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 العالقة بين اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين
 

عمى عمر بن الخطاب عمى حسن 
: مقدمة البحث

 

تمكن القدرات العقمية الرياضى من الممارسة الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية أو تمارس بأدوات          
أو بدون أدوات  أوتمارس باإلحتكاك مع الخصوم أو باإلنفصال عنيم ، وىذه القدرات العقمية ىى المسئولة عن 

جميع العمميات العقمية العميا كاإلنتباه ، و اإلدراك الحس حركى ، والتذكر الحركى ، والتفكير ، وبالرغم من 
تأثير الوراثو عمى ىذه القدرات ، إال أنو يمكن تطويرىا وتنميتيا ، ومن ثم أصبحت عنصرًا ىامًا من عناصر 

(  172: 2). البعد العقمى فى اإلعداد المتكامل لمشخصية الرياضية 
 

ويعتمد اإلدراك الجيد عمى كل من المثيرات الموضوعية مثل الشدة و التعقد و التناقض ، وكذلك عمى          
المعمومات اإلدراكية لممستويات الوظيفية إلدراك المعمومات وتحميميا ويتأثر ذلك إلى حد كبير بالتركيز 

األىداف والمعتقدات واإلتجاىات و الدوافع و الحاجات و الميول و المثل و القدوه )والعمميات الدافعية 
: 15. )(والعمميات اإلرادية المنظمة و الحالة اإلنفعالية لالعبين ، و الخبرات المادية المختزنة فى الذاكرة 

393 )
 

إال أن اإلدراك الحسى عرضو لمخطأ ويمكن إرجاع أسباب الخطأ إلى الجيل فى الخبرة ، حيث تعتبر          
كثيرًا ما يغير - الخبرة السابقة شرط من شروط اإلدراك ، ولذلك فإن قمتيا تؤدى كثيرًا إلى الخطأ ، و التوقع 

من المدرك الحقيقى ، فتوقع اإلنسان وتييؤه لو تأثير كبير عمى الشئ الذى يدركو ، وكثيرًا ما يؤدى إلى الخطأ   
والحالة اإلنفعالية لمشخص كثيرًا ما تسبب الخطأ ، فالشخص فى حالة إنفعال يدرك األشياء عمى غير حقيقتيا 
، و خداع الحواس ، حيث يقع اإلنسان فى الخطأ فى اإلدراك نتيجة لنواحى ذاتيو كحالتو اإلنفعالية ، وتوقعة 
وخبرتو السابقة ، ولكن يكون الخطأ نابعًا من طبيعة الشئ المدرك ، وذلك ألن كل شئ مدرك عبارة عن وحدة 
واحدة ، فيضطر الناظر إليو أن يراه بأكممو ، فإذا أضيف إلى الشئ المدرك عناصر جديدة ، أو حذف منو فإن 

ىذه العناصر تغير شكل الصيغة األصمية ، وقد تكون العناصر المضافة قوية بحيث تغير شكل الصيغة 
(  314 ، 313: 11).األصمية ، وقد تكون ضعيفة بحيث تظل الصيغة األصمية بارزة قوية

 

فنجد أن اإلدراك ىو العممية العقمية التى تتبع اإلحساس ، وعادة ما يتم اإلدراك بتواكب عمل أكثر من          
حاسة فى ذات الوقت وعندما تنقل لنا الحواس إدراكًا بمثير جديد فإنو تتم فى الحال عدة عمميات لممقارنة بينو 
وبين ما سبق إدراكو من مثيرات مشابيو لو مرت بنا ، وذلك فى المراكز العصبية ، وقد صنف العمماء اإلدراك 
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إلى نوعين أساسيين ىما  اإلدراك الحسى وفيو تغمب العوامل الموضوعية ، باإلضافة إلى الصفات وخصائص 
المثير المدرك ذاتو ، اإلدراك اإلجتماعى وفيو يحدث اإلدراك فى ظل ظروف شخصية مرتبطة بالمتغيرات 
: 3).اإلجتماعية و البيئية ، فضاًل عن قدرة الفرد نفسو عمى تمييز اإلنطباعات المرتبطة بالموضوع المدرك

255   )
 

ولذلك فإن المعمومات الحسية تمثل أساس تشكيل المخ وبرمجتو ليقوم بوظائفة ويعنى ذلك أن حرمان           
المخ من المعمومات الحسية البد و أن تؤدى إلى تغيرات فسيولوجية يمكن قياسيا ورصدىا بمختمف الوسائل 

الحرمان الحسى يؤدى إلى إغالق نشاط التكوينات التى تعمل أساسًا مع "و يمكن إيجاز تمك التغيرات فى أن  
إستقبال المعمومات الحسية ومن ثم تحدث إضطرابات فى اإلدراك و اإلنتباه ، كأن يشعر الفرد بأنو يستقبل 

أصوات من إناس آخرين أو يرى وىجو من الضوء ال أساس ليا من الصحة ، كما يؤثر الحرمان الحسى عمى 
(  123: 12).وظائف اإلنتباه و الدافعية لدى الفرد 

 

ويؤدى حرمان اإلحساس الخارجى لمدة طويمة إلى تحطم الواقع الحقيقى ، ولذا تحتل المخاوف واألفكار          
البدائية الواقع بصورة سمعية أو بصرية ، ويؤثر الحرمان الحسى عمى اإلدراك الحركى لمفرد و صعوبة فى 
التركيز البصرى  وتشبع األلوان و األشياء تتحرك مع حركة الرأس وعمى ىذا األساس قام الباحثون بإجراء 
عديد من التجارب ، لمعرفة مدى تأثير اإلدراك الحركى ، ووجد أن الظواىر التى تتأثر من الحرمان الحسى  

(  129، 128: 5)(التفرقة بين األرضية و الصورة ، عمق اإلدراك ، تباين األلوان ، اليقظة البصرية )ىى 
 

ولذلك يجب وضوح العالقة بين الحياة الجسمية و الحياة العقمية فى اإلدراك الحسى الذى ىو الخطوة          
االولى الالزمة لبقية العمميات العقمية اإلدراكية األخرى ، ففى اإلدراك الحسى تتأثر األطراف العصبية و الحواس 
بمؤثر معين  سواء كان ىذا المؤثر تموجات حرارية ، أم ضوئية أم ضغطًا أم غير ذلك ، ثم ينتقل ىذا التأثير 
بواسطة األلياف العصبية إلى مركز من مراكز المخ  وىناك تنتيى مجموعة عمميات ميكانيكية وفسيولوجية 

سابقة وضرورية لعممية اإلدراك الحسى ، ثم تبدأ عممية عقمية صرفة وىى عممية اإلدراك الحسى نفسيا ولكى 
البد من تعاون ظواىر بعضيا جسمية وبعضيا – تتم عممية اإلدراك الحسى وىى كما ذكر عممية عقمية صرفة 

عقمية ، أما العالقات بين الحوادث العقمية و الجسمية فى عممية اإلدراك الحسى فإنو أمر نجيمو اآلن جياًل 
(   31 ، 30: 9).تاماً 

 

فى حين تقدم جميع نظريات اإلدراك التى تمت مناقشتيا نقطة بداية ، إال أننا فى حاجة إلى أن ننظر          
عن كثب فى مراحل التحميل الحسى من أجل فيم بشكل متكامل عممية اإلدراك و بالتحميل الحسى تشير إلى 
العمميات السيكولوجية الخاصة بإكتشاف اإلشارات و التعرف عمييا وليس إلى الميكانيزمات الفسيولوجية 
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، لذا قام الباحث  (255: 16). الضمنية وىى أجيزة اإلستقبال والمسارات العصبية التى تسيل ىذه العممية 
.   باإلىتمام بالمشكة موضوع الدراسة حيث أثارت إىتمامو 

      

نطالقًا من العرض السابق ، فإن مشكمة ىذا البحث تتحدد فى أن الغواصين قد : مشكمة البحث          وا 
، حيث أن جسم الغواص خاضع لتأثيرات يتعرضوا لمواقف صعبة نتيجة لإلتصال بالبيئة التحت مائية المتغيرة 

قوانيـن الفيزيـاء والتي ينتج عنيا مواقف مختمفة تحت سطح الماء بالمقارنة بالتأثيرات فوق سطـح الماء ، مما 
قد ينتج عدم توافر المقدار الالزم والكافى من المدخالت الحسية ، األمر الذى قد يتسبب ذلك فى حدوث مشكمة 

التى تحدث تحت سطح الماء عمى المدى الطويل وىى أن  (الحرمان الحسى)نتيجة لظاىرة  فى أداء الغواص
 (الممس ، الشم ، التذوق ، السمع ، البصر )معظم الحواس التؤدى وظائفيا عمى نحو طبيعى مثل حواس 

مما قد يتسبب ذلك في حدوث خمل في لحدوث تغيرات فى طبيعة وكفاءة ووظائف ىذه الحواس تحت الماء ، 
وذلك ألنو بدون سالمة وظائف ىذه األعضاء الحسية فإن المخ ال يستطيع تفسير المثيرات  (اإلدراك)عممية 

التي يستقبميا من األعضاء الحسية تفسيرًا صحيحًا تحت سطح الماء  مما قد يسبب ذلك في  (المعمومات)
حدوث تثبيط في عممية الوعي العقمي المرتبط باألعضاء الحسية ، و بالتالي حدوث خمل في العمميات العقمية 

عطاء معنى " العميا ، عمى أساس أن اإلدراك الحسى ىو  العممية التى عن طريقيا يقوم المخ بتفسير وا 
الماء لو العديد من اآلثار عمى " ،  فقد ثبت أن   (51: 17)" لممعمومات التى يتمقاىا من األعضاء الحسية

تفسير الصور البصرية ، حيث أن مؤشر االنكسار لمماء أكبر من اليواء  ولذلك ، تظير الكائنات حوالي ثمث 
متصاص المزيد من الضوء  أكبر أو أقرب في الماء مما تظير في اليواء، و مع زيادة العمق ، يتم تنقية أوا 

بواسطة الماء ، وىناك تأثير إنتقائي عمى لأللوان مثل المون األحمر الذي يفقد أواًل ثم المون األصفر ، وجميع 
(  169: 23. )تحت الماء ( متر60 )أزرق عمى عمق -الكائنات تقريبًا تصبح لونيا رمادى 

 

عند الغوص تحت الماء ، تنحنى أشعة الضوء في الزاوية الخاطئة لمتركيز " وثبت من جية أخرى أن          
المناسب عمى شبكية العين  وبالتالي فإن الصورة تبدو غير واضحة ، لذا يجب أن يكون ىناك جيب ىواء 

أمام العين ، وذلك من خالل قناع الغوص ، وما يتم رؤيتو حينئٍذ يمكن أن يكون واضح أو غير واضح ، ولكن 
ىناك إختالف واحد ، ىو اإلنكسار خالل القناع ولذلك فإن العين تعطى صورة مكبرة ، ويكون التكبير حوالي 

، حيث تحتمف  (18: 22).  مره ، وبالتالي فإن ما يتم رؤيتو تحت الماء أكبر إلى حد ما من الواقع 0.25
الحركة تحت الماء نوًعا ما عن الحركة فوق سطح الماء نظًرا ألن الرؤية أقل و في بعض األحيان تكون أقل 

(  145: 22).من ذلك 
 

عمى حد – الحع الباحث من خالل المسح الذى أجراه لمعديد من الدراسات العممية أنيا :  أىمية البحث         
لم تتناول بالدراسة المقارنة بين اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين ، حيث يعتبر من - عمم الباحث

الموضوعات الحديثو فى ىذا المجال والذى لم يصادف المزيد من اإلىتمام بالبحث والدراسة من قبل الباحثين  
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بل تواترت الدراسات العممية السابقة عمى دراسة اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى من منظور عام ، غير 
رياضة الغوص من منظورىا الخاص والتى تحتاج إلى المزيد من التركيز واإلىتمام فى ىذا النطاق العقمى 
نفسى ،  فضاًل عن عدم وجود أداتين نفسيتين لتقييم اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين من ىذا 
المنظور الخاص ، لذا قام الباحث بيذه الدراسة لممقارنة بين اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين 

ومحاولة إستنباط أداتى تقييم عممية ذات أبعاد تمثال ىذان البعدان العام اإلفتراضيين الماثمين وىما اإلدراك 
الحسى و الحرمان الحسى يسيما فى قياس مدى الفروق بين اإلدراك الحسى فوق سطح الماء والحرمان 

الحسى أثناء األداء تحت الماء بما يحقق القدرة عمى التنبؤ بمستويات اإلدراك الجيدة ، مما يساعد عمى إتخاذ 
مايمزم ليساعد عمى تضاؤل من حجم المخاطر التى من الممكن أن يدركيا الغواص والتى قد تودى بحياتو 

.  تحت الماء وتحقيقًا لألمان المستقبمى فى رياضة الغوص
  

: المصطمحات المستخدمة فى البحث- 2
 

ىى عممية يتم بيا شعورنا بالبيئة المختمفة المحيطة بنا  :  " Perception sensoryاإلدراك الحسى  - 2/1
(  60: 13). وبأنفسنا عن طريق تنظيم وتفسير اإلحساسات المختمفة التى تمدنا بيا حواسنا المختمفة 

 

ىو عبارة عن فقدان القدرة لدى المرء عمى إضفاء المعنى  : " sensory deprivationالحرمان الحسى - 2/2
دراك معانييا ( 196: 6)".عمى اإلنطباعات الحسية ، و العجز عن فيم داللة المنبيات الحسية وا 

 

 : أىداف البحث  - 3
 

التعرف عمى الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى كاًل من اإلدراك الحسى - 3/1
. وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده

. التعرف عمى الفروق بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين - 3/2
. التعرف عمى العالقة اإلرتباطية بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين - 3/3

  
 : فروض البحث  - 4
 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى كاًل من اإلدراك الحسى - 4/1
. وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده

. توجد فروق دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين - 4/2
توجد عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده - 4/3

. لمغواصين
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:  الدراسات المرجعية - 5
 

، دراسة عن تأثير تنمية بعض القدرات  (م2018)قام عبد الرحمن صالح الدين أحمد القميوبى - 5/1         
حركيو - بيدف تصميم برنامج لتطوير القدرات الحس  الحس حركية عمى التوجيو الحركى لالعبى الغوص ،

حركية وتأثير التطوير عمي - والميارات الحركية والتعرف عمى تأثير البرنامج التدريبي وتطوير القدرات الحس 
لمناسبتو لطبيعة  (تجريبية- ضابطة )قدرة التوجيو الحركي، إستخدم الباحث المنيج التجريبي، لمجموعتين 

البحث ، قام الباحث بإختيار عينة البحث بالطريقة العمدية الطبقية الفئوية لمغواصين المتقدمين لمحصول عمي 
متدرًب ،و أسفرت النتائج أن البرنامج  (30)وبمغ حجم العينة  (بادي)دورة مرشد غواص التابعة إلتحاد 

التدريبي المقترح ذو فاعمية واضحة في تحسن القدرات الحس حركية ومستوي التحكم في الطفو والتوجيو 
 (10) .(عينة البحث)لممتقدمين لدورة غواص مرشد  (قيد البحث)الحركي لمغواصين ومستوى األداء الميارى 

     
، دراسة عن تأثير تنمية التوقع  (م2007)أجرى عادل إبراىيم عمر وأحمد فاروق عبد العزيز - 5/2         

 ، بيدف وضع تدريبات لتنمية وبعض اإلدراكات الحس حركية عمى مستوى األداءات الميارية لناشئ كرة القدم
بعض اإلدراكات الحس حركية و التوقع لناشئ كرة القدم و التعرف عمى تأثير تدريبات اإلدراكات الحس حركى 

ستخدم الباحثان  المنيج التجريبى بإستخدام و التوقع عمى مستوى أداء الميارات المركبة لناشئ كرة القدم وا 
و تم  التصميم التجريبى عن طريق القياس القبمى والبعدى لمجموعتين إحداىما ضابطة و األخرى تجريبية

وأسفرت النتائج عمى أن البرنامج المقترح العب كرة قدم  (32)اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقد بمغت 
دراك  دراك اإلحساس بالمسافة وا  دراك اإلحساس باإلتجاه وا  أثر إيجابيًا فى تنمية قدرات الحس حركى بالتوازن وا 

  (8).اإلحساس بمسافة الوثب لممجموعة التجريبية
 

 بدراسة الوظيفة المعرفية العصبية ، (م 2018 )Nikita D Shah , Sunil Goyalقام كاًل من - 5/3          
والتنفيذية لمغواصين ، حيث تشير الدراسة إلى أن الغوص يسبب مضاعفات عصبية عمى المدى الطويل 

وتأثيرات عمى الوظائف المعرفية ، ومع ذلك فإن وجود ومدى الضعف المعرفى الناتج مايزال غير واضح  ولذلك 
ختبار وجود العجز المعرفى فى الغواصين ، باإلضافة إلى ذلك فقد تم ربط العجز  فإن ىذه الدراسة لتقييم وا 

ستخدمت عدد  من الغواصين  (46)المعرفى مع عدد سنوات وعمق الغوص ، وتم إجراء دراسة مقارنة وا 
األصحاء الذين قاموا بإجراء اإلختبارات النفسية العصبية لتقييم اإلنتباه و التركيز و المعالجة البصرية المكانية 

بحارًا أصحاء غير ممارسين لرياضة الغوص ، حيث  (46 )و الذاكرة والوظائف التنفيذية وتم مقارنتيم بعدد 
إرتبط األداء بعدد سنوات وعمق الغوص ، و أسفرت الدراسة عن أداء ضعيف لمجموعة الغوصين أكثر من 

المجموعة غير الممارسة لرياضة الغوص فى اإلختبارات النفسية كإختبار ويسكونسن لفرز البطاقات  
واإلسترجاع المتأخر والتعرف البصرى فى إختبار التذكر ، و يستنتج من ذلك تأثر كاًل من المجاالت المعرفية 

لممعالجة البصرية المكانية و الوظيفة التنفيذية و الذاكرة المفظية والبصرية ، و أظيرت الزيادة فى عمق 

http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Nikita+D+Shah&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Nikita+D+Shah&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Nikita+D+Shah&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Sunil+Goyal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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الغوص نتائج غير جيدة فى ذاكرة اإلسترجاع الرقمى و الذاكرة المفظية و التى تشير إلى ضعف فى اإلنتباه 
والتركيز والذاكرة العاممة والذاكرة المفظية ، ويرتبط تدىور الوظيفة المعرفية بعمق الغوص وليس بإجمالى 

سنوات الممارسة لمغوص وتقترح الدراسة إلى أنو يجب اإلىتمام بالتأثيرات المعرفية المتبقية لدى الغواصين 
(        24). وتوصي الدراسة بإجراء مزيد من البحوث في مجال اآلثار المعرفية لمغوص

      

دقيقة عمى  (20)، دراسة عن أثر الغوص لمدة  (م2016) وآخرون Seyedehأجرى  - 5/4          
دقيقة عمى عمق عالى  (20)ف التحقق من أثر الغوص لمدة الوظيفة المعرفية لمغواصين المحترفين ، بيد

غواص محترف ، وتم  (12)متر عمى الوظيفة المعرفية ونشاط نظام الضغوط ، شارك فى ىذه الدراسة  (10)
دقيقة بعد الغوص  وتم تقييم البيانات  (20)دقيقة و  (60)قياس الوظائف المعرفية قبل الغوص بــــــــ 

، وتم قياس الصحة العقمية العامة  وكفاءة اإلنتباه ومتوسط سرعة اإلستجابة  ( PASAT )بإستخدام برنامج 
و التعب العقمى وتم جمع الكروتيزول المعابى قبل وبعد الغوص لقياس مستوى الضغوط وكشفت النتائج أن 
نخفاض كبير فى  الصحة العقمية العامة لمغواصين كانت طبيعية ولم تخضع لتغير ممحوظ بعد الغوص ، وا 
متوسط سرعة االستجابة و كفاءة اإلنتباه بعد الغوص و زيادة التعب العقمي بعد الغوص ، وزيادة مستوى 

الكورتيزول المعابي بشكل ممحوظ بعد الغوص ، ووفقًا لمنتائج ، فإن الغوص يزيد من مستوى الضغوط ويزيد 
  (25) .من مستوى الكورتيزل ويقمل من األداء المعرفى بعد الغوص

 

، بدراسة القدرات العقمية  (م2015 )وآخرون  Youlan Zhang و Gonglin Houقام كاًل من - 5/5         
م المتشبع باألكسجين و الييميوم ، وتشير ىذه الدراسة إلى أن 480وفعالية األداء لمغوص المحاكى لعمق 

الضغوط فى البيئة الخطرة تعطل بشدة فسيولجيا اإلنسان و قدراتو العقمية  ، كما ىدفت إلى دراسة القدرات 
م لمغوص المتشبع باألكسجين و الييميوم  480المعرفية وفعالية األداء ألربعة غواصين خالل المحاكاة لعمق 

ثالثي األبعاد ، وقوة السيطرة و التحكم  / حيث تم تحميل الذاكرة المكانية ، وأداء الدوران الذىني ثنائي األبعاد 
لغاء الضغط من   480إلى0والقدرة عمى التوافق بين اليد و العين لمغواصين األربعة  خالل عمميات الضغط وا 

متر في الغوص المحاكي   أظيرت النتائج أن الضغط الجوي المرتفع يضعف بشكل كبير التوافق بين اليد 
، وزمن رد الفعل والمعدل الصحيح لمتفكير العقمي ، وكذلك الذاكرة المكانية  ( متر300خاصة فوق )والعين 

ويستنتج من ذلك أن القدرات المعرفية وفعالية األداء تتأثر بشكل كبير أثناء  ( م410خاصة عمى عمق )
( 21). الغوص في المياه العميقة

 
، دراسة عن فاعمية اإلختبار النفسي العصبي  (م2006) وآخرون Taylor Clأجرى  - 5/6          

الموضوعي لمغواصين المحترفين الذين أبمغوا عن شكوى ذاتية من النسيان أو فقدان تركيز اإلنتباه ، بيدف 
التأكد من حدوث ظاىرة النسيان وفقدان تركيز اإلنتباه بين الغواصين المحترفين بإستخدام اإلختبارات النفسية 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pourhashemi%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pourhashemi%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826405
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العصبية الموضوعية وتحديد الطبيعة الوظيفية لمشكاوى و التأكد من إرتباط إنخفاض مستوى األداء بالممارسة 
سموب المجموعة الضابطة ، ثم قام الباحثون  السابقة لمغوص ، إستخدم الباحثون إسموب دراسة الحالة وا 
بمقارنة فاعمية اإلختبار النفسى العصبى لمغواصين الذين إشتكوا من النسيان وفقدان تركيز اإلنتباه الشديد 

غواص ، بمجموعتين ضابطتين متجانستين فى مستوى العمر مجموعة  (102 )أوالمعتدل ، حيث بمغ قواميم 
الذين  ( غواص100)و مجموعة غير ممارسة لمغوص بمغ قواميا  (غواص100)ممارسة لمغوص بمغ قواميا 

إشتكوا من النسيان و فقدان تركيز اإلنتباه الطفيف وقام الباحثون بإستخدام تحميل التباين المتعدد لتحميل 
البيانات ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعات المشاركة فى مستوى فاعمية 
اإلختبار النفسى العصبى ، حيث تبين وجود إنخفاض ممحوظ فى الذاكرة المفظية والذكاء وكفاءة اإلنتباه 

لمجموعة الغواصين الذين إشتكوا من النسيان و فقدان تركيز اإلنتباه الشديد أوالمعتدل ، أكثر من المجموعتين 
، وتبين أيضًا أن الغوص بإستخدام  (المجموعة الممارسة و المجموعة غير ممارسة لمغوص )الضابطتين 

الغاز المخموط والغوص بإستخدام غاز األكسجين السطحى يؤثرا سمبًا عمى فعالية الذاكرة ، وتأكد الباحث من 
وجود ظاىرة معرفية بين الغواصين بإستخدام اإلختبارات الموضوعية لمفاعمية النفسية العصبية ووجود عالقة 

و الفاعمية النفسية العصبية ولم تظير ىذه العالقة إال فى حالة  (مستوى الممارسة )ضئيمة بين خبرة الغوص 
           (19). الغوص المتعدد األعماق

 

، دراسة عن التأثيرات السمبية لمتكرار و العمق  (م2004) و آخرون Slosman Doقدم - 5/7          
إستكشاف العالقات بين نشاط الغوص والعقل والبيئة عمى الوظائف المعرفية فى الغوص الترفييى ، بيدف 

الشامل و األداء المعرفي و التكرارات اإلجمالية  (CBF)والسموك ، وبشكل أكثر تحديًدا بين تدفق الدم الدماغي 
 أشير ، في الماء البارد أو البيئات الجغرافية لمبحر 6فى آخر  ( م 40)أو تكرارات الغوص تحت (السنوية)

شتممت العينة عمى عدد  ستخدم الباحث المنيج الوصفى لمناسبتو لطبيعة الدراسة وا   غواص 215)الدافئ ، وا 
ستخدم الباحث اإلختبارات النفسية والعصبية النفسية لتقييم القدرات اإلدراكية و الحركية والتمييز  (ترفييى ، وا 

المكاني و مصادر اإلنتباه واألداء التنفيذي والذاكرة و تقييم نشاط الغوص من خالل اإلستبيان مع التركيز عمى 
وتحميل مكونات الجسم  (الماء البارد و الماء الدافئ)العدد األقصى لمعمق و الموقع الجغرافي لنشاط الغوص 

(BMI)  وأسفرت النتائج عن تأثيرات سمبية لعمق الغوص عمى تدفق الدم الدماغي ،(CBF)  الشامل ومؤشر
عمى  (٪ غوص فى البحيرات80أكثر من )كتمة الجسم و العمر ، و تأثيرات سمبية لبيئات الغوص المتنوعة 

السرعة و ) الشامل ، وتأثيرات سمبية لعدد وعمق الغوص عمى األداء المعرفى  (CBF)تدفق الدم الدماغي 
المرونة و )وتأثيرات سمبية لبيئات الغوص المتنوعة عمى األداء المعرفى  (المرونة و تثبيط فى ميام اإلنتباه

