

تقانتا خدددددال واثظداي لإل را  الحركد اؽ خال تحكؼ ال تاز العصبد هد ا اي الحركا  الطك سب  وا
  طمادد  ال عددمؼ الحددركد وال  ري  الريددااد.

وت طاددز السددباح  لدداخ ال طباعدد  أ ائتددات كطددا أنتددا ت ظمدد  ا دد ب ام العقدد  لمدد خؾل هددد هددرا 
الؾ ددح ال  يدد  وال تادد  اعددهت ه ح ددا  إلددد حضددؾر الددرهؽ ،دد رىا  ا فاوتدد  لدد فتؼ كدد  حركدد  ، قدده 

 مد أ ائتا وبال دالد ت ظمد  ال ؾاهدر ال دام ،داؽ ال تدازيؽ العصدبد والعضدمد كاام  وا  اعا،تا والق رة 
وكرلػ ا  ب ام لعض الق را  العقما  ح   ي ؼ ا حسداس لداتىزاي التااد  الطكؾند  لمطتدارة وال ركادز 
 ماتدددا ورهدددع كفددداية ات اي الحركدددد وتظدددؾير زادددؽ ات ايت حادددث أن إ را  ا حسددداس لالطددداي اع بدددر 

ا طع ،اؽ ا  را  الحسد لالطاي و رى  الحرارةت واقاوا  الطايت وال تاد  ادع الؾ دح إحسا ا اركبا 
حادث أن ريااد  السدباح  ادؽ اتنشدظ  الطركبد  ال دد ت ظمد  قد را  الادا ادؽ ا  را  الحدس حركددت 
كطددا يددةثر أي خمدد  هددد أي احسدداس أو إ را  لعطدد  أي ىددزي اددؽ أىددزاي الطتددارة إلدد  هقدد ان السددبا  

 (.1661يةثر لصؾرا  مباه  مد ات اي)رات تلاتزان اطا 
( إلد  Proske and Gandevia ,2004( نقدا  دؽ )3111) وهدرا ادا أيدار الاد  اكظداي

أهطاددد  ا  را  الحدددس حركدددد لقدددؾة اةنيبدددات العضدددمد وال دددد تغتدددر هدددد تقماددد  اةخظددداي وتؾىادددده 
يدة ي ارتفداو القد رة  مد  وتصحا  الحرك  اثظاي تأ ي تا ادؽ حادث اةت داا أو الطسدار الحركددت كطدا 

ان كدددد  ادددؽ ال ةراددد  الراىعدددد  الددد حكؼ لالحركدددا  ال ااقددد  واةح فددددار لاتواددداو الحركاددد  السدددماط ت و 
حركددد تع بددران اددؽ العطماددا  العقمادد  الطتطدد  هددد حادداة السددبا  لطددا لتددا  ور هددد  –وا  را  الحددس 

 تظؾير قا،ما ه وا ائه الحركد.
أثددر ال ةرادد  الراىعدد   مدد  ا ةاددرا  ا  را  رل  مدد  واددؽ هظددا تتطددؽ اهطادد  البحددث هددد ال عدد

حركدددد لددد   السدددباحاؽ الط قددد ااؽ لمحصدددؾل  مددد  رخصددد  ا نقددداذ الطدددائد ادددؽ اركدددز إ ددد ا  -الحدددس
الياددا ا  الشددبا،ا  لطددا لتددا اددؽ  ور هددد نشددر الددؾ د وا  را  ،دداؽ السددباحاؽ الددراغباؽ هددد الحصددؾل 

لتدؼ الفراد  ةى اداز اخ بدارا  الرخصد  ل طادع   م  رخصد  ا نقداذ الطدائد وال دد ادؽ خالتدا ت دا 
 اس ؾياتتا. 
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 .مشكمة الدزاسة
حركدد ادؽ خدال الد عمؼت إة انظدا ناحد  -اثب ذ الع ي  اؽ البحؾث ااكانا  تظدؾير ا  را  الحدس 

اددؽ خددال تظددؾر أ ددالا  ال دد ري  واظدداهج وطددرذ ال دد ريس انتددا تةكدد   مدد  اددرورة ايددرا  الطدد عمؼ و ورة 
العطمادد  ال عماطادد  وال  ريبادد ت وحاددث ان ال ةرادد  الراىعدد  اددؽ اهددؼ اة ددباي ال ددد تعطدددد   مدد  اةا ددا،د هددد 

( نان ال ةراد  الراىعدد  تعطدد  هعددا  مدد  تقؾيدد  1651تظدؾر العطمددددا  ال عماطادددد  وال  ريبادد  اذ اشددار )الشدداخت 
 (.1651 اة   الا  وهد ،ظؾ اتا ال اخمد والبارىد  ااد  اسا د  هد ال عمؼن )الشاخت

ويع ط  إ  ا  السباحاؽ لصف   ااه والظايالاؽ لصفه خااه ل حقادر اسد ؾيا   الاد  هدد ندؾو 
الظشدا  الرياادد  مدد  تظطاد  وتظدؾير كاهدد  القد را  الب ناد  والفظادد  لمظايدس وذلدػ  مدد  أ دس  مطادده 

سدد  لصددؾرة تسددا  هؼ  مدد  تؾعادد  قدد راتتؼ لطددا اعطدد   مدد  إ دد ا هؼ لصددؾرا تدد ائؼ اددع اقدد ار الطظاه
ويمع  اةحساس لالحرك   ورا اتطا هد  طما  ال ؾاهر الحركددت حادث ان اةحسداس اكدؾن اادا  .الطظمؾب 

احسدداس لال تدد  العضددمد او احسدداس لالطقاوادد  هددد حالدد  الشدد  العضددمد او اةحسدداس لسددر   الحركدد  او 
 ؾي.ا حساس لالطساه  وكمتا حاة  اروري  لةرت تحقار اة اي الطتاري واةن از الطظم

واؽ خال  ط  الباحث هد ا ال ت ري  السباح  هأن الع ي  اؽ السدباحاؽ والط قد ااؽ لد ورا  
ا نقددداذ الطدددائد قدددد  ة ت دددؾهر  ظدددد هؼ القددد رة  مدددد  اةحسددداس لطسدددد ؾ  الط تدددؾ  الطبددددرول اثظددداي ا ائتددددؼ 

