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بعض  تأثير األنشطة الترويحية المصاحبة لتكنولوجيا الواقع االفتراضي على تعلم 
 المهارات االساسيه فى السباحة 

 الباحث / طه سيد أحمد خليل                                                          
مشب أأأأ شتأأأأ األنشطة اأأأأيحشط انمصاألأأأأحشط لوأأأأالوحش ااالف فاألأأأأاشط فط أأأأ شط  انط أأأأ ش  أأأأ شت  أأأأ

يهدفشط واأ شل أ شط ا أنفش  أ شتأ األنشطسأالدطقشط فط أ شط  انط أ شش،ط لهارطتشط ساسألحش  شط سوالح
مذ أأأأ شبأأأ شفأأأأثشب ن أأأأحشتأأأ األنشطة اأأأأيحشبواأأأد أل ش  أأأ شت  أأأمشب أأأأ شبهأأأارطتشط سأأأوالحش سأأأأوالأل ش

ط انمصاألأأأأحشط لوأأأأالوحش ااالف فاألأأأأاشط فط أأأأ شط  انط أأأأ ش  أأأأ شت  أأأأمشب أأأأ شط لهأأأأارطتشط ساسأأأأألحش أأأأ ش
شمط وألالألأأحشط قو ألأأحشط قألاسأأاتششلاأأنطتشبأأ شط اجنصوأأ شط لأأاله شط والأأ ششط واأأ ،شطسأأالدقشلاأأنطتطتش لح.ط سأأوا

شم أأأنم ششأهأأأدطفش يوأل أأأحش لالاسأأأوا ش ظأأأنط ششمذ أأأ شمط ضأأأابيحشط اجنصوألأأأحشط واأأأ شش ألالأأأحش  أأأ شمط و ديأأأح
شط  أأأاقش أأأ شسأأألا ،ش أأأا  شسأأأوالأل ش  أأأ شط واأأأ ششبجالأأأ شياأأأال ش:ط واأأأ ششم ألالأأأحشط واأأأ ،شبجالأأأ 

شط والأأأ شش أأأاقشم أأأدششسأأأالفطت،ش7شط أأأ ش5شبأأأ شأ لأأأارهمشبأأأ شسأأأوا (ش40)ش فطبهأأأاشب أأأ شق2018/2019
شبجالأ شلالأا  شب شسوالا ش(ش30)ش د هاششمط وا  ششط  افط ألحششبا ينصقحششبا وا شششط لاصحششط  ألالحششبافاألار
شل أأ ش اأأفط ألا ششتقسأأأللهاشمتأأمشط أأوي ش  أأ شط زلأأ شسأأوالحش أأ شسأأابقحشفوأأنطتشش هأأمش أأأل شبلأأ شط واأأ ش

شسأوالا ش(ش15)شمتاأل ش أابيحشمط ثا ألأحشسأوالا ش(شش15)ششمتاأل ششتجنصوألحشش طةم ششباسامصاأل ،ششبجلف األ 
شط ون أأاب شطسأأالدب ششط اأأ شط اجنصوألأأحشط لجلف أأحشأهأأمشط الاأأا  :شت أأف ش .طسأأايأ ألحش ألالأأح(ش10)شمط وأأا  
شط اق ألديأأحشط ينصقأأحشطسأأالدب ششط اأأ شط ضأأابيحشط لجلف أأحش  أأ (شط  انط أأ شط فط أأ )شط لقاأأن شط ا  أللأأ 

ش ا  ألأأأحش  أأأ شيأأأدثشبلأأأاشمط ل ن أأأ شط لهأأأار ششط لسأأأاف شش أأأ (شط  ل أأأ شط اللأأأفذ شمط طتشط   ظأأأ شط اأأأن )
شط وي ش   شط زل شسوالحشبهارطتششت  مش   شطإليجاب شمت األنهششط  انط  شط فط  ششتاالف فاألاششطسالدطق

ش".ط وا شش ألدش"
 الكلمات االفتتاحية :  -

 (السباحة-الواقع االفتراضي -تكنولوجيا-الترويحية-األنشطة)
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     127  (   ( الخامس  العددم(   )  2022(  لعام ) ديسمبر( شهر )   29رقم المجلد )         
 
 

 

The effect of recreational activities associated with 

virtual reality technology on learning some basic swimming 

skills 

 
   Researcher / Taha Sayed Ahmed Khalil 

 

The effect of recreational activities associated with virtual 

reality technology on learning some basic swimming skills. The 

research aims to identify the effect of using virtual reality on 

learning some swimming skills for novice swimmers, by knowing 

the effect of recreational activities associated with virtual reality 

technology on learning some basic swimming skills. Research 

procedures, the researcher used the experimental method with 

making tribal, inter- and dimensional measurements on the 

experimental and control sample due to its relevance to the nature 

of the objectives and hypotheses of the research. The research 

community and sample: The research community includes smash 

club swimmers, in the year 2018/2019, it consisted of (40) 

swimmers from Their ages ranged from 5 to 7 years, and the 

researcher chose the research sample in a random way, which 

numbered (30) swimmers from the total research community who 

had no previous experience with belly crawl swimming and were 

randomly divided into two equal groups, the first is experimental 

and includes (15) swimmers The second is control and includes 

(15) swimmers, and the rest (10) exploratory samples. The most 

important results: The experimental group that used the proposed 

educational program (virtual reality) outperformed the control 

group that used the traditional method (verbal explanation and 

practical model performance) in the skill and cognitive levels, 

which indicates the effectiveness of using virtual reality 

technology and its positive impact on learning the skills of belly 

crawl swimming. "Under consideration." 

Opening words (activities - recreational - technology 
- virtual reality - swimming) 
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 : مقدمة البحث  -

تاالف فاألأأأاشهأأأا أ،شلألأأأ شياأأأفط  شتأأأنط مشياأأأهدشط  وأأأنشط اأأأا  شاأأأفرجش  لألأأأحشمط  جأأأارطشب ن ألأأأاشم  لألأأأاشمش
ط الظنصاتشمتيوألقاتهاشط ااالف فاألحشبوفرجش مشتاهدهاشط وانصحشب ش و ،شم  ش ونشط ل  فباتألأحشط أ  ش
يال ش  شطألات شتغألألنطتش ديدجش  شالأل شافط بشط األاجش،شمط لااو ش انكحشط اقدقشط سأنص ش أ شبجأاثش

ط ا  ألمشب ش الألأحشأفأن شيجأدشأزشتزطماأاش أدشلأد شتاالف فاألاشط ل  فباتشب ش الألحشمبجاثشتاالف فاألاش
بأأل شط لجأأا أل ،شم أأدشأ  شلأأدم شهأأ طشط اأزطم شل أأ شيهأأفرشأ أأا شاديأأدهشرلوأحشتلث أأ ش أأ شماأأف شط  ديأأدش
بأأأأ شط لسأأأأاادااتشط ااالف فاألأأأأحشذطتشط  أ أأأأحشط لواعأأأأنجشبا  ل ألأأأأحشط ا  أللألأأأأح،شمكأأأأازشبأأأأ شط ضأأأأنمر ش

ش(1:ش2متفيأل شط لساادااتشط ااالف فاألحش ألها.ش)شط ساجابحش هاشب شفأثشتيفصنشط  ل ألحشط ا  أللألح
ط ااالف فاألأأاشط ن لألأأحشهأأ شللأأد شت أأ شط فسأأا  شط اقالألأأحشط اأأ شيهأأنتشمط ااأأنتشمأصأأوا شب لاأأا شبأأ ش
بأبأأاشط  وأأنشمأصأأواشلضأأفرهاشطااألأأا شم هأأاشلسأأهاباتهاشط فط أأاحش أأ شتيأأفرشط اثألأأنشبأأ شبجأأا تش

ألأدشصأفرششrealityشVirtuaط فط  شط  انط  شط األاجشمأبفطبشط   مشملاااتشط وان،شمت دشتاالف فاألاشش
ط سا ا جشط قا لحش   شط ااالف فاألاشط ن لألحشمأصوا شتيوألقاتشط فط  شط  انط  ش  شلألاتالاشأ ثنشب ش
أزشت أأدش أأ ش جا أأحشسأأنص ح،ش اأأااشطسأأالدطبهاش أأ شبجأأا تشبا أأد جشاأأدط ش  لألأأحشمفدبألأأحشمت  أللألأأأحش

 شط لألأأحشط جفصأأحشمط وانصأأح،شط لأألتلنطتشط   لألأأحشمطوألأأحشمصأأالا ألحشبثأأ شطسأأالنط شط أأال عشمط اأأدربش  أأ
ط  انط أأألح،شباا أأاجشط  ل ألأأاتشط وأأالا ألح،شباا أأاجشط ظأأنمفشط يوأل ألأأحشمط جألف فاألأأح،شباا أأاجشألأأفطثش

ش(116:ش3ط يق ش  شبنطب شطةرصا شط جفصح.ش)
متاضأأأأل شط سأأأأأوالحشط ا  أللألأأأأأحشط اسأأأأأابشط  أأأأأن شبهأأأأأارطتشمطأأأأأن شط سأأأأأوالحشط للا  أأأأأحشبأأأأأدأ شبا لهأأأأأارطتش

ساسأألح،شمط لهأارطتشط الهألديأحشمصأف  شل أ شط اسأابشط لأأا  مشطأن شط سأوالحشطةر أ شمذ أ ش أ شلطأأارشطة
تاقألقشبود ألأل شهابأل شهلاشط انمصاشمتاقألقشطةب شمط سأبح،ش لنل حشط ا  ألمش  سوالحشه شأسأا ش ش

 أأا حشاالأ ش الأأ ش أ اقأأاثشل أأ شبنل أحشط اأأدرصبش أأ شط سأأوالحشمط فصأفثشل أأ شط لسأأافصاتشط لاقدبأأحشباإل
ل أأأ شبلارسأأأحشبجأأأا تشط سأأأوالحشط للا  أأأحش،شمازشتي أأأبشذ أأأ شلاأأأنطتشب أأأ شط اأأأدرصواتشباإل أأأا حشأمش
ط اأأأ فشكلأأأاشهأأأأفشط اأأأاثش الأأأدشط اأأأأنط شبن أأأاب شت  أللأأأأ شتأأأ هأل  شفأأأا ش  سأأأأوالحشيالاسأأأبشط فيأأأأا  ش
مط فطاوأأاتشط انكألأأحشط لالأأفصش  اأألبشط  لأأ شبهأأا،شمبأأ شهأأ طشط لالي أأقشيسأأ  شطة أأا يلألفزش أأ شطأأن ش

 شط افطص شل  شلسانطتألجألاتشمطن شمأسا ألبشتسأا دشط ل  أمش  أ شل طرجشط لف أ شط ا  أللأ شط ادرص شل 
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بالجا ،شلأل ش مشي دشط ل  أمش اصأنطش  أ شتاقألأقشط يأأبش  هأدطفشط درطسأألحشط اأ شي  لهأاش هأمشم اأ ش
ش(شش14:ش5ل  ش ف  شمباشيغنس ش  شطأب شمباشياللأل ش ديهمشب شس فكشمطتجاهاتشم ألم.ش)