و قد يكون لمغوص تأثيرات سمبية معرفية طويمة المدى عند إجراؤىا في الظروف القاسية  وىي الماء  (اإلنتباه
( 27).( متًرا 40) غطسة سنوًيا ،  الغوص تحت 100البارد ، مع أكثر من 
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، بدراسة عن تدريب اإلدراك البصرى لمغواصين  (م2002) وآخرون Falk Naundorfقام  - 5/8         
بإستخدام محاكاة الدوران ، يعتبر الدخول العمودى لمغواصين فى الماء من الجوانب اليامة ، حيث يتحكم 

والحسي  الغواصون في إتجاىيم في الفضاء من خالل دمج المعمومات الحسية من النظام البصري ، الدىميزي 
الجسدي ، و ناقش العمماء والمدربون نوعين ميمان من التحكم في الغوص وىما التحكم البصري والتحكم في 

يعتمد التحكم البصري عمى اإلدراك البصري ، و كان اليدف من ىذه الدراسة  (نموذج الساعة الداخمية)الوقت 
ىو تحميل آثار التدريب عمى اإلدراك البصري ،و يجب عمى الغواصين إستخدام اإلدراك البصري لمتحكم في 

 Somersault"الحركة من وضع الجسم إلى وضع مستقيم لمدخول إلى الماء ، و تم استخدام وحدة قياس مع 

Simulator "  " لممارسة اإلدراك البصري ، حيث شارك عشرة غواصين في الدراسة وأظيروا "  محاكاة الدوران
 (20 ).قدرة اإلدراك البصري ، حيث لم تكن نتائج تطوير األداء البصري حاسمة وتعتمد عمى الميام تحت الماء

 

، بدراسة عن اإلنتباه و التركيز والذاكرة لمغواصين   Silva Julie Michelle( 1998)قام  - 5/9          
بيدف التعرف عمى الضعف المعرفى العقمى الذى ينتج عن الغوص من خالل المقارنة بين الغواصين الذين 

ومجموعة غير  (لتقميل الضغط )والغواصين الذين بدون تاريخ مرضى  (لتقميل الضغط)لدييم تاريخ مرضى 
ستخدم الباحث المنيج  غواص  (90)، إشتممت العينة عمى عدد  (الوصفى)ممارسين لرياضة الغوص  وا 

مقسمين إلى ثالث مجموعات ، وأسفرت النتائج بأنو توجد فروق دالة بين المجموعات الثالثة فى إنخفاض 
(  26). مستوى الذاكرة ، وفروق دالة إحصائيًا فى كل من اإلنتباه و التركيز المذان إستخدما فى القياس

 

:  إجراءات البحث - 6
 

 .إستخدم الباحث المنيج الوصفى بأسموب الدراسات المسحية لمالئمتو لطبيعة البحث : منيج البحث - 6/1
غواص )غواص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد من الحاصمين عمي درجة  (78): مجتمع البحث - 6/2

 أو ما يعادليا PADI))(1 )من المنظمة اإلحترافية لمدربي الغوص  ( Open Water Diverالمياه المفتوحة 
من اإلتحاد المصري لمغوص واإلنقاذ التابع لإلتحاد الدولي لألنشطة  (One Star Diverغواص نجمة أولى )

.  عمى األقل (2)(CMAS)التحت مائية 
 

من الممارسين لرياضة الغوص والحاصمين عمي درجة  ( 38 )عينة عشوائية قواميا : عينة البحث  - 6/3
 أو ما PADI))(1 )من المنظمة اإلحترافية لمدربي الغوص  ( Open Water Diverغواص المياه المفتوحة )

من اإلتحاد المصري لمغوص واإلنقاذ التابع لإلتحاد الدولي  (One Star Diverغواص نجمة أولى )يعادليا 
( 38)  من بين طالب كمية التربية الرياضية ببورسعيد وعينة أخرى قواميا (2)(CMAS)لألنشطة التحت مائية 

من غير الممارسين لرياضة الغوص من بين  طالب كمية التربية الرياضية وأيضا العينة األستطالعية قواميا 
وقام الباحث يتوجيو سؤال إستكشافى ، طالبا من خارج العينة األساسية ومن نفس مجتمع البحث   (40)

https://www.semanticscholar.org/author/Falk-Naundorf/4334877
https://www.semanticscholar.org/author/Falk-Naundorf/4334877
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عمى حد عمم )لطالب الكمية عن الممارسين لرياضة الغوص ودورات التأىيل الحاصمين عمييا تمييدًا لحصرىم 
. و التعرف عمى مدى رغبة الطالب فى المشاركة فى إجراءات الدراستى اإلستطالعية واألساسية  (الباحث

 

 :(األساسية- اإلستطالعية )ختيار عينة البحث إشروط - 6/4
 

من طالب الكمية لسيولة تحكم  (األساسية- اإلستطالعية )أن يكون أفراد عينة البحث - 6/4/1
الباحث فى إجراءات المعامالت العممية من صدق وثبات لبناء مقياسى اإلدراك الحسى والحرمان 

الحسى لمغواصين والتحقق من مدى إعتدالية توزيع البيانات فى ضوء قياسات الطول والوزن والسن 
 .ومستوى الذكاء

 

ممارسين لرياضة الغوص  (األساسية- اإلستطالعية )أن يكون أفراد عينة البحث - 6/4/2
من المنظمة اإلحترافية  ( Open Water Diverغواص المياه المفتوحة )وحاصمين عمى درجة 

من اإلتحاد  (One Star Diverغواص نجمة أولى ) أو ما يعادليا PADI))(1 )لمدربي الغوص 
 عمى األقل بما (2)(CMAS)المصري لمغوص واإلنقاذ التابع لإلتحاد الدولي لألنشطة التحت مائية 

يتوافق مع طبيعة عبارات المقياسان قيد البحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - Professional Association of Diving Instructors (PADI).   (1 )

Confederation Mondial des Activities Subaquatique (CMAS).                                                                       - (2) 
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: توصيف عينة الدراسة اإلستطالعية - 6/6
من حيث دورات التأىيل الحاصمين ( الدراسة اإلستطالعية)توصيف غواصي عينة  (1)يوضح جدول          

عدد سنوات ) من حيث مستوى الخبرة ( الدراسة اإلستطالعية)توصيف غواصي عينة  (2)عمييا ويوضح جدول 
 :  (الممارسة لرياضة الغوص

 

توصيف غواصي عينة الدراسة اإلستطالعية   (1)جدول رقم 
من حيث دورات التأىيل الحاصمين عمييا  

( 40=ن)                                                                                                           

 

من حيث دورات ( اإلستطالعية)، توصيف غواصي عينة الدراسة  (1)يتضح من الجدول رقم          
( 23)التأىيل الحاصمين عمييا وأنحصرت مابين أكبر قيمة ممثمة فى الحاصمين عمى غواص نجمة أولى بمغ 

الدراسة )غواص وبمغ حجم عينة  (2)غواص وأقل قيمة ممثمة فى الحاصمين عمى غواص نجمة ثانية بمغ 
 .من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد  (40)مجتمعة  (اإلستطالعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توصيف غواصى عينة البحث م 
اإلستطالعية بكمية التربية 
الرياضية ببورسعيد 

دورات التأىيل الحاصل عمييا غواصى عينة الدراسة 
 اإلستطالعية 

المجموع 

( 3)نجمة ( 2)نجمة ( 1)نجمة 
 غواصين 6غواص 1  غواص2 غواصين 3الفرقة األولى  1
- - -  -الفرقة الثانية  2
- - -  -الفرقة الثالثة  3
 غواص 34 غواص 1 غواص 13 غواص20الفرقة الرابعة  4

غواص 40  غواص 2 غواص 15 غواص 23المجموع 
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توصيف غواصي عينة الدراسة اإلستطالعية من حيث مستوى الخبرة   (2)جدول رقم 
 (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص )

( 40=ن)                                                                                                          

 

من حيث مستوى الخبرة ( اإلستطالعية)، توصيف غواصي عينة الدراسة  (2)يتضح من الجدول رقم          
وأنحصرت مابين أكبر قيمة ممثمة فى مستوى الخبرة سنتان بمغ  (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص )
الدراسة )غواص و بمغ حجم عينة  (1) غواص وأقل قيمة ممثمة فى مستوى الخبرة خمس سنوات بمغ  (23)

. من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد  (40)مجتمعة  (اإلستطالعية
 

: إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة اإلستطالعية - 6/7
البالغ قواميا  (الدراسة اإلستطالعية )قام الباحث بالتأكد من إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة          

( معامل اإللتواء)من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد بإستخدام  ( غواص40)
مستوى الممارسة   )، والمتغيرات الموقفية  (الطول و الوزن و السن )اإلحصائي لبيانات متغيرات النمو 

" والغوصات السابقة ، و أقصى عمق  تكرار أقصى عمق ، ودورات التأىيل الحاصل عمييا الغواصين 
الذكاءات المتعددة لالعبى المستويات " ، و متغير الذكاء المتعدد وأبعاده بإستخدام مقياس  (" النجمة

تجانس غواصى عينة الدراسة اإلستطالعية فى  (3)، ويوضح جدول  (1)، مرفق  (1)" الرياضية العالية
إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة اإلستطالعية فى  (4)متغيرات النمو و ويوضح جدول 

إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة اإلستطالعية فى  (5)المتغيرات الموقفية ، ويوضح جدول 
  .متغير الذكاءات المتعددة وأبعاده

 
 

 

توصيف غواصى عينة البحث م 
اإلستطالعية بكمية التربية 
الرياضية ببورسعيد 

لغواصى عينة   (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص )مستوى الخبرة 
الدراسة اإلستطالعية 

المجموع 

( 3)سنتان سنة 
سنوات 

(4 )
سنوات 

(5 )
سنوات 

 5-  غواص 2- - ين  غواص3الفرقة األولى  1
- - - - - - الفرقة الثانية  2
- - - - - - الفرقة الثالثة  3
 35غواص 1غواص 1  غواصين 4 غواص 29- الفرقة الرابعة  4

 40 غواص 1 غواصين 3 غواصين 4 غواص 29  غواصين3المجموع 
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( 3)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغيرات النمو لغواصى عينة الدراسة 

اإلستطالعية  
( 40=ن)                                                                                                            

 

، أن قيم معامل اإللتواء لمتغيرات النمو ، قد تباينت مابين أكبر  (3)يتضح من الجدول رقم          
وأقل قيمة والمتمثمة  ( 2٫176)بداللة معامل إلتواء قدره  (السن لمغواصين)قيمة والمتمثمة في متغير 

، و إنحصرت القيم المحسوبة  (0٫134-)بداللة معامل إلتواء قدره  (الطول لمغواصين)في متغير
وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة  (3- ، 3+)لمعامالت اإللتواء مابين 

. الدراسة اإلستطالعية في متغيرات النمو
  

( 4)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في المتغيرات الموقفية لغواصى  

عينة الدراسة اإلستطالعية 
( 40=ن)                                                                                                                  

 

، أن قيم معامل اإللتواء لممتغيرات الموقفية ، قد تباينت مابين أكبر قيمة  (4)يتضح من الجدول رقم           
وأقل قيمة والمتمثمة في  ( 1٫914)بداللة معامل إلتواء قدره  (تكرار أقصى عمق لمغواصين)والمتمثمة في متغير 

، و إنحصرت  (0٫855)بداللة معامل إلتواء قدره  ("النجمة"دورات التأىيل الحاصل عمييا الغواصين  )متغير 

متغيرات م 
النمو 

وحدة 
القياس 

المتوسط  
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل  
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

إعتدالي  3± 0٫134- 7٫587 179٫00 178٫750سم الطول لمغواصين  1
 إعتدالي 3± 0٫988 9٫976 77٫00 77٫175كجم الوزن لمغواصين  2
 إعتدالي 3± 2٫176 8٫344 22٫00 25٫425سنة السن لمغواصين  3

المتغيرات م 
الموقفية 

وحدة 
القياس 

المتوسط  
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل  
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

 إعتدالي 3± 1٫646 0٫808 2٫00 2٫2500سنة مستوى الممارسة لمغواصين   1
 إعتدالي 3± 1٫131 22٫092 30٫00 34٫975عدد الغوصات السابقة لمغواصين  2
 إعتدالي 3± 1٫287 13٫376 15٫00 20٫525متر أقصى عمق لمغواصين  3
 إعتدالي 3± 1٫914 3٫192 4٫000 4٫625عدد تكرار أقصى عمق لمغواصين  4
إعتدالي  3± 0٫855 0٫598 1٫00 1٫4750عدد  (النجمة)دورات التأىيل  5
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وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي  (3- ، 3+)القيم المحسوبة لمعامالت اإللتواء مابين 
. عينة الدراسة اإلستطالعية في المتغيرات الموقفية

 

( 5)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغير الذكاءات المتعددة وأبعاده  

 لغواصي عينة الدراسة اإلستطالعية
( 40=ن )                                                                                                                         

          

، أن قيم معامل اإللتواء لمتغير الذكاء وأبعاده ، قد تباينت مابين أكبر قيمة  (5)يتضح من الجدول رقم          
وأقل قيمة  ( 0٫882-)بداللة معامل إلتواء قدره  (لمغواصين"  الرياضى" الذكاء المنطقى )والمتمثمة في متغير 
( 0٫084-)بداللة معامل إلتواء قدره  (لمغواصين"  بين األشخاص" الذكاء اإلجتماعى  )والمتمثمة في متغير 

نحصرت القيم المحسوبة لمعامالت اإللتواء مابين  وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات  (3- ، 3+)وا 
. لغواصي عينة الدراسة اإلستطالعية في متغير الذكاء وأبعاده 

 

: توصيف عينة الدراسة األساسية - 6/8
ممارس من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية  (38)بمغ حجم عينة الدراسة األساسية مجتمعة          

الرياضية ببورسعيد بيدف تطبيق مقياسى اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين فى صورتيما النيائية 
من حيث دورات التأىيل الحاصمين ( الدراسة األساسية )توصيف غواصي عينة  (6)المستقرة ويوضح جدول 
عدد سنوات ) من حيث مستوى الخبرة ( الدراسة األساسية)توصيف غواصي عينة  (7)عمييا ويوضح جدول 

  : (الممارسة لرياضة الغوص

متغير الذكاءات المتعددة  م 
وأبعاده 

وحدة 
القياس 

المتوسط 
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل 
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

إعتدالي  3± 0٫636- 10٫954 79٫50 76٫500الدرجة  (الجسدى )الذكاء الحركى  1
 إعتدالي 3± 0٫526- 11٫855 78٫00 74٫625 الدرجة (المكانى)الذكاء البصرى  2
 إعتدالي 3± 0٫084- 7٫795 63٫00 63٫450 الدرجة (بين األشخاص)الذكاء اإلجتماعى  3
 إعتدالي 3± 0٫828- 7٫835 65٫50 62٫875 الدرجة (المفظى)الذكاء المغوى  4
 إعتدالي 3± 0٫618- 5٫145 40٫00 38٫300 الدرجة (الخططى)الذكاء اإلستراتيجى  5
 إعتدالي 3± 0٫510- 4٫249 30٫00 28٫800 الدرجة (الذاتى)الذكاء الشخصى  6
 إعتدالي 3± 0٫882- 4٫382 30٫00 28٫775 الدرجة (الرياضى)الذكاء المنطقى  7
إعتدالي  3± 0٫681- 3٫549 24٫00 23٫375 الدرجة (اإليقاعى)الذكاء الموسيقى  8
إعتدالي  3± 0٫722- 2٫577 16٫00 15٫350 الدرجة (البيئى)الذكاء الطبيعى  9
إعتدالي  3± 0٫485- 52٫874 435٫00 412٫05 الدرجة (لمذكاء المتعدد )المجموع  10
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توصيف غواصي عينة الدراسة األساسية   (6)جدول رقم 
  من حيث دورات التأىيل الحاصمين عمييا

( 40=ن)                                                                                                           

 

من حيث دورات التأىيل ( األساسية)، توصيف غواصي عينة الدراسة  (6)يتضح من الجدول رقم           
غواص  (20)الحاصمين عمييا وأنحصرت مابين أكبر قيمة ممثمة فى الحاصمين عمى غواص نجمة أولى بمغ 

( الدراسة األساسية)غواص وبمغ حجم عينة  (2)وأقل قيمة ممثمة فى الحاصمين عمى غواص نجمة ثانية بمغ 
. من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد  (38)مجتمعة 

 

توصيف غواصي عينة البحث األساسية من حيث مستوى الخبرة   (7)جدول رقم 
 (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص )

( 40=ن )                                                                                                          

 

من حيث مستوى الخبرة ( األساسية)، توصيف غواصي عينة الدراسة  (7)يتضح من الجدول رقم          
( 12 )وأنحصرت مابين أكبر قيمة ممثمة فى مستوى الخبرة سنة بمغ  (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص)

توصيف غواصى عينة البحث م 
األساسية بكمية التربية  
الرياضية ببورسعيد 

دورات التأىيل الحاصل عمييا غواصى عينة الدراسة 
األساسية 

المجموع 

( 3)نجمة ( 2)نجمة ( 1)نجمة 
- - - - الفرقة األولى  1
غواص 15- غواصين 6  غواصين9الفرقة الثانية  2
غواص 23غواص 2 غواصين10  غواص11الفرقة الثالثة  3
- -  -- الفرقة الرابعة  4

غواص 38غواص 2غواص 16غواص 20المجموع 

توصيف غواصى عينة البحث م 
األساسية بكمية التربية الرياضية 

ببورسعيد 

لغواصى عينة   (عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص )مستوى الخبرة 
البحث األساسية 

المجموع 

( 3)سنتان سنة 
سنوات 

(4 )
سنوات 

(5 )
سنوات 

- - - - - - الفرقة األولى  1
 غواص15 غواصين1-  غواصين3 غواصين3غواصين 8الفرقة الثانية  2
غواص 23 غواصين2 غواصين4 غواصين5غواصين 8غواصين 4الفرقة الثالثة  3
- - - -  -- الفرقة الرابعة  4

غواص 38 غواصين3 غواصين4غواصين 8غواص 11غواص 12المجموع 
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الدراسة )غواص و بمغ حجم عينة  (3)غواص وأقل قيمة ممثمة فى مستوى الخبرة خمس سنوات بمغ 
. من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد  (38)مجتمعة  (األساسية

 

: إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة األساسية - 6/9
 

 38)البالغ قواميا  (الدراسة األساسية )قام الباحث بالتأكد من إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة          
( معامل اإللتواء)من الممارسين لرياضة الغوص بكمية التربية الرياضية ببورسعيد بإستخدام  (غواص

مستوى الممارسة   )، والمتغيرات الموقفية  (الطول والوزن والسن )اإلحصائي لبيانات متغيرات النمو 
" والغوصات السابقة ، و أقصى عمق ، تكرار أقصى عمق ، ودورات التأىيل الحاصل عمييا الغواصين 

، و متغير الذكاء المتعدد وأبعاده بإستخدام مقياس الذكاءات المتعددة لالعبى المستويات الرياضية  ("النجمة
إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة األساسية فى  (9)ويوضح جدول  (1)، مرفق  (1)" العالية

إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة األساسية فى متغير  (10)المتغيرات الموقفية ويوضح جدول 
 :الذكاءات المتعددة وأبعاده 

 
 

( 8)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغيرات النمو لغواصى  

عينة الدراسة األساسية 
( 38=ن)                                                                                                             

 

، أن قيم معامل اإللتواء لمتغيرات النمو ، تباينت مابين أكبر قيمة  (8)يتضح من الجدول رقم          
وأقل قيمة والمتمثمة في  (1٫459)بداللة معامل إلتواء قدره  (السن لمغواصين)والمتمثمة في متغير 

، و لقد إنحصرت القيم المحسوبة  (0٫239-)بداللة معامل إلتواء قدره  (الوزن لمغواصين)متغير
وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة  (3- ، 3+)لمعامالت اإللتواء مابين 

 .الدراسة األساسية في متغيرات النمو
 

 
 

متغيرات م 
النمو 

وحدة 
القياس 

المتوسط  
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل  
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

إعتدالي  3± 0٫509- 5٫953 176٫00 175٫473سم الطول لمغواصين  1
 إعتدالي 3± 0٫239 9٫412 70٫00 72٫315كجم الوزن لمغواصين  2
 إعتدالي 3± 1٫459 1٫511 21٫00 21٫342سنة السن لمغواصين  3
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( 9)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في المتغيرات الموقفية 

 لغواصى عينة الدراسة األساسية
( 38= ن)                                                                                                                 

 

، أن قيم معامل اإللتواء لمتغيرات النمو ، تباينت مابين أكبر قيمة والمتمثمة  (9)يتضح من الجدول رقم           
وأقل قيمة والمتمثمة في متغير  ( 2٫869)بداللة معامل إلتواء قدره  (تكرار أقصى عمق لمغواصين)في متغير 

، و إنحصرت القيم المحسوبة لمعامالت  (0٫615)بداللة معامل إلتواء قدره  (الغوصات السابقة لمغواصين)
وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسة األساسية  (3- ، 3+)اإللتواء مابين 

. في المتغيرات الموقفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المتغيرات م 
الموقفية 

وحدة 
القياس 

المتوسط  
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل  
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

 إعتدالي 3± 0٫679 1٫257 2٫00 2٫342سنة مستوى الممارسة لمغواصين   1
 إعتدالي 3± 0٫615 12٫524 15٫00 18٫894عدد الغوصات السابقة لمغواصين  2
 إعتدالي 3± 0٫969 10٫323 11٫00 14٫026متر أقصى عمق لمغواصين  3
 إعتدالي 3± 2٫869 3٫529 3٫00 4٫236عدد تكرار أقصى عمق لمغواصين  4
إعتدالي  3± 0٫673 0٫603 1٫00 1٫5263عدد  (النجمة)دورات التأىيل  5
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( 10)جدول رقم 
المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغير الذكاءات 

المتعددة وأبعاده لغواصي عينة الدراسة األساسية 
( 38= ن )                                                                                                                         

         

، أن قيم معامل اإللتواء لمتغير الذكاء وأبعاده ، قد تباينت مابين أكبر  (10)يتضح من الجدول رقم          
 ( 0٫600-)بداللة معامل إلتواء قدره  (لمغواصين"  الخططى" الذكاء اإلستراتيجى )قيمة والمتمثمة في متغير 

( 0٫008-)بداللة معامل إلتواء قدره  (لمغواصين"  المكانى" الذكاء البصرى  )وأقل قيمة والمتمثمة في متغير 
وىذه الداللة تعكس مدى إعتدالية  (3- ، 3+)و لقد إنحصرت القيم المحسوبة لمعامالت اإللتواء مابين 

.  توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسة األساسية في متغير الذكاء وأبعاده
 

:  أدوات جمع البيانات - 6/10
 

– فى ضوء القراءات النظرية و المسح المرجعي لممراجع العممية المتخصصة في مجال موضوع البحث          
: والدراسات المرجعية ، تم إجراء ما يمي- في حدود عمم الباحث

 

، لمتحقق من مدي إعتدالية توزيع البيانات لغواصى  (السن ، الطول ، الوزن  ): القياسات األولية- 6/10/1
.  عينة الدراسة اإلستطالعية واألساسية فى متغيرات النمو

 

متغير الذكاءات المتعددة  م 
وأبعاده 

وحدة 
القياس 

المتوسط 
الحسابي 

اإلنحراف الوسيط 
المعياري 

معامل 
اإللتواء 

القيمة 
الحرجة 

مستوي 
التوزيع 

إعتدالي  3± 0٫435- 11٫500 76٫000 74٫000الدرجة  (الجسدى )الذكاء الحركى  1
 إعتدالي 3± 0٫008- 11٫424 73٫000 73٫500 الدرجة (المكانى)الذكاء البصرى  2
 إعتدالي 3± 0٫462- 10٫657 70٫000 66٫921 الدرجة (بين األشخاص)الذكاء اإلجتماعى  3
 إعتدالي 3± 0٫599- 10٫223 63٫500 62٫973 الدرجة (المفظى)الذكاء المغوى  4
 إعتدالي 3± 0٫600- 6٫575 38٫500 37٫000 الدرجة (الخططى)الذكاء اإلستراتيجى  5
 إعتدالي 3± 0٫417- 4٫678 30٫000 29٫289 الدرجة (الذاتى)الذكاء الشخصى  6
 إعتدالي 3± 0٫066 4٫697 27٫000 28٫131 الدرجة (الرياضى)الذكاء المنطقى  7
إعتدالي  3± 0٫059- 3٫896 23٫500 23٫710 الدرجة (اإليقاعى)الذكاء الموسيقى  8
إعتدالي  3± 0٫090- 2٫706 15٫500 16٫026 الدرجة (البيئى)الذكاء الطبيعى  9
إعتدالي  3± 0٫314- 60٫988 415٫00 411٫55 الدرجة (لمذكاء المتعدد )المجموع  10
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إبراىيم )بإستخدام مقياس الذكاءات المتعددة لالعبى المستويات الرياضية العالية لــ : قياس الذكاء - 6/10/2
، لمتحقق من مدي إعتدالية توزيع البيانات لغواصى عينة الدراسة  (1)مرفق  (1. )(عمى إبراىيم يوسف

 .اإلستطالعية و األساسية فى متغيرات الذكاء
 

 (إعداد وتصميم الباحث )بإستخدام مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين : قياس اإلدراك الحسى - 6/10/3
( 3)مرفق . لمتطبيق عمى غواصى عينة الدراسة األساسية

   

 (إعداد وتصميم الباحث )بإستخدام مقياس الحرمان الحسى لمغواصين : قياس الحرمان الحسى - 6/10/4
( 5)مرفق . لمتطبيق عمى غواصى عينة الدراسة األساسية

 

: الدراسة االستطالعية- 6/11
م وحتى يوم 3/4/2019قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية في الفترة من يوم األربعاء الموافق 

والفترة من  (اإلدراك الحسى)م بيدف إجراء المعامالت العممية لعبارات مقياس 9/4/2019الثالثاء الموافق 
م بيدف إجراء المعامالت العممية 21/4/2019م وحتى يوم األحد الموافق 14/4/2019يوم األحد الموافق 
، بيدف توضيح معامالت صدق االتساق الداخمي والثبات والتحميل العاممى  (الحرمان الحسى)لعبارات مقياس 

. لعبارات مقياسى اإلدراك الحسى والحرمان الحسى لمغواصين والتعرف عمى مدى مناسبتيما لطبيعة الغواصين
 