ا  را  لم دد ريبا  الطب مفدد ت واندده ة،دد  اددؽ اشددط  تدد ريباتتؼ  مدد  لعددض ال طريظددا  ال ددد تظطددد ىاندد  
الحددس حركددد ةن التثاددر اددظتؼ وخددال ه ددرة اةخ بددارا  الطتاريدد  قدد  ابددر  خددار  الطظاهسدد  ويبفددر هددد 
اةخ بددارا  الطتاريدد ت لسددب   دد م إ راكدده لطسدداه  وزاددؽ الدد وران وزاددؽ قظعدد  لطسدداه  اةخ بددار ولعدد م 

ا دد ظفاذ طاقدداتتؼ و دداتؼ هددد تقسدداؼ زاددؽ ات ايت وكددرلػ  دد م تؾزيددع ا تددؾ هؼ  مدد  أيددؾا  اةخ بددار و 
لشددك  ابكددرت اطددا يددظعكس  مدد  زاددؽ ات اي الطحدد   لتدد  هالدد  اددؽ هالددا  رخصدد  ا نقدداذ الطددائدت ويددر  

حركد له  ور كبار وهعمد هد تعمؼ اة اي الحركدد الططادز -الباحث أن ال ةرا  الراىع  وا  را  الحس
 حقادددر هدددرا اتهددد ال ال دددد واكسددداي السدددباحاؽ اةحسددداس لالطسدددار الحركدددد وال تددد  والقددد رة الازاددد  ل

تقؾ هؼ لمظ ا  هد اخ بارا  رخص  ا نقاذ الطائد الطح  ة اؽ اركز ا  ا  الياا ا  الشدبا،ا ت وادؽ 
أثددر ال ةرادد  الراىعدد   مدد  ا ةاددرا  ا  را  لم عددرل  مدد  هظددا ارتددأ  الباحددث ان اقددؾم ،تددرا ال را دد  

قددداذ الطدددائد ادددؽ اركدددز إ ددد ا  حركدددد لددد   السدددباحاؽ الط قددد ااؽ لمحصدددؾل  مددد  رخصددد  ا ن-الحدددس
 الشبا،ا .  الياا ا 
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 .أهداف الدزاسة
 ه هذ هرا ال را   ال عرل إل : 

حركددد لدد   السددباحاؽ الط قدد ااؽ -أثددر ال ةرادد  الراىعدد   مدد  لعددض ا ةاددرا  ا  را  الحددس -1
 لمحصؾل  م  رخص  ا نقاذ الطائد اؽ اركز ا  ا  الياا ا  الشبا،ا . 

ل   السدباحاؽ الط قد ااؽ لمحصدؾل  مد  رخصد  حركد لمزاؽ والطساه   - العاق  ،اؽ ا  را  الحس -3
 ا نقاذ الطائد اؽ اركز ا  ا  الياا ا  الشبا،ا . 

 

 .تشاؤالت الدزاسة
 ه هذ هرا ال را   إل  ا ىال   م  ال ساؤة  ال الا : 

  هددد  تؾىددد  هدددروذ ذا   ةلددد  إحصدددائا  تثدددر ال ةراددد  الراىعددد   مددد  لعدددض ا ةادددرا  ا  را -1
حركد ل   السباحاؽ الط ق ااؽ لمحصؾل  م  رخص  ا نقاذ الطائد اؽ اركدز ا د ا  -الحس

 الياا ا  الشبا،ا ؟ 
 حركد ل   السباحاؽ الط ق ااؽ لمحصدؾل  مد  رخصد -اا هد خصائص ا ةارا  ا  را  الحس -3

 ا نقاذ الطائد اؽ اركز ا  ا  الياا ا  الشبا،ا ن؟
 

 .مصطمحات الدزاسة
: هد  طما  ابح الطعمؾادا  ال دد اطكدؽ أن احصد   ماتدا الطد عمؼ  دؽ  دار أ ائده جعةلتغذية الراا

ادؽ اصدا ر اب مفد   دؾاي أكاندذ  اخماد  أو خارىادد  أو كماتطدا اعدا قبد  أو هدد أثظداي أو لعدد  ات اي 
 (.3111الحركد اؽ اى  تحساؽ اة   الا  الحركا  وتثبا تا )  ست 

سداس لأواداو ال سدؼ إحسا دًا غادر لصدري  دؾاي هدد حالد  : الق رة  مد  ا ححركي-اإلدراك الحس
 (.1665الحرك  أو السكؾن )حساؽت 

الشبص الطةه  لطؾى  رخص   اري  الطفعؾل والطكم  لالطحاهغ      اا  اتيدبا  السشقذ: 
 .(3113الط ؾاى يؽ هد أااكؽ السباح  أو حراتا. )اركز ا  ا  الياا ا  الشبا،ا ت 

اددا  ال ددد اقددؾم ،تددا الطظقددر ل بمدداص اةحادداي هددد الطسددال  والطسددظحا  الطائادد  العطم اإلنقاااا السااا ي:
وهؼ هد حاة  اصع   ماتؼ هاتا تقد اؼ العدؾن تنفسدتؼ وقد  اكؾندؾا اصدا،اؽ أو لحاىد  لمطسدا  ةت 
لا ااه  ال  تق اؼ ا  دعاها  اتولاد  الازاد  لتدؼ ونقمتدؼ الد  أاداكؽ ااظد . )اركدز ا د ا  اليادا ا  

 (. 3113 تالشبا،ا 
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 .الدزاسات الشابكة
 را دد  هدد هذ لم عددرل  مدد  أثددر ،رنددااج تعماطددد اق ددر   مدد  تظطادد   (4002أجاارأ أ ااه ) اا  )
طالد  ادؽ كماد  ال رباد  الب ناد  هدد ال ااعد   12حركد  م   اظ  اكؾند  ادؽ -ا ةارا  ا  را  الحس

 –اخ بددارا  ا  را  الحددس التايددطا ت وا دد ب م الباحددث الطددظتج يددب  ال  ريبدددت كطددا وا دد ب م الباحددث 
%ت وأيددار  ن ددائج ال را دد  الدد  أن 21% وبظسددب  42حركددد لإلحسدداس لالطسدداه  والقددؾة والددزاؽ ،ظسددب  

تعمدداؼ السددباح  لتددا أثددر  مدد  تظددؾير ا  را  الحددس حركدددت وأوادد  الباحددث لاة دد فا ة اددؽ البرنددااج 
 سؼ. ال  ريبد الطق ر  هد تظطا  اتارا  السباح  واةحساس لحرك  ال 

 را د  هد هذ لم عدرل  مد  أثدر ،رندااج اق در  لمااقد  الب ناد   مد   (4002) اجرأ )ب  الحق
حركددد )ا حسدداس لددالقؾة العضددما ت ا حسدداس لددالزاؽت ا حسدداس  -لعددض ا ةاددرا  ا  را  الحددس