 :مشكلة البحث  -
 شفأأأثشفوأأنجشط والأأ ش أأ شبجأأاثشط اأأدرص شمط اأأدرصبش أأ شبجأأاثشط سأأوالحش لأأ شأزشهالأأاكشتوأأاي شبأأ

م أأأ شبسأأأاف شلتقأأأا همش  لهأأأارطتشش راأأأاتشطسأأأاأل ابشط سأأأوالأل ش  ل  فبأأأاتشط ل قأأأاجش  أأأألهمشمط أأأاش أأأ 
ط انكألحشفوفصاشط لهارطتشط انكألحشط لنكوحشط ا شتالألزشبقدرشب شط وأ ف ح،شبلأاش  أ شط والأ شل أ ش

ط لسا ألضأأحش أأ شأسأأا ألبشط أأا  مشباأأام  شط افصأأ شل أأ شأسأأ ف ا شلأأديثا ش ا  أأألمشب أأ شبهأأارطتشط قأأنطتطتش
ط سوالحشم قدشأاارشطهالاقشط وال شأس فبشط ا  مشباسالدطقشتاالف فاألاشط فط  شط  انط أ ،شلألأ شي اوأنش
شبأأ شأ ثأأنشط اللأأاذ شلبأأدط ا ش أأ شط اأأدرصبشط لألأأدط  شفأأأثشط سأأالفطتشطةفألأأنجشط لا أأألحشلألأأ شيلكأأدش  أأ 

ملألأأ شأزشط سأأوالحش أأ شمط  هأأاشتسأأاالدش  أأ شب أأاهألمشمبأأدطر شبا أأد جش أأ شط أأدمرشط الاأأعش  سأأوالأل ،ش
ط ا  أأأألمشم أأأ طش جأأأ شط والأأأ شل أأأ شتاديأأأدشط فط أأأ شط  انط أأأ شبأأأ شفأأأأثشط  اأأأيحشط انمصاألأأأح،شكلأأأاشأزش
 شأسأأا ألبشط ا  أأأألمشط اق ألديأأحش أأأمشت أأأدشت أأ شبا لاي وأأأاتشط ان فصأأحشط اأأأ شتط تشفأأأأثشهأأ طشط قأأأنزشط لسأأأاقو

ط قنصبشمط و ألد،ش ا اااحشل  شتفسأل شط لدباتشط ا  أللألحشتضا   شيفباشب دشيفق،شطةبنشط   شياي بشش
 ل شط وال شم دششطساادط شأسا ألبشت  ألمشاديدجش لقاب حشه هشط اادياتشط ا شتقاب شط  ل ألحشط ا  أللألح
هاشت الدش   شبوأدرشلزشط ينصقحشط اق ألديحشط لاو حش  شت  ألمشط سوالحش  شب  شط  ديحشط ا ش ل شب

مطلأأدشمهأأفشط لأأدربشمط أأ  شيقأأفقشبا اأأن شبأأ شاا وأأ شياو أأ ش أأن ش  اللأأفذ ش مزشط  أأ شباأأاركحش   ألأأحش
  سأأأأوالأل ش أأأأ شط لف أأأأ شط ا  أللأأأأ شمهأأأأ طش شيأأأأاأتقشبأأأأ شط ايأأأأفرش أأأأ شتاالف فاألأأأأاشط ا  أأأأألمشبأأأأ شلألأأأأ ش

ط  د يأحش  سأوالأل ششطسالدطبهاش أرتقاتشبا  ل ألحشط ا  أللألحش  شط ف  شط اا نشهأ طشط أ شاا أبشط زصأا ج
طاالاتشط ا  ألمشمباشياو شذ أ شبا ضأنمرجشبأ شتصأا جشط اوأاي ش أ شط  أنم شط  ن يأحشبأأل شط سأوالأل شبلأاشيزصأدش
ط  بتشط فط أ ش  أ شط ل  أمشمطلاألااأ شط أ شاهأدشط ثأنش ا  أألمشط لهأارطتشمتوسأأليهاشباألأ شيسأه شط رطكش

،شلااابأ شط بثأ شمط وأاألاش  لهأارجبنطل هاش  شباام حشإلتقازشك شبنل حش  فصفثشبهأاشط أ شط  طتشط 
با السأأأوحش  وأأأنطب شط ا  أللألأأأحش أأأ شبجأأأا تشط ا  أأأألمشط انكأأأ شط للا  أأأحشماأأأدشط والأأأ شط هأأأاشاألأأأنشبفط وأأأحش
   ونش  شطسالدطقشط اقالألاتشط ان فصحشط اديثحش ااقألقشأهأدطفشط ا  أألم،شمبنط أاجشطهالابأاتشط لا  لأأل ش

بأأ شط ااالف فاألأأاشط اديثأأحش أأ شط  ل ألأأحشط ا  أللألأأحشمط  أأنم شط  ن يأأح،ش أأ طشكأأازشبأأ شط ضأأنمر شط سأأا ا جش
بالث حش  ششتاالف فاألاشط فط  شط  انط  شكابادط شباليق شيلكأ ش  لأا  مشبأ شط ا ا أ شب أ ش أ ش ل ألأحش
باا أأأاجش وألتأأأحشتنملألأأأ شت  أللألأأأحشبأأأ شفأأأأثشط بكا ألأأأاتشط اأأأ شتف نهأأأاشط ااالف فاألأأأاشط اديثأأأحشباسأأأالدطقش

نشبلألزطتشط فط  شط  انط أ ش أ شفدبأحشط  ل ألأحشط ا  أللألأح،شط وفتشمط وفرجشمط نسفبات،شط اا  شتظه
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 أأ شباام أأحشبأأ شط والأأ ش  فأأ شبأأا ين شط اديثأأحشمطسأأالدطقشط فسأأا  شط ااالف فاألأأحشط اديثأأحش أأ شبجأأاثش
تأأ األنشطة اأأيحشط انمصاألأأحششت  أأمشط سأأوالح،شطةبأأنشط أأ  ش  أأ شط والأأ شإلاأأنطتشت أأ شط درطسأأحشب الأأفطزش"

ش. انط  ش   شت  مشب  شط لهارطتشط ساسألحش  شط سوالحط لوالوحش ااالف فاألاشط فط  شط 
 :أهمية البحث  -
 األهمية العلمية: -

أزشيفا شط هالاقشل  شأهلألحشطسالدطقشط فط  شط  انط  ش هأفشألأدشط لسأاادااتشط ااالف فاألأحش .1
ط هابحشط ا شتسهمش  شتيفصنشط  ل ألحشط ا  أللألحشمط اسابشط اوفرشط الظن شمط  ل  ش  شت  مش

شششششش.اف شطة طتشط لهار ش  سوالأل متيفصنشبس
أزشيساهمش  شتفاأل شط وأالثأل شل أ شلاأنطتش رطسأاتش  لألأحشتاالأامثشط جفط أبشط اأ ش أمشتا أن ش .2

ش هاشط درطسحشط اا ألح.
 :األهمية التطبيقية -

أزشيسأأاهمشط واأأ ش أأ شر أأ شبسأأاف شب أأ شط لهأأارطتشطةساسأأألحشمتاسأأأل شط لسأأاف شط لهأأار ش .1
ش  سوالأل .

رجشط ان ألأأأحشمط ا  أأأألمشط نطبألأأأحش ايأأأفصنشط الظأأأاقشط ا  أللأأأ شفوفصأأأاشأزشتالاعأأأ شبأأأ شفيأأأحشمتط .2
تاالف فاألاشط ا  ألمش أ شبوأنشبأ شفأأثشلفسأوحشط لالأاه شطةبأنشط أ  شي اوأنش ق أحش ف ألأحش أ ش
بجاثشتيفصنشأسا ألبشط ا  ألمشمتقالألات شما  شه هشطةسا ألبشمط اقالألاتشبالسجلحشبأ شط اغألأنطتش

 ط اضارصحشط لاسار ح.
 :هدف البحثرابعًا:   -

يهدفشط وا شل  شط ا نفش   شت األنشطسالدطقشط فط  شط  انط  ش  أ شت  أمشب أ شبهأارطتش
مذ أ شبأ شفأأثشب ن أحشتأ األنشطة اأيحشط انمصاألأحشط لوأالوحش ااالف فاألأاشبواأد أل ششط سوالحش سوالأل شش

شط فط  شط  انط  ش   شت  مشب  شط لهارطتشط ساسألحش  شط سوالح.
 فروض البحث خامسًا:  -

ش  لجلف أأأحشمط و ديأأأحشط قو ألأأأحشط قألاسأأأاتششبافسأأأياتششبأأأأل شطلوأأأا ألحش   أأأحشتشذطش أأأنم ششتفاأأأدش .1
ش أأأ شط ل ن أأأ شمط ااوأأأأل شطةساسأأأألحشط انكألأأأحشط لهأأأارطتششب أأأ ششأ طتشبسأأأاف شش أأأ شط اجنصوألأأأح
ش.ط و ديحشط قألاساتشش وا اشط وي ش   شط زل شسوالح
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شح  لجلف أأأشمط و ديأأأحشط قو ألأأأحشط قألاسأأأاتششبافسأأأياتششبأأأأل شطلوأأأا ألحش   أأأحشذطتشش أأأنم ششتفاأأأدش .2
ش أأأ شط ل ن أأأ شمط ااوأأأأل شطةساسأأأألحشط انكألأأأحشط لهأأأارطتششب أأأ ششأ طتشبسأأأاف شش أأأ شط ضأأأابيح
ش.ط و ديحشط قألاساتشش وا اشط وي ش   شط زل شسوالح

شمط ااوأأأأل شط انكألأأأحشط لهأأأارطتششب أأأ ششأ طتشبسأأأاف شش أأأ شطلوأأأا ألحش   أأأحشذطتشش أأأنم ششتفاأأأدش .3
شط و ديأأحشألاسأأاتشط قشبافسأأياتشش أأ شط ضأأابيحشمط لجلف أأحشط اجنصوألأأح،شط لجلف أأحشبأأأل شط ل ن أأ 
ش.ط اجنصوألحشط لجلف حش وا ا

 تعريفات بعض مصطلحات البحث سادسًا:   -
شبوأي ا(شVR)شط ظاهن ششأمشط ااب شأمشط لالأل ،شأمشط  انط  ،ششط فط  :  االفتراضيالواقع   .1

ش أ شطةبأا  شب أ شش أ شبا يأا ششباا اتهأاشيلكأ شط اأ شش  وألتأاتشششط ااسأفبشششباا اجشش   ششياليوق
ش(30:ش6.ش)ط لألا ألحشط  فط مش  شمذ  شط اقألق ،شط  ا م
 الدراسات المرجعية: -

ألأأد شط درطسأأاتشط   لألأأحشمط اأأ شأانصأأ ش أأ شأفأأنشالأأازشسأأالفطتشبأأ ششا يأا أأاقش"ط والأأ "شبأأ
ق(،شمط اأأأأ شاأأأأاتتشتاأأأأ شط لجأأأأا تشط درطسأأأأألحشط اا ألأأأأحش)ط أأأأا  مشأمشط اأأأأ ش2020قشل أأأأ ش2012 أأأأاقش)