بناء مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين ، وقد إتبع الباحث الخطوات التالية عند بناء - 6/12
: المقياس 

 

:  صياغة عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/12/1   
 

قام الباحث بإجراء المسح المرجعى لمتعرف المبدئى عمى محاور و أبعاد الظاىرة موضوع الدراسة          
وكذلك اإلطالع عمى العديد من المقاييس المرتبطة بالموضوع الماثل ، بيدف  (اإلدراك الحسى لمغواصين)

ومحاور المقياس إلى أن بمغ عدد عبارات مقياس اإلدراك  (مفردات)اإلستفادة منيا عند صياغة عبارات 
:  ، فقد راعى الباحث الشروط التالية عند صياغة عبارات المقياس  ( عبارة153 )الحسى فى صورتو المبدئية 

أن ال توحى العبارة بنوع من اإلستجابو لميزان التقدير - 2أن تكون الفقرات فى أسموب واضح  ،  -1
أن تكون مناسبة لميدف - 5،  (ال)ال تبدأ العبارة بالنفي - 4البساطو فى إختيار الكممات ، - 3المستخدم  

-8، (ىل )ال تبدأ العبارة بصيغة إستفيام - 7،  (أنا ، نحن  )ال تبدأ العبارة بالضمائر - 6المراد قياسو ، 
 (107: 1).تبدأ العبارة بفعل مضارع سموكى قابل لممالحظة فى العبارات
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  : ميزان التقدير لعبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/12/2
  

وذلك ألنو يعطى مساحة أكبر  (Likertطريقة ليكرت )         قام الباحث بتطبيق ميزان التقدير الخماسى 
إلستجابات المفحوص لمتعبير بدقة عن سموكو ومشاعره لكل عبارة ، ويساعد الباحثين فى الوصول إلى تقييم 

( 250: 7). أكثر دقة لمميارات التى يتم قياسيا 
 

  :(صدق االتساق الداخمي)المعامالت العممية لعبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/12/3
 

فى  (اإلدراك الحسى لمغواصين)لعبارات مقياس  (االتساق الداخمي)قام الباحث بإجراء معامل صدق          
بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لعبارات المقياس  (بيرسون )صورتو األولية عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط 

(. 11جدول رقم )عمى النحو المبين من ،  (اإلدراك الحسى لمغواصين)تمثل بعد 
 

: (ثبات العبارات )المعامالت العممية لعبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/12/4 
 

قام الباحث بإجراء ثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين فى صورتو األولية عن طريق          
التطبيق األول ثم إعادة التطبيق مرة أخرى بفارق زمنى قدره أسبوع من تاريخ التطبيق األول ثم إيجاد معامل 

لمالئمتو لطبيعة  (بيرسون )اإلرتباط بين التطبيق األول والثانى لعبارات المقياس بإستخدام معامل اإلرتباط 
(. 11جدول رقم )البحث ، عمى النحو المبين من 
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( 11)جدول رقم 
معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين 

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

  

 
 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

 صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل 
الثبات 

 (ر)
 0٫376 0٫674- 1٫198 3٫525 0٫717 1٫032- 1٫197 3٫950. أستطيع أن أرى بوضوح فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 1
 0٫329 0٫601- 1٫022 3٫925 0٫779 0٫426- 0٫900 3٫600. أرى األشياء غَت منكسرة فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 2
 0٫477 0٫458- 0٫965 3٫875 0٫834 0٫916- 1٫329 3٫975. أستطيع حتديد إجتاىات األصوات فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 3
 0٫418 0٫444- 0٫891 3٫775 0٫696 1٫273- 1٫240 4٫000. أستطيع دتييز األصوات فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 4
 0٫306 0٫710- 1٫060 3٫950 0٫792 0٫629- 1٫061 3٫725. أستطيع تقدير ادلسافة فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 5
 0٫451 0٫462- 0٫900 3٫900 0٫723 1٫117- 1٫060 3٫950. أحس مبرور الوقت فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 6
 0٫430 0٫638- 0٫965 3٫875 0٫781 0٫907- 1٫188 3٫650. يسهل على تركيز إنتباىي فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 7
 0٫287 0٫661- 1٫051 3٫850 0٫659 0٫740- 1٫042 3٫875. أستطيع تقدير اإلختالف بُت األلوان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 8
 0٫252 0٫814- 1٫001 3٫850 0٫686 0٫572- 0٫985 3٫950. اإلحساس حبواسي يسهل من قدريت على التفكَت فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 9

 0٫104 0٫197- 0٫978 3٫625 0٫720 0٫930- 0٫948 3٫650.  لدى القدرة على التمييز بُت الروائح فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 10
 0٫173 0٫327- 0٫938 3٫875 0٫644 1٫696- 0٫888 3٫925. أشعر ابإلحساس اجلسدي ابلبيئو فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 11
 0٫118 1٫205- 0٫863 3٫850 0٫734 0٫449- 0٫764 3٫675. عندما يكون الوسط اذلوائى احمليط ىب مظلم ال أشعر ابلضيق 12
 0٫389 0٫522- 1٫011 3٫950 0٫785 0٫498- 1٫017 3٫800. أشعر ابلزمن أثناء تواجدى فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 13
 0٫217 0٫468- 1٫075 3٫850 0٫632 0٫968- 1٫017 3٫875. أحس حبواسي بشكل طبيعي فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 14
 0٫255 0٫899- 1٫007 3٫900 0٫648 0٫840- 1٫280 3٫725. لدى القدرة على التوقع نتيجة اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 15
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( 11)جدول رقم  (تابع)
معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين 

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫259 0٫724- 1٫025 3٫775 0٫659 0٫731- 1٫090 3٫700. اإلسًتخاء الذي أشعر بو يزيد لدى احلماس للقيام أبي شئ فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 16
 0٫464 0٫557- 1٫103 3٫750 0٫673 0٫771- 1٫175 3٫450.  أشعر إبداركي مبا حويل نتيجة اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 17
 0٫479 0٫779- 1٫066 3٫800 0٫576 0٫659- 0٫952 3٫625. أشعر أبن األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى تبدو ىف حجمها الطبيعى 18
 0٫240 0٫653- 1٫083 3٫825 0٫680 1٫00- 1٫007 3٫600.   لدى الوعى إبنتقاىل من مكان إىل آخر أثناء تواجدى فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 19
 0٫180 0٫641- 0٫750 3٫725 0٫627 0٫620- 0٫975 3٫650.   أستطيع دتييز ألوان ادلاء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 20
 0٫465 0٫144- 0٫735 3٫650 0٫736 0٫223- 1٫061 3٫725.   أدتتع حباسة التذوق اليت أعتدت عليها فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 21
 0٫020 0٫339- 0٫916 3٫325 0٫593 0٫017 1٫056 3٫250 .  يصعب على اإلحساس ابخلداع البصري فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 22
 0٫356 0٫831- 1٫054 3٫625 0٫830 0٫767- 1٫144 3٫650.   أشعر أبنٌت أتنفس بصورة طبيعية فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 23
يزداد لدى القدره على حفظ وإسًتجاع ادلعلومات إلحساسى حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط  24

.   اذلوائى
3٫550 0٫131 -0٫578 0٫741 3٫800 1٫017 -0٫498 0٫298 

 0٫276 0٫806- 0٫944 3٫925 0٫844 0٫669- 1٫152 3٫575. أستمتع حباسة السمع اليت إعتدت عليها فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 25
 0٫158 0٫517- 0٫921 3٫850 0٫720 0٫856- 1٫090 3٫700.   اإلحساس حبواسى يساعدىن كثَتاً على إتزاىن اإلنفعاىل أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 26
 0٫365 0٫288- 1٫066 3٫700 0٫544 1٫002- 0٫882 3٫700.   اإلحساس حبواسي يزيد لدى القدرة على إختاذ القرارات اجليدة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 27
 0٫312 0٫378- 0٫876 3٫725 0٫539 0٫876- 1٫334 3٫750.    اإلحساس حبواسى يقلل من شعورى ابإلرتباك فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 28
 0٫214 0٫922- 0٫957 3٫825 0٫601 0٫768- 1٫114 3٫700.   اإلحساس حبواسي يساعدين على اإلنتباه ألفكاري وأىدايف اخلاصة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 29
 0٫107 0٫989- 1٫075 3٫850 0٫560 0٫520- 0٫939 3٫700.   اإلحساس حبواسي يقلل من شعورى ابلقلق والتوتر أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 30
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( 11)جدول رقم  (تابع)
معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين 

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫284 0٫467- 0٫921 3٫650 0٫521 1٫093- 0٫946 3٫975.   الرؤية اجليده تقلل من شعورى ابلضيق أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 31
 0٫212 0٫480- 0٫984 3٫825 0٫673 1٫326- 1٫208 3٫975.   أحس أبن جسمي غَت مضغوط أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 32
 0٫407 1٫117- 1٫108 3٫450 0٫718 0٫852- 1٫291 3٫350.   أحس بتوازن جسمي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 33
 0٫697 0٫765- 0٫955 3٫600 0٫660 0٫782- 1٫185 3٫675.   لدى الوعى ابدلسافة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 34
 0٫154 0٫665- 0٫946 3٫775 0٫536 0٫923- 1٫049 3٫775.   أستطيع إستخدام حواسي كلياً أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 35
 0٫401 0٫653- 1٫001 3٫850 0٫680 0٫605- 1٫109 3٫725.   أستطيع التفكَتعندما أتنفس بصورة طبيعية نتيجة تواجدى فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 36
 0٫637 0٫684- 1٫059 3٫575 0٫771 0٫842- 0٫987 4٫000.   سهولة التفاىم مع زمالئي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 37
 0٫655 0٫585- 0٫986 3٫725 0٫717 1٫119- 1٫118 3٫925. أحس أبن الضغط على أذىن معتدل فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 38
اإلحساس حبواسى يساعدىن بصورة أفضل على تركيز إنتباىي عندما أواجو صعوابت أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط  39

.   اذلوائى
3٫900 0٫955 -0٫906 0٫606 3٫550 1٫060 -0٫341 0٫435 

 0٫393 0٫297- 0٫902 3٫825 0٫716 1٫078- 0٫911 3٫800.   اإلحساس حبواسى يظهر أقصى قدرايت أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 40
 0٫527 0٫354- 1٫030 3٫625 0٫731 0٫474- 0٫973 3٫975.   اإلحساس حبواسى يساعدين على حتقيق األىداف اليت حددهتا بنفسي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 41
 0٫225 0٫876- 1٫026 3٫650 0٫622 0٫858- 1٫059 3٫825.   اإلحساس حباسة اإلبصار ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 42
اإلحساس حبواسى يقلل لدى الشعور ابلضغوط العصبية الىت ميكن أن أتعرض ذلا أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط  43

.   اذلوائى
3٫850 1٫144 -0٫771 0٫773 3٫725 1٫085 -0٫553 0٫688 

 0٫415 0٫705- 0٫845 3٫950 0٫714 0٫452- 0٫828 3٫675.   اإلحساس حباسة السمع ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 44
 0٫456 1٫039- 1٫103 3٫750 0٫583 0٫839- 0٫930 3٫825.   اإلحساس حباسة اللمس ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 45
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( 11)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫600 0٫458- 0٫965 3٫875 0٫584 0٫946- 1٫062 4٫000. اإلحساس حباسة الشم ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 46
 0٫478 0٫508- 1٫034 3٫825 0٫527 1٫025- 1٫042 3٫875. اإلحساس حباسة التذوق ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 47
 0٫263 0٫525- 1٫083 3٫825 0٫734 0٫720- 1٫042 3٫800.   اإلحساس ابلتوازن احلركى ميكنٌت من األداء اجليد وتطويره أفضل دما كان فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 48
 0٫430 1٫054- 1٫083 3٫675 0٫555 0٫940- 1٫066 3٫875.   أستطيع التكيف أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 49
 0٫424 0٫650- 0٫911 3٫800 0٫712 0٫727- 1٫192 3٫750. ينتابٌت اإلحساس بتوازن رأسى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 50
 0٫097 0٫654- 0٫905 4٫000 0٫673 0٫856- 1٫172 3٫600.   اإلحساس حبواسى ميكنٌت من تصور ما سوف أقوم بو من أداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 51
 0٫376 0٫440- 0٫944 3٫675 0٫823 0٫588- 1٫239 3٫550.   اإلحساس حبواسى يشعرىن ابلراحة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 52
اإلحساس حبواسى يساعدىن بكل سهولة ويسر على التهيئة النفسية لكي أكون يف أحسن حاليت قبل إشًتاكي يف األداء  53

. حتت ادلاء
3٫650 1٫188 -1٫100 0٫799 3٫625 1٫054 -1٫107 0٫445 

 0٫427 0٫705- 1٫056 3٫750 0٫699 0٫807- 1٫066 3٫875.   أكون يف أحسن حاالت اإلستعداد العقلي لبذل أقصى جهد أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 54
 0٫373 0٫348- 0٫841 3٫900 0٫559 0٫865- 0٫891 3٫970.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن حركة الصورة أكثر سرعة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 55
 0٫266 0٫687- 0٫916 3٫925 0٫767 0٫292- 0٫882 3٫800.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن شكل الصورة مكتمل أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 56
 0٫605 1٫004- 1٫037 3٫725 0٫802 0٫629- 0٫061 3٫725.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن الصورة أكثر وضوحاً أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 57
 0٫456 0٫690- 1٫136 3٫700 0٫763 0٫719- 1٫304 3٫700.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن الصورة هبا تضاد يف األلوان أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 58
 0٫322 0٫292- 0٫882 3٫800 0٫681 0٫674- 0٫921 3٫650.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن الصورة ىف حجمها الطبيعي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 59
 0٫464 0٫655- 1٫012 3٫725 0٫702 0٫952- 1٫098 3٫650. تبدو الصورة فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى معتدلو 60



 24 

( 11)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل 
الثبات 

 (ر)
 0٫193 0٫603- 1٫153 3٫550 0٫627 1٫159- 1٫037 3٫500.   اإلحساس حباسة اإلبصار يشعرىن أبن الصورة منتظمة وميكن التحكم فيها أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 61
 0٫211 0٫498- 1٫017 3٫800 0٫539 0٫527- 0٫882 3٫800.   عندما أرى أمامي أستطيع أن أدلح ما جبانيب أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 62
 0٫347 1٫014- 0٫948 3٫850 0٫743 0٫759- 0٫999 3٫975.   اإلحساس حباسة السمع يشعرىن بشدة الصوت تكون معتدلو وطبيعية أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 63
 0٫124 0٫583- 0٫954 3٫750 0٫665 0٫795- 0٫975 3٫650. أمسع الصوت مابُت متقطع ومستمر أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 64
 0٫438 0٫553- 0٫957 3٫825 0٫613 0٫738- 0٫902 3٫825. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من أسفل إىل أعلى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 65
 0٫404 0٫205- 0٫814 3٫950 0٫700 0٫519- 0٫802 3٫650. أشعر أن الصوت مسموع من إجتاىات خمتلفة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 66
 0٫551 0٫798- 1٫103 3٫750 0٫732 0٫741- 0٫948 3٫950. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من أعلى إىل أسفل أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 67
 0٫362 1٫156- 0٫905 3٫725 0٫771 0٫701- 0٫971 3٫675. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من اليمُت إىل اليسار أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 68
 0٫252 0٫555- 0٫904 3٫950 0٫641 1٫060- 0٫905 3٫525. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من اليسار إىل اليمُت أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 69
 0٫488 0٫806- 0٫928 3٫900 0٫762 0٫910- 0٫888 3٫675. أحس أن احلركو متوافقة أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 70
 0٫075 0٫215 0٫699 3٫850 0٫470 1٫084- 0٫997 3٫675. أشعر أن فًتة إستمرار األحساس حبواسى طويلة فوق سطح ادلاء أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 71
 0٫325 0٫856- 0٫946 3٫775 0٫564 0٫651- 1٫017 3٫800. اإلحساس حبواسى ميكنٌت من التعبَت عن إنفعاالتى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 72
 0٫471 0٫258- 0٫750 3٫725 0٫691 0٫718- 1٫011 3٫450. اإلحساس حباسة األبصار ميكنٌت من حساب جداول الغوص بدقة ىف الوسط اذلوائى 73
 0٫685 0٫638- 0٫965 3٫875 0٫739 0٫508- 0٫896 3٫625. تسعفٍت سرعة حركيت للهروب من ادلواقف اخلطَتة فوق سطح ادلاء أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 74
 0٫368 0٫510- 0٫800 3٫775 0٫776 1٫00- 0٫925 3٫625. اإلحساس حبواسى ميكنٌت من أدراك ادلكان بشكل جيد لرؤييت اجليده أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 75
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 0٫596 0٫302- 0٫861 4٫025 0٫808 0٫591- 1٫106 3٫825. أستطيع اإلحساس ابحلركة فوق سطح ادلاء أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 76
 0٫757 0٫941- 1٫031 3٫750 0٫710 0٫729- 1٫141 3٫675. أستطيع اإلحساس بثقل األدوات اليت أمحلها ىف الوسط اذلوائى 77
 0٫494 0٫737- 0٫957 3٫825 0٫627 0٫989- 1٫090 3٫875. أستطيع اإلحساس ابلزمن أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 78
 0٫501 0٫323- 0٫780 4٫175 0٫674 0٫624- 0٫875 3٫950. أشعر ابلطمأنينو من اإلحساس ابلزمن ىف الوسط اذلوائى 79
 0٫361 0٫946- 1٫034 3٫825 0٫747 0٫653- 1٫083 3٫825. أدرك التغَتات يف الزمن أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 80
 0٫451 1٫096- 0٫960 4٫000 0٫621 0٫520- 0٫946 3٫975. أنتبو إىل كل ما حييط ىب لوجود أصوات قوية أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 81
 0٫267 0٫650- 0٫911 3٫800 0٫483 0٫831- 1٫095 3٫925.  أستطيع إنتقاء بعض األصوات من بُت األصوات الىت أمسعها أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 82
 0٫461 0٫780- 1٫083 3٫825 0٫842 0٫626- 1٫136 3٫875. أشعر ابلسعادة عندما يكون إدراكي قوى ابألشياء أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 83
 0٫393 0٫807- 1٫066 3٫875 0٫793 0٫845- 1٫194 3٫900. أحس جبماعية الفريق أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 84
 0٫018- 0٫000 1٫219 3٫000 0٫116 0٫654 1٫187 2٫775. ينتابٌت ضيق ىف التنفس أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 85
 0٫125 0٫362 1٫165 2٫775 0٫187- 0٫748 1٫060 2٫450. أحس ابلتعب أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 86
 0٫251 0٫504 1٫358 2٫275 0٫149- 0٫845 1٫194 2٫100. أحس ابلتوتر أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 87
 0٫320 0٫534 1٫268 2٫325 0٫329- 0٫575 1٫291 2٫350. أحس ابإلهناك أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 88
 0٫034 0٫510 0٫800 3٫225 0٫191- 0٫232 1٫032 3٫100. اإلحساس حباسة السمع يسهل من توقعى على مساع األصوات أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 89
 0٫015- 0٫720- 0٫686 3٫800 0٫502 0٫783- 0٫966 3٫200. أستطيع األحساس ابألمل عند اإلصابة أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 90
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 0٫333 0٫788- 1٫049 3٫975 0٫360 0٫651- 1٫114 3٫200. ينتابٌت اإلحساس ابآلخرين أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 91
 0٫727 1٫016- 1٫147 3٫375 0٫700 1٫091- 1٫144 3٫650. اإلحساس حبواسى ميكنٌت من التكيف مع الوسط اذلوائى احمليط ىب 92
 0٫419 0٫599- 0٫911 3٫875 0٫722 0٫905- 1٫217 3٫825. أشعر ابلسعادة ألن حاسىت البصر والسمع تساعداىن على التفاعل مع الزمالء بدرجة كبَتة أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 93
 0٫516 0٫825- 0٫944 3٫675 0٫698 0٫748- 1٫060 3٫550. حاسىت البصر والسمع تساعدىن كثَتاً على متابعة األحداث كلياً الىت تدور من حوىل أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 94
 0٫246 1٫117- 0٫944 4٫075 0٫686 0٫921- 1٫295 3٫750. لدى القدرة على اإلحساس أبىن بذلت ادلزيد من اجلهد أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 95
 0٫507 0٫877- 1٫071 3٫675 0٫618 1٫126- 1٫197 3٫950. لدى القدرة على اإلحساس أبن جسمى يتحرك مييناً أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 96
 0٫389 1٫248- 0٫985 3٫950 0٫506 1٫162- 1٫057 3٫900. لدى القدرة على اإلحساس أبن جسمى يتحرك يساراً أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 97
 0٫604 0٫794- 1٫171 3٫750 0٫677 0٫914- 1٫113 3٫875. لدى القدرة على اإلحساس أبن جسمى يتحرك أماماً أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 98
 0٫325 0٫728- 0٫662 4٫150 0٫733 0٫852- 1٫285 3٫700. لدى القدرة على اإلحساس أبن جسمى يتحرك خلفاً أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 99

 0٫419 0٫284- 0٫946 3٫775 0٫607 0٫989- 1٫090 3٫875. لدى القدرة على اإلحساس أبن جسمى يتحرك إىل أعلى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 100
 0٫697 0٫904- 1٫022 3٫925 0٫752 1٫161- 1٫071 3٫925.  أثناء األداء ىف الوسط اذلوائىتساعدىن حواسى لكى أبدو ىف كامل طاقىت النفسية لبذل اجلهد 101
 0٫537 0٫956- 0٫954 3٫750 0٫597 0٫989- 1٫075 3٫850. استطيع دتييز اإلحساس ابإلختالف بُت درجات احلراره أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 102
 0٫438 0٫655- 1٫181 3٫700 0٫710 0٫989- 0٫981 3٫900. أحس إبتزان حركاتى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 103
 0٫314 0٫684- 1٫097 3٫975 0٫510 0٫995- 1٫172 3٫750. أحس ابلربوده أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 104
 0٫503 0٫517- 1٫001 3٫650 0٫721 0٫771- 1٫181 3٫800. حاسىت البصر والسمع تساعداىن على إدراك وضع األجسام احمليطة وكذلك وضع جسمى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 105
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 0٫375 0٫967- 1٫032 3٫900 0٫811 0٫360- 0٫939 3٫800.   اإلحساس حبواسى يساعدىن كثَتاً على السيطرة على نفسي أثناء األداء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 106
 0٫500 0٫574- 0٫919 3٫975 0٫682 0٫711- 0٫946 3٫975. ينتابٌت اإلحساس بقوة اجلاذبية األرضية أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 107
 0٫542 0٫838- 1٫141 3٫675 0٫654 0٫989- 0٫981 3٫900. أحس بقدرتى على التحكم ىف حركاتى وقتما شئت أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 108
 0٫502 0٫654- 1٫034 3٫825 0٫605 0٫740- 1٫042 3٫875. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الوجو أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 109
 0٫738 0٫486- 1٫109 3٫725 0٫753 0٫618- 0٫876 3٫725. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الرقبو أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 110
 0٫493 0٫784- 1٫084 3٫950 0٫757 0٫745- 1٫071 3٫675. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الفك أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 111
 0٫475 0٫980- 1٫056 3٫750 0٫773 0٫860- 1٫163 3٫675. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الكتف أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 112
 0٫489 0٫731- 1٫009 3٫825 0٫664 0٫344- 1٫017 3٫800. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الصدر أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 113
 0٫580 0٫773- 1٫251 3٫650 0٫812 0٫417- 1٫006 3٫750. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الذرعان أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 114
 0٫492 0٫401- 0٫928 3٫900 0٫644 1٫013- 0٫966 3٫800. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت البطن أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 115
 0٫534 0٫486- 1٫109 3٫725 0٫722 0٫540- 1٫066 3٫875. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الظهر أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 116
 0٫511 0٫835- 1٫011 3٫950 0٫749 0٫791- 1٫315 3٫750. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت اجلذع أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 117
 0٫471 0٫650 0٫984 3٫825 0٫767 0٫904- 1٫022 3٫925. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الفخذ أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 118
 0٫570 0٫742 1٫153 3٫950 0٫907 0٫294- 0٫981 3٫600. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الساق أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 119
 0٫544 0٫541 1٫075 3٫650 0٫904 0٫190- 1٫017 3٫800. أستطيع دتييز اإلحساس بتوتر عضالت القدم أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 120
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( 11)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫501 0٫574 1٫060 3٫950 0٫730 0٫535- 0٫955 3٫900. ينتابٌت اإلحساس ابليقظو أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 121
 0٫421 1٫181 0٫980 3٫750 0٫762 0٫661- 1٫165 3٫775. لدى القدره على اإلحساس ابلقفز عندما اقفز جبسمى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 122
 0٫409 0٫468 1٫075 3٫850 0٫791 0٫730- 1٫180 3٫875. سهولة إدراك إنفعاالت الزمالء من خالل تعبَتات الوجو وحركة األطراف 123
 0٫616 0٫867 1٫149 3٫750 0٫659 1٫140- 1٫304 3٫800. إستخدامى حلاسىت السمع والبصر تزيد من قدرتى على تركيز إنتباىى أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 124
 0٫670 0٫949 1٫109 4٫000 0٫820 0٫596- 0٫999 3٫975. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للوجو أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 125
 0٫373 1٫165 1٫084 3٫950 0٫604 1٫217- 1٫022 4٫075. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للرقبو أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 126
 0٫458 0٫981 1٫060 3٫950 0٫733 0٫990- 0٫984 3٫825. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للفك أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 127
 0٫374 1٫096 0٫960 4٫000 0٫711 1٫083- 0٫999 3٫975. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للكتف أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 128
 0٫511 0٫633 0٫845 4٫050 0٫848 0٫579- 1٫090 3٫800. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للصدر أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 129
 0٫473 1٫143 1٫047 4٫075 0٫703 1٫254- 1٫047 3٫925. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للذرعان أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 130
 0٫197 0٫928 0٫853 4٫200 0٫809 0٫786- 1٫098 3٫850. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للبطن أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 131
 0٫305 1٫204 0٫959 4٫050 0٫625 1٫003- 0٫888 3٫925. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للظهر أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 132
 0٫105 1٫083 0٫999 3٫975 0٫550 1٫625- 0٫985 4٫050. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للجذع أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 133
 0٫176 1٫148 1٫011 3٫950 0٫631 1٫245- 0٫999 3٫975. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للفخذ أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 134
 0٫460 0٫660 0٫858 4٫075 0٫551 1٫470- 0٫812 3٫825. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للساق أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 135
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( 11)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 
الداخلى 