( طالبدد  اددؽ 15لالطسدداه (ت وات اي الطتدداري لدد   نايددالا  ال طظا دد اػت وتتؾنددذ  اظدد  ال را دد  اددؽ)
نايددالا  ال طبدداز هددد ا ر دد  اا ددر  رهددا  ات ا ددا  هددد احاهغدد  نددا،مست حاددث ا دد ب م  طالبددا 

الباحددث الطددظتج ال  ريبددد واعتددر  ن ددائج ال را دد  وىددؾ  اثددر هعددال لمبرنددااج الطسدد ب م لمااقدد  الب نادد  
حركدد وانبفدات البظدأ هدد ال قد ير لتدرا الط ةادرا  وكددرلػ  - مد  تحسداؽ ا ةادرا  ا  را  الحدس

ت اي الطتداري لد   نايدالا  ال طظا د اػت واواد  الباحدث لضدرورة ال أكاد   مد  المااقد  تحسؽ هدد ا
 حركد ل   نايالد ال طظا  اػ.  -الب نا  وتظؾير ا ةارا  اةرا  الحس

، را د  هد هذ  ((Jastrzêbska and Ochmann, 2008قام جاسترزبدااا   ا كساان 
غاددر السددباحاؽت وا دد ب م الباحثددان الطددظتج الطقارندد  هددد اسدد ؾ  ا حسدداس الحركددد ،دداؽ السددباحاؽ و 

 ددظ  وا ؾ ددح  16.2 ددبا  تددراو  ا ؾ ددح أ طددارهؼ  11ال  ريبددد حاددث تتؾنددذ  اظدد  ال را دد  اددؽ 
احددداوة  لط تدددؾ  ا زايددد  ح ددد  الؾادددؾل لم عددد   مددد   11 دددظ  قدددااؾا لدددأ اي  6.5 طدددرهؼ ال ددد ريبد 

ؼ الدراتد لا د ب ام اتطدرال العمؾيد   ااق ت لاة  طا   م  إحسا ت  ورة/ 31ال راى  الثا،   لسر   
وقدد  أيددار  ن ددائج ال را دد  إلدد  أن السددباحاؽ لدد يتؼ إحسدداس حركددد أ مدد  اددؽ  تثددؼ اتطددرال السددفما 

غادر السدباحاؽ قبدد  وبعد  الط تددؾ  وان هظدا  ارتبددا  ،داؽ العطدر ال دد ريبد والد حكؼ هددد القدؾة الطظ  دد  
 أهرا   اظ  ال را  .  واقاوا  ال ع  العضمد والعصبد وتؾهار الط تؾ  ل  

هد هذ لم عددرل  مد  أثددر ال ةراد  الطرتدد ة البصدري  لا دد ب ام  (4002) دراساة أ ااه زواان  ياا شا   
الفا يؾ والظريق  ال قما ا   م  تعمؼ لعض الطتارا  ات ا ا  هد السباح  حاث تتؾندذ  اظد  ال را د  ادؽ 

ب م الباحثددان الطددظتج ال  ريبدددت وتددؼ ( طالبددًا اددؽ طمبدد  كمادد   مددؾم الرياادد  هددد ىااعدد  اةتدد ت وا دد 21)
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الدددرىماؽت حركدددا  الدددررا اؽت ا دد ب ام اةخ بدددارا  ال الاددد  )كددد ؼ الدددظفست اةندددزةذ  مدد  الدددبظؽت ادددربا  
ال ؾاهر التمد لسباح  الزح   م  الظؽ(ت وأيار  الظ دائج الد  ان ال ةراد  الراىعد  لتدا أثدر إا دا،د 

ن لضرورة ا  ب ام أندؾاو اب مفد  ادؽ ال ةراد  الراىعد   م  تعمؼ الطتارا  ات ا ا ت وأوا  الباحثا
 هد تعماؼ السباح . 

 را   ه هذ لم عرل  م  العاقد  ،داؽ الطسد ؾ  الطتداري هدد ( 4994 أجرت )را ي  آخر ن )
حركددددت وا ددد ب م الطدددظتج يدددب  ال  ريبدددد  ىدددراي ال را ددد ت -السدددباح  وبعدددض ا ةادددرا  ا  را  الحدددس

طالبدد  اددؽ كمادد  ال ربادد  الريااددا  هددد ال ااعدد  اتر نادد ت وأيددار   11 حاددث تتؾنددذ  اظدد  ال را دد  اددؽ
 حركد.-الظ ائج ال  وىؾ   اق  ارتبا  ،اؽ الطس ؾ  الطتاري هد السباح  وا ةارا  ا  را  الحس

حدددددركد لمددزاؽ  –أثددر ،رنددااج اق ددر   مدد  تظطادددددد  ا  را  الحددددددس ( 4990دراسااة )اليب مااي  
ددؾ  ات اي هددددد السباحدددد  ه هذ ال را   ال  ال عرل  م  تأثار ،رنااج اق ر  ل ظطا  والطسددداه  واس دد
حركددد لمطساه  والزاؽ  م  اس ؾ  اة اي هد السباح ت وق  يطمذ  اظ  ال را د   –ا  را  الحددس 

  ن ددائج طالبد  ادؽ طالبدا  الطرحمد  الرالعد  لكمادد  ال رباد  الرياادا  لا  دكظ ري  وقد  عتدر  31 مد  
 –ال را   ،ؾىؾ  هروذ ذا   ةل  اعظؾيد  لصدال  الط طؾ د  ال  ريباد  هدد لعدض الطد ركا  الحدس 

حركدددد –حركا  واس ؾ  اة اي هد السباح ت وق  اواذ الباحث  لالعط   م  تظؾير ا  را  الحدس
 لرهع اس ؾ  اة اي لمظالبا  هد السباح . 

ن وال ددد هدد هذ إلدد  تددأثار ال ةرادد  الراىعدد   (4929) دراسااة ناديااة ز ااران  كروسااة فتااه  فااي 
هددد هذ ال را ددد  إلددد   الفؾريددد   مددد  اسددد ؾ  ات اي الطتددداري والسدددر   هدددد طدددرذ السدددباح  الطب مفددد  ن

( طالبد  ادؽ كماد  ال رباد  131ال عرل  م  تدأثار ال ةراد  الراىعد  الفؾريد  وأتىريدذ  مد   اظده ادؽ )
طددظتج ال  ريبدددت وكددان أهددؼ اة دد ظ اىا  هددد: تزويدد  الريااددا / الزقددازيرت وا دد ب اذ الباحث ددان ال

الطدددد عمؼ لطعرهدددد  الظ ددددائج تةرادددد  راىعدددد  هؾريدددد  أعتددددر  تحسددددظًا هددددد ات اي لسددددباح  الزحدددد  والغتددددر 
والصدد ر. وتزويددد  الطدد عمؼ لطعرهددد  الظ دددائج تةرادد  راىعددد  هؾريدد  أعتدددر  تحسدددظًا هددد السدددر   لسدددباح  

 الزح  لمغتر والص ر. 
 

