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 الظهخ الدحف على على تعلم سباحة بالتغحية السختجةفاعلية استخجام السشرات التعليسية السجعسة 
 د/ احسج سمسان القالف                                                       
 قدؼ التخبية البجنية والخياضيةبمداعج  استاذ 

 دولة الكؾيت – كمية التخبية األساسية
 البحث :ومذكلة مقجمة 

حرراول السعمررؼ عررؽ طخيقيررا  كدررا  تعتبررخ عسميررة الررتعمؼ وررا مليؾميررا العررام عسميررة اترررال  
الجارسيؽ السيارات السظمؾبرة ويدرتخجم لرحلػ وسراعي تعيشرو عمرا ذلرػ مرم ععري السرتعمؼ مذرار ا  لسرا 
يرررجور حؾلررروع ويرررا اتررراري عرررؽ اتررررال "ررريؽ طرررخويؽ ورررالسعمؼ عالسخسررريع وىرررؾ طرررخف  ولع والسرررتعمؼ 

ث ويدررتخجم السعمررؼ وررا ذلررػ عالسدررتقبيع وىررؾ طررخف ورراناع وتعررج السررادي العمسيررة عالخسررالةع طررخف والرر
 .وساعي تعميسية لتؾضيح السادي العمسية عالؾسيمةع وىحه تسثي طخوا  رابعا  

 ن التعمؼ عؽ طخيق الخبخات الحدية الستاشخي ىؾ  وزي  نؾاع التعمؼع  ذ ييجف  لا تكرؾيؽ و 
 (17: 1) اإلدراك الؾاضح الدميؼ لمسيارات السظمؾبة وذلػ تييئة واستخجام  كبخ عجد مؽ الحؾاس.

لقج شيج مظمم القخن الحادى والعذخون تلجخا  عمسيا  ومعخؼيا  ووؾرات تكشؾلؾعية ومعمؾماتية و 
واتراالت لؼ تذيجىا التذخية مؽ قبيع مسا ععي العالؼ مشذغال  "يا وبسرا تخترع عمييرا مرؽ تغيرخات 

عما الجسيمع  بخز ما  دسا بالعؾلسة التا  صتحت ملخوضة ال محالةو وا مجاالت الحياي  اوةع 
حيرررث تؾسرررعت داعرررخي الحرررجيث عشيرررا ورررا سررراعخ  نحررراح العرررالؼع وانقدرررست ا راح حؾليرررا "ررريؽ الس يرررجي 
والسعتجلررة والسعارضررةع وذلررػ تتعررا  لحجررؼ الخدرراعخ والسناسررع التررا تجشرراع ووررا عرري ىررحه العؾلسررة 

شدلرو  صتح العالؼ قخية صغيخي  سنؽ ألى شخص ميسا "مغ سرشو  ن يتجرؾل وييرا وىرؾ عرالذ ورا م
وعميرررو وقرررج دخررري اسرررتخجام الحاسرررؾ  واالنتخنرررت مجررراالت التعمررريؼ والتحرررث ع  مرررام شاشرررة الحاسرررؾ 

 (93: 7العمسا مؽ  وسم  "ؾابو وأوخ وا العسمية التعميسية عما اختالف مدتؾياتيا. )
وررا عسيررم نررؾاحا  االنتخنررت والذررتنات الجوليررةووررا مجررال التخبيررة الخياضررية دخرري اسررتخجام 

ريع واإلداريع وقج  عخيت العجيج مؽ الجراسات التا  وبتت وا معغسيا واعمية اسرتخجام التعميؼ والتج
تكشؾلؾعيررا الحاسررؾ  وررا تعمرريؼ وتعمررؼ السيررارات الخياضرريةع  سررا  نيررا تدررسح لمستعمسرريؽ بررالتعمؼ  رري 

 (353: 9حدع قجراتو الخاصةع وتجوعيؼ عما السذار ة اللعالة بأسمؾ  مذؾق ومستم. )
لسخترررجي ورررا السجرررال الخياضرررا تعرررج وسررريمة مرررؽ وسررراعي الترررجايؼ والتعديرررد والترررا  ن التغح رررة او 

 (79 :4عية واالستسخار وا العسي. )"جورىا تحدؽ األداح وتظؾره  سا تعظا الالعع الجاو
وتحتي ستاحة الدحف عما الغيخ السخ د الثانا بالشدتة ألنؾاع الدتاحات األخخى وذلػ مؽ 

لا  نيا تتظمع مياري واعقة مؽ سرتاحييا ورا التعامري مرم السراح مسرا باإلضاوة  حيث سخعة التقجمع 
باإلضرراوة يديررج مررؽ وتررخي تعميسيررا الكتدررا  التؾاوررق "رريؽ حخ ررات الررخعميؽ والررحراعيؽ ليررحه الدررتاحة 
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صرعؾبة تعمريؼ واكتدرا  التؾاورق لدرتاحة الغيرخ برالخ ؼ  التاحرثولقرج الحر  لسيارتا البجح والرجوران 
لخررؾه ىررحه التجخبررة  التاحررثللتررخي الدمشيررة السخررررة لمتعمرريؼع مسررا حلررد مررؽ  ثررخي الجيررج وطررؾل ا

مرررؼ والسجعؾمرررة بالتغح رررة السخترررجي عمرررا تع السشررررات التعميسيرررة"يرررجف التعرررخف عمرررا ترررأويخ اسرررتخجام 
تكسررؽ  ىسيررة التحررث وررا التعررخف عمررا طخيقررة تسنررؽ التاحررث مررؽ واكتدررا  التؾاوررق لتمررػ الدررتاحة و 
 وشررراح تعمررريؼ ميرررارات الدرررتاحة السختملرررة وبخاصرررة تعمررريؼ سرررتاحة  تلرررادى الررررعؾبات الترررا ترررؾاعييؼ

الغيررررخع وتكررررؾن سرررريمة االسررررتعسال ويسنررررؽ تؾوخىررررا باألنج ررررة الخياضررررية وحسامررررات الدررررتاحةع وؾقررررم 
والكررراميخا "يرررجف  العرررخه السخعرررااالختيرررار عمرررا الكسبيرررؾتخ السحسرررؾل وعيررراز العرررخه الليرررجيؾى و 