 (ر)

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫242 0٫940 1٫051 3٫850 0٫785 0٫958- 0٫902 3٫825. لدى الوعى ابإلحساس احلركى للقدم أثناء األداء ىف الوسط اذلوائى 136
 0٫202 0٫998 0٫828 4٫075 0٫515 0٫725- 0٫810 3٫900. سهولة أدراك سلوك الزمالء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 137
 0٫305 0٫958 1٫250 3٫775 0٫653 1٫099- 1٫223 3٫800.  أدرك حجم ولون ورائحة وملمس وتذوق األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 138
 0٫315 1٫078 1٫090 3٫800 0٫666 0٫606- 1٫090 3٫700. أدرك التباين بُت حجم ولون ورائحة وملمس وتذوق األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 139
 0٫382 0٫688 1٫136 3٫800 0٫593 0٫403- 0٫933 3٫725. أستطيع أن أرى وأمسع وأشم وأدلس وأتذوق األشياء ىف وقت واحد فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 140
 0٫270 0٫637 1٫042 3٫700 0٫588 1٫035- 1٫083 3٫825. أستطيع أن أميز بُت الصوت ادلستمر وادلتقطع فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 141
 0٫157 0٫740 1٫042 3٫875 0٫493 0٫594- 0٫997 3٫675. أدرك الصوت ادلستمر أفضل من الصوت ادلتقطع فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 142
 0٫300 1٫130 0٫891 3٫775 0٫788 0٫835- 1٫126 3٫750. أدرك مدى التقارب بُت األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 143
 0٫744 0٫696 0٫932 3٫950 0٫730 0٫957- 1٫136 3٫875. أدرك الفرق بُت السماء واألرض فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 144
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( 11)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫647 0٫735- 1٫006 3٫750 0٫689 0٫911- 1٫152 3٫825. أستطيع أن أرى التشابو بُت األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 145
 0٫622 0٫583- 1٫026 3٫850 0٫678 1٫039- 1٫103 3٫750. أدرك التشابو بُت األصوات فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 146
 0٫298 1٫252- 1٫060 3٫950 0٫616 1٫069- 1٫106 3٫825. أمسع مدى التقارب بُت األصوات فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 147
 0٫493 0٫666- 0٫980 3٫750 0٫535 1٫141- 0٫888 3٫675. أدرك األشياء الناقصة احمليطة ىب وأفضل أن أستكملها فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 148
 0٫608 0٫711- 1٫106 3٫825 0٫702 0٫540- 1٫358 3٫525. أمسع األصوات انقصة وأفضل لو كانت كاملة فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 149
 0٫313 0٫491- 1٫001 3٫850 0٫662 0٫999- 0٫944 3٫925. أستطيع أن أدرك ادلباىن احمليطة مبوقع الغوص وال أستطيع أن أرى احلجرات الداخلية بكل مبٌت 150
 0٫475 1٫114- 1٫032 3٫900 0٫687 1٫025- 1٫108 3٫550. أستطيع أن أدرك اخلداعات البصرية والسمعية الىت حتدث فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 151
 0٫536 1٫004- 0٫992 3٫700 0٫696 0٫906- 0٫955 3٫900. أستطيع أن أفرق بُت اخلداعات البصرية والسمعية الىت حتدث فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 152
 0٫185 0٫752- 1٫049 4٫025 0٫725 0٫989- 1٫075 3٫850. أدرك مدى التباعد بُت األشياء فوق سطح ادلاء ىف الوسط اذلوائى 153

 0٫794 0٫529- 103٫697 578٫950 ـــــ 0٫429- 105٫89 571٫150الدرجة الكلية إلجاابت عينة الدراسة اإلستطالعية على ادلقياس 
 0٫753 3٫380- 10٫038 151٫359 ـــــ 3٫319- 11٫000 149٫320اجملموع الكلى إلجاابت عينة الدراسة اإلستطالعية على كل عبارة من عبارات ادلقياس 
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، في ضوء المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء و بعد إجراء  (11)ويتضح من الجدول رقم          
المعامالت العممية من صدق اإلتساق الداخمى وثبات عبارات المقياس تمثل بعد اإلدراك الحسى لمغواصين 

 ، حيث بمغ عدد العبارات 0٫05، 0٫01وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 
عبارة مظممة ، وبمغ عدد العبارات التى ليا معامل إرتباط  (34)التى ليا معامالت إرتباط غير دال إحصائيًا 

( 0٫05)عبارة ، عممًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى  (119 )دال إحصائيًا 
  ( درجة40)عند درجة حرية  (0٫358)تساوي  (0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي 

 

وبذلك إستقرت مبدئيًا قائمة عبارات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين بعد إجراءات المعامالت العممية          
 34) عبارة دالة إحصائيًا بعد حذف و إستبعاد  (119)من صدق اإلتساق الداخمى وثبات العبارت عمى عدد 

عبارة لممقياس فى صورتو األولية  (153) من أصل 0٫05غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (عبارة
.   (بيرسون )بإستخدام معامل اإلرتباط 

 

 factor validity: الصدق العاممى - 6/12/5
 

قام الباحث بإجراء التحميل العاممى بيدف دراسة عبارات المقياس بعد اإلستقرار المبدئى عمى          
عبارة   طبقًا لما أنتيت إليو المعامالت العممية من صدق إتساق داخمى وثبات العبارات سابق البيان  (119)

، بقصد إرجاعيا إلى أىم العوامل التى أثرت فييا ، باإلضافة إلى البحث عن عوامل  (11)بالجدول رقم 
بطريقة عممية إحصائية تشكل أىم العبارات التى تجمعيا صفة رئيسية واحدة والمقترنو بالظاىرة  (أبعاد)

، و كذلك إستخالص أقل عدد ممكن من  (اإلدراك الحسى لمغواصين)موضوع الدراسة الممثمة فى البعد العام 
والعبارات التى تعبر عن أكبر قدر من التباين بين العبارات األخرى بالمقياس ولذلك قام  (األبعاد)العوامل 

بإستخدام التحميل المتعامد ( لمقياس اإلدراك الحسى لمغواصين)عبارة  (119)الباحث بالتحميل العاممى لعدد 
ممارس من الممارسين  (40) بإستخدام درجات عينة إستطالعية قواميا Kaiserلكايزر  (varimax)بطريقة 

لرياضة الغوص ، حيث قام الباحث بترتيب العبارات طبقًا ألرقميا األصمية بعد حذف العبارات غير دالة 
و الخاص بعرض  (6مرفق  )(12جدول رقم )عبارة ، عمى النحو المبين من  (34)إحصائيًا البالغ عددىا 

( 13جدول رقم )البيانات اإلحصائية لمعوامل قبل وبعد التدوير المتعامد لمقياس اإلدراك الحسى لمغواصين و
( varimax) بطريقة )و الخاص بعرض نتائج تشبعات العبارات عمى العوامل قبل التدوير المتعامد  (7مرفق )

والخاص بعرض نتائج تشبعات العبارات عمى العوامل  (8مرفق  )(14جدول رقم )و ( Kaiser)لكايزر 
 ( . Kaiser)لكايزر  (varimax)المقبولة لمتفسير بعد التدوير المتعامد بطريقة 

 

و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية لمعوامل قبل وبعد  (6مرفق  )(12)ويتضح من الجدولين رقما          
و الخاص بنتائج  (7مرفق  )(13)، و جدول رقم  (اإلدراك الحسى لمغواصين)التدوير المتعامد لمقياس 

، حيث بمغ  ( Kaiser) لكايزر  ( varimax) (بطريقة)تشبعات العبارات عمى العوامل قبل التدوير المتعامد 
عبارة ، وبمغ عدد العوامل المقبولة مبدئيًا ولكنيا غير قابمة  (119)عامل يتشبع عمييا  (18)عدد العوامل 
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وذلك ألن نسبة التباين العاممى قبل التدوير المتعامد بمغت  (العامل األول)لمتفسير عامل واحد فقط وىو 
( العامل األول)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)وىى نسبة أكبر من  (49٫302٪)

عبارة  (17)عبارة دالة إحصائيًا و (102)من حجم المصفوفة العاممية ويتشبع عميو  (٪49٫302)يفسر 
غير دالة إحصائيًا وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات فى صورتيا المبدئية التى قام الباحث 

 (.0٫60± )بتحديدىا تساوى 
 

و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية لمعوامل قبل وبعد  (6مرفق  )(12)ويتضح من الجدولين رقما          
، و الخاص بنتائج  (8مرفق  )(14)، و جدول رقم  (اإلدراك الحسى لمغواصين)التدوير المتعامد لمقياس 

 Kaiser)لكايزر  ( varimax) (بطريقة)تشبعات العبارات عمى العوامل المقبولة لمتفسير بعد التدوير المتعامد 
عبارة وبمغ عدد العوامل المقبولة لمتفسير  (119) عامل يتشبع عمييا  (18)، حيث بمغ عدد العوامل  (

وىى نسبة  (٪16٫367)المقبول لمتفسير وذلك ألن نسبة التباين العاممى بمغت  (العامل األول)عامالن ، 
من  (٪16٫367)يفسر ( العامل األول)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)أكبر من 

عبارة  (14)حجم المصفوفة العاممية وبمغ حجم التشبعات فى صورتيا النيائية المستقرة عمى العامل األول 
 (٪12٫873)المقبول لمتفسير وذلك ألن نسبة التباين العاممى بمغت  (العامل الثانى)مظممة دالة إحصائيًا و 
يفسر ( العامل الثانى)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)وىى نسبة أكبر من 

من حجم المصفوفة العاممية وبمغ حجم التشبعات فى صورتيا المستقرة النيائية عمى العامل  (29٫241٪)
عبارات مظممة دالة إحصائيًا و فقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث  (11)الثانى 

لقبول ىذه ، وبذلك حققت العامالن أكثر من ثالث تشبعات وفقًا لمحك جيمفورد  (0٫60±)بتحديدىا تساوى 
ستبعاد باقى العوامل بدءًا من العامل  (130)العوامل وتم إستبعاد العبارة رقم  لتشبعيا عمى أكثر من عامل وا 

من حجم تباين  (٪10)الثالث و حتى العامل الثامن عشر وذلك ألن نسبة التباين العاممى أقل من 
عمى النحو الموضح من الجدول  (جيمفورد)المصفوفة العاممية ولم يحققوا أكثر من ثالث تشبعات وفقًا لمحك 

لمعبارات فى المصفوفة العاممية بإعتبارىا معامل ثبات لمعبارة ( اإلشتراكيات)، وتشير قيم الشيوع  (12)رقم 
ن كانت ىناك فروق راجعة  حيث أن قيم الشيوع قبل التدوير تساوى قيم الشيوع بعد التدوير المتعامد ، حتى وا 

(.  8مرفق  )(14)،  (7مرفق  )(13)لمتقريب عمى النحو الموضح من الجدولين رقم 
 

وبناءًا عمى ما تقدم ، فقد تم التوصل إلى قائمة عبارات المقياس ثنائية البعد تمثل البعد العام          
، بعد حذف  (3مرفق )عبارة  (25)بعد أن إستقرت فى صورتيا النيائية عمى  (اإلدراك الحسى لمغواصين)

ستبعاد  عبارة بناءًا عمى إجراءات التحميل العاممى ، حيث قام الباحث بإدراج العامل األول ضمن بعد  (94)وا 
دراج العامل الثانى ضمن  (سمعى/اإلدراك الحس بصرى ) بما يعبر عن العبارات المتشبعة عمى ىذا العامل وا 

بما يعبر عن العبارات المتشبعة عمى ىذا العامل ، عمى النحو المبين من جدول  (اإلدراك الحس حركى)بعد 
( سمعى/اإلدراك الحس بصرى )والخاص بقيم تشبعات العبارات عمى العامل األول  (9مرفق  )(15)رقم 

(. اإلدراك الحس حركى)والخاص بقيم تشبعات العبارات عمى العامل الثانى  (10مرفق  )(16)وجدول رقم 
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بناء مقياس الحرمان الحسى لمغواصين ، وقد إتبع الباحث الخطوات التالية عند بناء - 6/13
: المقياس 

 

:  صياغة عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/13/1   
 

قام الباحث بإجراء المسح المرجعى لمتعرف المبدئى عمى محاور و أبعاد الظاىرة موضوع الدراسة          
وكذلك اإلطالع عمى العديد من المقاييس المرتبطة بالموضوع الماثل ، بيدف  (الحرمان الحسى لمغواصين)

ومحاور المقياس إلى أن بمغ عدد عبارات مقياس الحرمان  (مفردات)اإلستفادة منيا عند صياغة عبارات 
، فقد راعى الباحث الشروط التالية عند صياغة عبارات  ( عبارة247 )الحسى فى صورتو المبدئية 

:  المقياس
أن ال توحى العبارة بنوع من اإلستجابو لميزان التقدير - 2أن تكون الفقرات فى أسموب واضح  ، - 1

أن تكون مناسبة - 5،  (ال)ال تبدأ العبارة بالنفي - 4البساطو فى إختيار الكممات ، - 3المستخدم ، 
 (ىل)ال تبدأ العبارة بصيغة إستفيام - 7،  (أنا ، نحن  )ال تبدأ العبارة بالضمائر - 6لميدف المراد قياسو ، 

( 107: 1).تبدأ العبارة بفعل مضارع سموكى قابل لممالحظة فى العبارات- 8
 

  : ميزان التقدير لعبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/13/2
  

وذلك ألنو يعطى مساحة أكبر  (Likert طريقة ليكرت )قام الباحث بتطبيق ميزان التقدير الخماسى          
إلستجابات المفحوص لمتعبير بدقة عن سموكو ومشاعره لكل عبارة ، ويساعد الباحثين فى الوصول إلى 

( 250: 7). تقييم أكثر دقة لمميارات التى يتم قياسيا 
 

 :(صدق االتساق الداخمي)المعامالت العممية لعبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/13/3
 

فى  (الحرمان الحسى لمغواصين)لعبارات مقياس  (االتساق الداخمي)قام الباحث بإجراء معامل صدق          
بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لعبارات  (بيرسون )صورتو األولية عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط 

(. 17جدول رقم )، عمى النحو المبين من  (الحرمان الحسى لمغواصين)المقياس تمثل بعد 
 

: (ثبات العبارات)المعامالت العممية لعبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/13/4 
 

         قام الباحث بإجراء ثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين فى صورتو األولية عن طريق 
التطبيق األول ثم إعادة التطبيق مرة أخرى بفارق زمنى قدره أسبوع من تاريخ التطبيق األول ثم إيجاد معامل 

لمالئمتو لطبيعة  (بيرسون )اإلرتباط بين التطبيق األول والثانى لعبارات المقياس بإستخدام معامل اإلرتباط 
(. 17جدول رقم )البحث ، عمى النحو المبين من 
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( 17)جدول رقم 
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

  

 
 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

 صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل 
الثبات 

 (ر)
 0٫190 0٫544- 1٫090 3٫200 0٫169- 0٫892- 0٫841 3٫400. صعوبة الرؤية بوضوح عند الغوص على أعماق كبَتة 1
 0٫464 0٫003 1٫059 3٫425 0٫296- 0٫306- 1٫083 3٫425.  أرى األشياء منكسرة أثناء األداء حتت ادلاء 2
 0٫484 0٫757- 0٫997 3٫675 0٫386- 0٫775- 0٫930 3٫425. صعوبة حتديد إجتاىات األصوات أثناء األداء حتت ادلاء 3
 0٫307 0٫799- 0٫984 3٫425 0٫219- 1٫014- 1٫062 3٫500. صعوبة دتييز األصوات أثناء األداء حتت ادلاء 4
 0٫127 0٫916 0٫986 2٫475 0٫552 0٫958 1٫034 2٫575. صعوبة تقدير ادلسافة أثناء األداء حتت ادلاء 5
 0٫387 0٫169 1٫191 2٫375 0٫390 0٫357 1٫034 2٫425. عندما أغوص فإنٍت ال أحس مبرور الوقت أثناء األداء حتت ادلاء 6
 0٫190 0٫450 0٫733 2٫975 0٫683 0٫373 1٫154 2٫275.   عندما أغوص أخطئ يف تقدير عمقي الذي أتواجد فية بدون جهاز 7
 0٫272 0٫117- 0٫729 3٫075 0٫203- 0٫349- 0٫960 2٫525.   أجد صعوبة ىف تركيز األنتباه عندما يزداد زمن القاع أثناء األداء حتت ادلاء 8
 0٫051- 0٫424- 1٫037 2٫725 0٫169 0٫193- 1٫097 2٫975.  يزداد إنتباىي يف بداية الغوصة ويقل مع هناية الغوصة 9

 0٫019 0٫394 1٫104 2٫100 0٫282 0٫315- 0٫985 2٫550.  صعوبة دتييز األصوات أثناء األداء حتت ادلاء يشعرىن ابلضيق 10
 0٫584 0٫724 1٫025 2٫225 0٫798 0٫510 0٫971 1٫925. صعوبة تقديري للمسافة بدقة يسبب يل القلق أثناء األداء حتت ادلاء 11
 0٫329 0٫465 0٫981 2٫400 0٫799 0٫443 1٫144 2٫350. عندما يزداد زمن القاع أشعر ابلوحدة أثناء األداء حتت ادلاء 12
 0٫337 0٫834 0٫845 2٫450 0٫586 0٫605 0٫957 2٫575.  عندما أكون حتت ادلاء لدى الشعور أحياانً ابحلنُت إىل العودة إىل البيئة اليت خلقت فيها 13
 0٫714 0٫542 1٫098 2٫150 0٫730 0٫814 1٫337 2٫175. يزعجٍت مساع صوت منظمي فقط وال أمسع شئ آخر أثناء األداء حتت ادلاء 14
 0٫294 0٫449 1٫059 2٫175 0٫700 0٫725 1٫217 2٫175.  صعوبة القيام أبى جهد نتيجة اإلسًتخاء الذي أشعر بو أثناء األداء حتت ادلاء 15
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( 17)جدول رقم  (تابع)
معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين 

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫471 0٫822 0٫985 2٫450 0٫577 1٫250 0٫925 2٫625. أستطيع أن أدرك ما حييط ىب مبوقع الغوص وأجد صعوبة ىف أن أرى ما ابلداخل أثناء األداء حتت ادلاء 16
 0٫272 0٫530 0٫985 2٫550 0٫625 1٫068 0٫971 2٫675. صعوبة مقدرتى على التفكَت نتيجة عدم اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 17
 0٫323 0٫884 0٫875 2٫450 0٫593 0٫327 0٫905 2٫500. يزعجٍت عدم قدريت على اإلحساس ابلروائح أثناء األداء حتت ادلاء 18
 0٫477 0٫938 0٫905 2٫275 0٫507 0٫451 1٫001 2٫650. يزعجٍت أن بدلة الغوص دتنعٍت من اإلحساس اجلسدي ابلبيئة ادلائية أثناء األداء حتت ادلاء 19
 0٫221 0٫409 0٫882 2٫700 0٫184 0٫663- 0٫722 2٫875. أحس أبن الكائنات احلية حتت ادلاء تبدو أصغر من حجمها الطبيعى 20
 0٫362 0٫521 1٫188 2٫350 0٫613 0٫855 1٫290 2٫025. يزعجٍت الغوص يف ادلاء ادلعتم الذي ال ميكنٍت من رؤية أي شئ 21
 0٫275 0٫437 1٫103 2٫250 0٫791 0٫656 1٫118 2٫075 .صعوبة دتييز اإلختالف بُت األلوان أثناء األداء حتت ادلاء 22
 0٫461 0٫303 1٫127 2٫600 0٫628 0٫674 0٫987 2٫500. أحس بصعوبة اإلحساس ابلزمن أثناء األداء حتت ادلاء 23
 0٫251- 0٫197 1٫004 2٫625 0٫001- 0٫841- 0٫952 3٫375. أدتٌت اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء مثل فوق ادلاء 24
 0٫171 0٫244 1٫109 2٫475 0٫742 0٫918 1٫143 1٫975. صعوبة القدرة على التوقع نتيجة عدم اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 25
 0٫251- 0٫252- 0٫975 3٫350 0٫083- 0٫018- 0٫900 2٫900. أدرك التباين بُت حجم ولون ورائحة وملمس وتذوق األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 26
 0٫463 0٫559 1٫165 2٫225 0٫723 0٫608 1٫244 2٫200. صعوبة إداركي مبا حويل نتيجة عدم اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 27
 0٫059- 0٫509- 0٫777 2٫900 0٫260 0٫037 0٫944 3٫075. أدرك نفس ادلوقف بشكل خمتلف من وقت إىل آخر أثناء األداء حتت ادلاء 28
 0٫101- 0٫241 0٫822 2٫875 0٫132 0٫365- 0٫845 3٫050. أحس أبن الكائنات احلية حتت ادلاء تبدو أكرب من حجمها الطبيعى 29
 0٫076- 0٫073- 0٫992 2٫800 0٫070 0٫152 0٫888 2٫925.   أنتقل من مكان إىل آخر دون اإلحساس بذلك أثناء األداء حتت ادلاء 30



 36 

( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫557 0٫654 0٫959 1٫950 0٫746 0٫679 1٫206 2٫075. أجد صعوبة ىف أن أرى بوضوح عند الغوص ىف ادلياه ادلفتوحو 31
 0٫596 0٫611 1٫108 2٫050 0٫716 0٫723 1٫264 2٫200. أشعر ابلتوتر عندما أتعامل مع حواسي أثناء األداء حتت ادلاء 32
 0٫538 0٫684 1٫007 1٫900 0٫664 0٫618 1٫195 2٫575. صعوبة اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي جيعلٍت يف حالة من عدم الًتكيز أثناء األداء حتت ادلاء 33
 0٫555 0٫656 1٫118 2٫075 0٫685 0٫725 1٫217 2٫175. بعد إنتهاء الغوصة مباشرًة أشعر ابلضوضاء فوق سطح ادلاء 34
 0٫343 0٫541 1٫150 2٫100 0٫630 0٫586 1٫059 2٫175. صعوبة تذوق أي شئ أثناء األداء حتت ادلاء 35
 0٫397 0٫995 1٫229 2٫025 0٫736 0٫831 1٫047 2٫075. يزعجٍت اخلداع البصري الذي أحس بو أثناء األداء حتت ادلاء 36
 0٫373 0٫566- 1٫042 3٫200 0٫045 0٫296- 0٫882 2٫700أحس ابإلختالف بُت اإلحساس حبواسى أثناء األداء حتت ادلاء وفوق سطح ادلاء  37
 0٫300 0٫309 0٫708 3٫100 0٫237 0٫048- 0٫831 3٫025. أدرك الكثَت من األشياء فوق سطح ادلاء أكثر من إدراكي ذلا أثناء األداء حتت ادلاء 38
 0٫249 0٫258 0٫699 3٫150 0٫152 0٫146- 0٫853 3٫200. أحس ابإلختالف ىف درجات احلراره فوق سطح ادلاء أفضل من اإلحساس هبذا اإلختالف حتت ادلاء 39
 0٫326 0٫840 0٫846 2٫725 0٫393 0٫487 0٫992 2٫700.  تنفسي ابجلهاز حتت ادلاء أفضل من تنفسي الطبيعى فوق سطح ادلاء 40
 0٫204- 0٫502- 1٫118 3٫075 0٫356- 0٫655- 0٫973 3٫225. أستطيع دتييز صوت منظمي و ال أستطيع دتييز أصوات ادلنظمات األخرى لزمالء الغوصة أثناء األداء حتت ادلاء 41
 0٫723 0٫608 1٫244 2٫200 0٫734 0٫862 1٫299 2٫050.   صعوبة اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي يقلل من قدرتى على حفظ وإسًتجاع ادلعلومات أثناء األداء حتت ادلاء 42
 0٫430 0٫507 1٫017 2٫125 0٫843 0٫736 1٫136 2٫125. صعوبة أدراك سلوك الزمالء بدقة أثناء األداء حتت ادلاء 43
 0٫524 0٫820 1٫032 2٫100 0٫794 0٫655 0٫999 2٫225. أشعر ابلضيق نتيجة حجب منظمي اإلستمتاع حباسة التذوق اليت أعتدت عليها 44
 0٫549 0٫630 1٫097 2٫225 0٫804 0٫507 0٫992 2٫300. أشعر ابلضيق من ضغط ادلاء الذي يسبب يل عدم إستمتاعي حباسة السمع اليت إعتدت عليها 45
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

حرماين من اإلحساس حبواسي بصورة جيدة يساعدين على اإلنتباه ألفكاري وأىدايف اخلاصة أثناء األداء حتت  46
. ادلاء