 .حمددات الدزاسة
  تؼ ا  ب ام الطظتج يب  ال  ريبد نغرًا لطائط ه لظباع  هرا ال را   واشكم تا.هج ال راسة: وش

 .3115/ 4/2 – 2/2: تؼ اىراي ال را   هد الف رة الؾاقع  اؽ السح د الزواني
 اسب  كما   مؾم الرياا  / ىااع  اةت . السح د السااني: 
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بًا اؽ الظمب  السدباحاؽ والط قد ااؽ لرخصد  ا نقداذ  دؽ طال 31تتؾنذ  اظ  ال را   اؽ السح د البذر : 
 ال را  . ( يباؽ وا  تهرا   اظ  1طرير اركز ا  ا  الياا ا  الشبا،ا . وال  ول رقؼ )

 
 ( يهضح الستهسط الحدا ي  االنحراف السعيار   الح  األدنى  اال)مى لمهزن 4ج  ل رقم )

  ال هل  العسر ل أ افراد ) شة ال راسة

 

( الط ؾ ددح الحسددا،د واةنحددرال الطاادداري لتدد  اددؽ الددؾزن والظددؾل والعطددر 1يبدداؽ ال دد ول رقددؼ )
هددرا   اظدد  ال را دد  لالظسددب  لمظمبدد  السددباحاؽ والط قددد ااؽ لرخصدد  ا نقدداذ اددؽ اركددز ا دد ا  اليادددا ا  ت

 ( ولمظدددددؾل11.11-+43.32الشدددددبا،ا ت هقددددد  ،مددددد  الط ؾ دددددح الحسدددددا،د واةنحدددددرال الطااددددداري لمدددددؾزن)
 (ت وهرا اعظد وىؾ  تتاهة ،اؽ اهرا  الط طؾ   ال  ريبا .1.21-+31.51( ولمعطر )3.14-+145)
 

 .متغريات الدزاسة
 الستغ رات السدتقمة: 

 ال ةرا  الراىع . -
 السباحاؽ الط ق ااؽ لرخص  ا نقاذ الطائد.  -

 الستغ رات التابعة: 
 حركد لالزاؽ.-ا  را  الحس -
 حركد لال ت  الط ر  )الش ة(. -ا  را  الحس -
 

   :أدوات الدزاسة
 تؼ ا  ب ام ات وا  ال الا : 

 اازان طبد. -
 م.32يريح اااس  -
  ا   تؾقاذ. -

 االنحراف السعيار   الستهسط الحدا ي الح  األ)مى الح  األدنى  راتالستغ
 10.41 72.65 88.50 56.00 الهزن)كغم(
 6.17 178 190.00 170.00 ال هل )سم(
 1.54 21.80 25.00 19.00 العسر )سشة(
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 ا  طارة تس ا  الباانا .  -
 م. 32اسب  طؾل  -
 (. White-boards) لؾ  وايذ ،ؾر  -
 

 .االختبازات املشتخدمة يف الدزاسة
حركدددد لعددد  اراىعددد  اة ي الظغدددري السدددا،ر وال را دددا   - تدددؼ ا ددد ب ام اخ بددداريؽ لدددإل را  الحدددس -

(ت وهظددددددد اوي 3115)  اددددددد  (ت أ،دددددددؾ3114(ت  بددددددد  الحدددددددر )3111السدددددددالق  واظتدددددددا  را ددددددد  الظؾااسددددددد  )
(ت وذلػ لطظا ب  اةخ بارا  وطباع  ال را   والفالد  العطريد  الطسد ت ه  هدد ال را د ت حادث 3111وآخرون)

تددؼ  ددرت اةخ بددارا   مدد  ا طؾ دد  اددؽ الطحكطدداؽ ذوي اةخ صددا  لا دد الظاس لدد رائتؼ والطمحددر رقددؼ 
 الطس ب ا  هد ال را  . ( يؾا  اةخ بارا  3( يباؽ أ طاي الطحكطاؽت والطمحر رقؼ )1)
 

 .الدزاسة االستطالعية
(  ددباحاؽ اددؽ خددار   اظدد  ال را دد ت وكددان التدد ل اددؽ 3) تددؼ إىددراي  را دد  ا دد ظا ا   مدد 

 ال را   اة  ظا ا  ال أك  اؽ اداحا  اةخ بدارا  وات وا  الطسد ب ا  هدد ال را د ت وحسداي الطعدااا 
 العمطا  لاخ بارا .

 
 .ثبات االختبازات

تددؼ ا دد ب ام تظباددر اةخ بددار ول ددا ة تظباددر اةخ بددارا   مدد  العاظدد  اة دد ظا ا ت وذلددػ لفاادد  
وال د ول رقدؼ زاظد ،اؽ ال ظبار اتول والثاند ا ته  د   أادامت ثدؼ حسداي اعااد  اةرتبدا  ،داؽ ال ظباقداؽ 

 ( يؾا  ذلػ.   3)
 

 (4) ج  ل رقم
 إ)ادة الت ب ق لالختباراتثبات اختبارات ال راسة بأسمهب ت ب ق االختبار   

 

 وعاول االرتباط االختبارات
 1.54 ثانا   باح  الزح   م  البظؽ 21م ي زاؽ 32حركد لطساه  -اخ بار ا  را  الحس
 1,52  ااق . 3م( ،زاؽ 32×1م )111حركد لم ت  الط ر  )الش ة( لطساه  -اخ بار ا  را  الحس

 

 α ≤ 1,12 ال  ظ   * 1.11
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 ،داؽ تظبادر اةخ بدار α≤ 1,12( أن هظا  ارتبدا   ال احصدائاا  ظد  اسد ؾ  3) قؼيباؽ ال  ول ر 
 وا ا ة تظباقهت اطا ي ل  م  أن اةخ بارا  ت ط ع ، رى  ثبا   الا  واؾاؾ ا .