ومقارنررة  داحه برراألداح الشسررؾذعا والررحى يررخاه عمررا وعخضررو عميررو مررخي  خررخى  الدررتا ترررؾيخ  داح 
ذاترو ؼيدراعجه ذلرػ عمرا تقرؾيؼ  السرتعمؼىشرا بسثابرة مرخيي يرخى وييرا  العخه السخعااالنتخنتع وينؾن 

 داحه لألداح األمثي  مال  وا  ن تديؼ الشتراع  الستحرري عمييرا مرؽ تمرػ الجراسرة ورا الؾقرؾف عمرا 
عج وا سخعة تعمؼ ستاحة الغيرخ وينرؾن ليرا  ورخ ورا االرتقراح بعض الؾساعي التعميسية التا قج تدا

 وا الدتاحة والعسي عما تؾويخ الؾقت والجيج لمسعمؼ  الستعمسيؽبسدتؾى 
 ف البحث :اهجأ

 يهجف البحث إلى التعخف على:
والسجعؾمرة بالتغح رة الخاععرة اللؾريرة عمرا تعمرؼ سرتاحة الغيرخ  السشررة التعميسيرةتأويخ استخجام -1

 .  بالييئة العامة لمتعميؼ التظبيقا والتجريع "جولة الكؾيتلمظال
لمظرررال  بالييئرررة العامرررة لمتعمررريؼ ترررأويخ اسرررتخجام األسرررمؾ  التقميرررجى عمرررا تعمرررؼ سرررتاحة الغيرررخ -2

 .التظبيقا والتجريع "جولة الكؾيت
التظبيقررا لمظرال  بالييئررة العامرة لمتعمريؼ السقارنرة "ريؽ  رال األسررمؾبيؽ عمرا تعمرؼ سررتاحة الغيرخ -3

 .والتجريع "جولة الكؾيت
 البحث : فخوض

"رريؽ متؾسررظا الؿياسريؽ القبمررا والتعررجى وررا مدررتؾى األداح السيررارى  ا  ة  حررراعيتؾعرج وررخوق دالرر-1
 مؽ )عيشة التحث التجخيبية( لرالح الؿياس التعجى. لمظال لدتاحة الدحف عما الغيخ 

القبمررا والتعررجى وررا مدررتؾى األداح السيررارى "رريؽ متؾسررظا الؿياسريؽ  ا  ة  حررراعيتؾعرج وررخوق دالرر-2
 ( لرالح الؿياس التعجى.الزابظةمؽ )عيشة التحث  لمظال لدتاحة الدحف عما الغيخ 

لمسجسررؾعتيؽ التجخيبيررة والزررابظة  ييؽ"رريؽ متؾسررظا الؿياسرريؽ التعررج ا  ة  حررراعيتؾعررج وررخوق دالرر-3
لمسجسؾعررررة  يرررراس التعررررجىالدحررررف عمررررا الغيررررخ لرررررالح الؿ لمظررررال وررررا مدررررتؾى األداح السيررررارى 

 .التجخيبية
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 :السرطلحات السدتخجمة 
اسرتخجام عرجد مرؽ السؾاقرم الستخرررة ورا تعمريؼ الدرتاحة  :السشرة التعليسيةةالتعلم باستخجام  -

والستزررررسشة عررررجد مررررؽ الرررررؾر التؾضرررريحية الثا"تررررة والستحخ ررررة )ويررررجيؾ( التررررا تبرررريؽ طخيقررررة األداح 
 (4: 8)الرحيح لمسيارات السحجدي. 

ىرررؾ عسميرررة يرررتؼ وييرررا تؾصررريي وكرررخي  و مليرررؾم  و  حدررراس  و  دراك  و ميررراري مرررؽ الترةةةةةةا  :ا -
 (77: 10شخص  لا يخخ  و عجي  شخاص. )

 إجخاءات البحث :
 : مشهج البحث

بإسرتخجام التررسيؼ التجخيبرا لسجسؾعتران  حرجىسا تجخيبيرة  تجخيبراالسرشي  ال التاحث ستخجم 
القبمرررا والتعرررجى لكررري مجسؾعرررة وذلرررػ لسشاسررربتو لظبيعرررة ىرررحا واألخرررخى ضرررابظة باسرررتخجام الؿيررراس 

 .التحث
 البحث :وعيشة مجتسع 

طرال  السخحمرة األولرا بقدرؼ التخبيرة البجنيرة بنميرة التخبيرة األساسرية تسثي مجتسم التحث ورا 
 التاحرثع وقرام طالرع( 29والترالغ عرجدىؼ ) باليئية العامة لمتعميؼ التظبيقا والترجريع "جولرة الكؾيرت

ا  مسرؽ لرؼ  دربق ليرؼ مسارسرة طالتر( 20تيار عيشة التحث بالظخيقة العذرؾاعية حيرث ترؼ اختيرار )باخ
إلعرررخاح الجراسرررة االسرررتظالايةع وبرررحلػ  طرررال ( 9سرررتاحة الدحرررف عمرررا الغيرررخع باإلضررراوة  لرررا )

ا ع تررؼ تقدرريسيؼ  لررا مجسؾعترران متدرراويتانع السجسؾعررة طالترر( 20ترررتح عيشررة التحررث األساسررية )
والسجعؾمرررة  السعمؾمررراتترررؼ الترررجريذ ليرررؼ باسرررتخجام الذرررتنة  طرررال ( 10بيرررة وعرررجدىا )األولرررا تجخي

وتررؼ التررجريذ ليررؼ  طررال ( 10الخاععررة اللؾريررةع والسجسؾعررة الثانيررة ضررابظة وبمررغ عررجدىا ) بالتغح ررة
 .( يؾضح تؾصيف عيشة التحث1بأسمؾ  التعمؼ التقميجى الستتم وا تعميؼ الدتاحةع وعجول )