2٫525 1٫085 0٫439 0٫792 2٫175 1٫059 0٫449 0٫520 

 0٫435 0٫517 0٫921 2٫150 0٫650 0٫724 1٫109 2٫275.   أشعر أبن قرارايت تتأثر سلباً نتيجة عدم اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 47
 0٫450 0٫357 0٫919 2٫225 0٫670 0٫645 1٫066 2٫200. حرماين من اإلحساس حبواسي يشعرين ابإلرتباك أثناء األداء حتت ادلاء 48
 0٫605 0٫309 1٫073 2٫225 0٫730 0٫520 1٫169 2٫375. صعوبة اإلحساس حبواسي بشكل طبيعي يفقدين السيطرة على نفسي أثناء األداء حتت ادلاء 49
 0٫283 0٫761- 1٫004 3٫625 0٫499- 0٫905- 1٫095 3٫675. أمسع األصوات انقصة وأفضل لو كانت كاملة أثناء األداء حتت ادلاء 50
 0٫137 0٫431 1٫036 2٫450 0٫611 0٫613 0٫873 2٫175. حرماين من اإلحساس حبواسي يسبب يل بعض من القلق والتوتر أثناء األداء حتت ادلاء 51
 0٫585 0٫248 0٫986 2٫275 0٫558 0٫655 0٫999 2٫225. أشعر ابلضيق نتيجة الرؤية احملدودة أثناء األداء حتت ادلاء 52
 0٫416 0٫573 0٫973 2٫225 0٫436 0٫451 0٫863 2٫150. أحس أبن جسمي مضغوط أثناء األداء حتت ادلاء 53
 0٫477 0٫419 0٫911 2٫300 0٫511 0٫674 1٫198 2٫475. أحس بصعوبة توازن جسمي أثناء األداء حتت ادلاء 54
 0٫545 0٫783 0٫966 2٫300 0٫625 0٫574 1٫085 2٫475. صعوبة أدراك إنفعاالت الزمالء من خالل تعبَتات الوجو وحركة األطراف أثناء األداء حتت ادلاء 55
 0٫302 0٫357- 0٫919 3٫775 0٫573- 0٫691- 1٫011 3٫550 .أدرك األشياء الناقصة وأفضل أن أستكملها أثناء األداء حتت ادلاء 56
 0٫262 0٫643- 0٫875 3٫550 0٫498- 0٫360- 0٫939 3٫800. أستطيع أن أدرك اخلداعات البصرية والسمعية أثناء األداء حتت ادلاء 57
 0٫411 0٫335- 1٫176 3٫475 0٫439- 0٫507- 0٫992 3٫700. أدرك مدى التباعد بُت األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 58
 0٫044 0٫367- 1٫007 3٫600 0٫459- 0٫373- 1٫034 3٫425. أدرك حجم ولون ورائحة وملمس وتذوق األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 59
 0٫167 0٫422- 0٫944 2٫925 0٫025- 0٫004 0٫928 2٫900.   أشعر أبنٍت غَت قادر على التفكَت  بعد إنتهاء زمن الغوصة  60
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 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين
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التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل 
الثبات 

 (ر)
 0٫090- 0٫172- 0٫831 3٫225 0٫024- 0٫284- 0٫802 3٫150. أشعر ابإلسًتخاء أثناء األداء حتت ادلاء أكثر من اإلسًتخاء فوق سطح ادلاء 61
 0٫041- 0٫965 0٫774 2٫375 0٫414 0٫842 0٫905 2٫475. صعوبة حتمل فًتة حرماين من اإلحساس حبواسي أثناء األداء حتت ادلاء لفًتة طويلة 62
 442 0٫945 0٫662 3٫150 0٫201- 0٫235 0٫722 3٫125. أمسع مدى التقارب بُت األصوات أثناء األداء حتت ادلاء 63
 0٫119 0٫686 0٫822 2٫800 0٫270 0٫653 0٫939 2٫700. أستطيع أن أرى دلسافة حمدودة أثناء األداء حتت ادلاء 64
 0٫590 1٫211 0٫777 2٫400 0٫686 0٫391 0٫904 2٫550. عندما أغوص فإنٍت أفقد القدرة على إستخدام حواسي كلياً أثناء األداء حتت ادلاء 65
 0٫077 0٫458- 0٫797 3٫075 0٫103 0٫270 0٫800 3٫025. أريد أن أرى كل شئ بوضوح أثناء األداء حتت ادلاء مثلما أراىا فوق سطح ادلاء 66
 0٫122- 0٫104 0٫622 2٫850 0٫028 0٫425- 0٫828 2٫925. أستطيع حتديد إجتاه صوت منظمي وال أستطيع حتديد إجتاه األصوات األخرى أثناء األداء حتت ادلاء 67
 0٫180- 0٫034 0٫697 2٫975 0٫034- 0٫753 0٫790 3٫125. أستطيع أن أفرق بُت اخلداعات البصرية والسمعية أثناء األداء حتت ادلاء 68
 0٫330 0٫784- 0٫916 3٫075 0٫230- 1٫122- 1٫098 3٫350. أستطيع التفكَتعندما أتنفس بصورة طبيعية فوق سطح ادلاء أفضل من التفكَتعندما أتنفس أثناء األداء حتت ادلاء 69
 0٫509 0٫848 1٫153 2٫050 0٫839 0٫698 1٫127 2٫100. أفسر سلوك الزمالء بصورة خاطئة بسبب نقص ادلعلومات أثناء األداء حتت ادلاء 70
 0٫531 0٫580 1٫037 2٫000 0٫648 0٫449 1٫163 2٫325. صعوبة اإلحساس ابلروائح أثناء األداء حتت ادلاء 71
 0٫575 0٫139- 1٫136 3٫700 0٫547- 0٫610- 1٫141 3٫925. أستطيع التفاىم مع زمالئي فوق سطح ادلاء أفضل من التفاىم معهم أثناء األداء حتت ادلاء 72
 0٫010- 0٫511- 0٫697 3٫025 0٫057 0٫828 0٫579 3٫150. أستطيع إستخدام حواسي فوق سطح ادلاء أفضل من إستخدامها أثناء األداء حتت ادلاء 73
 0٫019 0٫684- 0٫900 3٫400 0٫322- 0٫906- 0٫900 3٫400. عندما أغوص فإنٍت أفقد القدرة على إستخدام بعض من حواسي أثناء األداء حتت ادلاء 74
 0٫176 0٫730 0٫984 2٫425 0٫734 0٫699 0٫985 2٫550. عندما أغوص فإنٍت أفقد القدرة على إستخدام حواسي كلياً أثناء األداء حتت ادلاء 75
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين
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 0٫076 0٫140 1٫054 2٫375 0٫617 0٫652 0٫843 2٫425. أشعر ابلضيق لرؤييت دلسافة حمدودة أثناء األداء حتت ادلاء 76
 0٫542 0٫462 0٫869 2٫250 0٫905 0٫686 1٫290 2٫225. أشعر بتشتت إنتباىي عندما أواجو صعوبة يف معادلة الضغط لألذن أثناء األداء حتت ادلاء 77
 0٫241 0٫584 0٫846 2٫525 0٫711 0٫881 0٫876 2٫525. صعوبة تقدير العمق بدقة بدون جهاز يسبب يل قلق أثناء األداء حتت ادلاء 78
 0٫227 0٫847 0٫952 2٫375 0٫548 0٫512 1٫098 2٫650. حرماين من اإلحساس حبواسي يصعب على إظهار أقصى قدرايت أثناء األداء حتت ادلاء 79
 0٫530 0٫753 1٫181 2٫300 0٫762 0٫326 1٫176 2٫275. أشعر أن البيئة ادلائية ادلقيدة حلواسي تصعب على حتقيق األىداف اليت حددهتا بنفسي أثناء األداء حتت ادلاء 80
 0٫175 0٫649 1٫034 2٫425 0٫558 0٫549 0٫916 2٫325. صعوبة القيام أبداء أفضل من أدائي السابق أثناء األداء حتت ادلاء 81
 0٫191 0٫431 1٫036 2٫450 0٫815 0٫729 1٫075 2٫150. أشعر أبنٍت أعاين من ضغوط عصبية كنتيجة حلرماين من اإلحساس حبواسي بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 82
 0٫389 0٫310 0٫984 2٫175 0٫611 1٫019 1٫060 2٫450. أكاد أشعر ابلتعب من عدم قدريت على اإلحساس حباسة اإلبصار بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 83
 0٫393 0٫715 0٫978 2٫375 0٫683 0٫645 1٫066 2٫200. أكاد أشعر ابلتعب من عدم قدريت على اإلحساس حباسة السمع بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 84
 0٫503 0٫464 1٫098 2٫350 0٫748 0٫608 0٫959 2٫450. أكاد أشعر ابلتعب من عدم قدريت على اإلحساس حباسة اللمس بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 85
 0٫246 0٫601 1٫004 2٫375 0٫650 0٫891 1٫090 2٫700. أكاد أشعر ابلتعب من عدم قدريت على اإلحساس حباسة الشم بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 86
 0٫371 0٫383 1٫260 2٫475 0٫720 0٫534 1٫114 2٫300. أكاد أشعر بتعب من عدم قدريت على اإلحساس حباسة التذوق بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 87
 0٫414 0٫378 0٫876 2٫275 0٫688 0٫576 1٫006 2٫250. أكاد أشعر بضيق من عدم قدريت على اإلحساس حباسة اإلبصار بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 88
 0٫365 0٫562 1٫047 2٫325 0٫667 1٫083 1٫061 2٫475. أكاد أشعر بضيق  من عدم قدريت على اإلحساس حباسة السمع بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 89
 0٫514 0٫280 0٫926 2٫250 0٫756 0٫580 1٫198 2٫475. أكاد أشعر  بضيق  من عدم قدريت على اإلحساس حباسة اللمس بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 90
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 0٫416 0٫270 1٫017 2٫300 0٫746 0٫518 0٫902 2٫175. أكاد أشعر  بضيق  من عدم قدريت على اإلحساس حباسة الشم بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 91
 0٫436 0٫540 1٫066 2٫125 0٫656 0٫467 1٫240 2٫500. أحس أبنٍت أتعامل مع حاسة اإلبصار بشكل غَت طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 92
 0٫646 0٫525 1٫007 1٫900 0٫773 0٫678 1٫103 2٫250 .أحس أبنٍت أتعامل مع حاسة اللمس بشكل غَت طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 93
 0٫375 0٫503 1٫025 1٫975 0٫611 0٫862 0٫999 1٫975 .أحس أبنٍت أتعامل مع حاسة السمع بشكل غَت طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 94
 0٫501 0٫569 1٫131 2٫050 0٫566 0٫478 1٫036 2٫050 .أحس أبنٍت أتعامل مع حاسة التذوق بشكل غَت طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 95
 0٫491 1٫050 1٫260 2٫000 0٫678 0٫681 1٫158 2٫125. أحس أبنٍت أتعامل مع حاسة الشم بشكل غَت طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 96
 0٫367 1٫014 0٫744 3٫100 0٫053- 0٫093 0٫946 3٫225. أستطيع التكيف مع فًتة حرماين من اإلحساس حواسي بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 97
 0٫074 0٫000 0٫784 3٫000 0٫228 0٫217- 0٫882 2٫875. أشعر ابإلجهاد التام عقب إنتهاء الغوصة  98
 0٫119- 0٫246- 0٫735 3٫150 0٫279 0٫541 0٫822 3٫300. لو كانت حواسي تؤدي دورىا بشكل طبيعي أسفل سطح ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 99

 0٫553 0٫005 0٫782 3٫450 0٫450- 0٫196- 0٫841 3٫600 .لو كانت حاسة الشم تؤدي دورىا بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 100
 0٫394 0٫645- 1٫031 3٫750 0٫373- 0٫089- 0٫867 3٫375 .لو كانت حاسة البصر تؤدي دورىا بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 101
 0٫218 0٫542- 0٫978 3٫625 0٫403- 0٫795- 1٫034 3٫575 .لو كانت حاسة السمع تؤدي دورىا بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 102
 0٫545 0٫541- 1٫075 3٫650 0٫362- 0٫286- 1٫036 3٫550 .لو كانت حاسة التذوق تؤدي دورىا بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 103
 0٫438 0٫446- 0٫975 3٫650 0٫378- 0٫420- 0٫957 3٫425 .لو كانت حاسة اللمس تؤدي دورىا بشكل طبيعي أثناء األداء حتت ادلاء لتطور أدائي األن أفضل دما كان 104
 0٫142- 0٫476 0٫747 3٫175 0٫559 1٫239 0٫939 2٫700. أشعر بعدم الراحة كنتيجة حلرماين من اإلحساس حبواسى بشكل جيد أثناء األداء حتت ادلاء 105
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( 17)جدول رقم  (تابع)
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 0٫061 1٫391 0٫607 3٫125 0٫265 0٫229- 0٫944 2٫925. أجد صعوبة يف تصور ما سوف أقوم بو أثناء األداء حتت ادلاء 106
 0٫512 0٫608 1٫244 2٫200 0٫771 0٫481 1٫223 2٫200أشعر ابلضيق من عدم قدريت على تصور احلركات اليت أقوم أبدائها حتت ادلاء   107
 0٫040 0٫474 0٫647 3٫125 0٫021- 1٫137 0٫742 3٫250. أستطيع أن أرى وأمسع وأشم وأدلس وأتذوق األشياء ىف وقت واحد أثناء األداء حتت ادلاء 108
 0٫128 0٫000 0٫716 3٫000 0٫120- 0٫076 0٫841 3٫100. أدرك الصوت ادلستمر أفضل من الصوت ادلتقطع أثناء األداء حتت ادلاء 109
 0٫180 0٫507 0٫638 2٫450 0٫511 0٫958 1٫034 2٫575. لو كان اإلحساس حبواسى جيد لتحسن إدراكى لوضع جسمى أثناء األداء حتت ادلاء 110
 0٫421 0٫991 1٫084 1٫950 0٫733 0٫972 1٫120 1٫975. أشعر أبنٍت غَت مستعد نفسياً إلظهار أفضل ماعندي من قدرات أثناء األداء حتت ادلاء 111
سهولة هتيئة وإعداد نفسي لكي أكون يف أحسن حاليت قبل إشًتاكي يف الغوصة ولكنو يقل أثناء األداء حتت  112

.  ادلاء
2٫875 0٫722 -0٫663 0٫219 3٫075 0٫764 0٫233 0٫110 

 0٫493 0٫599 1٫143 2٫025 0٫714 0٫343 1٫174 2٫175. أشعر أبنٍت غَت مستعد ذىنياً لألداء حتت ادلاء 113
 0٫113- 0٫869 0٫693 3٫075 0٫174- 0٫343 0٫802 3٫150. أستطيع أن أميز بُت الصوت ادلستمر وادلتقطع أثناء األداء حتت ادلاء 114
 0٫445 0٫752 0٫932 2٫450 0٫314 0٫640 0٫812 2٫825. أشعر أبنٍت أستطيع أن أرى بوضوح عند الغوص ىف محام السباحة عن ادلياه ادلفتوحة 115
 0٫229 0٫958 0٫735 2٫350 0٫354 1٫295 0٫714 2٫450.   عندما يزداد زمن الغوصة أشعر بفقدان تركيزي تدرجيياً أثناء األداء حتت ادلاء 116
 0٫187 0٫932 0٫847 2٫500 0٫561 0٫700 0٫891 2٫775. شدة الصوت أقل من ادلعتاد أثناء األداء حتت ادلاء 117
 0٫031- 0٫741- 0٫669 2٫750 0٫291 0٫154 0٫916 2٫925. شكل الصورة أثناء األداء حتت ادلاء غَت مكتمل مثلما أراىا فوق سطح ادلاء 118
 0٫121 0٫130- 0٫764 3٫075 0٫136 0٫360 0٫939 3٫200. يوجد تضاد يف ألوان ادلاء أثناء األداء حتت ادلاء 119
 0٫000 0٫516 0٫679 3٫000 0٫110 0٫189 0٫810 2٫900. يوجد تضخيم يف حجم الصورة أكثر من الطبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 120
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 0٫124- 0٫371 0٫714 3٫050 0٫267 0٫189 0٫810 2٫900. حركة الصورة أثناء األداء حتت ادلاء أكثر بطأً من فوق سطح ادلاء 121
 0٫226 0٫179 0٫777 2٫900 0٫186- 0٫387- 0٫757 2٫800. الصورة أثناء األداء حتت ادلاء غَت منتظمة والميكن التحكم فيها  122
 0٫014- 0٫588- 0٫757 3٫125 0٫123- 0٫568- 0٫622 2٫850. أدرك حجم األجسام واألشكال فوق سطح ادلاء أكثر من إدراكى ذلا أثناء األداء حتت ادلاء 123
 0٫225 0٫476- 0٫747 2٫825 0٫139- 0٫320- 0٫997 3٫075. أعتقد أن فًتة إستمرار اإلحساس ببعض من حواسى تكاد تكون منعدمة أثناء األداء حتت ادلاء 124
 0٫046 0٫503- 0٫619 2٫775 0٫189 0٫230 0٫790 2٫875. عندما أرى أمامي أثناء األداء حتت ادلاء أجد صعوبة ىف أن أدلح ما جبانيب مثلما حيدث فوق سطح ادلاء  125
 0٫194 0٫652- 0٫671 3٫100 0٫119 0٫659- 0٫767 2٫775. صعوبة رؤية الصورة يف حجمها الطبيعي أثناء األداء حتت ادلاء 126
 0٫102 0٫301 0٫767 3٫225 0٫033- 0٫084- 0٫898 3٫250. شدة الصوت أكثر من ادلعتاد أثناء األداء حتت ادلاء 127
 0٫067 0٫753 0٫723 2٫800 0٫160- 0٫620 0٫843 2٫825. أشعر أن الصوت أسرع من ادلعتاد أثناء األداء حتت ادلاء 128
 0٫211 0٫000 0٫751 3٫000 0٫103- 0٫420 0٫810 3٫100. أمسع الصوت متقطع أثناء األداء حتت ادلاء 129
 0٫250 0٫427- 0٫782 3٫050 0٫202 0٫117 0٫904 3٫050. أستطيع أن أمسع صوت دقات قليب أكثر من أي صوت أثناء األداء حتت ادلاء 130
 0٫084 0٫268 0٫919 2٫775 0٫006 0٫079 0٫888 3٫075. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من أسفل إىل أعلى أثناء األداء حتت ادلاء 131
 0٫292 0٫270- 0٫800 2٫975 0٫067- 0٫052- 0٫790 3٫200. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من أعلى إىل أسفل أثناء األداء حتت ادلاء 132
 0٫009 0٫357 0٫757 2٫800 0٫380- 0٫509- 0٫777 2٫900 .سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من اليمُت إىل اليسار أثناء األداء حتت ادلاء 133
 0٫150 0٫110- 0٫831 2٫775 0٫026- 0٫152 0٫888 2٫925 .أشعر أن الصوت مسموع من إجتاىات خمتلفة أثناء األداء حتت ادلاء 134
 0٫093- 0٫236- 0٫930 2٫825 0٫176- 0٫534- 0٫729 3٫075 .أشعر أن الصوت أبطأ من ادلعتاد أثناء األداء حتت ادلاء 135
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫229 0٫423- 1٫025 3٫775 0٫382- 0٫037 1٫017 3٫700 .تبدو الصورة فوق سطح ادلاء أكثر وضوحاً من حتت ادلاء 136
 0٫331 0٫315- 0٫902 3٫425 0٫228- 0٫208- 0٫948 3٫350.  احلركو حتت ادلاء غَت متوافقة 137
 0٫127 0٫559- 0٫816 3٫275 0٫355- 0٫422- 0٫939 3٫200. احلركو حتت حمدودة 138
 0٫317 0٫514- 0٫863 3٫350 0٫139- 0٫519- 1٫034 3٫425.  احلركة حتت ادلاء أبطئ من فوق سطح ادلاء 139
 0٫293 0٫961- 0٫757 3٫125 0٫114 0٫130- 0٫764 3٫075. احلركة حتت ادلاء غَت متوازنو 140
 0٫052- 0٫250 0٫822 3٫300 0٫008- 0٫052 1٫025 2٫975. احلركو متوترة بعض الشئ أثناء األداء حتت ادلاء 141
 0٫326 0٫004 0٫837 3٫375 0٫211- 0٫813- 0٫939 3٫200. أشعر أن إستمرار األحساس حبواسى تكون ضعيفة أثناء األداء حتت ادلاء 142
 0٫131 0٫462- 0٫900 3٫400 0٫356- 0٫366- 1٫129 3٫425. عندما أغوص حتت ادلاء أشعر أنٍت ال أريد التفكَت يف أي شئ مطلقاً  143
 0٫528 0٫365- 1٫090 3٫875 0٫481- 0٫357- 1٫090 3٫700. أستطيع حساب جداول الغوص فوق سطح ادلاء بدقة أكثر من حساهبا أثناء األداء حتت ادلاء 144
 0٫000 0٫335- 0٫784 3٫000 0٫099- 1٫029- 0٫686 2٫700. حركيت حتت ادلاء أفضل من حركيت فوق سطح ادلاء 145
 0٫200- 0٫039- 0٫733 3٫025 0٫136- 0٫189- 0٫843 2٫825. أريد أن أمسع أصوات أثناء األداء حتت ادلاء مثلما أمسعها فوق سطح ادلاء 146
 0٫237 0٫298 0٫816 3٫000 0٫051- 0٫612- 0٫928 3٫100. سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من اليسار إىل اليمُت أثناء األداء حتت ادلاء 147
أشعر ابلقلق عند حدوث موقف خطَت أثناء األداء حتت ادلاء وال تسعفٍت سرعة حركيت للهروب من ىذا  148

.    ادلوقف
2٫550 0٫677 0٫331 0٫534 2٫850 0٫921 0٫105 0٫341 

 0٫110- 0٫563 0٫632 3٫100 0٫033 0٫208 0٫955 2٫900. أشعر أبن األدوات واألجهزة اليت أمحلها تقيد حركيت أثناء األداء حتت ادلاء 149
 0٫211 0٫064- 0٫938 3٫125 0٫129 0٫404- 0٫858 3٫075. أشعر أبن بدلة و زعانف الغوص واألجهزة الىت ارتديها دتنع إستمتاعي حبواسى أثناء األداء حتت ادلاء 150
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 
 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫135- 0٫302 0٫749 3٫050 0٫178 0٫234- 0٫985 2٫950. أشعر بثقل يف حركيت أثناء األداء حتت ادلاء 151
 0٫045- 0٫339- 0٫812 3٫175 0٫054 0٫753- 0٫790 2٫875. صعوبة إدراك ادلكان بشكل جيد لرؤييت احملدودة أثناء األداء حتت ادلاء 152
 0٫163 0٫156 1٫012 3٫000 0٫576 0٫775 0٫930 2٫575. أحس ابلضغط على رأسى وصدرى أكثر من أجزاء جسمى األخرى أثناء األداء حتت ادلاء 153
 0٫012 0٫184 0٫957 3٫175 0٫433- 0٫895- 1٫095 3٫075. لو كان اإلحساس حبواسى جيد لتحسن إدراكى لوضع األجسام احمليطو ىب حتت ادلاء 154
 0٫068 0٫623 0٫769 2٫850 0٫291 1٫366 0٫997 2٫675. صعوبة إدراكى للتغَتات ىف الزمن حتت ادلاء مثلما أدركو فوق سطح ادلاء 155
 0٫094- 0٫760- 0٫767 3٫025 0٫347 0٫417- 0٫671 2٫900.    يداخلٌت شعور ابإلحساس ابلربودة فوق سطح ادلاء أكثر من إحساسى ذلا حتت ادلاء 156
 0٫170- 0٫246- 0٫735 3٫150 0٫294- 0٫581- 0٫677 3٫050. أدرك وضع جسم زميلى أكثر من إدراكى لوضع جسمى أثناء األداء حتت ادلاء 157
اإلنتباه إىل بعض دما حييط ىب حتت ادلاء نظراً لعدم وجود أصوات قوية مثلما حيدث ىف الوسط اذلوائى صعوبة  158

. فوق سطح ادلاء
2٫750 0٫980 1٫224 0٫579 2٫825 0٫843 0٫620 0٫194 

 0٫193- 0٫228- 0٫744 2٫900 0٫158 0٫443 0٫697 3٫025. اإلحساس إبتزان حركاتى فوق سطح ادلاء أكثر من اإلحساس هبذا اإلتزان أثناء األداء حتت ادلاء 159
 0٫281 0٫960 0٫877 2٫500 0٫581 0٫932 0٫986 2٫725. أشعر ابلضيق عندما يكون إدراكي ضعيف ابألشياء أثناء األداء حتت ادلاء 160
 0٫220 0٫575 1٫073 1٫975 0٫824 0٫938 1٫197 2٫050. ينتابٌت اإلحساس ابلنوم أثناء األداء حتت ادلاء 161
 0٫239 0٫612- 0٫797 2٫675 0٫100 0٫143 1٫047 2٫675 .أشعر أبن دقات قليب تصل إىل رقبيت دون أن أعمل عمالً شاقاً أثناء األداء حتت ادلاء 162
 0٫530 0٫841 1٫154 2٫000 0٫749 1٫116 1٫132 2٫000 . أشعر بضيق يف التنفس أثناء األداء حتت ادلاء 163
 0٫295 0٫678 1٫103 2٫250 0٫675 0٫757 1٫163 2٫325 .صعوبة اإلحساس بثقل األجهزه واألدوات أثناء األداء حتت ادلاء 164
 0٫278 0٫674 0٫987 2٫000 0٫706 1٫100 1٫120 2٫025 .تدور يف ذىٍت أفكار غَت ىامة تسبب يل الضيق أثناء األداء حتت ادلاء 165
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 

 

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 
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 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫317 0٫279- 0٫891 4٫025 0٫691- 0٫921- 0٫999 3٫975. أدرك مدى التقارب بُت األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 166
 0٫427 0٫292 0٫882 2٫200 0٫752 0٫673 0٫992 2٫300. أشعر أبنٍت غريب ىف البيئة التحت مائية 167
 0٫588 0٫503 1٫049 2٫225 0٫534 0٫698 1٫235 2٫250 .أستمتع حباسة التذوق فوق سطح ادلاء وأجد صعوبة ىف اإلستمتاع هبا أثناء األداء حتت ادلاء 168
 0٫446 0٫437- 0٫930 3٫825 0٫267- 0٫781- 1٫095 3٫675 .سبق يل أن حددت إجتاه الصوت الذي يكون من خارج اجلسم إىل داخل اجلسم أثناء األداء حتت ادلاء 169
 0٫452 0٫653 1٫022 2٫325 0٫133- 0٫917 1٫166 2٫150. أشعر ابلتعب أثناء األداء حتت ادلاء 170
 0٫333 0٫407 0٫891 2٫025 0٫654 1٫069 1٫106 2٫175. أشعر ابلتوتر أثناء األداء حتت ادلاء 171
 0٫522 0٫517 0٫921 2٫150 0٫701 1٫089 0٫905 2٫000. أشعر ابإلهناك أثناء األداء حتت ادلاء 172
أشعر ابدلتعة حتت ادلاء ولكن أستطيع أن أشعر ابدلتعة أفضل لو كانت حواسى تقوم بوظائفها بشكل طبيعى مثلما حيدث  173