 

 .إجساءات الدزاسة
قام الباحث لال ظسار اع الظمب  هد كما   مدؾم الريااد  والدراغباؽ لال قد م لد ورة ا نقداذ الطدائد  -1

أاددام طالبددًات حاددث تددؼ تسدد ا  أ ددطائتؼ هددد قددؾائؼ وتح يدد   31 ددد تعقدد  هددد ىااعدد  اةتدد  و دد  هؼ وال
 اةخ بار والطشار الا   القًا. 

 تؼ إىراي ال را   هد اسب  كما   مؾم الرياا / ىااع  اةت .  -3
قبدد  البدد ي هددد اةخ بددارا  تددؼ إ ظدداي اةحطدداي الطظا دد  لاشدد ط   مدد  تطريظددا  اةحطدداي العددام  -2

 يظا  اةحطاي البا   اخ  حؾت السباح . وتطر 
م 32حركدد لطسداه  -اخ بدار ا  را  الحدسحركدد وهدؾ -الب ي هد إىدراي اةخ بدار اتول الحدس -1

(  قدددائر ،تددد ل 2ثاناددد   دددباح  الزحددد   مددد  الدددبظؽ ادددع إ ظددداي كددد   دددبا  اددد ة ) 21ي زادددؽ 
  لألادؾر ال دد ت عمدر هدد ال خؾل هد أىدؾاي اةخ بدار الحياقدد ادع تقد اؼ ال ةراد  الراىعد  الطظا دب

(  قدددائر ادددؽ الراحددد  ا ا ا،اددد  يددد ؼ البددد ي ، ظبادددر 2) (  ااقددد ت وبعددد 1اةخ بدددار الطظبدددر لطددد ة )
 اةخ بار الفعمد اع تس ا  اةزاان لت   با  لحاث تس    م  ا  طارة تس ا  الباانا . 

 ااقد ت ،تد ل  21ة ه رة راح  لعد  تظبادر اةخ بدار اتول وقبد  البد ي هدد اةخ بدار الثداند لطد  -2
 رىؾو اتىتزة الحاؾي  لمؾاع الظباعدت اع إ ظاي هترة  ؽ طباع  اةخ بار الثاند.

حركدد لم تد  الطد ر  -اخ بار ا  را  الحدسحركد وهؾ -الب ي هد اىراي اةخ بار الثاند الحس -3
(  قددائر كطحاولدد  2(  ااقدد  اددع إ ظدداي ااضددًا ادد ة )3م( ،ددزاؽ) 32×1م )111)الشدد ة( لطسدداه  

ت ريبا  لاص  هاتدا السدبا  الد  الشد ة الطظمؾبد  والدزاؽ الطظمدؾي ادع إ ظداي تةراد  راىعد  لطد ة 
(  قدائر ادؽ الراحد  ا ا ا،اد  يد ؼ البد ي هدد 2(  ااق ت وقب  الب ي هد اةخ بار الفعمدت وبع  )1)

 تظبار اةخ بار الثاند اع تس ا  اةزاان لت   با   م  ا  طارة تس ا  الباانا . 
 

   .عاجلات اإلحصائية املشتخدمة يف الدزاسةامل
 تؼ ا  ب ام ات الا  ا حصائا  ال الا :

 الط ؾ ح الحسا،د. -1
 اةنحرال الطاااري. -3
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 اعاا  ارتبا  ،ار ؾن. -2
 وذلدػ لمتشد   دؽ الفروقدا ( Paired Samples Statisticsاخ بدار ) ( لمعاظدا  الطرتبظد  ) -1

 .ار اؽ اخ بارا  ال را  ،اؽ ال ظبار القبمد والبع ي ووهقا لت  اخ ب
 

 .عسض اليتائج ومياقشتها
 ل تهجا  فار ذ اات داللاة إحراا ية ألثار التغذياة الراجعاة )ماى بعا  وتغ ارات  التداؤل األ ل:

ا)ا اد حركي ل أ الدباح ن الستق و ن لمحرهل )مى رخرة اإلنقااا الساا ي وان وركاز -اإلدراك الحس
 القيادات الذبا ية؟ 

ل سدداؤل اتول تددؼ ا دد ب ام الط ؾ ددظا  الحسددا،ا  واةنحددرال الطاادداري واخ بددار لإلىالدد   ددؽ ا       
) ( ل ةل  الفروذ ،اؽ الياا داؽ القبمدد والبعد ي وخظدا ا حسداس الحركدد لدالزاؽ والطسداه  وال تد  

 الط ر  )الش ة(. 
 

 (4) ج  ل رقم
 ذ   ن القياس ن القبمي يهضح الستهس ات الحدا ية  االنحراف السعيار   اختبار )ت( ل اللة الفر 

  البع    خ ا اإلحداس الحركي بالزون  السدافة  اليه  الس رك )الذ ة(
 

 
 االختبار

خ ا اإلحداس  االختبار البع   االختبار القبمي
 الحركي

 قيسة
 ت

ودتهأ 
 ال اللة

 االنحراف الستهسط االنحراف الستهسط االنحراف الستهسط

حركااااي -اختبااااار اإلدراك الحااااس
ثانياة  40م ب زون 44افة لسد

 سباحة الزحف )مى الب ن
3.31 1.13 1.45 1.31 1.63 1.11 6.11 

111.
1* 

حركااي -اختبااار اإلدراك الحااس
لميهاا  الساا رك )الذاا ة( لسدااافة 

 4 اااااااااااازون م( 44×1م )400
 دقيقة.

1.32 1.31 1.16 1.32 1.32 1.32 3.11 
1.11
1* 

 

 (1.12 ≥ ال  ظ  ) *
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ؾ  هددروذ ذا   ةلدد  إحصددائا  ،دداؽ الياا دداؽ القبمددد والبعدد ي ( وىدد2) ي ضدد  اددؽ ال دد ول رقددؼ
ولصال  اليااس البع يت وبطس ؾ  خظدأ اةحسداس الحركدد لدالزاؽ والطسداه  وال تد  الط ر )الشد ة( 

حركدد لعد  تقد اؼ ال ةراد  الراىعد  قد  أادب  -ل   اهرا   اظ  ال را  ت حاث ان خظا ا  را  الحدس
طا ي ل  م  ان ال ةرا  الراىع  أ   الد  تحسدؽ امحدؾر هدد اسد ؾ  اق  ل   اهرا   اظ  ال را  ت ا

ت 6.11ا حسدددداس الحركددددد لددددالزاؽ والطسدددداه  وال تدددد  الطدددد ر ت حاددددث ان ااطدددد  ) ( الطحسددددؾب  كانددددذ )
 ) ( وهرا ي ل  م  وىؾ  هروذ ذا   ةل  إحصائا . (  م  ال ؾالدت وهد أكبر اؽ ااط 3.11