 تجانذ العيشة :
بحدرا  التجرانذ لعيشرة التحرث الكميررة وذلرػ بحدرا  معامري االلترؾاح ورا بعررض  التاحرثام قر

الرررؾزن(ع وبعرررض الستغيرررخات  -الظرررؾل -الستغيرررخات الترررا قرررج تررر وخ عمرررا نتررراع  الجراسرررة مثررري )الدرررؽ
 (.2السياريةع و انت الشتاع   سا ىؾ مؾضح بججول )

 (1عجول )
الؾزن(  -الظؾل -وا معجالت الشسؾ )الدؽ الستؾسط واالنحخاف السعيارى ومعامي االلتؾاح

 (29)ن= والستغيخات السيارية )قيج التحث(
المتوسط  وحدة القياس المتغيرات م

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االلتواء

 25860 1556 .1803 سنة السن 1
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 25888 1599 1073 سنتيمتر الطول 0

 25128 0598 76582 كيلوجرام الوزن 3

 25175- 1514 5582 12/درجة ث12ص تحت الماء الغو 4

 25966- 1518 5586 12/درجة الطفو األفقى على البطن 5

 25398- 1518 6553 12/درجة الطفو األفقى على الظهر 6

 25858- 1548 5573 12/درجة اختبار الوقوف فى الماء 7

 25629- 1564 6522 12/درجة سباحة الزحف على البطن 8

 25125 25025 052 52/درجة حف على الظهرسباحة الز 9

لتؾاح لعيشة التحث وا الستغيخات )قيج التحث( إلمعامالت ا ن  (1)رقؼ ججول اليتزح مؽ  
( مسررا  ذرريخ  لررا 3-ع 3( وبالتررالا انحرررخت مررا "رريؽ ) 0.888ع 0.966وقررج تخاوحررت مررا "رريؽ )

 .اعتجالية وتجانذ عيشة التحث وا الستغيخات الدابقة
 ى البحث :عيشت ؤتكاف

بحدا  داللة اللخوق "يؽ مجسؾعتا التحث )الزابظة والتجخيبية( ورا متغيرخات  التاحثقام 
الشسؾ والستغيخات السياريةع وذلػ لمتأكج مؽ تكاو  عيشتا التحث وا تمرػ الستغيرخات و انرت الشتراع  

 (2كسا ىؾ مؾضح بججول )
 (2عجول )

 )القجري عما مرادقة الساح( السيارية  داللة اللخوق "يؽ مجسؾعتا التحث وا الستغيخات
 (10= 2= ن1)قيج التحث( )ن

 المتغيرات المهارية م
وحدة 
 القياس

 المجموعات
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 ث12الغوص تحت الماء لمدة  1
 12درجة/

 

 15146 65822 ضابطة
 غير دال 25483

 15101 65622 تجريبية

 12درجة/ الطفو األفقى على البطن 0
 15187 55866 ضابطة

 غير دال 15146
 15397 55666 تجريبية

 12درجة/ الطفو األفقى على الظهر 3
 15187 55222 ضابطة

 غير دال 15136
 15269 65322 تجريبية

سباحة الزحف على  4
 م02البطن

 12درجة/
 15183 65422 ضابطة

 غير دال 25904
 15184 65553 جريبيةت

 اختبار الوقوف فى الماء 5
 12درجة/

 15481 55422 ضابطة
 غير دال 25416

 25982 65733 تجريبية

 سباحة الزحف على الظهر 6
 12درجة/

 25013 051 ضابطة
 غير دال 25418

 15403 059 تجريبية

 2.01= 0.05ؾيسة ت الججولية عشج مدتؾى معشؾية 
( عررررجم وعررررؾد وررررخوق دالررررة  حررررراعيا  "رررريؽ مجسررررؾعتا التحررررث وررررا 4ول )يتزررررح مررررؽ عررررج 

 الستغيخات السيارية )قيج التحث( مسا  ذيخ  لا تكاو  مجسؾعتا التحث وا ىحه الستغيخات.
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  دوات عسم البيانات :
 االختتارات السيارية القبمية :

سخاعرررم العمسيرررة بررراإلطالع عمرررا العجيرررج مرررؽ ال التاحرررثلتحجيرررج  ىرررؼ الستغيرررخات السياريرررة قرررام 
الستخررة وا رياضة الدتاحة والجراسات السختتظة لتحجيج  ىؼ الستغيخات السياريرةع وترؼ عخضريا 

 (.2( وقج  سلخ ذلػ عؽ تحجيج الستغيخات السيارية القبمية مخوق )1عما الخبخاح مخوق )
 االختبار السهارى البعجى: -

 م عيخ.50اختتار لمدتاحة 
 تخجمة :األدوات واألعيدي السد -5
 عياز رستاميتخ لؿياس الظؾل. -
 ميدان طبا لؿياس الؾزن. -
  سبيؾتخ محسؾل مؾصؾل باالنتخنت. -
 .ظالع اميخا ويجيؾ لتدجيي  داح ال -
 لعخه األداح. السخعاعياز عخه  -
  دوات الدتاحة التعميسية. -

 :الجراسة االستطالعية
مجتسررم التحررث ومررؽ  مررؽ نلررذ طررال ( 9عررجد )سررتظالاية عمررا االجراسررة إعخاح البرر التاحررثقررام 
 وذلػ بغخه: م10/9/2020حتا  3/9/2020ج العيشة األساسية وذلػ وا اللتخي مؽ ر خا
 التأكج مؽ صالحية األدوات واألعيدي السدتخجمة وا التحث. -1
التعميسات والتؾعييات الالزمة السداعجي ليؼ وا استخجام السؾاقرم الخاصرة  ظال  عظاح ال -2

 .وتظبيق ذلػ عسميا   السعمؾماتتاحة عما الذتنة "تعميؼ الد
 بالكميرررةالترررجر  عمرررا الحزرررؾر قبررري مؾعرررج البرررجح "خبرررم سررراعة  لرررا قاعرررة الحاسرررؾ  ورررا  -3

( دقررراعق ورررؼ التؾعرررو  لرررا  رررخف الػيرررار واالسرررتعجاد بسالبرررذ 10والجمرررؾس  مرررام الحاسرررؾ  لسرررجي )
 الدتاحة وا مؾعج "جا ة الؾحجي التعميسية.