.   فوق سطح ادلاء
2٫200 1٫017 0٫498 0٫680 2٫400 1٫104 0٫447 0٫588 

أستطيع دلس األشياء واإلحساس هبا بشكل طبيعى فوق سطح ادلاء وأجد صعوبة ىف دلسها واإلحساس هبا أثناء األداء  174
. حتت ادلاء

2٫150 0٫892 0٫147 0٫664 2٫300 1٫042 0٫637 0٫336 

 0٫436 0٫420 0٫810 2٫100 0٫557 0٫002 0٫769 2٫350. صعوبة اإلنتباه إىل معظم ما حييط ىب حتت ادلاء نظراً لعدم وجود حركات سريعة مثلما حيدث ىف الوسط اذلوائى 175
 0٫504 0٫297 0٫902 2٫175 0٫537 0٫538 1٫131 2٫275. ينتابٌت إحساس أبنو يوجد فارق ما بُت حركىت حتت ادلاء وفوق سطح ادلاء 176
 0٫514 0٫655 1٫012 2٫275 0٫649 0٫828 1٫141 2٫075. كثرة غوصاتى حتت ادلاء جعلتٌت غَت معتمد على حواسى كثَتاً  177
 0٫358 0٫882 1٫026 2٫150 0٫431 0٫436 0٫905 2٫000. اإلحساس حباسة البصر تكاد تكون ضعيفة أثناء األداء حتت ادلاء 178
 0٫609 0٫507 0٫992 2٫300 0٫590 0٫450 1٫022 2٫075. اإلحساس حباسة السمع تكاد تكون غَت فعالة أثناء األداء حتت ادلاء 179
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 

( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين
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اإلحنراف 
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اإلتساق 
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( 2س)

اإلحنراف 
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 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫434 0٫629 1٫061 2٫275 0٫645 0٫729 1٫075 2٫150. اإلحساس حباسة التذوق تكاد تكون منعدمة أثناء األداء حتت ادلاء 180
 0٫190 1٫129 0٫858 2٫075 0٫644 0٫837 0٫980 2٫250. اإلحساس حباسة اللمس تكاد تكون منعدمة أثناء األداء حتت ادلاء 181
 0٫374 0٫708 1٫095 2٫075 0٫688 0٫811 1٫012 2٫275. اإلحساس حباسة اللمس تكاد تكون ضعيفة أثناء األداء حتت ادلاء 182
 0٫486 0٫740 1٫090 2٫125 0٫764 0٫717 1٫240 2٫275. اإلحساس حباسة الشم تكاد تكون منعدمة أثناء األداء حتت ادلاء 183
 0٫151- 0٫041- 1٫036 2٫950 0٫398 0٫400- 1٫244 3٫200. أستطيع شم الروائح بشكل طبيعى وأستمتع هبا فوق سطح ادلاء وأجد صعوبة ىف مشها أثناء األداء حتت ادلاء 184
 0٫056 0٫403- 0٫985 2٫950 0٫140 0٫493- 1٫083 3٫175. عندما أغوص فإنٌت أعتمد أفضل على إحساسى ابدلتعة الىت أشعر هبا أكثر من إعتمادى على حواسى 185
 0٫004- 0٫472 0٫911 2٫875 0٫040 0٫270- 0٫800 2٫975. حماوالتى متكررة لتكييف حواسى مع الوسط ادلائى احمليط أثناء األداء حتت ادلاء ولكنٌت أجد صعوبة ىف ذلك 186
 0٫191 0٫234 1٫012 3٫500 0٫185 0٫096- 0٫991 3٫125. أدرك الفرق بُت سطح ادلاء والقاع أثناء األداء حتت ادلاء 187
 0٫448 0٫403 0٫985 2٫050 0٫080 0٫771 1٫144 2٫150. عندما يزداد زمن القاع حتت ادلاء أجد أن حواسى غَت فعالة 188
 0٫406 0٫327 0٫938 2٫125 0٫851 0٫823 1٫192 2٫250.  عندما أغوص ىف ادلاء ادلظلم أجد أن حواسى ال تقوم بوظائفها 189
 0٫618 0٫468 1٫012 2٫000 0٫681 0٫574 1٫025 2٫225. عندما يزداد زمن القاع أجد أن حاسة البصر تكاد تكون غَت قوية 190
 0٫393 0٫468 1٫075 2٫150 0٫696 0٫699 1٫285 2٫300. عندما يزداد زمن القاع أجد أن حاسة الشم تكاد تكون منعدمة 191
 0٫601 0٫607 1٫122 2٫150 0٫651 0٫607 1٫251 2٫350 .عندما يزداد زمن القاع أجد أن حاسة التذوق تكاد تكون منعدمة 192
 0٫682 0٫263 0٫959 2٫050 0٫791 0٫653 1٫083 2٫175 .عندما يزداد زمن القاع أجد أن حاسة السمع تكاد تكون منعدمة 193
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( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين
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 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫507 0٫578 0٫973 1٫975 0٫668 0٫798 1٫103 2٫250 .عندما يزداد زمن القاع أجد أن حاسة اللمس تكاد تكون منعدمة 194
 0٫524 0٫451 0٫863 2٫150 0٫561 1٫141 0٫999 2٫225 .بعد الصعود إىل سطح ادلاء مباشرة أشعر ابإلهناك 195
 0٫492 0٫632 1٫240 2٫275 0٫615 1٫016 1٫185 2٫075. صعوبة اإلحساس حباسة الشم أثناء معادلة الضغط حتت ادلاء 196
 0٫697 0٫417 1٫009 2٫175 0٫517 0٫871 1٫114 2٫200. صعوبة اإلحساس حباسة السمع أثناء معادلة الضغط حتت ادلاء 197
 0٫343 0٫596 0٫999 2٫025 0٫576 0٫502 1٫022 2٫325 .درجة اإلحساس ابلتعب حتت ادلاء أقوى من درجتة لوكنت فوق سطح ادلاء 198
 0٫175 0٫289 0٫871 2٫100 0٫578 0٫722 1٫059 2٫175 .ضغط ادلاء يفقدىن اإلحساس الطبيعى حبواسى 199
 0٫220 0٫953 1٫090 2٫200 0٫498 0٫795 0٫852 2٫125. البيئة التحت مائية تقيد توقعى لسماع األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 200
 0٫161 0٫350- 1٫031 2٫750 0٫117- 0٫612- 0٫928 3٫100. أمسع أصوات كثَتة فوق سطح ادلاء وال أمسعها أثناء األداء حتت ادلاء 201
 0٫117 0٫817 0٫744 2٫600 0٫428 0٫686 0٫822 2٫800. صعوبة اإلحساس ابإلصابة حتت ادلاء 202
 0٫075 0٫566 0٫845 2٫450 0٫575 0٫654 0٫966 2٫700. أحس ابلعزلة حتت ادلاء عن فوق سطح ادلاء  203
 0٫366 0٫522 1٫011 2٫050 0٫709 0٫895 1٫176 2٫000. أشعر ابلتوتر نتيجة عدم التفاعل مع الزمالء بدرجة كبَتة حتت ادلاء مثلما حيدث فوق ادلاء 204
 0٫287 0٫690 1٫219 2٫275 0٫342 0٫697 1٫215 2٫400.   أجد صعوبة ىف سرعة التفاىم مع الزمالء أثناء األداء حتت ادلاء 205
 0٫576 0٫760- 1٫238 3٫825 0٫476- 0٫470- 1٫373 3٫600. سرعة التفاىم مع اآلخرين فوق سطح ادلاء أفضل من حتت ادلاء 206
 0٫355 0٫407- 0٫714 3٫550 0٫336- 0٫549- 0٫997 3٫325. أحتكم ىف حركاتى ببطء أثناء األداء حتت ادلاء 207
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 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫335 0٫880- 0٫980 3٫250 0٫014- 0٫300- 1٫172 2٫900. البيئة التحت مائية تقيد توقعى لرؤية األشياء 208
 0٫355 0٫440 1٫235 2٫250 0٫585 0٫077 1٫197 2٫450. صعوبة اإلحساس بتحرك جسمى وإنتقالو مييناً أثناء األداء حتت ادلاء 209
 0٫260 0٫146 0٫853 3٫300 0٫153 0٫316- 1٫154 3٫000. تبدو الصورة أثناء األداء حتت ادلاء كما لو كانت منكسرة أو مائلة 210
 0٫522 0٫226 1٫176 2٫275 0٫765 0٫401 1٫371 2٫375. صعوبة اإلحساس بتحرك جسمى وإنتقالو أعلى أثناء األداء حتت ادلاء 211
 0٫517 0٫269 1٫126 2٫250 0٫513 0٫281 1٫122 2٫350. صعوبة اإلحساس بتحرك جسمى وإنتقالو أسفل أثناء األداء حتت ادلاء 212
 0٫155 0٫673- 0٫831 2٫775 0٫472 0٫165 0٫777 3٫100. ينتابٌت عدم اليقظو أثناء األداء حتت ادلاء 213
 0٫130 0٫777- 0٫948 3٫350 0٫165 0٫208- 0٫955 3٫100. ينتابٌت إحساس ابلدوخو بعد إنتهاء األداء حتت ادلاء والصعود على السطح 214
 0٫437 0٫066- 1٫060 2٫450 0٫023 0٫480 1٫147 2٫625. أدرك التشابو بُت األصوات أثناء األداء حتت ادلاء 215
 0٫465 0٫365 1٫294 2٫375 0٫711 0٫445 1٫113 2٫125صعوبة اإلحساس بتحرك جسمى وإنتقالو خلفاً أثناء األداء حتت ادلاء  216
 0٫391 0٫385 0٫693 2٫075 0٫494 0٫780 1٫083 2٫175. صعوبة اإلحساس بتحرك جسمى وإنتقالو يساراً أثناء األداء حتت ادلاء 217
 0٫353 0٫911 1٫084 2٫050 0٫690 0٫940 1٫051 2٫150. ينتابٌت عدم اإلحساس بتوازن رأسى أثناء األداء حتت ادلاء 218
 0٫389 0٫645 1٫031 2٫250 0٫550 0٫745 1٫071 2٫325. ينتابٌت عدم اإلحساس بقوة اجلاذبية األرضية أثناء األداء حتت ادلاء 219
 0٫333 0٫801 1٫051 2٫150 0٫506 1٫142 0٫966 2٫300.  أفتقد إىل اإلحساس بوضع الوقوف على القدمُت أثناء األداء حتت ادلاء 220
 0٫219 0٫574 1٫009 2٫175 0٫331 0٫800 0٫861 2٫225. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الوجو أثناء األداء حتت ادلاء 221
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( 40=ن )                                                                                                                                                                                      

 
 

( 17)جدول رقم  (تابع)
 معامل صدق االتساق الداخمي وثبات عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين

التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫333 0٫990 0٫984 2٫175 0٫543 0٫728 0٫843 2٫175. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الرقبو أثناء األداء حتت ادلاء 222
 0٫302 0٫741 0٫985 2٫050 0٫659 0٫821 1٫066 2٫300. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الفك أثناء األداء حتت ادلاء 223
 0٫464 0٫350 1٫022 2٫325 0٫590 0٫767 1٫051 2٫350. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الكتف أثناء األداء حتت ادلاء 224
 0٫415 0٫281 1٫075 2٫350 0٫477 1٫175 1٫025 2٫225. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الصدر أثناء األداء حتت ادلاء 225
 0٫450 0٫866 1٫165 2٫225 0٫752 0٫482 1٫090 2٫300. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الذرعان أثناء األداء حتت ادلاء 226
 0٫343 0٫817 0٫999 2٫225 0٫533 1٫160 1٫103 2٫250. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت البطن أثناء األداء حتت ادلاء 227
 0٫266 0٫535 1٫095 2٫325 0٫522 0٫715 0٫978 2٫375. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الظهر أثناء األداء حتت ادلاء 228
 0٫236 0٫736 0٫992 2٫200 0٫576 0٫937 1٫141 2٫075. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت اجلذع أثناء األداء حتت ادلاء 229
 0٫324 0٫601 1٫219 2٫275 0٫624 0٫705 1٫056 2٫250. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الفخذ أثناء األداء حتت ادلاء 230
 0٫542 0٫736 1٫210 2٫350 0٫736 0٫727 1٫192 2٫250. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت الساق أثناء األداء حتت ادلاء 231
 0٫507 0٫261 1٫181 2٫300 0٫700 0٫663 1٫339 2٫475. صعوبة دتييز اإلحساس بتوتر عضالت القدم أثناء األداء حتت ادلاء 232
 0٫444 0٫453 1٫217 2٫425 0٫636 0٫490 1٫174 2٫425. الصورة أثناء األداء حتت ادلاء ىف ادلياه ادلفتوحة حمدوده وغَت واضحو 233
 0٫233 0٫643 1٫174 2٫175 0٫570 1٫177 1٫136 2٫125. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للوجو أثناء األداء حتت ادلاء 234
 0٫248 0٫645 1٫210 2٫350 0٫601 0٫949 1٫188 2٫150. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للرقبو أثناء األداء حتت ادلاء 235



 50 
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التطبيق الثاىن  التطبيق األول العبارات م 

ادلتوسط 
( 1س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 1ع)

 اإللتواء
±(1) 

صدق 
اإلتساق 

 (ر)الداخلى 

ادلتوسط 
( 2س)

اإلحنراف 
ادلعيارى 

( 2ع)

 

 اإللتواء
±(2) 

معامل الثبات 
 (ر)

 0٫275 0٫755 1٫080 2٫250 0٫548 1٫019 1٫166 2٫150. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للفك أثناء األداء حتت ادلاء 236
 0٫212 0٫618 1٫202 2٫200 0٫775 1٫010 1٫329 2٫225. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للكتف أثناء األداء حتت ادلاء 237
 0٫176 0٫813 0٫911 2٫125 0٫672 1٫347 1٫239 2٫050. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للصدر أثناء األداء حتت ادلاء 238
 0٫370 0٫549 1٫047 2٫075 0٫745 0٫679 1٫314 2٫375. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للذرعان أثناء األداء حتت ادلاء 239
 0٫340 0٫510 0٫852 1٫875 0٫716 0٫627 1٫236 2٫400. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للبطن أثناء األداء حتت ادلاء 240
 0٫406 0٫724 1٫025 2٫225 0٫502 0٫940 1٫229 2٫225. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للظهر أثناء األداء حتت ادلاء 241
 0٫346 0٫344 1٫017 2٫200 0٫518 0٫972 1٫047 2٫075. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للجذع أثناء األداء حتت ادلاء 242
 0٫555 0٫301 0٫747 1٫825 0٫690 0٫938 1٫197 2٫050. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للفخذ أثناء األداء حتت ادلاء 243
 0٫507 0٫722 0٫981 1٫900 0٫540 1٫202 1٫158 2٫125. صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للساق أثناء األداء حتت ادلاء 244
 0٫481 1٫501 0٫966 1٫800 0٫580 0٫908 1٫136 2٫200 .صعوبة الوعى ابإلحساس احلركى للقدم أثناء األداء حتت ادلاء 245
 0٫351 0٫829 0٫892 2٫150 0٫747 0٫422 0٫944 2٫075. تبدو الصورة من خالل قناع الوجو أثناء األداء حتت ادلاء ثالثية األبعاد 246
 0٫475 0٫635- 1٫217 3٫825 0٫679- 0٫630- 0٫959 3٫950. أستطيع أن أرى التشابو بُت األشياء أثناء األداء حتت ادلاء 247

 0٫661 0٫681 93٫719 646٫825 ــــــ 0٫667 92٫047 652٫400الدرجة الكلية إلجاابت عينة الدراسة اإلستطالعية على ادلقياس 
 0٫920 0٫632 20٫978 104٫749 ــــــ 0٫620 19٫611 105٫651اجملموع الكلى إلجاابت عينة الدراسة اإلستطالعية على كل عبارة من عبارات ادلقياس 
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، في ضوء المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء و بعد إجراء  (17)ويتضح من الجدول رقم          
المعامالت العممية من صدق اإلتساق الداخمى وثبات عبارات المقياس تمثل بعد الحرمان الحسى لمغواصين 

 ، حيث بمغ عدد العبارات 0٫05، 0٫01وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  
عبارة مظممة وبمغ عدد العبارات التى ليا معامل إرتباط  (116)التى ليا معامالت إرتباط غير دال إحصائيًا 

( 0٫05)عبارة مظممة ، عممًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى  (131)دال إحصائيًا 
. ( درجة 40)عند درجة حرية  (0٫358)تساوي  (0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي 

 

وبذلك إستقرت مبدئيًا قائمة عبارات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين بعد إجراءات المعامالت          
ستبعاد  (131)العممية من صدق اإلتساق الداخمى وثبات العبارت عمى عدد  عبارة دالة إحصائيًا بعد حذف وا 

عبارة لممقياس فى صورتو  (247) من أصل 0٫05غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ( عبارة116) 
. (بيرسون )األولية بإستخدام معامل اإلرتباط 

 

 Factor Validity: الصدق العاممى - 6/13/5
 

قام الباحث بإجراء التحميل العاممى بيدف دراسة عبارات المقياس بعد اإلستقرار المبدئى عمى          
عبارة   طبقًا لما أنتيت إليو المعامالت العممية من صدق إتساق داخمى وثبات العبارات سابق البيان  (131)

( أبعاد)بقصد إرجاعيا إلى أىم العوامل التى أثرت فييا ، باإلضافة إلى البحث عن عوامل  (17)بالجدول رقم 
بطريقة عممية إحصائية تشكل أىم العبارات التى تجمعيا صفة رئيسية واحدة والمقترنو بالظاىرة موضوع 

، و كذلك إستخالص أقل عدد ممكن من العوامل  (الحرمان الحسى لمغواصين)الدراسة الممثمة فى البعد العام 
والعبارات التى تعبر عن أكبر قدر من التباين بين العبارات األخرى بالمقياس ولذلك قام الباحث  (األبعاد)

بإستخدام التحميل المتعامد بطريقة ( لمقياس الحرمان الحسى لمغواصين)عبارة  (131)بالتحميل العاممى لعدد 
(varimax)  لكايزرKaiser ممارس من الممارسين لرياضة  (40) بإستخدام درجات عينة إستطالعية قواميا

الغوص ، حيث قام الباحث بترتيب العبارات طبقًا ألرقميا األصمية بعد حذف العبارات غير دالة إحصائيًا 
والخاص بعرض البيانات  (11مرفق  )(18جدول رقم )عبارة ، عمى النحو المبين من  (116)البالغ عددىا 

مرفق  )(19جدول رقم )اإلحصائية لمعوامل قبل وبعد التدوير المتعامد لمقياس الحرمان الحسى لمغواصين و
 ( varimaxبطريقة )و الخاص بعرض نتائج تشبعات العبارات عمى العوامل قبل التدوير المتعامد  (12

والخاص بعرض نتائج تشبعات العبارات عمى العوامل   (13مرفق  )(20جدول رقم )و ( Kaiser)لكايزر 
(. Kaiser)لكايزر  (varimax)المقبولة لمتفسير بعد التدوير المتعامد بطريقة 

 

و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية لمعوامل قبل  (11مرفق  )(18)ويتضح من الجدولين رقما          
، و الخاص بنتائج  (12مرفق  )(19)، و جدول رقم  (الحرمان الحسى)وبعد التدوير المتعامد لمقياس 

، حيث بمغ  ( Kaiser) لكايزر  (varimax) (بطريقة)تشبعات العبارات عمى العوامل قبل التدوير المتعامد 
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عبارة ، وبمغ عدد العوامل المقبولة مبدئيًا ولكنيا غير قابمة  (131) عامل يتشبع عمييا  (21)عدد العوامل 
 (٪44٫205)وذلك ألن نسبة التباين العاممى قبل التدوير المتعامد بمغت  (العامل األول)لمتفسير عامل واحد 
( العامل األول)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)وىى نسبة أكبر من 

عبارات  (9)عبارة دالة إحصائيًا و  (122) من حجم المصفوفة العاممية ويتشبع عميو  (٪44٫205)يفسر
غير دالة إحصائيًا وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات فى صورتيا المبدئية التى قام الباحث 

 ( .0٫50±  )بتحديدىا تساوى 
 

و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية لمعوامل قبل  (11مرفق  )(18)ويتضح من الجدولين رقما          
، و الخاص  (13مرفق  )(20)، و جدول رقم  (الحرمان الحسى لمغواصين)وبعد التدوير المتعامد لمقياس 

لكايزر  (varimax) (بطريقة)بنتائج تشبعات العبارات عمى العوامل المقبولة لمتفسير بعد التدوير المتعامد 
(Kaiser )  عبارة وبمغ عدد العوامل المقبولة  (131)عوامل يتشبع عمييا  (21)، حيث بمغ عدد العوامل

وىى  (٪11٫228)المقبول لمتفسير وذلك ألن نسبة التباين العاممى بمغت  (العامل األول)لمتفسير عامالن ، 
 (٪11٫228)يفسر ( العامل األول)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)نسبة أكبر من 

( 11)من حجم المصفوفة العاممية وبمغ حجم التشبعات فى صورتيا النيائية المستقرة عمى العامل األول 
المقبول لمتفسير وذلك ألن نسبة التباين العاممى بمغت  (العامل الثانى)عبارة مظممة دالة إحصائيًا و 

( العامل الثانى)من حجم تباين المصفوفة العاممية ، عممًا بأن  (٪10)وىى نسبة أكبر من  (11٫042٪)
من حجم المصفوفة العاممية وبمغ حجم التشبعات فى صورتيا المستقرة النيائية عمى  (٪22٫270)يفسر 

عبارة مظممة دالة إحصائيًا و فقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام  (17)العامل الثانى 
، وبذلك حققا العامالن أكثر من ثالث تشبعات وفقًا لمحك جيمفورد  (0٫50± )الباحث بتحديدىا تساوى 

لتشبعيا عمى أكثر من عامل و إستبعاد باقى العوامل  (240)لقبول ىذه العوامل وتم إستبعاد العبارة رقم 
من  (٪10)بدءًا من العامل الثالث وحتى العامل الواحد و العشرون وذلك ألن نسبة التباين العاممى أقل من 

، وتشير قيم الشيوع  (18)حجم تباين المصفوفة العاممية عمى النحو الموضح من الجدول رقم 
لمعبارات فى المصفوفة العاممية بإعتبارىا معامل ثبات لمعبارة حيث أن قيم الشيوع قبل التدوير  (اإلشتراكيات)

ن كانت ىناك فروق راجعة لمتقريب عمى النحو الموضح  تساوى قيم الشيوع بعد التدوير المتعامد ، حتى وا 
(.  13مرفق  )(20)،  (12مرفق  )(19)من الجدولين رقم 

 

الحرمان  )وبناءًا عمى ما تقدم ، فقد تم التوصل إلى قائمة عبارات المقياس ثنائية البعد تمثل البعد العام          
ستبعاد  (5مرفق )عبارة  (28)بعد أن إستقرت فى صورتيا النيائية عمى  (الحسى لمغواصين ، بعد حذف وا 

عبارة بناءًا عمى إجراءات التحميل العاممى  حيث قام الباحث بإدراج العامل األول ضمن بعد  (103)
دراج العامل الثانى ضمن  (سمعى/الحرمان الحس بصرى ) بما يعبر عن العبارات المتشبعة عمى ىذا العامل وا 

بما يعبر عن العبارات المتشبعة عمى ىذا العامل ، عمى النحو المبين من   (الحرمان الحس حركى )بعد 
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الحرمان الحس )والخاص بقيم تشبعات العبارات عمى العامل األول  (14مرفق  ) (21)جدول رقم 
والخاص بقيم تشبعات العبارات عمى العامل الثانى  (15مرفق  ) (22)، وجدول رقم  (سمعى/بصرى 

. (الحرمان الحس حركى )
 

 :الدراسة األساسية -  6/14
 

م وحتى يوم 22/4/2019قام الباحث بإجراء الدراسة األساسية في الفترة من يوم األثنين الموافق          
ممارس من الممارسين لرياضة الغوص ، بيدف  (38)م عمى عينة قواميا 25/12/2019األربعاء الموافق 

فى  (ثنائى البعد)ومقياس الحرمان الحسى لمغواصين  (ثنائى البعد)تطبيق مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين 
صورتيما المستقرة النيائية بعد تقنين العبارات والتعرف عمى مدى مناسبتيما لطبيعة غواصى عينة الدراسة 

. األساسية
 

 :  مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/14/1     
 

( 25)عبارة ثنائية البعد ، وتتضمن عدد  (25)تتكون القائمة من  : الوصف (التقدير الكيفى)- 6/14/1/1
.  عبارة فى إتجاه البعد ، بيدف قياس مستوى اإلدراك الحسى لمغواصين

 

ىو قدرة  (اإلدراك البصرى  )  :(سمعى/اإلدراك الحس بصرى )البعد األول  (التقدير الكيفى)- 6/14/1/1/1
الفرد عمى الرؤية وتحديد مسافات المرئيات و نقل التنبييات البصرية إلى إشارات عصبية يستطيع الفرد 

ىو ( اإلدراك السمعى)، بينما  (247 : 18). بواسطتيا أن يدرك ماذا يرى و ما ىو شعوره بيذه الرؤية 
  (647 : 14). القدرة عمى تحديد مكان الصوت

درجة وأقل  (70)تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (التقدير الكمى لمبعد األول)         
. درجة (14)درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص 

 

ىو القدرة عمى إدراك الوضع والجيد  : (اإلدراك الحس حركى)البعد الثانى  (التقدير الكيفى)- 6/14/1/1/2
حركى ىى المسئولة عن تغيير – وحركة أجزاء الجسم كمو أثناء العمل العضمى ومستقبالت اإلدراك الحس 

تجاىاتو (   119 : 18). وتشكيل وتكيف وضع الجسم وا 
درجة وأقل  (55)تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (التقدير الكمى لمبعد الثانى)         

. درجة (11)درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص 
 

،  (سمعى /اإلدراك الحس بصرى  )البعد األول  (اإلدراك الحسى)يتضمن مقياس  : التصحيح- 6/14/1/2
 ، 14 ، 1 ، 12 ، 20 ، 13 ، 2 ، 16 ، 7 ، 17 ، 5) عبارة فى إتجاه البعد أرقام  (14)حيث يتضمن 
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عبارة ، عبارات فى إتجاه البعد  (11)ويتضمن ( اإلدراك الحس حركى)والبعد الثانى  (6 ، 10 ، 19 ، 15
(. 22 ، 3 ، 8 ، 25 ، 18 ، 21 ، 23 ، 4 ، 24 ، 9 ، 11 )أرقام 