ثاددر ادددؽ ال را دددا  ال ددد اىريدددذ اثددد   را دد  كددد  ادددؽ طددده حاددث ت فدددر هدددرا الظ ا دد  ال را ددد  ادددع ك
(ت حاددددث ان 1663(ت و را دددد  اي )1663(ت و را دددد  الربضددددد )1662) تBrinko(ت وبريظتددددؾ 3111)

حادث ان   ىطاع هرا ال را ا  أك    مد  اهطاد  ال ةراد  الراىعد ت وببااد   ظد  تعمدؼ الطتدارا  الصداب 
( تطدظ  الا د  هراد  هدد ال عدرل  مد  اةخظداي هدد 3113ال ةرا  الراىع  الطةىم  كطا ايدار الطف دد )

هؾاادد  الدددربح الطتطدد  لمطتدددارة الحركاددد ت وان ا ظدداي ال ةراددد  الراىعدد  الفؾريددد  لحغددد  تؾقدد  الا ددد   دددؽ 
اة اي ابايددرة قدد  ة تتددؾن ا  ادد  هددد كثاددرًا اددؽ اةحاددانت ةن اةىتددزة الحسددا  تتددؾن اظشددةم  هددد ان تدداي 

 ة زاظادد  لظقدد  ال ركاددز الدد  الطدد ري و ددطاو اددا اقددالت او رؤيدد  اة اي السددماؼت اة ايت لددرلػ تح ددا  الدد  ادد
وبباادد  اذا ا دد عطمذ و ددائ  تعماطادد  اثدد  الفادد يؾ   ددا ة اشدداه ة الطتددارةت هسنتددا تعددرت يددك  الحركدد  
لصددؾرة  ااقدد  واثالادد ت وتؾادد  اؾقددع البظددأ وكالادد  تصددحاحهت ل فعدد  اددؽ  طمادد  الدد عمؼ وتحسددؽ ات ايت 

( 3115(ت وأ،ددؾ زاددع ويددظظاوي)3112(ت وخؾيمدد )3115(ت وهددرا اددا أكدد ا ااضددًا أ،ددؾ  ادد )3113خادؾن )
 مدد  أهطادد  تعمددؼ السددباحاؽ كالادد  ا دد ب ام ال ةرادد  الراىعدد  ذا  ا حسدداس لالحركدد  لتددد تسددا   السددبا  

    م  تقؾيؼ ا ائه.
 

الستقاا و ن حركااي لاا أ الدااباح ن -"وااا  ااي خرااا ر وتغ اارات اإلدراك الحااس التداااؤل الناااني:
 لمحرهل )مى رخرة اإلنقاا السا ي ون وركز ا) اد القيادات الذبا ية"؟

لإلىالدد   ددؽ هددرا ال سدداؤل قددام الباحددث لحسدداي الط ؾ ددظا  الحسددا،ا  واةنحراهددا  الطاااريدد  وأكبددر 
 ( يؾا  ذلػ: 1ااط  واق  ااط  وال  ول رقؼ )
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 وة  اقل قيسة  أكبر قيسة (  وزح الستهس ات الحدا ية  االنحرافات السعيار 1ج  ل)
حركي ل أ الدباح ن الستق و ن لرخرة اإلنقاا السا ي ون وركز -لبع  خرا ر وتغ رات اإلدراك الحس

 ا) اد القيادات الذبا ية.
 

 أكبر قيسة أقل قيسة االنحراف السعيار   الستهسط الحدا ي الستغ ر
 23.11 16.51 1.63 34.12 م ب سباحة الزحف )مى الب ن44زون 

م ب سااااباحة  44اإلحداااااس ب ودااااافة 
 الزحف )مى الب ن

23.31 1.5 34.11 21.15 

م ب ساااااباحة الزحاااااف )ماااااى 400زوااااان 
 الب ن

3.13.11 1.11 1.13 3.33 

م ب ساااااباحة 400اإلحدااااااس ب وداااااافة 
 )مى الب ن الزحف

3.33.11 2.35 1.56 3.22 

 

م 32 مد  الدبظؽ لطسداه   ( ان الط ؾ ح الحسا،د لسباح  الزحد 1ي ض  اؽ خال ال  ول رقؼ )
م ل  دددباح  الزحددد   مددد  الدددبظؽ لط ؾ دددح 32ث(ت وىددداي زادددؽ ا حسددداس ي اسددداه  34.12قددد  ،مددد  )

م ل  ددددددباح  الزحدددددد   مدددددد  الددددددبظؽ لط ؾ ددددددح حسددددددا،د 111(ت ،اظطددددددا ،مدددددد  زاددددددؽ 23.31حسددددددا،د ،مدددددد )
(ت ويعددزي الباحددث هددرا 3.33.13م لط ؾ ددح حسددا،د)111(ت فاطددا ىدداي زاددؽ اةحسدداي لطسدداه  3.13.1)

الظ ا   ال  قم  الببرة و  م اطار    باح  الزح   م  البظؽ لا  طرارت وكدرلػ اه قدار البدرااج ال  ريباد  
الطعظدداة لبددرااج ا حسدداس لشدد ة ال طددريؽ اطددا أ   الدد   دد م وىددؾ  الددؾ د التاادد  لال تدد  الطظمددؾي لتدد  

 قداذ الطدائدت وكدرلػيؾ  اطا انعكس  م  ا طؾ   اتيؾا  ال د ادؽ خالتدا يدة ي ا ظمبدا  هحدص ا ن
 دد م ال قدد ير ال ادد  لمشدد   ال  ريبادد  و دد م إ را  السددباحاؽ لشدد  هؼ والقدد رة  مدد  الدد حكؼ هددد كدد  يدد ة ،ظدداًي 

وكدرلػ اةحسداس   م  الطساه  الطظمؾي قظعتات اطا انعكس  مد  ازادان اتيدؾا  ال دد اقظعتدا السدبا ت
 .لالش   الطة اة 

 ,Jastrzêbska and Ochmann)( وم3111   واخدرونتوهرا اا اتفر اع اا أيار الاد  )الظؾااسد
لددان السددباحاؽ الططار دداؽ واتكثددر خبددرة لدد يتؼ إحسدداس حركددد أ مدد  اددؽ غاددر السددباحاؽ أو ( 2008

السباحاؽ اتق  خبرةت ويط متدؾن ا  را  التداهد قبد  وبعد  الط تدؾ  الريااددت وان هظدا  أاضدًا ارتبدا  
الطظ  دد  واقاوادد  ال عدد  العضددمد والعصددبد اطددا يددظعكس  مدد  ،دداؽ العطددر ال دد ريبد والدد حكؼ هددد القددؾة 

 تؾهار الط تؾ  الب ند وأ اي الط ظمبا  ال  ريبا  لك  كفاية.
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 .االستيتاجات
 هد اؾي ن ائج ال را   تؼ ال ؾا  ال  اة  ظ اىا  ال الا : 

 لطسدداه  وال تدد تددةثر ال ةرادد  الراىعدد  الطةىمدد  تددأثارًا كباددرات وتحسددؽ اددؽ اسدد ؾ  ا حسدداس لددالزاؽ وا -1
 الط ر .