 لعخه األداح وىؾ  قخ  منان مؽ سمؼ الحؾه. عياز العخه تحجيج منان وضم -4
 ترؾيخ الخعميؽ مؽ الخمف والحراعيؽ مؽ األمام والدتاحة  ني مؽ الجانع. -5
 ألداعو وؼ الشدول لمحؾه وىؾ دؾيقتيؽ. ظالعتحجيج الؾقت الالزم لخؤية ال -6
 عشج التظبيق. التاحثالتعخف عما الرعؾبات التا قج تؾاعو  -7
 الثتات( لالختتارات قيج التحث. -اح السعامالت العمسية )الرجق عخ  -8
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 أسذ بشاء البخنامج التعليسى:
 أواًل: الهجف من البخنامج التعليسى

والسجعؾمرة بالتغح رة الخاععرة  السعمؾمرات عرؽ طخيرق السشرراتالتعخف عما تأويخ اسرتخجام الذرتنة 
 الغيخ لجى عيشة التحث. لدتاحة الدحف عما اللؾرية عما مدتؾى األداح السيارى 

 تشسية القجري عما وصف السدار الحخ ا الرحيح لمسيارات قيج التحث. -
 .تشسية القجري عما  داح السخاحي اللشية الخاصة بدتاحة الغيخ -
 .تشسية الجقة والتؾاوق وا  داح ستاحة الغيخ -
 .بالسعارف والسعمؾمات عؽ ستاحة الغيخ )قيج التحث( ظال تدويج ال -
 .القجري عما السالحغة والتلكيخ وا السيارات قيج التحث ظال  كدا  ال -

 ثانيًا: أسذ وضع البخنامج التعليسى
 .تؾاوخ اإلمنانات واألدوات السدتخجمة وا البخنام  -
 .مخونة البخنام  وقبؾلو لمتظبيق العسما -
 .تجرج الخظؾات التعميسية لمسيارات قيج التحث مؽ الجدح  لا الكي -
 اعررراي عرررخه نسرررؾذج لكررري خظرررؾي تعميسيرررة عرررؽ طخيرررق الررررؾر التؾضررريحية والليرررجيؾ لمسيرررارات مخ  -

 قيج التحث   
 مخاعاي التكخارات السشاستة لكي خظؾي تعميسية لمسيارات قيج التحث. -

 ثالثًا: محتهى البخنامج التعليسى
دررية لدررتاحة الدحررف يتزررسؽ البخنررام  التعميسررا مجسؾعررة الشررؾاحا اللشيررة والخظررؾات التعميسيررة الخعي

 (2. مخوق )ستاحة الغيخعما الغيخ والالزمة إلعتياز اختتار 
 رابعًا: اإلطار العام لتشفيح البخنامج

(  سررا"يم وىررا السررجي السحررجدي لررتعمؼ سررتاحة الدحررف 5"مغررت مررجي البخنررام  الررحى تررؼ تشليررحه ) 
ةع يا  لكرري مجسؾعرر( وحررجات تعميسيررة "ؾاقررم وحررجتيؽ  سرربؾا10عمررا الغيررخع والتررا اشررتسمت عمررا )

( سررراعات لكررري 10( دؾيقرررة "ؾاقرررم )600( دؾيقرررة وبإعسرررالا )60والررردمؽ السخررررص لكررري وحرررجي )
( سررررراعة لمسجسرررررؾعتيؽع وقرررررج ترررررؼ اسرررررتخجام البخنرررررام  التعميسرررررا السقترررررخ  20مجسؾعرررررة وبإعسرررررالا )

( 3) والسجعؾمرة بالتغح رة الخاععرة اللؾريرة ومخوررق السعمؾمراتلمسجسؾعرة التجخيبيرة باسرتخجام الذرتنة 
يؾضح ذلػع  سا تؼ استخجام األسمؾ  التقميجى )الذرخ  الملغراع والشسرؾذج العسمرا( مرم السجسؾعرة 

 الزابظة.
 السعمؾمراتلمشسؾذج عما الذرتنة  ظالعوقج تؼ  دخال الستغيخ التجخيبا عؽ طخيق رؤية ال 

سام ىحه السيسرة ألداعو وقج شارك وا  ت ظالعقبي "جا ة الؾحجي التعميسية "خبم ساعة و حلػ رؤية ال
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 كال  مؽ:
 السجر  السدئؾل عؽ التعميؼ. -
 وا الؾقت السحجد لحلػ. طالعمرؾر ويجيؾ متخرص لترؾيخ  داح  ي  -
بالتختيررع الستلررق عميررو إلنيرراح ىررحه السيسررة بانتغررام  ظررال مدرراعج مدررئؾل عررؽ صررعؾد ال -

 ولتؾويخ الؾقت.
 .التاحثعسيم الخظؾات التشليح ة تست تحت  شخاف  -
"خؤيررة  داعررو وررا الجرردح الخعيدررا مررؽ الجخعررة التعميسيررةع وؼيسررا يمررا شررخحا   ظالررعقررام ال وقررج 

 ألداعو: ظالعلكيؽية رؤية ال
 وا منان قخيع مؽ سمؼ حؾه الدتاحة. العخه السخعاتؼ وضم عياز  - 

عمرا حرجي  داح السيرراري الخاصرة بنرري  طالررعطمرع السرجر  السدررئؾل عرؽ الترجريع مررؽ  ري  - 
حدرع التختيرع الستلرق  طالرعتخي اإلحساحع وقج قام السرؾر "تررؾيخ األداح لكري عخعة وذلػ وا و

 عميو.
 تجييد الذخيط السرؾر وا عياز الليجيؾ. -ج
 ظال والسداعج السدئؾل عؽ صعؾد ال العخه السخعاالتشديق "يؽ السجر  السدئؾل عؽ  -د