ش.(ط سوالح  شبجاثشأمششط  انط  شط فط  شتاالف فاألاطسالدب ش
شط  اأأأيحشب أأأ ششبلارسأأأحشط  الأأأفطز:شأاأأأنش،(1) (2020)شررررور   ابرررراهيم حسرررر  إبرررراهيم .1

شب أ ششبلارسأحشأاأنشط سوالح،شهدفشط وا ،شب ن حش اعئش د شط ل قألحشط قألمشش   ششط انمصاألح
ط سأوالحشأسأالدقشط لأاله شط اجنصوأ ش  ألالأحشش اعأئش أد ششط ل قألأحششط قألمشش   ششط انمصاألحششط  ايح
شأ ثنشت األنش هاشط انمصاألحشط  ايحشب  ششهمشط الاا  شبلارسحط سوالح،شطششش اعئ(شش50)ط وا ش
 ط وا .ش ألدششط سوالحش اعئش د شط ل قألحشط قألمش   شمطيجابألحش ا  ألح

شط فط أأأ شتاالف فاألأأأاشطسأأأالدطقشط  الأأأفطز:شتأأأ األنش،(4) (2020)العبررردلي  شيررررر   مثيررر  ثرررامر .2
ط افصأأ ،ششبدم أأحشحط لافسأأيشط لنل أحش اأبألأأ ششط قأأدقشكأأنجشبهأارطتششب أأ ششت  أأمش  أأ شط  انط أ 

شمط ا أأنفشط  انط أأ شط فط أأ شتاالف فاألأأاشباسأأالدطقشت  أللأأ شبن أأاب شتوأألألمشل أأ شط واأأ ششهأأدف
ط قأدق،شطسأالدقششكأنجشرصا أحش أ شطةساسأألحشط لهأارطتششب أ ششت  مشش   ششت األنهشش   ششفأ  ششب 

شط  انط أ شط فط أ شتاالف فاألأاشتألانشت لأل ،شمطهأمشط الاأا  (شش40)ط لاله شط اجنصو ش  ألالحشط وا شش
شط اأأنجشركأأ –شبأأا انجشط جأأن ش)شط قأأدقشكأأنجشبهأأارطتششب أأ ششت  أأمش أأ شللوأأا ألا شش طثشليجابألأأا ششتأأ األنط ش
شط لنل أأأحش اأبألأأأ ش(شبأأأا نأ شط اأأأنجش أأأنبشش–شط اأأأنجش  أأأ شط سأأأاافطذشش–شبسأأأا حشةب أأأدششبا قأأأدق

شط أأأا  مشأسأأأ فبششبأأأ شتأأأ األنط ششط  انط أأأ شط فط أأأ شتاالف فاألأأأاشأ مطتشش سأأأالدطقشط لافسأأأيح،شكأأأاز
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شط لافسأيحشط لنل أحش اأبألأ ش(شط واأ شش ألدش)شط قدقشكنجششبهارطتشششب  شششت  مشش  (ششبنطةمط)ششط اق ألدش
 .ط افص ششبدم ح

ش  أأ شط  انط أأ شط فط أأ شطسأأالدطقشط  الأأفطز:شتأأ األنش،(7) (2020)ربيررع  الررد   سرررا  مرررا  .3
شط  انط أأ شط فط أأ شطسأأالدطقشطثشباأأ شتأأ األنشط واأأ ششط وا ألأأح،شيهأأدفش أأ شط أأا  مش أأفطت شب أأ ش
طاليأا،شطسأالدقششااب أحشط نصا أألحشط ان ألأحشك ألأحش يا وأاتششط وا ألأحش  ش  مط اش فطت شب  ششش   

شبينصقأحشسأاهمشط  انط أ شط فط أ شط الاأا  شطا وأح،شأهأم(شش46)ششط واأ شششط لاله شط اجنصوأ ،ش  ألالأح
ش.ط وا شش ألنشط انكاتشش  شط اجنصوألحشط لجلف حش يا واتششط  طتشبساف ششتاسأل ش  شطيجابألح

شط فط أأ شة  أأابششبغأأابنجشبنطا أأحشط  الأأفطزش،(11( )2019) بوسررتيلو وأنرردري  تشرريكا ديفيررد .4
ش  ا أأفثشط فط  ألأأحشط ل أأايألنشط واأأ شتاديأأدششمط اأأدرصب،شهأأدفشط أأا  مش ا زصأأزشط جأأا جشط  انط أأ 
شط  انط أأأ شط فط أأأ شبألتأأأاتششباسأأأالدطقشمط أأأا  مشط اأأأدرصبششتيوألقأأأاتششبأأأأل شمط فاأ أأأاتششط لقانلأأأح

(VRش) طسأأالدقشط لأأاله شط اجنصوأأ ،ش  ألالأأحششمط اأأدرصب،شط أأا  مشبالهجألأأاتششت أأزتشأزشيلكأأ شط اأأ
شط  ألالأأأأحشبأأأأأل شط ايوألأأأأقشبجأأأأا تششتا ألأأأأ شط بادط ألأأأأح،شأهأأأأمشط الاأأأأا  :شتأأأأمشط لنل أأأأحشبأأأأ ش وأأأأفث
ش  أ شتأدثشمط الاأا  شطة طتشتقألأألمشلاأنطتطتششمكا أ ششط ااالف فا ششمط ايوألقششمط اولألمششط لساهد ح

اشسأأايفرشط اأ شط لسأأاقو ألحشط واأأ شش ليأأفصشطةساسأأألحشط درطسأحشطز شVRشبألتأأاتشش أأ شاأأا جشأ  ابأأ 
شط أأأأا  مشبهأأأأاقش ا زصأأأأزشط الأأأأاااشمتيوألقهأأأأاشطة مطتششهأأأأ هش ااسأأأأأل شتفصأأأأألاتششمتقأأأأدقشط غأأأأابنج،
 .مط ادرصبش

شط قأأف ششمتأأدرصبشش  ا  أأألمشط  انط أأ شط فط أأ شط  الأأفطز:ش،(10) (2017)كررارو   دبليررو دانيررا  .5
ش أأ ط فطشتقأأدقش الأأدششط واهظأأحشمط اا  أأحشط اقالألأأحشمتاأأدياتششب ف أأاتششط  اب أأح،شهأأدفشط واأأ شلتط أأح

ت  أللأأأ ،شأهأأأمشط الاأأأا  ششط ا  أأأألم،شطسأأأالدقشط لأأأاله شط فصأأأ  ش  ألالأأأحشبأأأ شبنكأأأزش أأأ شط  انط أأأ 
شباالف أحشبجلف حش  شليجابألحشت  أللألحش اا  شتف ألدشش  ش  غايحش اااحششط  انط ألحششط ا  مششبألتاتش
شل أأ شط فصأأفثشلبكا ألأأحش  لاأأدر أل شتأأف نشأزشط  انط أأألحشط أأا  مش وألتأأاتششط لجأأا ت،شيلكأأ شبأأ 

 .بسااأل حشبفط  ش  شط اا  حشباهظحششب دطتش
ش  ششط  انط  شط فط  شمطتجاهاتششلبكا ألاتششط  الفطز:شش،(12()2017)ليو، وآخرون   ديجيان .6

شتأأأمشأ لأأأاصش  أأأ شبالأأأات ششصأأأ حشذطتششماألقأأأحش975شبجلف أأأ شبأأأاشط ا  أأأألم،شهأأأدفشط واأأأ شتا ألأأأ 
طة لأأأاص،شأهأأأمشش  أأأ شبالأأأات ششصأأأ حشذطتش(ش975)  ألالأأأحشبأأأ شش انها،شطسالدقشط لاله شط فص  

شكوألأنشباك (شق1995)ش اقشبال ششيازطيدشششط لقا تششش د شششأزششط وو ألفبانصحششط الاا  شش  :شتظهنط الاا
شل اااألأحشط  أا مش مثش3شأ   شمهمشمط وألالألحششط لاادجششمط لل احششطةبنصكألحششط لاادجششط ف ياتششش  
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ش  أأ شط وأأالثأل شط الاأأا  شت أأ شتسأأا دششط اأأ شط ا  أأألمش أأ شط  انط أأ شط فط أأ شأباأأا شش أأ شمتاأأارك
ش.ط ا  ألمش  شط  انط  شط فط  شتيوألقاتششط دط شش  شط افطازشمكسنشط اا ألحشتشط ايفرطش هم
 :المرجعية  الدراسات م  للباحث العامة االستفادة أوجه
ش:ي  ش أللاشط وال ششسا دتشش  لألحشفونطتششبلثابحشط لنا ألحشط درطساتششت اون

ش أأأدط شطإلشبأأ شط والأأأ ششتلكأأ شلألأأأ ششبأأ شط ا  أأأألمش أأ شط  انط أأأ شط فط أأ شبأأأ شط سأأا ا جشطأأن ش .1
ش.مط اال أل ششمط االظألم

ش.ط وا شش يوأل حشط لالاسبششط لاله شطسالدطق .2
ش.ط وا شش ألالحشمطفاألارشتاديدششطنصقح .3
ش.ط وا ششإلانطتشط لالاسوحشط وألا اتششال ششمأ مطتششمسا  شتاديدش .4
ش.ط وا ششإلانطتشط لأ لحشطإللوا ألحشط ل ا جاتششط سبششطفاألار .5
ش.ط وا ششب شط لسال وحشط الاا  شت سألنشكأل ألحش   شط ا نف .6
ش.اديدجش  لألحشم رطساتششبجا تششت ااشمط ا شط لأ لحشط افصألاتششم  ش  شلسا دجط  .7

 إجراءات البحث  .1
 منهج البحث:  أواًل: .2

 ألالأأحشش  أأ طسأأالدقشط والأأ شط لأأاله شط اجنصوأأ شبأأ شلاأأنطتشط قألاسأأاتشط قو ألأأحشمط وألالألأأحشمط و ديأأحش
ش.ط وا شط وا شط اجنصوألحشمط ضابيحشمذ  ش ظنط ش لالاسوا ش يوأل حشأهدطفشم نم ش

 البحث: مجتمع وعينة  ثانيًا: .3
قشب أأ ش فطبهأأاش2018/2019ط  أاقش أأ ششسأأوالأل ش أا  شسأألا ،ش  أأ ياأال شبجالأأ شط واأ ش

م أأدش أأاقشط والأ شبافاألأأارشط  ألالأأحشط لاصأأحشبا واأأ شسأأالفطت،شش7ط أ شش5بأأ شأ لأأارهمشبأأ ششسأوا (ش40)
 ش هأأمشفوأأنطتشبأأ شلالأأا  شبجالأأ شط واأ شبلأأ ش أأألشسأوالا ش(ش30با ينصقأحشط  اأأفط ألحشمط وأأا  ش أأد هاش)

بجلأأف األ شباسأأامصاأل ،شطةم أأ ششل أأ سأأابقحش أأ شسأأوالحشط زلأأ ش  أأ شط أأوي شمتأأمشتقسأأأللهاش اأأفط ألا ش
(ش ألالأأأأأأحش10مط وأأأأأأا  ش)شسأأأأأأوالا ش(ش15ا شمط ثا ألأأأأأأحش أأأأأأابيحشمتاأأأأأأل ش)سأأأأأأوال(ش15تجنصوألأأأأأأحشمتاأأأأأأل ش)