  م اة  طا   م  ال ةرا  الراىع  الفؾري  ل حساؽ اس ؾ  ا حساس لالزاؽ والطساه  وال تد   -3
 الط ر . 

اه قددار البددرااج ال  ريبادد  لؾحدد ا  ا حسدداس لال تدد  الطدد ر  الددري يددظعكس  مدد  اسدد ؾ  ا حسدداس  -2
 لالزاؽ والطساه .

الراىع  ق  أاب  اق  ل   اهدرا   اظد  ال را د ت حركد لع  تق اؼ ال ةرا  -خظا ا  را  الحس -1
 اطدا يدد ل  مد  ان ال ةرادد  الراىعد  أ   الدد  تحسدؽ امحددؾر هدد اسدد ؾ  ا حسداس الحركددد لددالزاؽ

 والطساه  وال ت  الط ر . 
 

 .التوصيات
 هد اؾي اا تؾامذ الا  ال را   يؾاد الباحث لطا يمد:   
 الحركدد-اىعد  و ا تدا ادع أ دالا  ا  را  الحدسحث الطد رباؽ  مد  ا د ب ام أ دالا  ال ةراد  الر  -1

 لطا لتا اؽ أهطا  هد ا ن از. 
اددرورة اةه طددام هددد ونشددر الددؾ د التدداهد ،دداؽ الطدد رباؽ ت ددالا  ا  را  الحددس الحركددد )ال تدد   -3

 الطظاهسا . الط ر ( لطا لتا اؽ  ور هام هد الؾ د لاتحطال والش   ال  ريبا  اثظاي ال  ري  أو 
الحركد وال ت  الط ر  هد  را ا  أخر  لطدا لتدا ادؽ أهطاد  - الا  ا  را  الحسا  ب ام أ -2

 هد تظؾير الطس ؾ  ال  ريبد. 
 حركد وال ت  الط ر  لإلناث. - ط   را ا  اشا،ت  ات الا  ا  را  الحس -1
 

 : املساجع
 تعمدؼ أ،ؾ زاعت  مدت يظظاوي اع صؼت تأثار ال ةراد  الطرتد ة البصدري  لا د ب ام الفاد يؾ  مد  

نحااه ويتساان  –الساامتسر العمسااي الاا  لي الرواضااي لعددض الطتددارا  ات ا ددا  هددد السددباح . 
ت الط مدد  اتولت كمادد  ال ربادد  الب نادد  و مددؾم الرياادد ت نذااط لت ااهور الرااحة  األداا الرواضااي

 . 221-231ت م3115ت ال ااع  التايطا 
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   تظؾير لعض الط ةادرا  ا  را  أ،ؾ  ا ت هال   مظانت أثر ،رنااج تعماطد هد السباح   م
السامتسر حركد ل   طمب  كما  ال ربا  الب ناد  و مدؾم الريااد  هدد ال ااعد  التايدطا . -الحس

الط مدد  اتولت نحااه ويتساان نذااط لت ااهور الرااحة  األداا الرواضااي  -العمسااي الاا  لي األ ل
 . 26-21ت 3115كما  ال ربا  الب نا  و مؾم الرياا ت ال ااع  التايطا ت 

  كمادد  ال ربادد  الريااددا تااأث ر التغذيااة الراجعااة فااي تعماام بعاا  وهااارات الكاارة ال ااا رةايت خ ددامت . .
 .1663ر ال  ااىس ار غار اظشؾرةت ال ااع  اةر نا ت  طانت اتر نت 

  حركدد لمدزاؽ والطسدداه   –ال بامدت  ظاي حسؽت أثر ،رنااج اق ر   مد  تظطاد  ا  را  الحدس
الط مدد  الثدداندت ىااعدد  الزقددازيرت كمادد   الساامتسر العمسااي األ ل  باح تواسدد ؾ  ات اي هددد السدد

 324-1661ت314ال ربا  لمبظا تت
  ت السهسه)ة الرواضية الذاومة في األلعاب  الفعاليات  العمهم الرواضايةحساؽت قا ؼ حسدؽت

 . 1665 ار الفتر لمظبا   والظشرت  طانت اتر نت 
  ت الظبع  اتول ت اك   الصدبرة لمظبا د ت  أ  الت ب قالتعمم الحركي   ن السبخاؾنت اعريت

 (.3113لة ا  العراذ)
  1661ت ت الظبع  الثانا ت  ار الفتر العربدت القاهرةت اصر  تعميم الدباحةرات ت ا ااه كاا. 
  ن. كماد  ال رباد  الرياادا ت أثر التغذية الراجعة البرروة في تعميم ساباحة الرا رالربضدت وادالت

 .1663ر غار اظشؾرةت ال ااع  اةر نا ت  طانت اتر نتر ال  ااىس ا
  زهدددرانت نا اددد ح وه دددؾ ت كريطددد ت تدددأثار ال ةراددد  الراىعددد  الفؾريددد   مددد  اسددد ؾ  ات اي الطتددداري

ت الط مدد  الرالددعت كمادد  ال ربادد  الساامتسر العمسااي األ لوالسددر   هددد طرائددر السددباح  الطب مفدد ت 
 .م1656ت الريااا ت ىااع  الزقازير

 1651ت الظبع  اتول ت  ار الطعارلت القاهرةت التعمم الحركيخت دمحم يؾ  ت الشا . 
  ادددال ت هدددال  بددد  التدددريؼت اسددد ؾ  الطقددد رة ال حماماددد  البظظاددد  والعقماددددد  لا بدددد كدددرة السدددم ت

 ت )الع   الثالثت الط م  الثالث(. م3111 تويمة البحهث لكمية التربية لمبشاتالرياا  الطعاارةت 
 دراسة وقارنة ألثر التغذية الراجعاة الفهرواة  السمجماة )ماى تحدا ن االداا )ماى ت طهت اظدال

ت كماد  ال رباد  الرياادا ت ر دال  ااىسد ار غادر اظشدؾرةت ال ااعد  بع  وهاارات الكارة ال اا رة
 .م3111 ر نا ت  طانت اتر نتات