سذرراىجي  داعررو ووررا األول ل ظالررععمررا  ن  رررعج ال ظررال حدررع التختيررع الررحى تررؼ بررو ترررؾيخ ال
األول  ظالرعالثرانا لمررعؾد ورؼ عرؾدي ال ظالرع وشاح ىحه السذاىجي  نؾن السداعج قج قرام "تجييرد ال

 لمساح مخي  حخى.
بالدخعة العاد ة  ول مخي وؼ بالدخعة التظيئة ورا السرخي الثانيرة مرم  طالعتؼ عخه األداح لكي  -ىر

 لثة بالدخعة العاد ة.وؼ عخضو مخي وا ظالعالتؾقف عشج  ي خظأ وشخحو لم
 مخي وانية  لا حؾه الدتاحة واالستسخار وا األداح مم  وخاد مجسؾعتو. ظالعرعؾع ال -و

 : القبلى القياس
الثترررات( لالختترررارات السياريرررة مرررؽ خرررالل  -بعرررج التأكرررج مرررؽ السعرررامالت العمسيرررة )الررررجق 

ت التحررررث عمررررا السجسؾعررررة بررررإعخاح الؿياسررررات القبميررررة لستغيررررخا التاحررررثالجراسررررة االسررررتظالاية قررررام 
وقررررج  خررررحت الؿياسررررات  م10/9/2020التجخيبيررررة والسجسؾعررررة الزررررابظة وررررا يررررؾم األحررررج السؾاوررررق 

وذلررػ  -لسجسرؾعتا التحرث عرؽ طخيرق لجشررة مذرنمة مرؽ والورة  عزراح ىيئررة ترجريذ بنميرة التخبيرة 
 مؽ خالل استساري لؿياس االختتار السيارى القبما.

 الجراسة األساسية :
والسجعؾمرررة بالتغح رررة  السعمؾمررراتترررؼ تظبيرررق البخنرررام  التعميسرررا السقترررخ  باسرررتخجام الذرررتنة  

الخاععة اللؾرية عما السجسؾعة التجخيبية واألسمؾ  التقميجى عما السجسؾعة الزابظة وذلػ خالل 
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 (.3وذلػ ووقا  لمسيارات السختاري. مخوق ) م15/10/2020حتا  م11/9/2020اللتخي مؽ 
 جى:القياس البع

الخرراص بدررتاحة خ  تررؼ تظبيررق االختتررارات التعج ررة بعررج االنتيرراح مررؽ تشليررح البخنررام  السقترر 
 .م18/10/2020الدحف عما الغيخ عما السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وذلػ يؾم 

 : عخض الشتائجأواًل: 
 مؽ نتاع  سؾف يتؼ عخضيا ومشاقذتيا عما الشحؾ التالا: التاحثوا ضؾح ما تؾصي  ليو 

 (3عجول )
داللة اللخوق ومعجل التغييخ "يؽ الؿياسيؽ القبما والتعجى لمسجسؾعة التجخيبية وا ستاحة الدحف 

 (10عما الغيخ )ن= 
 قيمة ت الفرق بين المتوسطين االنحراف المعيارى المتوسط  الحسابى التجريبى

 15887 15403 059 قبلى
25555 

 42556 05435 4353 بعدى

 2.01(= 0.05عشج مدتؾى )ؾيسة ت الججولية 
وعررؾد وررخوق ذات داللرررة  حررراعية "رريؽ الؿياسرريؽ القبمررا والتعرررجى ( 3يتزررح مررؽ عررجول ) 

 لمسجسؾعة التجخيبية وا اختتار ستاحة الدحف عما الغيخ ولرالح الؿياس التعجى.
 (4عجول )

تاحة الدحف داللة اللخوق ومعجل التغييخ "يؽ الؿياسيؽ القبما والتعجى لمسجسؾعة الزابظة وا س
 (10عما الغيخ )ن= 

 قيمة ت الفرق بين المتوسطين االنحراف المعيارى المتوسط  الحسابى الضابطة

 15886 25013 051 قبلى
25559 

 31557 15331 3059 بعدى

 2.01(= 0.05ؾيسة ت الججولية عشج مدتؾى )
والتعرررجى  ( وعررؾد وررخوق ذات داللرررة  حررراعية "رريؽ الؿياسرريؽ القبمررا4يتزررح مررؽ عررجول ) 

 لمسجسؾعة الزابظة وا ستاحة الدحف عما الغيخ ولرالح الؿياس التعجى.
 (5عجول )

داللة اللخوق ومعجل التغييخ "يؽ الؿياسيؽ التعجييؽ لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وا ستاحة 
 (10= 2= ن1الدحف عما الغيخ )ن

 يمة تق الفرق بين المتوسطين االنحراف المعيارى المتوسط  الحسابى 

 425865 05435 4353 تجريبية
25559 

 31557 15331 3059 ضابطة

 2.01(= 0.05ؾيسة ت الججولية عشج مدتؾى )
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( وعررررررؾد ورررررخوق ذات داللررررررة  حرررررراعية "رررررريؽ الؿياسررررريؽ التعررررررجييؽ 5يتزرررررح مررررررؽ عرررررجول ) 
 عما الغيخ ولرالح السجسؾعة التجخيبية. لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وا ستاحة الدحف

 الشتائج وتفديخ ًا: مشاقذة نيثا
( وعررؾد وررخوق دالررة  حررراعيا  "رريؽ الؿياسرريؽ القبمررا والتعررجى ولرررالح 3يتزررح مررؽ عررجول )

التعرررجى لمسجسؾعرررة التجخيبيرررة ورررا مدرررتؾى األداح السيرررارى لدرررتاحة الدحرررف عمرررا الغيرررخع ويخعرررم 
تكشؾلؾعيرا ا باستخجام وا مؾاكتة ىحا التقجم التكشؾلؾع ظال ذلػ  لا الخغتة الكبيخي لجى ال التاحث

 ظررال تدرريي مررؽ عسميررة الررتعمؼ وتديررج مررؽ انتترراه ال السعمؾمرراتالحاسررؾ   سررا  ن اسررتخجام الذررتنة 
وداوعيتيؼ لمتعمؼع وىحا باإلضاوة  لرا ذلرػ الترأويخ اإل جرا"ا السرتخجام التػيرة السخترجي اللؾريرة حيرث 

ويحتراج  لرا تررؾر  امري لمسيراري  ن تعميؼ السيارات الحخ ية لمسبتجعيؽ  نؾن مؽ الرعؾبة بسنران 
 الججيجي.