ش.طسايأ ألح
 البيانات:وسائل وأسالي  جمع   ثالثًا:

اتشط لنا ألحش  ش رطسشجط قنطتشب شفأثشوألا اتشأ الدشط وال ش   شبوا رشأساسألحش جل شط 
ششط وألا اتشجل شط لالاسوحش سا ألبشطةفسا  شمش ل ن حشط 

 واألدوات:األجهزة 
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 أدوات وأجهزة لقياس المتغيرات الجسمية: . -
ش.(2)شبن قاهاتشط نساابألنش قألا شط يفثشة نبشسمش .1
ش.(2)شبن ق بألزطزشطو ش قألا شط فتزشة نبشكجم .2
ش.(11)شبن ق    ظارجشط فط  شط  انط .3

 :(3مرفق ) أدوات خاصة بحما  السباحة. -
شعنصعش ألا ش قألا شط لسا حشة نبشسم. .1
شاا ألح.سا حشليقافش قألا شط زب شة نبش .2
شأ فط شط ف. .3
شبأساألكألح.أطفط شملواثش .4
ششط الا  .للاقشسوالحشش .5

 إجراءات األمان بالحما : . -
شبا الاق.شبسا دي شمبالق ي ماف شش .1
شبا الاق.ماف شأطفط ش جاهش .2
ش.ش ط تح(م دشكا  شبألاهشللاقشط سوالحش) .3

 الحما : قياسات . -
ق(ش2)شسأم(شل أ 120ق(شمصودأشط رت ااشبأ ش)12.5)شش(،شمط  ن شق25طفثشط الاقش) .1

شط جزتشط ضا شب شط الاقشم  ن شط الاق.ش  تدرصجألا شم دشتمشط ا  مش
مكا أ شتأامش ل ألأحششبغيأاج،ل اتجشاألأدج،شمهأفش وأارجش أ شصأا حشششط سوالحشب للاقشش .2

ط  اأأأنجشط وأأأوالألحشبأأأ شط سأأأا حشط ثابالأأأحشمط الوأأأ شلاأأأ شط ثا ألأأأحشمط الوأأأ شش أأأ مشط أأأا  
شششششسا ح.

 أدوات خاصة بتحد د المستو :. -
شط سوالح.طفاوارشك اتجشت  مش .3
شط فاوارطتشط ود ألح .4
شط وي .ش   طسالارجشتقألألمشبساف شطة طتشط لهار ش سوالحشط زل ش .5

  لي:ما  .االختبارات وتشمل -
 ت النمو وتمثلت في القياسات التاليةأدوات للداللة على معدال -

ش:شتارصخشط لألأ ش"ة نبشسالح".العمر الزمني .1
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ش(شسالاأللان".0.5:شبفطسيحشطسالدطقشط نساابألانش"شة نبش)الطرو  .2
ش(شكأل فشانطق".0.5:شباسالدطقشط لألزطزشط يو شط ل ايألنش"شة نبش)وزن لا .3

 ( 5مرفق ) البدنيةاختبارات القدرات  .4
ش الاصأأنشط  ألا أأحشط ود ألأأحشمط فاوأأارطتشط اأأ شتقألسأأهالوأأنطتشلأأفثشبأأ شفأأأثشطسأأايأاشرأ شط 

شمه :بد ألحششتشأر  شطفاوارط(ش4 د ش)ط سا جشط لونطتشتمشط فاألارش شم ن هاش   
 (. دمشب شط ودتشط  ا  شبانش30طفاوارش)شسن ح -

 (.طفاوارشط فابشط  نص شب شط ثواتش)ش درج -

 (.طفاوارشاال شط ج اشأباباشأس  شب شم  شط ف فف)شبنم ح -

 (.طفاوارشط جن شط لا ن ش وارم)شرعا ح -

 : الدراسة على العينة االستطالعية -
،شل أأأ شق1/10/2019 أأأاقش"ط والأأأ "شبأأأرانطتشط درطسأأأحشط سأأأايأ ألحشطةم أأأ ش أأأ شط  اأأأنجش)بأأأ 

(،شإليجا شط ل ابأتشط   لألأحش)ط وأد ،شط ثوأات(ش  أ شط  ألالأحشط سأايأ ألحشط للاأارجشق8/10/2019
 ألالأأأحشطةساسأأأألحشمذ أأأ شبأأأ شأاأأأ شليجأأأا شط ل أأأابأتشط   لألأأأحش)ط وأأأد شبأأأ شبجالأأأ شط واأأأ شمفأأأار شط 

شمط ثوات(ش أفاوارطتشط ود ألحشط لسالدبح.
شالمعامالت العلمية لالختبارات البدنية قيد البحث  -
 :الصدق لالختبار البدني قيد البحث -

م اسابشط ود ش أفاوارطتشط ود ألحش اقش"ط وال "شباسالدطقشصأد شط الأايزشبأأل شبجلأف األ ش
ش(10م أأدهمش)شسأأوالحشط زلأأ ش  أأ شط أأوي شبأأ شط الاعأأتأل شط قأأدطب شم أأال  شط  لأأنلأأدطهلاشبلألأأزجش أأ شل

بأأأأأ ش ألالأأأأأحشط درطسأأأأأحشش(شسأأأأأوا 10ق(،شمط ثا ألأأأأأحشاألأأأأأنشبلألأأأأأزجشم أأأأأد همش)2/10/2019،ش)يأأأأأفقشسأأأأأوا 
ق(،شم  دشط  اهاتشب شتيوألقشط فاوارطتشط ود ألحشتل شط لقار حشبأل شش1/10/2019ط سايأ ألحش)يفقشش

ش.ط لجلف األ 
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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 ( 6جدو  )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  وقيمة )ت( بي  المجموعتي  المميزة وغير المميزة في 

 االختبارات البدنية قيد البحث
 10=2=ن1ن

أ أ شبأ ش،ش2.31=(ش8)لنصأحششم راأح(شش0.05ط جدم ألحش الدشبسأاف شب الفصأحش)شش)ت(أزش أللحشش
(شبلأأاشيأأدثش  أأ شماأأف ش أأنم ش ط أأحش1.186:ش1.400ط لاسأأف حشلألأأ شط اوأأنتشبأأأل ش)ش)ت( أللأأحش

للوأأأا ألاشبأأأأل شط لجلف أأأحشط للألأأأزجشماألأأأنشط للألأأأزجش وأأأا اشط لجلف أأأحشط للألأأأزجشبلأأأاشيأأأدثش  أأأ شصأأأد ش
شط فاوارطتشط ود ألحش ألدشط وا .

 :الثبات لالختبار البدني قيد البحث -
  أأ ش ألالأأحشبكف أأحششtest_retestبينصقأأحشتيوألأأقشط فاوأأارشما أأا جشتيوألقأأ شتأأمشليجأأا شط ثوأأاتش

(شسأأوا شبأأ ش ألالأأحشبأأ شط واأأ شط سأأايأ ألحشم  اصأأ شتبالأأ ش أأدرهشسأأو شأيأأاقشبأأأل شط ايوألقأأأل ش10بأ ش)
قش   ألالأأأأحشط سأأأأايأ ألح،شمتأأأأمشلسأأأأابشب ابأأأأ شط ثوأأأأاتش8/10/2019مصأأأأفقشق،ش1/10/2019ش يأأأأفب

شبأل شط ايوألقأل شطةمثشمط ثا  .ش أفاوارطتش ألدشط وا شمب اب شط رتواص
 ( 7جدو  )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  وقيمة معامل االرتباط بي  التطبيقي  األو  والثاني  
 لالختبارات البدنية 

 10ن =

 المتغيـــــــرات 
 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

الفرق بين  
 المتوسط

المتوسط  قيمة )ت(
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 * 1.857 0.390 0.557 5.7 0.467 5.31 سرعة

 * 1.588 4.500 5.374 92 7.090 96.5 قدرة  

 * 1.400 1.100 0.707 15.5 0.842 16.6 مرونة

 * 1.861 0.500 0.737 6.9 0.516 6.4 رشاقة 

 المتغيـــــــرات 
 التطبيق الثاني  التطبيق األول 

الفرق بين  
 المتوسط

المتوسط  قيمة )ر(
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.758 0.220 0.352 5.480 0.557 5.700 سرعة

 0.531 3.000 6.236 95.000 5.374 92.000 قدرة  

 0.702 0.400 3.247 15.100 0.707 15.500 مرونة

 0.543 0.600 0.527 7.500 0.737 6.900 رشاقة 
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ش0.632(ش=8احشلنصحش)م رشش0.05 أللحش)ر(شط جدم ألحش الدشبساف شب الفصحش
(شأ  شيفادشطرتوأاصش أف شبأأل شط ايوألقأأل شطةمثشمط ثأا  شلألأ شط اوأنتش7ياضاشب شادمثش)

(شماأأأأاتتش أللأأأأحش)ر(شط لاسأأأف حشأ وأأأأنشبأأأأ ش أللاهأأأأاش0.758:ش0.531 أللأأأحشب ابأأأأ شط رتوأأأأاصشبأأأأل ش)
شبلاشيدثش   شاواتشط فاوارطتشط ود ألحش ألدشط واأأأ .ش0.05ط جدم ألحش الدشبساف شب الفصحش

 (6وات للداللة على المستو  المهار ، مرفق ) أد -
سأوالحشط زلأ شمط اأ شتالام أ شبهأارطتشط درطساتشط لنا ألحشب دشططأاش"ط وال "ش   شط  ديدش

ش: اقش"ط وال "شباولألمط لهارصحشمط اقسألمشط لهار شمط فاوارطتش   شط وي ش
   المهار :استمارة تقويم مستو  األداء  -

ش  أأ طة طتشط لهأأار ش سأأوالحشط زلأأ شش أأألمااديأأدش شط لوأأنطتشط والأأ ش  ن أأهاش  أأ بأأ شل أأدط ش
–ط أأوي ش) أأن اتشرا أأأل شش  أأ  أأ شسأأوالحشط زلأأ شط لهأأار ،شط أأوي ،شمذ أأ ش اقأأدينشبسأأاف شطة طتش

متقأدرشط دراأحشط اقأفصم،شط افط أقشط ا أ (شمذ أ ش ضألازشصأد شمبف أف ألحش–ط اال  ش–لنكاتشذرط أل شش
ش. رااتشش(10)شط ا ألحش)ط الها ألح(
 : ( المقترح قيد البحثVrع االفتراضي )تصميم الواق -

 اقش"ط وال "شبرتوااشب  شطةسأ ش الأدشل أدط شمتوألألمشط فط أ شط  انط أ شط ا  أللأ شبااديأدش
ط هدفشط ن ألس شب شط فط  شط  انط  شط ا  ألل ،شب شفأثش اقش"ط وال "شبأا طأاش  أ شط  ديأدشبأ ش

ط أأ شط ا  أللأأ شبلأأاشيا أأقشبأأ شطةهأأدطفشط درطسأأاتشط لنا ألأأحش وأأألااحشط هأأدفشط ن ألسأأ ش  فط أأ شط  انش
تاأأ نشمك  أأ شبا   أأ ش أأ ش ا لأأ شط  انط أأ شط لأأا شبأأ شما شسأأففشيلا أأ ش،شلألأأ شط  ابأأحش  واأأ ش