   حركد-را  الحس ب  الحرت  طا ت أثر ،رنااج اق ر  لمااق  الب نا   م  لعض ا ةارا  ا 
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 العمدددؾم ا نسدددانا ت ويماااة جاوعاااة الشياااا  ل بحااااث وات اي الطتددداري لددد   نايدددالا  ال طظا ددد ػت 
 . 1133-1112(ت 1)31مت3114

  ت الظبعد  اةولد ت  ار الفتدر العربدد السعمام الفا)ال  التا روس الفعاال  ست دمحم  ب  الرحاؼت
 . م3111لمظبا   والظشر وال ؾزيعت اةر نت 

   طارة أ،ؾ الرز ىطالت أ،ؾ الرزت حساؽت العاقد  ،داؽ الطسد ؾ  الطتداري هدد السدباح   را،دت
السااامتسر العمساااي التشسياااة البذاااروة  اقترااااديات حركدددد. -وبعدددض ا ةادددرا  ا  را  الحدددس

ت الط م  اتولت كما  ال ربا  الريااا  لمبظاؽ لالقاهرةت ىااع  التيد  ات  ال سه  –الرواضة 
 . 324-316مت 1662 حمؾانت

  ت الظبع  الثاناد ت  ار فد هلهجية الت روب  الرواضة اويت دمحم حسؽ وا،ؾ العا  ب  الف ا ت
 .م1651الفتر العربدت القاهرةت 

  م3113ت اركز إ  ا  الياا ا  الشبا،ا ت تعميسات اإلنقاا السا يالط مس ات م  لمشبايت . 
  حركاي باإلنيااز لا أ ال)باي كارة )القة بع  وتغ ارات اإلدراك الحاس اكظايت ااا  اشتؾرت

ت ر دددال   ك دددؾراا غادددر اظشدددؾرةت كماددد  ال رباددد  الرياادددا ت ال ااعددد  اتر ناددد ت ال ا لاااة بااااألردن
 .م3111 اتر نت

 Brinko K. “The practice of giving feedback to improve teaching: What is 
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 (4) زقه ممحل
 واان العسل ة العمسيةالرتب االسم الرقم
 ىااع  اةت  أ  اذ  ك ؾر  مد أ،ؾ زاع 1
 ىااع  اةت  أ  اذ  ك ؾر قا ؼ خؾيم  3
 ىااع  اةت  أ  اذ  ك ؾر  ب  السام الظ ال 2
 ىااع  اةت  أ  اذ اسا   ا، تال البؾال ة 1
 ىااع  اةت  أ  اذ اسا    ب  الحاه  الظؾااس  2
 اع  اةت ىا أ  اذ اسا   ه اي اتاار 3

 
 

 (4) ممحل زقه
 احلسكي املشتخدمة يف الدزاسة-اختبازات اإلدزاك احلص

 

 ثانية سباحة الزحف )مى الب ن.  40م ب زون 44حركي لسدافة -اختبار اإلدراك الحس -4
 : اااس الق رة  م  ا حساس وال حكؼ ،زاؽ ات اي لسباح  الزح   م  البظؽ. العرض ون االختبار
 م. 32:  ا   تؾقاذت اسب  لظؾل في االختبار األد ات السدتخ وة
 إجرااات االختبار: 

 م.32تؼ تس ا  ازاان السباحاؽ الط ق ااؽ لرخص  ا نقاذ الطائد هد اسب  ي طؾل  -
مت وحساي الفرذ هد اة اي لالطقارن  اع الدزاؽ 32تؼ حساي ازاان السباحاؽ لطساه   باح   -

 لظفس الطساه . 21الطظمؾي وهؾ 
م  ددباح  زحدد   مدد  الددبظؽ و ون ا دد ب ام أي أ اة 32 ددبا  ان اسددب  اسدداه   اظمدد  اددؽ كدد  -

 اسا  ة. 
 ي ؼ اح ساي ازاان أربع احاوة  لحاث تتؾن اطؽ الزاؽ الطظمؾي وبسباح  الزح   م  البظؽ. -

م وخدال زادؽ 32ي ؼ حساي زادؽ الطحداوة  اتربدع لسدباح  الزحد   مد  الدبظؽ ولطسداه   التق يم:
( ثانادد  لمشددؾ  وهددد حددال ت دداوز السددبا  ا طددؾو ازاددان اتربعدد  أيددؾا  وهددؾ 21) ات اي الطحدد   ي

 (  ااق  ي ؼ اعره  اق ار البظأ هد ا حساس لالزاؽ واةنحرال  ؽ الزاؽ الطس ت ل. 3)
 

 دقيقة. 4م(  زون 44×1م )400حركي لميه  الس رك )الذ ة( لسدافة -اختبار اإلدراك الحس -4
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م ،دزاؽ 111)الشد ة( لطسداه   الق رة  م  ا حساس لال تد  الطد ر  هؾ اااس الغرض ون االختبار:
 أ اي  ااق اؽ. 

 (White-boardsيريح اااست  ا   تؾقاذت لؾ  وايذ ،ؾر   األد ات السدتخ وة في االختبار:
 إجرااات االختبار:

م ادؽ خدال تح يدد  الشد ة ال ددد 32×1اظمد  ادؽ السددبا   دباح  الزحد   مدد  الدبظؽ لطسدداه   -
  ااق . 3السبا  ال قا  ،تا )الش ة الط ؾ ظ ( وخال  ا    م 

 21 ااق  أي لت  يؾ   3م وخال 32×1ي ؼ حساي الزاؽ الفعمد لطساه  اةخ بار وهد  التق يم:
ثاناد   21ثانا ت وهظا ي ؼ اعره  البظأ هد تق ير ال ت  الط ر  )الش ة( اؽ نسدب  اةنحدرال  دؽ ال 

 اخ بار.  ااق  لمزاؽ التمد ل 3لمشؾ  أو 
  

 : والحظة *
تددؼ اخ اددار الفالدد  اتولدد  اددؽ رخصدد  اةنقدداذ وبظدداًي  مدد  ازاددان اةخ بددارا  الطحدد  ة اددؽ ل ظدد  
ا نقدداذ الطددائد ال العدد  لطركددز إ دد ا  الياددا ا  الشددبا،ا ت وحسدد  هالدد  رخصدد  ا نقدداذ لمددركؾر )البرونددز 

 (.3113ا ا  الشبا،ا ت ( )اركز إ  ا  اليا5×م  111 ت الره  1×م 311 ت الفض  3×م111
 