(ع 6( )2006)ع الحاية  وعيدةىويتلق مم ما سبق نتاع  العجيج مؽ الجراسرات مثري دراسرة ع
ومرا ( 3( )2009)ع أمجةج الجسية (ع ع2( )1990) أسامة راتة" (ع ع11( )2010)ع هازن دراسرة ع
اللرررة  حرررراعية "ررريؽ تؾعرررج ورررخوق ذات دعع عمرررا اللرررخه األول والرررحى يرررشص عمرررا  نرررو يرررسررربق  ج

متؾسررظا الؿياسررريؽ القبمررا والتعرررجى وررا مدرررتؾى األداح السيرررارى وررا سرررتاحة الدحررف عمرررا الغيرررخ 
 .ع)عيشة التحث التجخيبية( ولرالح الؿياس التعجى

( وعؾد وخوق دالة  حراعيا  "يؽ الؿياسيؽ القبما والتعجى لمسجسؾعة 4ويتزح مؽ عجول ) 
دتاحة الدحف عما الغيخ ولررالح الؿيراس التعرجىع ويذريخ الزابظة وا مدتؾى األداح السيارى ل

عمررا الظخيقررة التقميج ررة وررا التعمرريؼ خررالل  ظررال  لررا  ن ىررحه الشترراع  قررج تخعررم  لررا تعررؾد ال التاحررث
السخاحرري التعميسيررة السختملررة الدررابقةع ىررحا باإلضرراوة  لررا  ن تكررخار السيرراري  كثررخ مررؽ مررخي وترررحيح 

اإل جرا"ا وررا عسميرة الرتعمؼ و تقرران السيراري حيرث تذرريخ نتراع  الجررجول األخظراح  وشراح األداح لررو  ورخه 
( 32.9ورررؼ  صرررتح ) ( درعرررة2.1(  ن متؾسرررط الؿيررراس القبمرررا لمسجسؾعرررة الزرررابظة  ررران )8رقرررؼ )

نتيجة السرتخجام األسرمؾ  التقميرجى  ظال درعة وا الؿياس التعجى مسا يجل عما تحدؽ مدتؾى ال
ثررانا والررحى  ذرريخ  لررا  نررو تؾعررج وررخوق دالررة  حررراعيا  "رريؽ وررا الررتعمؼ وىررحا  جيررع عمررا اللررخه ال

متؾسررررظا الؿياسرررريؽ القبمررررا والتعررررجى وررررا مدررررتؾى األداح السيررررارى لدررررتاحة الدحررررف عمررررا الغيررررخ 
 لمشاشئيؽ عيشة التحث الزابظة ولرالح الؿياس التعجى.

( والخرراص "جاللررة اللررخوق ومعررجل التغيررخ وررا الؿيرراس التعررجى "رريؽ 5ويتزررح مررؽ عررجول ) 
 سجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وا الؿياسات التعج ة )قيج التحث( لرالح السجسؾعة التجخيبية.ال
 السعمؾمرررراتذلررررػ  لررررا  ن البخنررررام  التعميسررررا السقتررررخ  باسررررتخجام الذررررتنة  التاحررررثويخعررررم  

و ن اللررارق السؾعررؾد  والسجعؾمررة بالتغح ررة السختررجي اللؾريررة  رران  كثررخ   جا"يررة مررؽ الظخيقررة التقميج ررةع
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يخعرررم  لرررا تذرررابو السجسؾعرررة الزرررابظة مرررم السجسؾعرررة التجخيبيرررة ورررا البيئرررة التعميسيرررة مرررؽ حيرررث 
 اإلمنانات واللتخي الدمشية لمتعمؼ مم اختالف  سمؾ  التعمؼ ومحتؾى البخنام .

اللررخوق قررج تعرردى  ( بررأن ىررحه8م( )2008)ع صةةادا الحايةة ش  ااةةف زايةةجويتلررق ذلررػ مررم ع 
امات تكشؾلؾعيرررا الحاسرررؾ  ورررا التعمررريؼع وشرررعؾر  ورررخاد السجسؾعرررة  لرررا األىسيرررة الستشاميرررة السرررتخج

التجخيبيررة برررأنيؼ يؾاكبررؾن التظرررؾر ويتعمسررؾن بظخيقرررة عجيررجي ومذرررؾقة ذات طررابم عمسرررا بعيررجا  عرررؽ 
 اإلطار التقميجى وىؾ ما انعنذ   جا"يا  وبجرعة  كبخ عما مدتؾى  داعيؼ السيارى.

التعرجى لمسجسؾعرة التجخيبيرة ورا سرتاحة  (  ن متؾسرط الؿيراس5حيث تذريخ نتراع  عرجول ) 
( درعرررة ورررا حررريؽ  ن متؾسرررط الؿيررراس التعرررجى لمسجسؾعرررة الزرررابظة 43.3الدحرررف عمرررا الغيرررخ )

( درعررة.  سررا تذرريخ  لررا تلررؾق السجسؾعررة التجخيبيررة عمررا السجسؾعررة الزررابظة وررا مدررتؾى 32.9)
التغح ة السختجي وا ىرحه  األداح السيارى لدتاحة الدحف عما الغيخ ىحا باإلضاوة  لا  ن استخجام

السخحمررة الدررشية )عامررة( ووررا التعمرريؼ )خاصررة(  ندررع السبتررجعيؽ السيرراري برررؾري عيررجي ألن  خظرراح 
األداح اللشررا ال  سنررؽ  صررالحيا بدرريؾلة  ذا اعترراد السبتررجب عمررا األداح برررؾري خاطئررة وىررحا نررات  