طزش،شط ا ا  شأياللاشتانكأ شبأ شبكا أ ش أرزشط  أا مشط  انط أ شسأأل هبشب أ ،شمشط ا فرشط فهل ش    
حشهالاكشب  شط نسفبألاتشاأاألحشتافزشط نسفبألاتشبقال حش ا شيكفزشهالاكشتااب ش  شبالاتشه هشط اقالأل

شطةب ا شمط سنص حشبينصقحشكا ألحش اج   شتود شمتا ا  شب شباشلف  شب ش فط مشبدي ح.
 البرنامج التعليمي المصمم م  قبل الباحث )للمجموعة التجريبية(: 

(شأسابأل ش9(شملدج،ش لدجش)36 اقشط وال شبر دط شط ون اب شط ا  ألل شلأل شأعال ش   ش)
(ش  ألقح،شم اقشط وال شبا افتص شط زبال شش60 أللألحش  شطةسوفا،شمتب شط فلدجشط ا  أللألحش)بفط  شأر  شت 

 ألدشط وا ش   شط ون اب ،شمذ  شباشيف ا شادمثششسوالحشط زل ش   شط وي ش  لهارطتشط  الألحش  
ش(.ش24)

ش
ش
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 ( 17جدو  )
  وضح التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي 

 التوزيع الزمني للبرنامج البيان  م

 ( أسابيع 9) عدد األسابيع 1

 وحدة تعليمية 36 عدد الوحدات التعليمية 2
 وحدة تعليمية  4 مهارة )الطفو واالنزالق(  
 وحدة تعليمية 12 مهارة )ضربات الرجلين( 
 وحدة تعليمية 12 مهارة )حركات الذارعين(  
 وحدة تعليمية  6 مهارة )التنفس والتوافق(  

 دة تعليمية وح 2 األداء الكامل للسباحة  

 وحدات 4 عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 3

 دقيقة  60 زمن الوحدة التعليمية الواحدة  4

 :برنامج المجموعة الضابطة باستخدا  أسلوب األوامر -
تمشتيوألقشط ون اب شباسالدطقشأس فبشطةمطبنش   شأ نط شط لجلف حشط ضابيح،شم دشتسام ش

 شمط لهار شب شبن اب شط لجلف حشط اجنصوألحشم دشكازشط فاأفشش  شط  انجشط زبالألحشمط لااف شط ل ن 
طةمطبنشش أس فبش بااركح،شلأل ششباسالدطقش ملدهش مزش ط ل  مش طة ونش   ش مط  بتش ط  الا ش يكفزش

 شط لهارجشمص ي ش لفذ ش  ،شامشيادر ش  شت  أللهاشمتواألاشةفياتشما ياتشش ا ل  مشهفشط   شيانش
امشش بهارج،ش بك ش ط لاصحش مط قا ف ألحش ط ل ن ألحش مط الفطل ش ط ل  فباتش ما ياتش طة طتش مصااب ش ط ادرصواتش

شك ش   شلده.شط سوا يقألمشطة طتش
 البحث:  إجراءات -
 التجربة االستطالعية االولى:  -

ط اج ب انطتش ط وال ش ) اقش ط م  ش   ش ط سايأ ألحش بجال شش10ن حش ب ش   ش سوالأل ش (ش
ب شش ط زبالألحش ط  انجش طةساسألحشفأثش ط وا ش مفار ش ألالحش /شش10/شششش8ل  ششششق2019شش/10شش/1ط وا ش

شقشبهدفشليجا شط ل ابأتشط   لألحش أفاوارطتشط لسالدبح.شش2019
 التجربة االستطالعية الثانية  -

برانطت ط وال ش ب شششش  ط ثا ألحششششألحط سايأ ط اجن حشششش اقش ل  شششقششش2019/ش10/ش9ط  انجش
ملدجقشششش2019/ش10/ش15 ط  ألالحششششتدرصوألحششبفط  ش ط وا ششششط سايأ ألح   ش بجال ش ب ش ط لساف حش

شاشمب شفار شط  ألالحشطةساسألحش  سوابشطآلتألح:شسوال(ش15م د هاش)
ط  انط  شش ط فط  ش تاالف فاألاش باسالدطقش ط ا  ألل ش ط ون اب ش مبالاسوحش م ف ش بد ش تاديدش

ش لولمش قدرطتشط سوا شمبد شطساأل ابهمش  .شط
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سأبحشش ب ش أصواششششمطة مطتشششطةاهزجط ا  دش ط لالاسوح،ش ط ا ديأتش لانطتش م  دش ط لسالدبحش
شمط ايوألقش   ش ألالحشط وا شط اجنصوألح.شش أسالدطقااهزطششط ا  ألل ط ون اب ش

 تنفيذ التجربة االساسية: -
 :القياسات القبلية )التكافؤ( -

اساتشط قو ألحش  شط لاغألنطتشط لهارصحشمط ااوأل شط ل ن  شفأثشط  انجشط زبالألحششتمشلانطتشط قأل
شق(شش2019/ش10/ش17قشل  شششش16/10/2019ب ش)

 :تطبيق تجربة البحث األساسية -
قشط  ش10/2019/ش20شش لدشط  انجشب شيفقشطشش  ششطةساسألح اقشط وال شبايوألقشتجن حشط وا شش

شش  ش  ألقحشش90أسوف ألاش لدجششششأر  شبنطتشطسابأل شششش(6بفط  ش)قشششش2019/ش11/شش28قششط لفط ششط للأل يفقشش
ط لجلف حشط ضابيحش قدشش أباش ط اجنصوألحش ط لجلف حش ط وا ش   ش تمشتيوألقشتجن حش ط فطلدجشم دش ط لنجش

ش.ط اق ألد  اب شباال أل شط ون اب ش
 المجموعة الضابطة:  -

ش ش (ششط  ل  مأ طتشط اللفذ ششششط   ظ )ط ان ششششط اق ألد فض  شط لجلف حشط ضابيحش  ون اب شش
شط ايوألق.م دشتمشبنط اجشطةس شط   لألحشط س أللحشأاالاتشحشط اجنصوألشحب شتيوألقشط لجلف شط اا  ط ألفقش

 المجموعة التجريبية:  -
فض  شط لجلف حشط اجنصوألحشط  شط ون اب شط ا  ألل شمط   شيااف ش   شط فط  شط  انط  شش

أسوف ألاش لدجشش6بفط  ش) بنجش أسابأل ش ط فطلدج،شششش60(ش ط لنجش ط   لألحشش  ألقحش  ش طةس ش بنط اجش تمش م دش
شط س أللح.

 القياس البعد :  -
ط لهار ش   شش ط فاوارش ط ل ن  ،ش ط ااوأل ش )طفاوارش ط و د ش ط قألا ش برانطتش "ط وال "ش  اقش

ط لسالدبحشش ط اجنصوألحش ط لجلف حش ط وا ش ط فط  شبجلف ا ش تاالف فاألاش باسالدطقش ط ا  ألل ش   ون اب ش
شق.ش2019/ش12/ش2،1سالدقشط ينصقحشط اق ألديحش"ط لاو حشيفب شش،شمط لجلف حشط ضابيحشط ا شتط  انط  

 جمع البيانات وجدولتها: -
متالظأللهاشش ط وا ش ط اجن حش ألدش تيوألقش ط  اهاتشب ش ب دش بد حش ط الاا  ش باجلأل ش "ط وال "ش  اقش

شمادم اهاشمب ا جاهاشللوا ألا .
ش
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث: 
ط لافسعشش)شش"شمه شSPSSا ألحشط اا ألحشبا ون اب شطإللوا  ش" دشتمشلسابشط ل ا جاتشطإللو

ط لافسياتش-ط فسألعش-ط اساب ش بأل ش ط ل ألار ش-ط  ن ش ط  افطت-ط  انطفش ط رتواصش-ب اب ش -ب اب ش
ش.ش(ط السوحشط لتفصح- أللحش)ت(

 عرض النتائج ومناقشتها  -
 الفرض األو :   -
 الفرض األو : عرض نتائج  -

 ( 18جدو  )
 لقياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية داللة الفروق بي  متوسطي ا
 االختبارات قيد البحث  في

 15ن=
 المتغيرات

الفرق بين   القياس البعدي  القياس القبلي 
 المتوسطين

 قيمة ت 
 ع س ع س

 * 18.924 3.600 0.676 4.200 0.507 0.600 ضربات الرجلين 

 * 16.102 3.467 0.672 4.200 0.457 0.733 حركات الذراعين 

 * 23.401 3.867 0.676 4.200 0.487 0.333 التنفس والتوافق 

 * 27.640 3.267 0.516 4.4667 0.414 1.200 شكل األداء السباحة

 * 35.085 14.200 1.437 17.0667 1.187 2.867 مجموع الزحف على البطن 

 * 23.485 13.533 1.869 27.067 1.245 13.533 االختبار المعرفي 

 راأأأحش،شمش(0.05)شط جدم ألأأأحش الأأأدشبسأأأاف شب الفصأأأح)ت(ش أللأأأحشطزشش(18ياضأأأاشبأأأ شاأأأدمثش)
،ش(35.085:ش16.102لاسف حشلألأ شط اوأنتشبأأل ش)ب ش أللحش)ت(شط شأ  شش1.76(ش=شش14لنصحش)

ط اجنصوألأأحششحلجلف أط قألأا شط قو أأ شمط قألأا شط و أأد ش  بلأاشيأأدثش  أ شماأأف ش أنم ش ط أأحشللوأا ألا شبأأأل ش
ش د . وا اشط قألا شط و  شط لاغألنطتش ألدشط وا ،ش

 مناقشة نتائج الفرض األو :
(شماف ش نم ش ط حشطلوا ألاشبأل شبافسأياتش راأاتشط قألاسأاتش27ياضاشب ش اا  شادمثش)

ط قو ألحشمط و ديأحش  لجلف أحشط اجنصوألأحش أ شط لسأاف شط لهأار ،شمط ل ن أ شم وأا اشط قألأا شط و أد شبلأاش
ط أأ ش أأدشأاأأنشتأأ األنطشطيجابألأأاش  أأ شياأأألنشل أأ شأزشط ون أأاب شط لقاأأن شباسأأالدطقشتاالف فاألأأاشط فط أأ شط  انش

شبساف شط  طتشط لهار ش  سوالأل شط لجلف حشط اجنصوألح.
شط اجنصوألأحشط لجلف أحش أ شط و أد شمط قألأا شط قو أ ششط قألأا ششبأأل ششط  أنم شششه هششأزششط وال شششمصن ش

شم وأأأا اشط ضأأأابيحشمط لجلف أأأحشط اجنصوألأأأحشط لجلف أأأحشبأأأأل شط  أأأنم ششمكأأأ   شط و أأأد شط قألأأأا شم وأأأا ا
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شباسأأأالدطقشط لقاأأأن شط ا  أللأأ شط ون أأأاب شطسأأأالدطقشل أأ شتناأأأ ش أأأدششط اجنصوألأأحش  لجلف أأأحشط و أأأد شط قألأأا 
شط سأأوالح،ش أأ شط ساسأأألحشط لوأأا  شت  أأمش  أأ شط لواأأد أل ش  سأأوالأل شط سأأوالحش ا  أأألمشط  انط أأ شط فط أأ 
شاا أأأبشش  أأأ شط ج أأأف شتأأأدرصبششبثأأأ شط أأأنا أل ش أأأن اتششتصأأأا جش  أأأ شط ا  أللأأأ شط ون أأأاب شسأأأاهمشلألأأأ ش