 

يجيب الغواص عمى كل عباره طبقًا إلتجاىو وشعوره نحوىا عمى ميزان تقدير خماسى التدريج فى           
درجات ، 3=  درجات ، بدرجة متوسطة 4=  درجات ، بدرجة كبيرة 5= بدرجة كبيرة جدًا  )إتجاه البعد 
، وميزان تقدير خماسى التدريج عكس إتجاه  (درجة واحدة = درجتان ، بدرجة قميمة جدًا = بدرجة قميمة 

= درجات ، بدرجة قميمة 3= درجتان ، بدرجة متوسطة =  درجة ، بدرجة كبيرة 1= بدرجة كبيرة جدًا  )البعد 
.  (درجات 5= درجات ، بدرجة قميمة جدًا 4

 

دقيقة  (15)فى مجال زمنى قدره  (قائمة تقير الذات)ويراعى عند تطبيق القائمة أن يكون عنوانيا          
وتكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا  (التقدير الكمى)ويتم تطبيق المقياس عمى الغواصين فقط ، 

، عمى النحو المبين من درجة  (25)درجة وأقل درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (125)المفحوص 
و الخاص بترتيب عبارت مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين وفقًا لألىمية  (16مرفق  ) (23)جدول رقم 

 ( .  Kaiser) لكايزر  ( varimax)النسبية فى ضوء قيم تشبعات التحميل العاممى المتعامد بطريقة 
 

، الخاص بترتيب عبارت مقياس اإلدراك الحسى  (16مرفق  ) (23)ويتضح من الجدول رقم          
لكايزر  ( varimax )لمغواصين وفقًا لألىمية النسبية فى ضوء قيم تشبعات التحميل العاممى المتعامد بطريقة 

 (Kaiser )  فى الترتيب بقيمة تشبع  (68)والتى إنحصرت مابين أكبر قيمة لمتشبع متمثمة فى العبارة رقم
( 0٫601)فى الترتيب بقيمة تشبع بمغت  (83)وأقل قيمة لمتشبع متمثمة فى العبارة رقم  (0٫810)بمغت 

.  (0٫60± )وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدىا تساوى 
 

:   تطبيق مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 6/14/2
 

قام الباحث بتطبيق مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين في الفترة من يوم األثنين الموافق 
ممارس من الممارسين  (38)م عمى عينة قواميا 23/4/2019م وحتى يوم الثالثاء الموافق 22/4/2019

لرياضة الغوص ، بيدف التوصل إلى الصورة المستقرة النيائية لممعامالت اإلحصائية من صدق التكوين 
وصدق التمايز و الثبات بإستخدام طريقة التجزئة النصفية لمقياس اإلدراك الحسى  (المفيوم )الفرضى 
فى صورتو النيائية بعد تقنين العبارات والتعرف عمى مدى مناسبتو لطبيعة غواصى  (ثنائى البعد)لمغواصين 

 .عينة الدراسة األساسية
 
 
 

 



 55 

 :  مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/15/1
 

( 27)عبارة ثنائية البعد ، وتتضمن عدد  (28)تتكون القائمة من  : الوصف (التقدير الكيفى)- 6/15/1/1
 . عبارة عكس إتجاه البعد ، بيدف قياس مستوى الحرمان الحسى لمغواصين (1)عبارة فى إتجاه البعد وعدد 

 

ىو عبارة عن فقد القدرة   :(سمعى/الحرمان الحس بصرى )البعد األول  (التقدير الكيفى)- 6/15/1/1/1
( 144 : 13). عمى تمييز األشياء يدرك ولكنو ال يتعرف إلى ما يدرك 

درجة وأقل  (55)تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (التقدير الكمى لمبعد األول)         
 .درجة (11)درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص 

 

ىو فقد القدرة عمى إدراك الوضع  : (الحرمان الحس حركى)البعد الثانى  (التقدير الكيفى)- 6/15/1/1/2
  (إجرائى  ). والجيد وحركة أجزاء الجسم كمو أثناء العمل العضمى

درجة وأقل  (85)تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (التقدير الكمى لمبعد الثانى)         
. درجة (17)درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص 

 

الحرمان الحس  )البعد األول  (الحرمان الحسى لمغواصين)يتضمن مقياس  : التصحيح- 6/15/1/2
  10 ، 25 ، 13 ، 2 ، 16) عبارة ، عبارات فى إتجاه البعد أرقام  (11)، حيث يتضمن  (سمعى /بصرى 

الحرمان الحس ) والبعد الثانى  (6)و عبارة واحدة عكس إتجاه البعد رقم  (18 ، 5 ، 23 ، 7 ، 12، 
 ، 20 ، 4 ، 15  ، 21 ، 19 ، 28 ، 24 ، 27) عبارة فى إتجاه البعد أرقام  (17)ويتضمن  (حركى 

26 ، 14 ، 9 ، 22 ، 17، 11 ،3 ، 8، 1 .)
 

يجيب الغواص عمى كل عباره طبقًا إلتجاىو وشعوره نحوىا عمى ميزان تقدير  (التقدير الكيفى)         
 درجات ، بدرجة 4=  درجات ، بدرجة كبيرة 5= بدرجة كبيرة جدًا  )خماسى التدريج فى إتجاه البعد 

، وميزان تقدير خماسى  (درجة واحدة = درجتان  بدرجة قميمة جدًا = درجات ، بدرجة قميمة 3= متوسطة 
= درجتان ، بدرجة متوسطة =  درجة ، بدرجة كبيرة 1= بدرجة كبيرة جدًا  )التدريج عكس إتجاه البعد 

.  (درجات 5= درجات ، بدرجة قميمة جدًا 4= درجات ، بدرجة قميمة 3
 

دقيقة  (15)فى مجال زمنى قدره  (قائمة تقير الذات)ويراعى عند تطبيق القائمة أن يكون عنوانيا         
 تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا (التقدير الكمى)وويتم تطبيق المقياس عمى الغواصين فقط 

، عمى النحو المبين من درجة  (28)درجة وأقل درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص  (140)المفحوص 
والخاص بترتيب عبارت مقياس الحرمان الحسى لمغواصين وفقًا لألىمية  (17مرفق  )(24)جدول رقم 

 (.  Kaiser) لكايزر  (varimax)النسبية فى ضوء قيم تشبعات التحميل العاممى المتعامد بطريقة 
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، الخاص بترتيب عبارت مقياس الحرمان الحسى  (17مرفق  )(24)ويتضح من الجدول رقم          
لكايزر  (varimax)لمغواصين وفقًا لألىمية النسبية فى ضوء قيم تشبعات التحميل العاممى المتعامد بطريقة 

(Kaiser )  فى الترتيب بقيمة تشبع  (245)و التى إنحصرت مابين أكبر قيمة لمتشبع متمثمة فى العبارة رقم
( 0٫505)فى الترتيب بقيمة تشبع بمغت  (198)وأقل قيمة لمتشبع متمثمة فى العبارة رقم  (0٫832)بمغت 

.  (0٫50± )وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدىا تساوى 
 

:   تطبيق مقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 6/15/2
 

         قام الباحث بتطبيق مقياس الحرمان الحسى لمغواصين في الفترة من يوم األربعاء الموافق 
ممارس من  (38)م عمى عينة قواميا 25/4/2019م وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/2019

الممارسين لرياضة الغوص ، بيدف التوصل إلى الصورة المستقرة النيائية لممعامالت اإلحصائية لمقياس 
فى صورتو النيائية بعد تقنين العبارات والتعرف عمى مدى مناسبتو  (ثنائى البعد)الحرمان الحسى لمغواصين 

. لطبيعة غواصى عينة الدراسة األساسية
   

:  األسموب اإلحصائى المستخدم فى البحث - 6/16
 

 :إلستخراج المعامالت التالية ( SPSS )وقد إستعان الباحث فى معالجة بيانات ىذا البحث بالبرنامج اإلحصائى 
 

الوسيط  - 6/16/7المتوسط الحسابى - 6/16/1
معامل اإللتواء  - 6/16/8اإلنحراف المعيارى - 6/16/2
 (ت)إختبار - 6/16/9معامل اإلرتباط بيرسون - 6/16/3
التحميل العاممى   - 6/16/10. اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى- 6/16/4
معامل ألفاكرونباخ - 6/16/11. معامل جتمان- 6/16/5
(. ANOVA)تحميل التباين- 6/16/6

 

  : عرض نتائج المعامالت العممية لممقياسان المستخدمان - 7
أن الباحث بصدد عرض نتائج ما توصل إليو من نتائج المعامالت العممية لكاًل من مقياس اإلدراك          

الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده ، بيدف التوصل إلى الصورة المستقرة النيائية لممعامالت 
وطريقة التجزئة  (ألفاكرونباخ)و الثبات بإستخدام معامل  (المفيوم )اإلحصائية من صدق التكوين الفرضى 

ثنائى )لمقياسى اإلدراك الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى لمغواصين  (جتمان)النصفية بإستخدام معامل 
ممارس من الممارسين لرياضة  (38)فى صورتيما النيائية بعد تقنين العبارات عمى عينة قواميا  (البعد

: الغوص
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: حساب معامل صدق التكوين الفرضى أو المفيوم لمقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 7/1
 

التحقق من صدق التكوين الفرضى أو المفيوم لمقياس اإلدراك الحسى وأبعاده لمغواصين فى  تم         
لحساب داللة الفروق بين األرباعى األعمى و اإلرباعى  (ت)صورتو المستقرة والنيائية ، بإستخدام إختبار 

األدنى لدرجات غواصى عينة الدراسة األساسية عمى مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده ، عمى النحو المبين من 
وداللتيا بين كل ( ت)و الخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و اإللتواء وقيمة  (25)جدول رقم 

: من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
 

( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة  (25)جدول رقم 
وداللتيا بين كل من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم  

 مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
( 38=ن )                                                                                                             

مقياس اإلدراك الحسى م 
وأبعاده   

اإلرباعى األدنى لقيم  
المقياس  

اإلرباعى األعمى لقيم  
المقياس  

 (ت)قيمة 
المحسوبة 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

اإللتواء 
±(1 )

المتوسط  
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

اإللتواء 
±(2 )

اإلدراك الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

50٫100 6٫314 -0٫535  68٫700 0٫948 0٫742 8٫739 

0٫456- 6٫092 39٫300 (اإلدراك الحس حركى)البعد الثانى  2  54٫700 0٫674 -2٫277 7٫537 

اإلدراك الحسى  )المجموع الكمى  3
  (لمغواصين

89٫800 11٫905 -0٫160 122٫700 2٫057 -0٫166 8٫169 

 

، وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم  (25)ويتضح من الجدول رقم          
مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين وأبعادة بعد تطبيقة عمى غواصى عينة الدراسة األساسية ، حيث إنحصرت قيمة 

( 8٫739)بقيمة بمغت  (سمعى/اإلدراك الحس بصرى )المحسوبة بين أكبر قيمة و المتمثمة فى البعد األول  (ت)
المحسوبة ( ت)وبمغت قيمة  (7٫537)بقيمة بمغت  (اإلدراك الحس حركى)وأقل قيمة المتمثمة فى البعد الثانى 

عند مستوى ( الجدولية)الحرجة ( ت)، عممًا بأن قيمة  (8٫169) (اإلدراك الحسى لمغواصين )لممجموع الكمى 
درجة ، مما يدل عمى  (18)عند درجة حرية  (2٫88) تساوى 0٫01ومستوى داللة  (2٫10) تساوى 0٫05داللة 

مدى صدق المقياس وأبعاده وقدرتو عمى إظيار الفروق بين الجماعات ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء 
فيما بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم المقياس مما يدل عمى مدى تجانس  (3±)تنحصر ما بين 

.  إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية عمى المقياس
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: حساب معامل الثبات بإستخدام معامل ألفاكرونباخ لمقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 7/2
 

تم التحقق من معامل ثبات مقياس اإلدراك الحسى و أبعاده لمغواصين فى صورتو المستقرة و النيائية          
بإستخدام معامل ألفاكرونباخ لحساب ثبات مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين وأبعاده ، عمى النحو المبين من جدول 

الخاص بالتباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ وداللتو لقيم مقياس  (26)رقم 
: اإلدراك الحسى وأبعاده 

 

التباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ   (26)جدول رقم 
  وداللتو لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده

( 38=ن )                                                                                                          
مقياس اإلدراك الحسى م 

وأبعادة   
المتوسط  التباين 

 
اإلنحراف 
المعيارى  

معامل 
ألفاكرونباخ 

اإلدراك )البعد الثانى ×  (سمعى /اإلدراك الحس بصرى )البعد األول  1
 (الحس حركى

206٫988 110٫342 14٫387 0٫929 

المجموع الكمى ×  (سمعى /اإلدراك الحس بصرى )البعد األول  2
 (اإلدراك الحسى لمغواصين)

497٫997 172٫052 22٫315 0٫908 

اإلدراك )المجموع الكمى ×  (اإلدراك الحس حركى)البعد الثانى  3
 (الحسى لمغواصين

440٫837 158٫973 20٫996 0٫853 

اإلدراك )البعد الثانى ×  (سمعى /اإلدراك الحس بصرى )البعد األول  4
( اإلدراك الحسى لمغواصين)المجموع الكمى × (الحس حركى

827٫952 220٫684 28٫774 
 

0٫924 

 

، قيم معامل ألفاكرونباخ مرتفعة و دالة إحصائيًا بين الصور المختمفة  (26)ويتضح من الجدول رقم          
" المحسوبة بين أكبر قيمة متمثمة فى   (ألفا)لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

وأقل  (0٫929)بقيمة بمغت  " (اإلدراك الحس حركى)والبعد الثانى  (سمعى/اإلدراك الحس بصرى )البعد األول 
بقيمة  " (اإلدراك الحسى لمغواصين)و المجموع الكمى  (اإلدراك الحس حركى)البعد الثانى " قيمة متمثمة فى 
و البعد الثانى ( سمعى /اإلدراك الحس بصرى )، بينما بمغت العالقة بين البعد األول  (0٫853)عكسية بمغت 

مما  (0٫924)بقيمة طردية مرتفعة بمغت  (اإلدراك الحسى لمغواصين)و المجموع الكمى  (اإلدراك الحس حركى)
 .يدل عمى مدى ثبات المقياس وأبعاده  بما يحقق اليدف الذى وضع من أجمو لفئة الغواصين 

: حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس اإلدراك الحسى لمغواصين - 7/3
تم التحقق من معامل ثبات مقياس اإلدراك الحسى و أبعاده لمغواصين فى صورتو المستقرة النيائية 

بإستخدام معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات مقياس اإلدراك الحسى و أبعاده ، عمى النحو 
الخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين ومعامل اإلرتباط وقيمة  (27)المبين من جدول رقم 

 :معامل جتمان وداللتو لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين وقيمة معاممى  (27)جدول رقم 
اإلرتباط و جتمان وداللتيما لقيم التجزئة النصفية  

لمقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
( 38=ن )                                                                                                                                   

مقياس اإلدراك الحسى  م 
وأبعاده   

الجزئين معًا  العبارات الزوجية العبارات الفردية  
  (العبارات الفردية والزوجية)

معامل 
اإلرتباط 

 (بيرسون )
بين 

الجزئين 

معامل 
جتمان 
 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

التباين 
(1 )

المتوسط 
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

التباين 
(2 )

المتوسط 
( 3س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 3ع)

التباين 
(3 )

اإلدراك الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

30٫500 4٫434 19٫662 31٫210 3٫926 15٫414 61٫710 8٫060 64٫968 0٫859 0٫920 

اإلدراك الحس )البعد الثانى  2
 (حركى

26٫868 3٫410 11٫631 21٫763 3٫634 13٫213 48٫631 6٫776 45٫915 0٫850 0٫918 

اإلدراك الحسى )المجموع الكمى 
 (لمغواصين

57٫263 8٫0494 64٫794 53٫078 6٫577 43٫264 110٫342 14٫387 206٫988 0٫934 0٫956 
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، قيم معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة ودالة إحصائيًا  (27)ويتضح من الجدول رقم          
 (جتمان)بين العبارات الفردية والزوجية لقيم مقياس اإلدراك الحسى لمغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

وأقل قيمة  (0٫956)بقيمة بمغت  ("اإلدراك الحسى " المجموع الكمى  )المحسوبة بين أكبر قيمة متمثمة فى 
،  مما يدل عمى مدى ثبات  (0٫918)بقيمة بمغت  (" اإلدراك الحس حركى"البعد الثانى  )متمثمة فى 

المقياس وأبعاده ، بما يحقق اليدف الذى وضع من أجمو لفئة الغواصين ، وقام الباحث بإستخدام معامل 
.  (العبارات الفردية والزوجية)جتمان لعدم تساوى التباين بين الصور المختمفة لمجزئين 

 

العبارات )، وجود إرتباطات مرتفعة ودالة إحصائيًا بين الجزئين  (27)ويتضح من ذات الجدول رقم           
لقيم مقياس اإلدراك الحسى و أبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث إنحصرت  (الفردية والزوجية

( 0٫934)بقيمة بمغت  ("اإلدراك الحسى " المجموع الكمى )معامالت اإلرتباط بين أكبر قيمة والمتمثمة فى 
، عممًا بأن القيمة  (0٫850)بقيمة بمغت   ("اإلدراك الحس حركى" وأقل قيمة متمثمة فى البعد الثانى 

تساوي  (0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي  (0٫05)الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 
، ويتضح من ذات الجدول أن المتوسطات الحسابية أكبر من  ( درجة 40)عند درجة حرية  (0٫358)

لمقياس اإلدراك الحسى  (العبارات الفردية والزوجية)اإلنحرافات المعيارية بين الصور المختمفة لمجزئين 
. وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط 

 

: حساب معامل صدق التكوين الفرضى أو المفيوم لمقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 7/4
 

تم التحقق من صدق التكوين الفرضى أو المفيوم لمقياس الحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين فى          
لحساب داللة الفروق بين األرباعى األعمى و اإلرباعى  (ت)صورتو المستقرة والنيائية ، بإستخدام إختبار 

األدنى لدرجات غواصى عينة الدراسة األساسية عمى مقياس الحرمان الحسى وأبعاده ، عمى النحو المبين 
وداللتيا بين ( ت)والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و اإللتواء وقيمة  (28)من جدول رقم 

: كل من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
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( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة  (28)جدول رقم 
وداللتيا بين كل من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم  

 مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
( 38=ن )                                                                                                             

مقياس الحرمان الحسى م 
وأبعاده   

اإلرباعى األدنى لقيم  
المقياس  

اإلرباعى األعمى لقيم  
المقياس  

 (ت)قيمة 
المحسوبة 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

اإللتواء 
±(1 )

المتوسط  
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

اإللتواء 
±(2 )

الحرمان الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

18٫600 3٫977 -0٫809  41٫600 6٫801 0٫629 8٫758 

الحرمان الحس )البعد الثانى  2
 (حركى

23٫600 4٫880 0٫275 64٫400 11٫276 0٫157 9٫962 

الحرمان الحسى  )المجموع الكمى  3
  (لمغواصين

43٫700 9٫753 -0٫076 104٫10 19٫553 0٫351 8٫292 

 

، وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى  (28)ويتضح من الجدول رقم          
لقيم مقياس الحرمان الحسى لمغواصين وأبعادة بعد تطبيقة عمى غواصى عينة الدراسة األساسية ، حيث 

بقيمة بمغت  (الحرمان الحس حركى )المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثمة فى البعد الثانى  (ت )إنحصرت قيمة 
وبمغت  (8٫758)بقيمة بمغت ( سمعى/الحرمان الحس بصرى ) وأقل قيمة المتمثمة فى البعد األول  (9٫962)

الحرجة ( ت)، عممًا بأن قيمة  (8٫292) (الحرمان الحسى لمغواصين )المحسوبة لممجموع الكمى  (ت)قيمة 
عند درجة حرية  (2٫88) تساوى 0٫01ومستوى داللة  (2٫10) تساوى 0٫05عند مستوى داللة  (الجدولية)
درجة ، مما يدل عمى مدى صدق المقياس وأبعاده وقدرتو عمى إظيار الفروق بين الجماعات  ويتضح  (18)

فيما بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعمى لقيم المقياس  (3±)أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين 
.  مما يدل عمى مدى تجانس إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية عمى المقياس

 

: حساب معامل الثبات بإستخدام معامل ألفاكرونباخ لمقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 7/5
 

تم التحقق من معامل ثبات مقياس الحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين فى صورتو المستقرة والنيائية          
بإستخدام معامل ألفاكرونباخ لحساب ثبات مقياس الحرمان الحسى لمغواصين وأبعاده ، عمى النحو المبين من 

الخاص بالتباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ وداللتو  (29)جدول رقم 
 :لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
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التباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ   (29)جدول رقم 
  وداللتو لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده

( 38=ن )                                                                                                          
مقياس الحرمان الحسى م 

وأبعادة   
المتوسط  التباين 

 
اإلنحراف 
المعيارى  

معامل 
ألفاكرونباخ 

البعد الثانى ×  (سمعى /الحرمان الحس بصرى )البعد األول  1
 (الحرمان الحس حركى)

639٫229 72٫526 25٫282 0٫840 

المجموع الكمى ×  (سمعى /الحرمان الحس بصرى )البعد األول  2
 (الحرمان الحسى لمغواصين)

1177٫77 102٫289 34٫318 0٫762 

الحرمان )المجموع الكمى ×  (الحرمان الحس حركى)البعد الثانى  3
 (الحسى لمغواصين

1749٫88 115٫289 41٫831 0٫949 

البعد الثانى ×  (سمعى /الحرمان الحس بصرى )البعد األول  4
الحرمان الحسى )المجموع الكمى ×  (الحرمان الحس حركى)

  (لمغواصين

2556٫91 145٫052 50٫565 
 

0٫908 

 

، قيم معامل ألفاكرونباخ مرتفعة و دالة إحصائيًا بين الصور  (29)ويتضح من الجدول رقم          
المحسوبة بين أكبر قيمة  (ألفا)المختمفة لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

بقيمة بمغت " (الحرمان الحسى لمغواصين)والمجموع الكمى  (الحرمان الحس حركى)البعد الثانى " متمثمة فى  
الحرمان )و المجموع الكمى ( سمعى /الحرمان الحس بصرى )البعد األول " وأقل قيمة متمثمة فى  (0٫949)

الحرمان الحس )، بينما بمغت العالقة بين البعد األول  (0٫762)بقيمة طردية بمغت  " (الحسى لمغواصين
(  الحرمان الحسى لمغواصين)و المجموع الكمى ( الحرمان الحس حركى)و البعد الثانى  (سمعى /بصرى 

مما يدل عمى مدى ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق اليدف الذى  (0٫908)بقيمة طردية مرتفعة بمغت 
. وضع من أجمو لفئة الغواصين

 

: حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الحرمان الحسى لمغواصين - 7/6
 

تم التحقق من معامل ثبات مقياس الحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين فى صورتو المستقرة النيائية          
، بإستخدام معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات مقياس الحرمان الحسى وأبعاده ، عمى 

الخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين ومعامل اإلرتباط  (30)النحو المبين من جدول رقم 
: وقيمة معامل جتمان وداللتو لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين وقيمة معاممى  (30)جدول رقم 
اإلرتباط و جتمان وداللتيما لقيم التجزئة النصفية  

 لمقياس الحرمان الحسى وأبعاده
( 38=ن )                                                                                                                                   

مقياس الحرمان الحسى  م 
وأبعاده   

الجزئين معًا  العبارات الزوجية العبارات الفردية  
  (العبارات الفردية والزوجية)

معامل 
اإلرتباط 

 (بيرسون )
بين 

الجزئين 

معامل 
جتمان 
 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

التباين 
(1 )

المتوسط 
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

التباين 
(2 )

المتوسط 
( 3س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 3ع)

التباين 
(3 )

الحرمان الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

15٫947 5٫774 33٫349 13٫815 4٫125 17٫019 29٫763 9٫488 90٫023 0٫832 0٫881 

الحرمان الحس )البعد الثانى  2
 (حركى

22٫8684 8٫656 74٫928 19٫894 8٫369 70٫043 42٫763 16٫754 280٫726 0٫937 0٫967 

الحرمان الحسى )المجموع الكمى 
 (لمغواصين

36٫263 13٫334 177٫821 36٫263 12٫244 149٫929 72٫526 25٫282 639٫229 0٫954 0٫975 
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، قيم معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة ودالة إحصائيًا  (30)ويتضح من الجدول رقم          
 (جتمان)بين العبارات الفردية والزوجية لقيم مقياس الحرمان الحسى لمغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

وأقل قيمة  (0٫975)بقيمة بمغت  ("الحرمان الحسى " المجموع الكمى )المحسوبة بين أكبر قيمة متمثمة فى 
،  مما يدل عمى مدى  (0٫881)بقيمة بمغت  (" سمعى/الحرمان الحس بصرى "البعد األول  )متمثمة فى 

ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق اليدف الذى وضع من أجمو لفئة الغواصين ، وقام الباحث بإستخدام 
.  (العبارات الفردية والزوجية)معامل جتمان لعدم تساوى التباين بين الصور المختمفة لمجزئين 

 

العبارات )، وجود إرتباطات مرتفعة ودالة إحصائيًا بين الجزئين  (30)ويتضح من ذات الجدول رقم           
لقيم مقياس الحرمان الحسى و أبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث إنحصرت  (الفردية والزوجية

( 0٫954)بقيمة بمغت  ("الحرمان الحسى " المجموع الكمى  )معامالت اإلرتباط بين أكبر قيمة والمتمثمة فى 
، عممًا بأن  (0٫832)بقيمة بمغت  (" سمعى/الحرمان الحس بصرى "البعد األول )وأقل قيمة متمثمة فى 

( 0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي  (0٫05)القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 
، ويتضح من ذات الجدول أن المتوسطات الحسابية أكبر  ( درجة 40)عند درجة حرية  (0٫358)تساوي 