 عؽ انتقال  وخ التعمؼ برؾري سمبية.
السجسؾعة الزرابظة  طال لسجسؾعة التجخيبية تسيدوا عما ا طال وقج الح  التاحث  ن  

الخاصرة برأداعيؼ وىرحا مرا  شرار برو وا انلعاالتيؼ الداري  وشاح التعميؼ وعما سخعة ترميح األخظاح 
( ورررا  ن اسرررتخجام وسررراعي اإل زرررا  التررررخية 5م( )1997) سةةةعج جةةةال ش ع حدةةةن عةةةالوى  

عمرا زيرادي "رحل الجيرج والثقرة برالشلذ والترا  ظرال وم الكاألوالم الديشساعية  و الرؾر والمؾحات ترج
ترررتغ السؾقررف التعميسررا بالرررتغة االنلعاليررة الدرراريع  سررا  ن معخوررة السررتعمؼ لسررجى تقجمررو ودرعررة 
تحريمو تعسي عما تحديؽ السؾقف وتديؼ وا  عرادي الرتعمؼ وتعسري عمرا تررميح األخظراح وزيرادي 

 السيي نحؾ مدتؾى  عما مؽ األداح.
يجي" على الفخض الثالث والحى يشص على أنه تهجج فخوا دالة إحرائية بين متهسطى وهحا 

القياسين البعجيين للسجسهعتين التجخيبية والزابطة فى مدتهى األداء السهارى لدباحة الدحف 
 على الظهخ للشاائين لرالح القياس البعجى للسجسهعة التجخيبية.

السجعؾمررة بالتغح ررة الخاععررة اللؾريررة  وزرري مررؽ و  السعمؾمرراتوقررج وبررت  ن اسررتخجام الذررتنة  
 .الظخيقة التقميج ة لتعمؼ ستاحة الغيخ 

 : االستشتاجات
 لررررررا  التاحررررررثت اإلحررررررراعية السدررررررتخجمة تؾصرررررري وررررررا ضررررررؾح نترررررراع  التحررررررث و ررررررحلػ السعالجررررررا

 االستخالصات ا تية:
ويخا    جا"يررا  عمررا تعمررؼ والسجعؾمررة بالتغح ررة السختررجي اللؾريررة تررأ السعمؾمرراتيرر وخ اسررتخجام الذررتنة -1
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 .ستاحة الغيخ 
 .ي وخ  سمؾ  التعمؼ التقميجى تأويخا    جا"يا  عما تعمؼ ستاحة الغيخ -2
والسجعؾمررة بالتغح ررة السختررجي اللؾريررة تررأويخا   كثررخ   جا"يررة مررؽ  السعمؾمرراتيرر وخ اسررتخجام الذررتنة -3

والسجعؾمرة بالتغح رة  السعمؾمراتنة لرالح استخجام الذتو األسمؾ  التقميجى وا تعمؼ ستاحة الغيخ 
 السختجي اللؾرية.

 التهصيات :
 بسا يما: التاحثوا حجود  ىجداف التحث والعيشة السختاري ووا ضؾح نتاع  التحث يؾصا 

ورررا تعمررريؼ  السعمؾمررراتتذرررجيم معمسرررا الدرررتاحة عمرررا اسرررتخجام السؾاقرررم التعميسيرررة عمرررا الذرررتنة -1
 .ميارات الدتاحة

ة الخياضية وا األلعا  الخياضة السختملة عما التحرث عرؽ السؾاقرم التعميسيرة حث معمسا التخبي-2
 .السعمؾماتلأللعا  عما الذتنة 

ترررررؾويخ  عيررررردي حاسرررررؾ  داخررررري قاعرررررات األنج رررررة الخياضرررررية مررررردودي بخجمرررررة االتررررررال بالذرررررتنة -3
 .السعمؾمات

مررؽ تررأويخ وعررال وررا  ضررخوري تررؾاوخ الؾسرراعي التعميسيررة وررا عسيررم مخاكررد تعمرريؼ الدررتاحة لسررا ليررا-4
 سخعة ودقة التعمؼ.

 ةةعالسخاجةة 
 أواًل: السخاجع العخبية

دار الشيزرررة العخبيرررةع  عالؾسرراعي التعميسيرررة والسررشي عع  حسررج خيرررخى  رراعؼع عرررا"خ عبررج الحسيرررج: -1
 .م1999القاىخيع 

درتؾى  داح الدرتاحةعع السجمرة العمسيرة ع وخ السعخورة براألداح والشتيجرة عمرا م  سامة  امي راتع: -2
 م.1990لمتخبية الخياضيةع  مية التخبية الخياضية لمبشيؽع عامعة حمؾانع العجد الدابمع القاىخيع 

تحررت  ظررال عالتغح ررة السختررجي وتأويخىررا عمررا تعمررؼ سررتاحة الرررجر لم  مجررج ا الجسيرري محسررؾد: -3
خبيررررة الخياضرررية لمبشررررات برررالجديخيع القرررراىخيع سرررشؾاتعع رسرررالة ماعدررررتيخ  يرررخ مشذررررؾريع  ميرررة الت 10

 م.1999
طرخق الترجريذعع  ميرة التخبيرة الخياضرية لمبشريؽع عامعرة حمرؾانع القراىخيع العرجوى: ع عسال الرجيؽ -4

 .م2001
الررررشلذ التخبررررؾى الخياضرررراعع دار السعررررارفع القرررراىخيع ععمررررؼ سررررعج عرررراللع ا حدررررؽ عررررالوى:  -5

 م.1997
التخبيررة الخياضررية باسررتخجام الحاسررؾ   واعميررة تررجريذ مشرراى ع صررادق الحا ررػع سرريا ايدررا: -6
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عمررررا اتجاىررررات الظمتررررة وررررا الجامعررررة األردنيررررة واعامعررررة الياشررررسيةعع مجمررررة عامعررررة السمررررػ خالررررجع 
 م.2006

عدرعررررة اسررررتخجام طمتررررة  ميررررات التخبيررررة صررررادق الحا ررررػع عبررررج الدررررالم عررررا"خع معرررريؽ الخمررررف:  -7
واتجاىررراتيؼ نحرررؾهعع مجمرررة العمرررؾم  االنتخنرررت ورررا التعمررريؼالخياضرررية ورررا الجامعرررات األردنيرررة لذرررتنة 