شيأأامشط الأأاقشباسأأفرجشبلسأأا دجشط أأنا أل ش أأن اتششتلأأنص شمكأأ   ش،شبا قأأدبأل شلأأاتط شمطنطاأأحشط اأأف ش
شسأأأا دتششلألأأأ شش،ش قأأأعشط ا وأأأأل شفأأأنم شباسأأأاثالاتشط لأأأاتش طفأأأ شط أأأنا أل ش أأأن اتششتأأأل  شأزشبنط أأأاج

ش.ط نا أل ش ن اتششتاسأل شط النصالاتش
شاتشلنكأأشتوأأا ثشبأأ شط لأأاتش أأ شط لاأأ شتلنصالأأاتشش  أأ شط سأأوالحش ا  أأألمشط  انط أأ شط فط أأ شم أأدشأعأأل 
شلألأ ششب أا ششبا أ طر أل ش  ل أ شط لأاتش أ شط لاأ ششتلأنص ششمبثأ ششبا أ رط أل ،شش  ل أ ششط لأاتششم   ششط  رط أل 
شتلأنص شبثأ شمط اف أقشط اأال  شلنكأحشمت  أمششط لأاتشش أ ششط  رط أل ششلنكاتشششتاسأل شش  ششط النصالاتشششسا دتش
شص متلأنشش،شط واأنشك أبششبثأ شط اأال  شمباام أحشط لاسأفرجشبسأ شمتلأنص ش،شسأو شط واأنششك أبشششبث ششتال  

شلألأأ ششبلكالأأحش اأأنجشةطأأفثش قا أأاتششم لأأ شط لأأاتشتاأأ ششط ز ألأأنشم  أأخشط لأأاتش أأ شط أأنأ شم لأأ شط ف أأفف
شعأأك شتاسأأأل ش  أأ شط ا  أللأأ شط ون أأاب شسأأاهمشمكلأأاشط اأأال  شمت  أأألمشط ا  أللأأ شط ون أأاب ش أأ شسأأاهل ش
.شمص أأزمشط والأأ شط اأأ األنشطإليجأأاب ش  لجلف أأحشط اجنصوألأأحش أأ شبسأأاف ش أأاقشباأأك شط سأأوالحش أأ شطة طت
 طتشط لهار شط  شط وألتحشط ا  أللألحشط جديأدجشط اأ شتأفط نتش  سأوالأل شبلأاشياافصأ شبأ شبثألأنطتشبوأنصحشط 

مسأأأل ألحشمططأأأارطتش ظنصأأأحشمرسأأأفقشلنكألأأأحشاأاألأأأحشط ب أأأا شتف أأأاشطإل طتشط اللأأأفذا ش  لهأأأارطتشط لأأأنط ش
ت  لهأأأاشمتأأأأف نشرمصأأأأحشبجسأأأألحشمت قأأأبش  أأأأنأ شمط جسأأأأدشمط قأأأأدقشمإليضأأأا شطإلفيأأأأاتشط اأأأأا  حشمكأل ألأأأأحش
توأأاألاهاشبأأ شفأأأثشتقأأديمشبجلف أأحشبأأ شط النصالأأاتشط  ل ألأأحشط اأأ شبأأ شعأأا هاشط فصأأفثشط أأ شط  طتش
ط س ألمشب شبنط اجشط اأنمصشط  الألأحشإل طتشط لهأارجشمكأ   شتقأديمشط اغ يأحشط نطا أحش أح طتشط وأاألا،شمهأ طش

يأدطشبأ شمط   شتاألنش اا جهمش   شطزشط فط أ شط  انط أ شيقأدقشت أا أشادشط لنا ألحشيا قشب ش طرساتش
 ف  شيثألنشطهالاقشط ا لأل شمصا زهاش   شب ثشط لزصدشب شط جهدشم دقشع فرهمشبا ل  ،شمبلأاشيسأا دهمش

ش   شسن حشطساأل ابشبهارطتشط انجشط قدقش ألدشط وا ،شمب شامشتاقألقشب د تشأ طتش ا ألح.
مص كنشط  شتسايأل شط وألتحشط  انط ألحشمب شفأثشط للانطتشط لوالوحش هاشف قشافشت  أللأ ش
ت ا   شيج بشط ا لأل شب شمصغلزهش  شه طشط جفش ألا اب شب شط عأألاتشط لفاأف جش ألهأاشبينصقأحشطوأل ألأح،ش
بلأأاشيسأأه شهأأ هشط  ل ألأأحشتزمصأأدشط ا لألأأ شبررعأأا طتشصأأفتألحشطمش  أأ شعأأك شرسأأفقشباانكأأحشتسأأه ش  ألأأ ش

ط لاالأحششط  لنطصش أ شهأ هشط وألتأح،ش أاذطشبأاشتأمشطة أدط ش هأاشبينصقأحشبالاسأوحشمتأمشطسأاغأثشطإلبكا ألأاتش
بينصقأأحشسأأ أللحشم ا اأأا  شبالاتهأأاشبا اأأك شط لي أأفبشط أأ  شياأأألاش  ا لألأأ شط اوأأفثش  أأ ش نصأأحشت  أللألأأحش
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(ش االو ش ديحشب أاهألمشمااأنطتطتشExploration ظأللحشب شعا هاشت زصزشمصق ش درطت شط ساااا ألحش)
ش(8ش:3تسا دهش  شت  مشمتاللألحشط لهارطتشط للا  ح.ش)

(، مرا  ربيرع 4( )2020ثامر العبدلي ) ،(1) (2020)شور   هيمإبراششمصلكدشه طش رطسحشك شب :
   شطزشطسالدطقشطةسا ألبشط ااالف فاألحشط اديثحش أ شت  أألمشط لهأارطتشط انكألأحشت لأ ششش(،7( )2020)

  أأ شطتالأأحشط  نصأأحش أأد شط لأأا  مش لاأأاهدجشطإل طتشطةبثأأ ش  انكأأاتشط لأأنط شت  لهأأاشبلأأاشتسأأا دشبأأدمرهش
غ يحشط نطا حشبوفرجشأ ض شب شطسالدطقشط ين شط اق ألديحش أ شط ا  أألم.شكلأاش   شتزمصدشط لا  لأل شبا ا

ي زمشط وال شذ  شط اقدقش  شبساف شطة طتشط لهار شمط ل ن  ش  لجلف حشط اجنصوألحشط أ شطزشط ون أاب ش
ط ا  أللأ ش  فط أ شط  انط أ ش أأدقشأسأ ف اشتن فصأاشاألأأدطشيسألاشبا ا ابأ شبأ شط ا لألأأ شبا أن ط،شلألأ شياقأأدقش

ألأأ شلسأأبشسأأن ا شط  طتألأأحش أأ شكأأ شفيأأفجشت  أللألأأحشأ شيا ابأأ شطوقأأاش ل أأدثشط ط أأ شبل الأأ شطزش أأ شت ل
ط ا لأل شيسايأل شطزشيااكمش  شسن حشتااب شمرم شط لا جشط   لألح،شمبأ شاأمشبنط أاجشط  أنم شط  ن يأحشبأأل ش
ط سأأأوالأل ،شبألاللأأأاشط ينصقأأأحشط اق ألديأأأحشط اأأأ شت أأأن ش هأأأاشط سأأأوالأل ش)ط لجلف أأأحشط ضأأأابيح(ش  شتنط أأأ ش

 نم شط  ن يحشبأل شط سوالأل شة  شب شط و بشتالفص شط ادرص ،شلأل شهالاكشب  شط لواد أل شيا  لفطشط 
بينصقحشاألدجش  شطنصأقشط سأل شمط أو  ش أ شطنصأقشط ووأنشم  ضأهمشي الأدش  أ شط الاأاصشط انكأ ش

 مط و  شط فنشي الدش   شط ا ا  شبألالحشم أل شتبأ  شطمشبألالحشم أل شط ل  م.
يج أأأ شط سأأأوالأل شياأأأ نمزشبأأأا قنبشبأأأ شط وألتأأأحشط يوأل ألأأأحش  هأأأمشط أأأ ش شتفاأأأدشطنصقأأأحشطفأأأن ش

ط لجأأن جشسأأف شبألتأأحشط فط أأ شط  انط أأ ش هأأ شتقأأدقشصأأفرشلألأأحش حعأأكاثشمط لالأأاينشبلزماأأحشبا وأأفتش
مط انكحشلأل شيلك شط لا  لأل شب شط لااركحش  شت ا أتشلسألحشباالف حشبن ألحشمبسلف حشباإل ا حش

هأأاشط ثأاأأح،شمطزشطسأأالدطقشطةسأأا ألبشط ااالف فاألأأحشط اديثأأحش  ا أأا أتشط انكألأأحشم أأن شطةعأأألاتشب ب ا ش
  شت  ألمشط لهارطتشط انكألحشت ل ش   شطتالحشط  نصحش د شط لا  مش لااهدجشطإل طتشطةبثأ ش  انكأاتش
ط لنط شت  لهاشبلاشتسا دشبأدمرهش  أ شتزمصأدشط لا  لأأل شبا اغ يأحشط نطا أحشبوأفرجشأ ضأ شبأ شطسأالدطقش

ألم،شمط اأأأأ شطعأأأأارتش اأأأأا جهمشط أأأأ شأزشط فط أأأأ شط  انط أأأأ شط  شط أأأأ شت  أأأأمشط يأأأأن شط اق ألديأأأأحش أأأأ شط ا  أأأأ
م أ   شتااقأقشصأاحشط  أن ششط سوالأل شمطساأل ابهمشمصق همش  لهارطتشط للا  حش  شط ين شط اق ألديأح

"توجررد فررروق دات داللررة احصررائية برري  متوسررطات القياسررات القبليررة شط مثشمط أأ  شيأأالبش  أأ :
مسررتو  أداء بعررض المهررارات الحركيررة األساسررية والتحصرريل  والبعديررة للمجموعررة التجريبيررة فرري

شالبعدية ". القياسات البط  لصالح على الزحف سباحة فيالمعرفي 
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 . الفرض الثاني
 الفرض الثاني: عرض نتائج. 