لمقياس الحرمان الحسى  (العبارات الفردية والزوجية)من اإلنحرافات المعيارية بين الصور المختمفة لمجزئين 
. وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط 

 

  : عرض نتائج البحث - 8
أن الباحث بصدد عرض نتائج ما توصل إليو من نتائج الدراسة األساسية فى ضوء أىداف البحث          

: وفروض الباحث 
 

حساب داللة الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى اإلدراك - 8/1
 : الحسى وأبعاده 

 

تم التحقق من داللة الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص ، بإستخدام إختبار          
لحساب داللة الفروق بين درجات مجموعة ممارسة و مجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص عمى  (ت)

و الخاص بالمتوسط الحسابي  (31)مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده عمى النحو المبين من جدول رقم 
وداللتيا بين كاًل من المجموعة الممارسة والمجموعة غير ممارسة  (ت)واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة 

 :لرياضة الغوص لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
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وداللتيا بين المجموعة ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة  (31)جدول رقم 
ومجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص لقيم   (غواصى عينة الدراسة األساسية)الممارسة 

 مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده 
( 38= 2ن= 1ن)                                                                                                     

مقياس اإلدراك الحسى  م 
وأبعادة   

مجموعة ممارسة لرياضة  
الغوص  

مجموعة غير ممارسة لرياضة  
الغوص  

 (ت)قيمة 
المحسوبة 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

اإللتواء 
±(1 )

المتوسط  
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

اإللتواء 
±(2 )

اإلدراك الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

61٫710 8٫060 -1٫353  54٫789 8٫659 -0٫653  3٫558 

اإلدراك الحس )البعد الثانى  2
 (حركى

48٫631 6٫776 -1٫416  42٫789 6٫543 1٫030 3٫772 

اإلدراك الحسى )المجموع الكمى  3
  (لمغواصين

97٫578 14٫276 -0٫904 110٫34 14٫38 -1٫369  3٫531 

 

، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين المجموعة الممارسة  (31)ويتضح من الجدول رقم          
 (ت)والمجموعة غير الممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

( 3٫772)بقيمة بمغت  (اإلدراك الحس حركى لمغواصين )المحسوبة بين أكبر قيمة و المتمثمة فى البعد الثانى 
، عممًا بأن قيمة  (3٫531)بقيمة بمغت  (اإلدراك الحسى لمغواصين )وأقل قيمة المتمثمة فى المجموع الكمى 

( 2٫63) تساوى 0٫01ومستوى داللة  (1٫99) تساوى 0٫05عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة  (ت)
.   درجة  (80)عند درجة حرية 

 

حساب داللة الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى الحرمان الحسى - 8/2
 : وأبعاده 

 

 (ت)تم التحقق من داللة الفروق بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص ، بإستخدام إختبار          
لحساب داللة الفروق بين درجات مجموعة ممارسة و مجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص عمى مقياس 

و الخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف  (32)الحرمان الحسى وأبعاده  عمى النحو المبين من جدول رقم 
وداللتيا بين كاًل من المجموعة الممارسة والمجموعة غير ممارسة لرياضة  (ت)المعياري واإللتواء وقيمة 

: الغوص لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
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وداللتيا بين المجموعة ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة  (32)جدول رقم 
ومجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص لقيم   (غواصى عينة الدراسة األساسية)الممارسة 

 مقياس الحرمان الحسى وأبعاده 
( 38= 2ن= 1ن)                                                                                                     

مقياس الحرمان الحسى  م 
وأبعادة   

مجموعة ممارسة لرياضة  
الغوص  

مجموعة غير ممارسة لرياضة  
الغوص  

 (ت)قيمة 
المحسوبة 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

اإللتواء 
±(1 )

المتوسط  
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

اإللتواء 
±(2 )

الحرمان الحس )البعد األول  1
 (سمعى/بصرى 

29٫763 9٫488 0٫452 17٫763 6٫010 1٫772 6٫500 

الحرمان الحس )البعد الثانى  2
 (حركى

42٫763 16٫754 0٫564 18٫815 2٫129 1٫034 8٫625 

الحرمان )المجموع الكمى  3
  (الحسى لمغواصين

72٫526 25٫282 0٫600 36٫578 6٫508 1٫686 8٫377 

         

، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين المجموعة الممارسة  (32)ويتضح من الجدول رقم          
والمجموعة غير الممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 

بقيمة بمغت  (الحرمان الحس حركى )المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثمة فى البعد الثانى  (ت)
،  (6٫500)بقيمة بمغت ( سمعى/الحرمان الحس بصرى )وأقل قيمة المتمثمة فى البعد األول  (8٫625)

ومستوى داللة  (1٫99) تساوى 0٫05عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة  (ت)عممًا بأن قيمة 
. درجة (80)عند درجة حرية  (2٫63) تساوى 0٫01

 

: حساب داللة الفروق بين اإلدراك الحسى و أبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين- 8/3
 

تم التحقق من داللة الفروق بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين           
لحساب داللة الفروق بين درجات كاًل من اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى  (ت)بإستخدام إختبار 

والخاص بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء  (33)وأبعاده ، عمى النحو المبين من جدول رقم 
: وداللتيا بين قيم كاًل من اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده  (ت)وقيمة 
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وداللتيا بين قيم  ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة  (33)جدول رقم 
  اإلدراك الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده لغواصى عينة الدراسة األساسية
( 38= ن )                                                                                                     

 (ت)قيمة الحرمان الحسى  اإلدراك الحسى  األبعاد م 
المحسوبة 

المتوسط 
( 1س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 1ع)

اإللتواء 
±(1 )

المتوسط  
( 2س)

اإلنحراف 
المعيارى  

( 2ع)

اإللتواء 
±(2 )

 (سمعى/اإلدراك الحس بصرى )  1
الحرمان الحس  )× 

 (سمعى/بصرى 

61٫710 8٫0602 -1٫353  29٫763 9٫488 0٫452 15٫609 **

اإلدراك الحس )  2
( الحرمان الحس حركى)×(حركى

48٫631 6٫7760 -1٫416  42٫763 16٫754 0٫564 1٫975 

الحرمان )×  (اإلدراك الحسى)  3
الحسى  

110٫34 14٫387 -1٫369 72٫526 25٫282 0٫600 7٫907 **

 

، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين قيم اإلدراك الحسى وأبعاده  (33)ويتضح من الجدول رقم          
المحسوبة بين أكبر قيمة دالة إحصائيًا و المتمثمة فى  (ت)والحرمان الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

بقيمة بمغت " (سمعى/الحرمان الحس بصرى  )والبعد األول  (سمعى/اإلدراك الحس بصرى )البعد األول " 
و المجموع الكمى ( اإلدراك الحسى )المجموع الكمى "وأقل قيمة دالة إحصائيًا المتمثمة فى  (15٫609)
البعد الثانى " ، بينما توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين  (7٫907)بقيمة بمغت  " (الحرمان الحسى)
( ت)، عممًا بأن قيمة  (1٫975)بقيمة بمغت  (الحرمان الحس حركى)و البعد الثانى  (اإلدراك الحس حركى)

تساوى  (**0٫01)ومستوى داللة  (1٫99)تساوى  ( *0٫05)عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة 
مما يدل  (3±)درجة ،  ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين  (80)عند درجة حرية  (2٫63)

.  عمى مدى تجانس اإلجابات عمى المقياسين
 

: حساب العالقة اإلرتباطية بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين- 8/4
 

تم التحقق من مدى العالقة اإلرتباطية بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده فى          
( 34)صورتو المستقرة النيائية بإستخدام معامل اإلرتباط بيرسون ، عمى النحو المبين من جدول رقم 
 : والخاص بالمصفوفة اإلرتباطية بين مقياسى اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده 
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المصفوفة اإلرتباطية بين مقياسى اإلدراك الحسى وأبعاده   (34)جدول رقم 
والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين 

( 38=ن )                                                                                                    
مقياسى اإلدراك الحسى م 

والحرمان الحسى  
وأبعادىما   

اإلدراك الحس 
سمعى /بصرى 

اإلدراك الحس 
حركى 

اإلدراك 
الحسى 

الحرمان 
الحس 

سمعى /بصرى 

الحرمان 
 الحس حركى

الحرمان 
الحسى 

      سمعى /اإلدراك الحس بصرى  1
**0٫880 اإلدراك الحس حركى  2       
**0٫964** 0٫975اإلدراك الحسى  3      
0٫061- 0٫026-سمعى /الحرمان الحس بصرى  4  -0٫043    
   **0٫844 0٫157- 0٫200- 0٫112-الحرمان الحس حركى  5
 ** 0٫980 **0٫935 0٫120- 0٫155- 0٫084-الحرمان الحسى  6

 

الخاص بالمصفوفة اإلرتباطية ،  وجود معامالت إرتباط غير دالة  (34)ويتضح من الجدول رقم          
إحصائيًا بين كاًل من اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى وأبعادىم ، بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث 

معامالت إرتباط وبمغ عدد معامالت اإلرتباط غير دالة إحصائيًا عند مستوى  (9)بمغ عدد معامالت اإلرتباط 
من الحجم الكمى لمعامالت اإلرتباط ، عممًا بأن القيمة  (٪100)معامالت إرتباط بنسبة  (9( )0٫05)داللة 

تساوي  (0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي  (0٫05)الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 
 .( درجة 40)عند درجة حرية  (0٫358)

 

:  مناقشة نتائج البحث- 9  
 

العالقة بين اإلدراك الحسى و )فى ضوء العرض السابق لمنتائج الخاصة بالظاىرة موضوع الدراسة          
فإنو تبين مدى تحقيق الباحث ألىداف ىذا البحث من حيث إستنباط أداتين  (الحرمان الحسى لمغواصين

يسيما فى قياس  (الحرمان الحسى)و  (اإلدراك الحسى)نفسيتين ثنائيتى البعد تمثالن ىذان البعدان العام 
كاًل من مستوى اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى كإجراء وقائى قبل وبعد األداء تحت الماء وبما يتيح 
إنتقاء أفضل العناصر من الغواصين وفقًا ألبعاد اإلدراك الحسى و المستويات المنخفضة من الحرمان 

الحسى ولذلك فإن الباحث بصدد التحميل اإلحصائى ومناقشة ما تم التوصل إليو من نتائج بيدف التحقق 
من صحة فروض وتساؤالت البحث بما يثرى ىذه الدراسة كمجال مساىم فى عمم النفس التطبيقى المرتبط 

 . برياضة الغوص وتحقيقًا لألمان المستقبمى فى رياضة الغوص
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين الممارسين وغير  (بالفرض األول)مناقشة النتائج الخاصة - 9/1   
: الممارسين لرياضة الغوص فى كاًل من اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده 

، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين المجموعة الممارسة  (31)ويتضح من الجدول رقم          
 (ت)والمجموعة غير الممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس اإلدراك الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

بقيمة بمغت  (اإلدراك الحس حركى لمغواصين )المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثمة فى البعد الثانى 
عممًا  (3٫531)بقيمة بمغت ( اإلدراك الحسى لمغواصين )وأقل قيمة المتمثمة فى المجموع الكمى  (3٫772)

 0٫01ومستوى داللة  (1٫99) تساوى 0٫05عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة  (ت)بأن قيمة 
. درجة  (80)عند درجة حرية  (2٫63)تساوى 

   
، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين المجموعة الممارسة  (32)         ويتضح من الجدول رقم 

والمجموعة غير الممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس الحرمان الحسى وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 
( 8٫625)بقيمة بمغت  (الحرمان الحس حركى )المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثمة فى البعد الثانى  (ت)

، عممًا بأن  (6٫500)بقيمة بمغت  (سمعى/الحرمان الحس بصرى )وأقل قيمة المتمثمة فى البعد األول 
 تساوى 0٫01ومستوى داللة  (1٫99) تساوى 0٫05عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة  (ت)قيمة 

و الذى يشير ىذا التحقق ( الفرض األول)درجة ، وبذلك يتحقق صحة  (80)عند درجة حرية  (2٫63)
إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى كاًل من اإلدراك الحسى 

. وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده
 

         فاإلدراك عممية إيجابية وليست عممية سمبية ، ومن الممكن مقارنتو بالدور السمبى الذى كانت 
تمعبو أجيزة  األستقبال الحسية مثل العينين و األذنين ، وىما إحدى اإلشارات المستقبمة و المرسمة 

جياز اإلستقبال  ونتيجو لذلك يرسل المستقبل إشارة إلى المخ ،  (يفجر)وبعض المثيرات فى البيئة 
فالعيون عمى سبيل المثال تسجل حقيقة أنو يوجد العديد من األشياء وفى الرياضة الجماعية فيذه األشياء 
ىى زمالء الفريق و المنافسين الذين يجب التعرف عمييم والتمييز بينيم من أجل لعب المباراة ، وتسجل 
أجيزة اإلستقبال الحسية وجود أو غياب مثيرات محددة ، ويكون دورىا سمبيًا ، فاإلدراك الذى ىو وظيفة 

(  245 ، 244 : 16). العقل ذاتو ىو التفسير لتمك المثيرات الحسية 
 

وتعتمد النظرية المعرفية عمى أن اإلدراك يعتمد عمى اإلحتماالت وليس عمى أساس عالقة          
المؤثرات واإلستجابات ، وأنو لتطور العمميات اإلداراكية يتعمم الفرد إستراتيجية تقييم المنبيات الخارجية  
وستؤدى ىذه اإلستراتيجية إلى تكوين أنماط معرفة ثابتو فى المخ  ، ومن ىنا يكتسب الفرد القدرة عمى 

فيم األشياء و التنبؤ باإلحتماالت ، ومن الوظائف الميمة ليذه الصورة المعرفية كيفية اإلنتقاء و اإلختيار 
ستبعاد المنبيات األخرى المتعددة ، وعند تكوين ىذه الصورة المعرفية  تبدأ  و التركيز عمى أحد المنبيات وا 
عممية التغذية اإلسترجاعية التى تعتمد عمى إعطاء إستجابات وتبقى مؤثرات بصفة دائمة تغذى ىذا النمط 
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المعرفى ، ولذا إن حدث خمل فى ىذه التغذية اإلسترجاعية كما فى حالة الحرمان الحسى ، وتوقف 
المؤثرات الخارجية ، وتبدأ الصورة المعرفية فى التشويش ، ومن ىنا يضطرب اإلدراك ويحدث الخداع 

(  130 : 5 )(.واألوىام و اليالوس و القمق و الخوف 
 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده  (بالفرض الثانى)مناقشة النتائج الخاصة - 9/2
 :والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين 

، وجود فروق مرتفعة و دالة إحصائيًا بين قيم اإلدراك الحسى  (33)ويتضح من الجدول رقم          
المحسوبة بين أكبر قيمة دالة إحصائيًا و  (ت)وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

" (سمعى/الحرمان الحس بصرى  )والبعد األول  (سمعى/اإلدراك الحس بصرى )البعد األول " المتمثمة فى 
والمجموع ( اإلدراك الحسى )المجموع الكمى "وأقل قيمة دالة إحصائيًا المتمثمة فى  (15٫609)بقيمة بمغت 

البعد الثانى " ، بينما توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين  (7٫907)بقيمة بمغت  " (الحرمان الحسى)الكمى 
، عممًا بأن قيمة  (1٫975)بقيمة بمغت  (الحرمان الحس حركى)و البعد الثانى  (اإلدراك الحس حركى)
**( 0٫01)ومستوى داللة  (1٫99)تساوى  ( *0٫05)عند مستوى داللة  (الجدولية)الحرجة  (ت)

درجة ،  ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين  (80)عند درجة حرية  (2٫63)تساوى 
و الذى ( الفرض الثانى)مما يدل عمى مدى تجانس اإلجابات عمى المقياسين ، وبذلك يتحقق صحة  (3)±

يشير ىذا التحقق إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده 
. لمغواصين

 

         وىناك إتفاق عمى أن العالقة بين اإلحساس و اإلدراك عالقة وطيدة ، ألن إنعدام حاسة من 
الحواس يؤدى إلى إنعدام الموضوعات المرتبطة بيا ، فاإلدراك يستمد فعاليتة ومقوماتو من تمك 

اإلحساسات التى تنقميا األعصاب الموردة إلى المخ ، حيث تتم عممية اإلدراك ، فعن طريق حاسة البصر 
ندرك كثيرًا من الموضوعات فنعرف معناىا ووظائفيا وخصائصيا ، مع أن ما يسقط عمى العين ما ىو 

(   62 : 3). مجرد موجات ضوئية ال تحمل معنى فى حد ذاتيا
 

توجد عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيًا بين اإلدراك  (بالفرض الثالث)مناقشة النتائج الخاصة - 9/3
 :الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين

 

الخاص بالمصفوفة اإلرتباطية ، وجود معامالت إرتباط غير دالة  (34)         ويتضح من الجدول رقم 
إحصائيًا بين كاًل من اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى وأبعادىم ، بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون حيث 

معامالت إرتباط وبمغ عدد معامالت اإلرتباط غير دالة إحصائيًا عند مستوى  (9)بمغ عدد معامالت اإلرتباط 
من الحجم الكمى لمعامالت اإلرتباط ، عممًا بأن  (٪100)معامالت إرتباط بنسبة  (9( )0٫05)داللة 

( 0٫01)، وعند مستوى  (0٫256)تساوي  (0٫05)القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 
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اإلدراك الحسى " ، بما يشير إلى تواضع العالقة بين  ( درجة 40)عند درجة حرية  (0٫358)تساوي 
ويرجع ذلك لمتباين النسبى وعدم التقارب فيما بين ما يقيسو كاًل من اإلدراك " والحرمان الحسى وأبعادىم 

والذى يشير ىذا التحقق إلى  (الفرض الثالث)الحسى و الحرمان الحسى وأبعادىم ، وبذلك يتحقق صحة 
وجود عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين  

.  بما يوضح ذلك داللة الفرق بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده
 

وذلك ألن الحرمان الحسى يؤثر ذلك تأثيرًا بالغًا عمى نمو الجياز العصبى ، فالحرمان البصرى لعين      
واحدة يؤدى إلى تحويل فى السيادة البصرية ، حيث تعمل معظم خاليا القشرة المخية البصرية بطريقة 
أحادية ، وليست بالوضع الطبيعى حيث تسود الرؤية المزدوجة ، وال يستجيب المخ إال إلى السياالت 

الواردة من العين السميمة ، كذلك يؤدى ىذا الحرمان إلى تغيرات تشريحية فى الخاليا الركبية الجانبية  
 (89 ، 88 : 5 ). إثراء أو إفتقار البيئة- 4التى تتمقى السياالت من العين المحرومة ، 

   
إال أن ىذا يختمف عن اإلدراك الذى يعنى إلقاء معنى عمى اإلحساسات التى يتم إستقباليا خالل          

اإلنتباه وكمما كان اإلنتباه مركزًا كان اإلدراك أفضل ، فاإلنسان يمتاز بإمتالكو لجياز عصبى يمكنو من 
إلتقاط المثيرات المنبعثو من الموضوعات الموجودة فى بيئتو ، وبعد أن يمتقط ىذا الجياز تمك المؤثرات 

يتقميا فى صورة إحساسات إلى المخ الذى يترجميا إلى معان وصور ، وكمما أدرك المتعمم النموذج 
تجاىاتو وتوقيتاتو ووظائفو إستطاع تكوين صورة لمنموذج تؤىمو لإلحتفاظ  الحركى إدراكًا جيدًا لمكوناتو وا 
صداره من أجل التعزيز الذى يتوقعو من نموذجو ، و المعمم المدرك لطبيعة عممية اإلدراك العقمى  بو وا 

وشروطيا ومراحميا ىو القادر عمى توفير أفضل الظروف خالل المواقف التعميمية التى تؤىل المتعمم إلدراك 
(    118 : 4).النموذج الحركى إدراكًا جيدًا 

 

ولذلك نجد أن ىناك عدة عوامل تحدد عمميات اإلدراك المكانى و الحركى وىى ، مجال بصرى واسع           
ويتكون من عدد كبير من األشياء ويدرك الالعب مجموع األشياء داخل مجال واسع نسبيًا أى الممعب مما 
يتطمب رؤية جيدة لموقف المعب وما يحيط بو  واإلنتباه اإلنتقائى ، عمى أىم ما يدركو الالعبون وذلك 
بسبب التغير المستمر فى مواقف المباراة و التنوع الكبير فى الحركات الممكنو لالعبين وأيضًا بسبب 

سرعة الكرة ، األحوال  )المثيرات الجديدة التى تتواجد بإستمرار ، ودقة اإلدراك ، حيث أن األحوال المعقدة 
فإن ىذه العوامل ، إنما تضع الالعب فى موقف مطالب فيو بدقة اإلدراك ، والمحظات  (الجوية الصعبة 

الحرجة ، عندما يكون الالعب تحت ضغط الحاجة إلى إدراك إنتقائى دقيق وواعى أو جيد لفترات طويمة 
 : 15). أوقصيرة من الوقت لضمان إتخاذ القرارات التكتيكية الصحيحة ، فإن ذلك يشكل لحظات حرجة

392  )
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والتى تشير إلى أن الزيادة  (24 )(مNikita D Shah( ) 2018) ويتفق أيضًا مع دراسات كاًل من         
 ( Seyedeh)فى عمق الغوص تؤدى إلى ضعف فى اإلنتباه والتركيز والذاكرة العاممة والذاكرة المفظية و 

و التى تشير إلى إنخفاض كبير فى متوسط سرعة اإلستجابة و كفاءة اإلنتباه بعد  (25 )(م2016)
التى تشير ، ( 21) (م2015 ) ( وآخرون (Gonglin Houالغوص و زيادة التعب العقمى بعد الغوص و

وزمن  ( متر300خاصة فوق )إلى أن الضغط الجوي المرتفع يضعف بشكل كبير التوافق بين اليد والعين 
ويستنتج  ( م410خاصة عمى عمق )رد الفعل والمعدل الصحيح لمتفكير العقمي ، وكذلك الذاكرة المكانية 

 Taylor)و. من ذلك أن القدرات المعرفية وفعالية األداء تتأثر بشكل كبير أثناء الغوص في المياه العميقة

Cl إنخفاض ممحوظ فى الذاكرة المفظية والذكاء وكفاءة ، و التى تشير إلى  (19 )(م2006 ( ) وآخرون
اإلنتباه لمجموعة الغواصين وتبين أيضًا أن الغوص بإستخدام الغاز المخموط و الغوص بإستخدام غاز 

، التى  (27 )(م2004 )( وآخرون (Slosman Doاألكسجين السطحى يؤثرا سمبًا عمى فعالية الذاكرة  
السرعة و المرونة و بطء فى )تشير إلى وجود تأثيرات سمبية لعدد و عمق الغوص عمى األداء المعرفى 

و قد ( المرونة واإلنتباه) وتأثيرات سمبية لبيئات الغوص المتنوعة عمى األداء المعرفى  (ميام اإلنتباه
يكون لمغوص تأثيرات سمبية معرفية طويمة المدى عند إجراؤىا في الظروف القاسية ، وىي الماء البارد مع 

( 20) (م2002 )( وآخرون Falk Naundorf ) و( متًرا 40) غطسة سنوًيا  الغوص تحت 100أكثر من 
 )، والتى تشير إلى أن نتائج تطوير األداء البصري لم تكن حاسمة وتعتمد عمى الميام تحت الماء  و

Silva Julie Michelle( ) 1998( )26)  و التى تشير إلى إنخفاض مستوى الذاكرة  واإلنتباه والتركيز
      .  لمجموعة الغوص

 
 
 
 

http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Nikita+D+Shah&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.marinemedicalsociety.in/searchresult.asp?search=&author=Nikita+D+Shah&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pourhashemi%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pourhashemi%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826405
https://www.semanticscholar.org/author/Falk-Naundorf/4334877
https://www.semanticscholar.org/author/Falk-Naundorf/4334877
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:  اإلستنتاجات و التوصيات - 10
 

:  اإلستنتاجات - 10/1      
: في ضوء أىداف ونتائج البحث اإلحصائية توصل الباحث إلي االستنتاجات التالية                     

 

اإلدراك الحس )لمغواصين ذات بعدين  (مقياس اإلدراك الحسى) إستنباط أداه نفسية  10/1/1
. عبارة (25)يمثال البعد العام الذى يتضمن عدد ( اإلدراك الحس حركى)و (سمعى/بصرى 

 

الحرمان الحس )لمغواصين ذات بعدين  (مقياس الحرمان الحسى)إستنباط أداه نفسية  10/1/2
. عبارة (28)يمثال البعد العام الذى يتضمن عدد ( الحرمان الحس حركى)و (سمعى/بصرى 

 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الممارسين وغير الممارسين لرياضة الغوص فى كاًل من  10/1/3
 .اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده

. وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده و الحرمان الحسى وأبعاده لمغواصين 10/1/4
 

 وجود عالقة إرتباطية غير دالة إحصائيًا بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده 10/1/5
 .  لمغواصين ، بما يوضح ذلك داللة الفرق بين اإلدراك الحسى وأبعاده والحرمان الحسى وأبعاده

 

:   التوصيات -  10/2
 : في ضوء أىداف ونتائج البحث اإلحصائية يوصى الباحث باآلتى           

 

 اإلىتمام بتطبيق مقياسى اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى بشكل دوري عمى الغواصين  10/2/1
. قبل وأثناء وبعد ممارسة رياضة الغوص

 

 التعرف عمى مستوى اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى لمغواصين وتحديد درجة كل  10/2/2
. غواص عمى المقياسان وفقًا لكل بعد من أبعادىما لتحديد إلى أى مدى يحتاج إلى الدعم

 

 اإلىتمام بإدراج مقياسى اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى ضمن البرامج الخاصة بتأىيل  10/2/3
. الغواصين

  
 .  اإلىتمام بالجوانب العقمية النفسية لمغواصين 10/2/4

 

 اإلىتمام بتطبيق مقياسى اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى بما يتيح إنتقاء أفضل  10/2/5
العناصر من الغواصين وفقًا لممستويات المعتدلة من اإلدراك الحسى و الحرمان الحسى 

 .وتحقيقًا لألمان المستقبمى فى رياضة الغوص
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