 .م2014(ع عامعة قظخع الجوحةع 10التخبؾية )
 السعمؾمررات وررخ تعمررؼ بعررض ميررارات الدررتاحة باسررتخجام الذررتنة ع صررادق الحا ررػع  اشررف زايررج: -8

عمررا وعيررة نغررخ طمتررة  ميررة التخبيررة الخياضررية نحؾىرراعع مجمررة عامعررة الشجررا  لألبحررا ع الجامعررة 
 م.2008األردنيةع عسانع األردنع 

عدراسة مقارنة لؾاقم اسرتخجام طمترة  ميرات التخبيرة الخياضرية ورا صادق الحا ػع مشار شاىيؽ:  -9
األردن ومرخ لذتنة االنتخنت وا التعميؼ واتجاىاتيؼ نحؾىرا ومعؾقرات االسرتخجامع السجمرج الثراناع 

 م.2006ةع الجامعة األردنيةع األردنع م تسخ الخياضة وا عالؼ متغيخع  مية التخبية الخياضي
 م.1973عالسجخي وا التخبيةعع منتتة األنجمؾ السرخيةع القاىخيع  نازلا صالحع مدعج  دؽ: -10

 السخاجع األجشبية ثانيًا:
11- Hazen,- A., Others: A Videataping Feedback package for Improving 

skills of youth competitve swimmers, sport- psychologist, champaign 

111. 4 (3) refs 20. 

 )االنتخنت(: السعلهماتالذبكة  ثالثًا:
12- http://www.Caribbeanedu.com/kewl/sports/sportsog.usp= 

13- http://www.swim-city.com/media.php3?cat=media_backstroke= 

14- http://www.goswim.tv/# 
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 ملخص البحث
 ىالدحف عل على تعلم سباحة فاعلية استخجام السشرات التعليسية السجعسة بالتغحية السختجة

 الظهخ
 د/ احسج سمسان القالف

 قدؼ التخبية البجنية والخياضيةبمداعج  استاذ 
 دولة الكؾيت – كمية التخبية األساسية

واعمية استخجام السشرات التعميسية السجعسة بالتغح ة السختجي الجراسة التعخف عما  استيجوت
ي  التجخيبررررا بإسررررتخجام الترررررسيؼ  سرررتخجم التاحررررث السررررش عمرررا تعمررررؼ سررررتاحة الدحررررف عمررررا الغيررررخ

التجخيبرا لسجسؾعترران  حررجىسا تجخيبيررة واألخررخى ضررابظة تسثري مجتسررم التحررث وررا طررال  السخحمررة 
األولا بقدؼ التخبية البجنية بنميرة التخبيرة األساسرية باليئيرة العامرة لمتعمريؼ التظبيقرا والترجريع "جولرة 

يرار عيشرة التحرث بالظخيقرة العذرؾاعية حيرث ( طالرعع وقرام التاحرث باخت29الكؾيت والتالغ عرجدىؼ )
( 9( طالتا  مسؽ لؼ  دبق ليؼ مسارسة ستاحة الدحف عما الغيرخع باإلضراوة  لرا )20تؼ اختيار )

( طالتررررا ع تررررؼ 20طررررال  إلعررررخاح الجراسررررة االسررررتظالايةع وبررررحلػ ترررررتح عيشررررة التحررررث األساسررررية )
( طرال  ترؼ الترجريذ 10يرة وعرجدىا )تقديسيؼ  لا مجسؾعتان متداويتانع السجسؾعرة األولرا تجخيب

ليرؼ باسررتخجام الذرتنة السعمؾمررات والسجعؾمررة بالتغح رة الخاععررة اللؾريررةع والسجسؾعرة الثانيررة ضررابظة 
 ( طرررال  وترررؼ الترررجريذ ليرررؼ بأسرررمؾ  الرررتعمؼ التقميرررجى الستترررم ورررا تعمررريؼ الدرررتاحة10وبمرررغ عرررجدىا )

والسجعؾمرة بالتغح رة السخترجي اللؾريرة ترأويخا  و انت مؽ اىؼ الشتاعح ير وخ اسرتخجام الذرتنة السعمؾمرات 
  جا"يرررا  عمرررا تعمرررؼ سرررتاحة الغيرررخ يررر وخ اسرررتخجام الذرررتنة السعمؾمرررات والسجعؾمرررة بالتغح رررة السخترررجي 
اللؾرية تأويخا   كثخ   جا"ية مؽ األسمؾ  التقميجى وا تعمؼ سرتاحة الغيرخ ولررالح اسرتخجام الذرتنة 

 ي اللؾرية.السعمؾمات والسجعؾمة بالتغح ة السختج
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Abstract 

The effectiveness of using educational platforms supported by 

feedback On learning to swim, crawl on the back 

Dr.Ahmed Salman Al-Qallaf 

The study aimed to identify the effectiveness of using 

educational platforms supported by feedback on learning to swim crawl 

on the back. The researcher used the experimental approach using the 

experimental design of two groups, one experimental and the other a 

control, representing the research community in the first stage students of 

the Physical Education Department of the College of Basic Education of 

the General Authority for Applied Education and Training in the State of 

Kuwait and the adult Their number is (29) students, and the researcher 

selected the research sample randomly, as (20) students who had never 

practiced back crawl swimming were selected, in addition to (9) students 

to conduct the exploratory study, and thus the basic research sample 

became (20) students. They were divided into two equal groups, the first 

group was experimental and it was (10) students who were taught using 

the information network and supported by immediate feedback, and the 

second group was control and it reached (10) students and they were 

taught in the traditional learning method used in teaching swimming. The 

network The information and the support of real-time feedback has a 

positive effect on the learning of backstroke. The use of the net affects the 

reported use The effect of supported by immediate feedback has a more 

positive effect than the traditional method of learning to swim backwards 

and for the benefit of using the network information and supported by 

immediate feedback. 
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