 ( 19جدو  )
  داللة الفروق بي  متوسطي القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة

 في االختبارات قيد البحث 
 15ن= 

 المتغيرات
الفرق بين   القياس البعدي  القياس القبلي 

 المتوسطين
 قيمة ت 

 ع س ع س

 * 5.219 2.067 1.302 2.533 0.516 0.467 ضربات الرجلين 

 * 3.747 1.733 1.457 2.533 0.414 0.800 حركات الذراعين 

 * 4.516 1.733 1.245 2.133 0.507 0.400 التنفس والتوافق 

 * 1.948 0.533 1.014 1.800 0.457 1.267 حةشكل األداء السبا

 * 5.106 6.000 3.982 9.000 1.064 3.000 مجموع الزحف على البطن 

 راأأأحش،شمش(0.05)شط جدم ألأأأحش الأأأدشبسأأأاف شب الفصأأأح)ت(ش أللأأأحش(شطزش19ياضأأأاشبأأأ شاأأأدمثش)
،ش(17.262:ش1.948لاسأأف حشلألأأ شط اوأأنتشبأأأل ش)بأأ ش أللأأحش)ت(شط شأ أأ ش1.76(ش=ش14لنصأأحش)

ط ضأابيحششحلجلف أط قألأا شط قو أ شمط قألأا شط و أد ش  ماأف ش أنم ش ط أحشللوأا ألا شبأأل شششبلاشيأدثش  أ 
ش وا اشط قألا شط و د .  شط لاغألنطتش ألدشط وا ،ش

 . مناقشة نتائج الفرض الثاني: 
(شماأف ش أنم ش ط أحشطلوأا ألاشذطتش   أحشطلوأا ألحشبأأل شبافسأياتش28مصاضاشبأ شاأدمثش)

شط و ديأح.ط ضأابيحش أ شط لاغألأنطتش ألأدشط واأ ش وأا اشط قألاسأاتشط قألاساتشط قو ألحشمط و ديأحش  لجلف أحش
ش%(ش47,165ط  شش%ش10.000مأزش سوحشط ااس شتنطمل شباشبأل ش)

صنا شط وال شه هشط  نم ش فاف شط ل  مشم ألابحشبا ان شمأ طتش لفذ شمطتلاذشالأل شط قنطرطتشمش
ش أأ اش أأ شم أأ شمطلأأدشبلأأاشكأأازشمط يأأاتشط اغ يأأحشط نطا أأحش هأأمشالأل أأشطإل طت،مبااب أأحشط لا  لأأأل شطاالأأاتش

ط لواد أل شمب ن اهمشبل  فباتشرصا حششط سوالأل باإل ا حشط  شطزشششط ا  م،  ش ل ألحششششطإليجاب طةانشش
ش(ش  أل ح.ط دم  ب  شبفط شط قا فزشش–ط  الألحشمط ا  أللألحشش)ط ليفطتششط سوالح

  أأأ شطوأأأقششمط أأأ  ط لاوأأأ ششط اق ألأأأد شطةسأأأ فبششطسأأأالدطقمص أأأزمشط والأأأ شهأأأ هشط الاألجأأأحشط أأأ ش
  لهأأأارجش ألأأأدشط واأأأ شمط لي أأأفبششط   ظأأأ ي الأأأدش  أأأ شط اأأأن ششمط أأأ  ط لجلف أأأحشط ضأأأابيحششسأأأوالأل 
ط ل  أأأمشباقأأأديمشبجلف أأأحشبأأأ شط اأأأدرصواتشط لادراأأأحشبأأأ شط سأأأه شط أأأ ششمط اأأأزطقمكأأأ   شط اللأأأفذ ششت  لهأأأا،

لأل شياألاشذ  ش ن ش  أا  مشبأاشيألانششط فيات،متواألاششششط لا  م،ط و بشمط للارسحشمط اانطرشب شش



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     144  (   ( الخامس  العددم(   )  2022(  لعام ) ديسمبر( شهر )   29رقم المجلد )         
 
 

 

أزشط لااف شط ا  ألل شط ل أدش  لجلف أحشط ضأابيحشبوألمشمشششط لهار ،يجابألاشبدمرهش   شك اتجشط  طتششط
( 2020ثامر العبدلي ) ،(1)  (2020)شور   إبراهيم  األدج،شمه طشيا قشب ش رطسحشك شب بينصقحشش

ليجابألأأاش  أأ شت  أأمشمطسأأاأل ابششتأأ األنطشأاأأن  أأ شطزشط اأأن شط   ظأأ شش(،7( )2020(، مرررا  ربيررع )4)
ش.تاللألحشط لهارطتشمط قدرطتشط للا  حمش

ط لاوأأ شط أأ شطزشطسأأالدطقشطةسأأ فبش أأ شط ااوأأأل شط ل ن أأ شيناأأ شط والأأ شهأأ هشط  أأنم ش لأأاش
شمط فصأأفثشمط اأأ كنشمطإل رطكشط  اوأأاهشبثأأ شط  ق ألأأحشط  ل ألأأاتششك أأاتجشتيأأفصنش أأ شطيجابألأأحشبينصقأأحشسأأاهم
ش أ   شط قو  شط قألا ش  ش همشتفط نش لاشزشط سوالفششهل تش د شاألدجششم ط  ألحششط   ا ألحششطساثارجشش راحششل  

 أد شتأبألأ ششط ل ن أ ط أ شتاسأأل شبسأاف شط ااوأأل ششط و أد شم ا اأا  ششط قألا شش وا اششط الاا  ششااتتش
توجررد فررروق دات ":شيأأالبش  أأ شط ثأأا  شمط أأ  م أأ   شتااقأأقشصأأاحشط  أأن شط ضأأابيحشط لجلف أأحش

وعرة الضرابطة فري مسرتو  أداء القبليرة والبعديرة للمجم  متوسطات القياساتداللة احصائية بي   
لصررالح  سررباحة الزحررف علررى الرربط بعرض المهررارات الحركيررة األساسررية والتحصرريل المعرفرري فري 

ش.القياسات البعدية"
 . الفرض الثالث 

 . عرض نتائج الفرض الثالث:
 ( 20جدو  )

ات داللة الفروق بي  متوسطي القياسات البعدية للمجموعتي  التجريبية والضابطة في االختبار 
 المهارية قيد البحث 

 15=2= ن1ن

 المتغيرات
 القياس البعدي 

 للمجموعة التجريبية 
 القياس البعدي 

 للمجموعة الضابطة
الفرق بين  
 المتوسطين

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 * 4.183 1.667 1.302 2.533 0.676 4.200 ضربات الرجلين 

 * 3.953 1.667 1.457 2.533 0.676 4.200 حركات الذراعين 

نفس والتوافق الت  4.200 0.676 2.133 1.245 2.067 5.998 * 

شكل األداء  
 السباحة

4.467 0.516 1.800 1.014 2.667 9.869 * 

مجموع الزحف 
 على البطن 

17.067 1.437 9.00 3.982 8.067 7.350 * 

 * 3.269 2.267 1.656 24.800 1.869 27.067 االختبار المعرفي 

شم راحشش،(0.05)ششب الفصحششبساف ششش الدششش جدم ألحط(ششتش)شش أللحششطزش(شش20)ششادمثششب ششياضا
ششبلاششش،(9.869:شش3.269)ششبأل ششط اونتشششلأل شششط لاسف ح(ششتش)شش أللحششب ششأ  شش1.70(ش=ش28)ششلنصح
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ششط اجنصوألحششش  لجلف حششط و د ششمط قألا ششط قو  ششط قألا ششبأل ششللوا ألا ششش ط حشش نم شششماف ششش دقشش   ششيدث
ش.ط و د شط قألا ش وا اشط وا ،ش ألدششط لاغألنطتشش  

 :الثالث الفرض نتائج  .مناقشة
شش  شششمط اجنصوألحشششط ضابيحششط لجلف األ ششبأل ششللوا ألحششش ط حشش نم شششماف ش(شش22)شششر مششادمثششب ششياضا
شش،ش(0.05)شششبساف ششش الدشششط جدم ألحشش أللاهاششب ششأ ونششط لاسف ح(ششتش)شش أللحششكا  شششلأل شششط لهار شششط جا بش

ش%(ششش53,335ل  ش%شش0,332)شبأل شباشتنطمل ششط ااس ش سوحشمأز
شمبدطف شششة لاصششت ن همششط  ششط لهار شششطة طتششبساف ششش  ششط اجنصوألحششط لجلف حششت ف شششط وال شششمصنا 
ششط ون اب ششش طف ششبالاسبشششم اااب شش ن يحششبينصقحششط ل  فباتششش  اسابشششطإلباارشش  ششتسا دهمشششاديدج

ششب شششياالاسبشششبلاشششط لااف شششتقديمششمسا  ششمتفط نشششط  انط  ،ششط فط  ششتاالف فاألاششباسالدطقششط ا  ألل 
شط اأبأل شششسا دتشششطةب ا شششاأاألحشش نم ششش   شششط ون اب ششطعال ششلأل ششش  اأبأل ،شششط الوألحششط قدرطتش
ششاألدجشبينصقحششمط ل اهألمشمط لجسلاتششطةعكاثشتلأل ش   
ششاأاألحشششبجسلحششط انط ألحششبألتحششه شش  شش وارجششط  انط  ششط فط  ششل  (شش2021)هااقش اا ششششمصلكدش
ششط سا ا حشششب (ششVR headset)ششط  انط  ششط فط  شش ظارطتشششفأثششب ششط ااسبشششيوال هاشششط ب ا ش

شط  ا مششلجبشششيامشششلأل شششفاصح،ششطساا ارششأاهزجشششط  ششباإل ا حششط اقالألح،ششه هششتد مششفاصحششبايوألقاتش
ششبالغلساشششط لسالدقششمصكفزششش–شآفنششبكازششط  ششبكازششب ششط اق  شششك   شش–ششط انط  شششآفنششب ا مشط اقألق 

.شم  ل شششمط سل ششط نمصحشششث بشششط افط ششب ششط  ديدشششباا اجشششفأثششب شششب هاششيا ا  ششط انط ألحشششبألتحششش  
ش(ش96:ش114)
ششمللاسهمشششطهالابهمششمطاارجششبا ل  ششط ا فرششم دقششط انكألزششمتصا جششط اواههمششا بششط  ششأ  ششبلاش

ششبهارطتشششت  مشش   ششش ظألمششأانششكازششبلاششم ل ألا،شش ق ألاششط جهدشششب ششط لزصدشششب ثشش   ششملثهمششمتافصقهم
ش رطسحششب ششه طششمصا قششط اق ألديح،ششسا ألبشط شش  شششتف ألنهاششيو بشششط فسا  ششمه هششط وا ششش ألدشششط قدقشش نج
شش(، 7( )2020(، مرا  ربيع ) 4( )2020ثامر العبدلي )  ،(1)  ( 2020)شور     إبراهيمشش:ب شش  
شط ل ن  شششط ااوأل ششبساف شششتاسأل ششط  ششأ  ششمط   ششط ادرص شش  ششط لقان شششطةس فبشششطسالدطقششطزششط  
ششمط ا ششبا ل  فبات،شط ا لأل ششأبدط ش  طشط  انط  شط فط  شيهدفشلأل ششط اجنصوألحشط لجلف حشتأبأل شش د 
ش دجششش ر ششك شش  ششط الظنصحششط ل  فباتشششتفط قششكلاششبف ف ات،شش  ششتنتألوهاششيامششب اهألم،شش   ششتفتا
شط فط  شششطسالدطقششممطاهحششاا ب،ششب ششط ا لأل شششبأل ششأ ض ششت ا  ششليجا شششبهدفششتف ألاألح،ششأعكاث

مص زمششاا بشششب شش  أل ششتادربشششط   ششط  انط   شش  لجلف حشششطإليجاب ششا األنط ششذ  ششط وال شششأفن،ش
ششط ون اب شششمه ششلديثحششتاالف فاألحشش فسأل حششطسالدطبهمششط  ششط ل ن  ششط ااوأل ششطفاوارشش  ششط اجنصوألح
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ش ن ششش  ششط اديثحششط ااالف فاألاشش  فسا عششط لاالفاشششبا سالدطقششتلألزششط   ششط ا  ألمششط لقان ششط ا  ألل 
شور     إبراهيم:ششب ششك ششش طرسحششبث ششط وا ،شش ألدشششط قدقششكنجششبلهارطتشششط لنتويحششمط ل ارفششط ل  فباتش

شش  لا  مششش نصحششط لقان ششط ا  ألل ششط ون اب ششط  شأتال (،  4( )2020ثامر العبدلي )  ،(1)  (2020)
شمطسالدطقشششباد شششت  ألل ششبااف ششش  ششب ار  شش والاتششأ ثنششأمشششباك حشش ا ششب نم حشششب  فباتششش ل اياح
شب شششبا د جششب عكاثششط لقدبحششباتشط ل  فشششبأل شششط انطبعششطسالدطقششفأثششب ششط لاا ششط  فر شششط ا زصز
ششمك   ششمباانكحششااباحششمصفرشش ألديفششط أقشش،شششباليف حشش وف ششش،ششبونصاشششب نم حشش وف ش
ششطعانطكشششطنصقشش  ششط ل  فباتشششطساأل ابشششب ششط اأبأل شششتلك ششمط ا ششطإلب ا شششاأاألحششط وفتألحششط للانطتش

شش ا  ألحشششأ ثنششبوفرجششهممتا ألزششش  اأبأل شششطإليجابألحشششط  ششبدمرهششأ  ششمط   ششط افط شششب ششلاسحششب شششأ ثن
ط   ظ ششط لنط شششبا لهارطتشششط لنتويحششمط ل ارفششط ل  فباتشششط اسابششش    ششيكفزشششط لا  مشش رزشششت  لها،ش
ش طف شش ق ألاشششبلألزطششيكفزشششط وون شششبا اف ألاششط لا جششعن ششيامششم الدباششط  اب حششط  ط نجشش  ششش ق ألاششباو ا
ششم ا اا  شششط ااعحشش ونششط ل نم حششتشمط لف ف اششط ل اهألمششطساأل ابششش  ششكثألنطششيساهمششه طششك ششط  ط نج
  الثالث   الفرض   تحقق  وبذلكباالف حشششش ل ألحششبهارطتششش  اسابشششاألدجششمبسا دجششأ ض ششل رطكششيل ق
 الحركية  المهارات  بعض  أداء  مستو    في  احصائية  داللة  دات  فروق   توجد"شش:على   نص  الذ 

  القياسات  سطاتمتو   في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية،  المجموعة  بي   المعرفي  والتحصيل
ش".التجريبية المجموعة لصالح البعدية

 :  والتوصيات االستنتاجات -
 االستنتاجات: -
أسأأأال بش أأأفتشأهأأأدطفشط واأأأ شم أأأ شلأأأدم شط  ألالأأأحشمبأأأاشتأأأمشط افصأأأ شل ألأأأحشبأأأ ش اأأأا  شش أأأ 

ششي  :باششط وال ش
ط ينصقأأحشط اق ألديأأحش)ط اأأن شط   ظأأ شمط طتشط اللأأفذ شط  ل أأ (شسأأاهل شبينصقأأحشليجابألأأحش .1

ط أأأوي ش" ألأأأدشط واأأأ "شمط ااوأأأأل شط ل ن أأأ شش  أأأ هأأأارطتشسأأأوالحشط زلأأأ ش أأأ شت  أأأمشب
ش سوالأل شط لجلف حشط ضابيح.

ش  أأأ ط فط أأأ شط  انط أأأ شسأأأاهمشبينصقأأأحشليجابألأأأحش أأأ شت  أأأمشبهأأأارطتشسأأأوالحشط زلأأأ ش .2
ش"شمط ااوأل شط ل ن  ش  سوالأل شط لجلف حشط اجنصوألح.ط وا شش ألدش"شط وي 

 أأأأاب شط ا  أللأأأأ شط لقاأأأأن ش)ط فط أأأأ شت أأأأف شط لجلف أأأأحشط اجنصوألأأأأحشط اأأأأ شطسأأأأالدب شط ونش .3
ش)ط اأأن ط  انط أأ (ش  أأ شط لجلف أأحشط ضأأابيحشط اأأ شطسأأالدب شط ينصقأأحشط اق ألديأأحش

يأأأدثش  أأأ ششمط ل ن أأأ شبلأأأاط   ظأأأ شمط طتشط اللأأأفذ شط  ل أأأ (ش أأأ شط لسأأأاف شط لهأأأار ش
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 ا  ألأأحشطسأأالدطقشتاالف فاألأأاشط فط أأ شط  انط أأ شمتأأ األنهشطإليجأأاب ش  أأ شت  أأمشبهأأارطتش
شط وي ش" ألدشط وا ".ش   سوالحشط زل ش

 :التوصياتثانيًا:  -
ش:ط وال شباآلت  اا  شط وا شيفص ششتفص شل أل  فتشباشش   .1
طسأأالدطقشتاالف فاألأأاشط فط أأ شط  انط أأ ش اأأدرص شط لهأأارطتشط  الألأأحش أأ شسأأوالحشط زلأأ ش .2

ط وي ش سوالأل شط لنل حشط  دط يحش لاشلقق شبأ ش ا  ألأحش أ شط الاأا  ،شم لأاش أ ششش   
ش   شط ا ا  شط لواعنشط لاو شبأل شط لا  مشمط لا جشط ا  أللألح.ششب شت األنشليجاب 

 نمرجشط افيأل شط لالاسبش  اقالألاتشط لسالدبحش  شتدرص شبقنرطتشسوالحشط زلأ ش .3
شط وي .ش   

ط أأوي شبضأأنمرجشأزشش  أأ  أأنمرجشأزشيهأأامشط قأأا لأل شبا  أأألمشبهأأارطتشسأأوالحشط زلأأ ش .4
مفاصأحش أ شط  وأنشط اأا  ش وأنشيكفزش  لا  مش مرط ش  أا  ش أ شط  ل ألأحشط ا  أللألأحشش

شط ل  فباتألحشمط ازطيدشط ل ن  .
 : المراجع -
 المراجع باللغة العربية:.1
أاأنشبلارسأحشب أ شط  اأيحشط انمصاألأحش  أ شط قأألمشط ل قألأحشششإبراهيم حسر  ابرراهيم شرور : -1

 سمشط نصا اتشط لا ألح.شك ألحشط ان ألحشط نصا ألح.ششش- د ش اعئشط سوالح،شططنملحش)بااساألن(
 ق.2020اب حشبالها،شا

تأأ األنشبن أأاب شت  أللأأ شباسأأالدطقشط فط أأ شط  انط أأ ش  أأ شت  أأمشب أأ ششأحمررد أنررور السرريد: -2
ط لج أأأحشط   لألأأأحش-2019سأأأالحش-4اأأأزتش-ط لهأأأارطتشطةساسأأأألحش أأأ شط سأأأكفط ،ش أأأد شيف ألأأأ 

شق.2019)ط   فقشم الفزشط نصا ح(،شك ألحشط ان ألحشط نصا ألحش  والات،شااب حشل فطز.ش
ط لسأأأأاادااتشط ااالف فاألأأأأحشط لنتويأأأأحشبأأأأا فط  شط  انط أأأأ ،شط  أأأأد ششمحمررررود: إ هرررراب سررررعد -3

شق.2009(،ش طرشط لج حشط  ن ألحش  الانشمط انالح،شط نصا .ش387)
تأ األنشطسأالدطقشتاالف فاألأاشط فط أ شط  انط أ ش  أ شت  أمشب أ شششثامر مثي  شيرر  العبردلي: -4

فص ،شرسا حش) كافرطه(،ش سأمشط لالأاه شبهارطتشكنجشط قدقش اأبأل شط لنل حشط لافسيحشبدم حشط ا
 ق.2020مطن شط ادرص .شك ألحشط ان ألحشط نصا ألح.شااب حشبالها.ش

تالظأأأألم،ش طرشأبجأأأدش  الاأأأنشمط افتصأأأ ،شش–تأأأدرصبشش-سأأأوالح:شت  أأأألمششسرررميرة محمرررد عرابررري: -5
شق.2017طةر ز.ش
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 لقوأأف شبألتأحشم  أفقش"ت نصأبشط لوأأي ااتشط   لألأحشطةسألاتشكثألأنجشمطشعبرد اللطيرف جبررار : -6
ق(شط  أد ش2017 يسألونش–طصأدطرش) أف لونشش-مطلد"،شبج حشاقا ألحشبالف حشتودرشك شعأهنص 

طوا أأحشعأأنكحشبيأأابخشط انصكأأ ،ش-،شط الاعأأنشعأأنكحشط زصأأ شط سأأ ف يحش)أربكأأفطشط سأأ ف يح(ش89
شق.2017ط لل احشط  ن ألحشط س ف يح،ش

فطت شط أأا  مش أأ شتأأ األنشطسأأالدطقشط فط أأ شط  انط أأ ش  أأ شب أأ ش أأشمرررا  سرررا  الررد   ربيررع: -7
 ق.2020ط وا ألح،شك ألحشط ان ألحشط نصا ألحش  والات،شااب حشطإلسكالدرصح.

ب ف أاتشباأاركحشطا وأاتشط لنل أحشطإل دط يأحش أ شطة اأيحشششمكاس  غاز  طرال  العميرر : -8
ط انمصاألحش  شباا ظحش يا  شط  نط ،شرسا حش كافرطه،شك ألحشط ان ألحشط نصا ألحش  والات،شااب أحش

شق.2016طإلسكالدرصح،ش
تأأ األنشطسأأالدطقشتاالف فاألأأاشط فط أأ شط  انط أأ ش  أأ شبسأأأاف شطة طتششهشرررا  فتحررري الجلبرررة: -9

ط لهأأار ش أأ شكأأنجشط قأأدقش اأبألأأ شط لدرسأأحشط نصا أأألحشبا لالف ألأأح،شرسأأا حش كاأأفرطج،ش سأأمشط لالأأاه ش
شق.2021مطن شط ادرص ،شك ألحشط ان ألحشط نصا ألح،شااب حشبالها،ش

 المراجع باللغة األجنبية:.2
10- Daniel W. Carruth: Virtual reality for education and workforce 

training, 15 th International Conference on Emerging eLearning 

Technologies and Applications (ICETA). October 26-27, 2017, 

stary smokovec, the high Tatars, Slovak republic. 2017.  

11- David Checa & Andres Bustillo: A review of immersive virtual 

reality serious games to enhance learning and training, Multimedia 

Tools and Applications, An International Journal Volume 78, 

January - December 2019. 

12- Dejian Liu, Kaushal Kumar Bhagat Email author, Yuan Gao. 

Ting-Wen Chang, Ronghuai Huang: The Potentials and Trends 

of Virtual Reality in Education, Virtual, Augmented, and Mixed 

Realities in Education pp 105-130| Cite as, The Potentials and 

Trends of Virtual Reality in Education, A Bibliometric Analysis on 

Top Research Studies in the Last Two Decades, springer link, 

2017. 
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