
  الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيتالجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت

  وزارة الخعلين العبلي و البحث العلويوزارة الخعلين العبلي و البحث العلوي

  --  ننهسخغبًهسخغبً  --عبذ الحويذ بي ببديس عبذ الحويذ بي ببديس     جبهعـتجبهعـت

  هعهذ الخربيت البذًيت و الريبضيتهعهذ الخربيت البذًيت و الريبضيت
  

  في في   هبسخرهبسخربحث هقذم ضوي هخطلببث ًيل شهبدة بحث هقذم ضوي هخطلببث ًيل شهبدة 

  ريبضت و صحتريبضت و صحتحخصص: حخصص: 
  

  العٌىاى:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هسخغبًنهسخغبًن  --ركب الريبضيركب الريبضيبوبو  ججأجريأجري  هسحيت هيذاًيتهسحيت هيذاًيتدراست دراست 
  

  ::لدكتورلدكتورتحت إشراف اتحت إشراف ا                                                                                  ::ينينمن إعداد الطالبمن إعداد الطالب
  د/ ميساليتي لخضرد/ ميساليتي لخضر                                                                                                بن حميمد أحمدبن حميمد أحمد--
        شنان وحيدةشنان وحيدة--

  لجنة المناقشة:لجنة المناقشة:
  د/ بن دحمان                        رئيساد/ بن دحمان                        رئيسا
  أ/ غزال محجوب                 عضو اللجنةأ/ غزال محجوب                 عضو اللجنة

  
                                                  

  10210255//10210244السنة الجامعية: السنة الجامعية: 

أهويت الوراقبت الطبيت و الصحيت في السببحت للىقبيت هي 

 األهراض و اإلصبببث لفئت األصبغر هي

 سٌت ( 21 – 8) 



 

داءــــــــــاإله  

إىل أمي الغالية اليت سهرت الليايل بال ضجر وال عتاب وأفنت عمرىا يف سعاديت بال آه وال حساب إىل رمز احلب 
يف الدنيا......أي احلبيبة أطال اهلل يف والعطاء إىل من حرصت على جناحي لكي تقر عينها إىل أغلى ما أملك 

 عمرىا .

 إىل أيب رمحو اهلل.

.حلومة، فاطمة، رشيدة، خدجية،صابرية ، جياليل، عائشة، عبد اهللخويت و أخوايت من ترعرعت بينهم : إىل إ  

 إىل كل أقاريب من خاالت و أخوال وعمات و أبنائهم كبريا وصغريا .

يت قضيت معهن أمجل أيام عمري ومشواري الدراسيب : حلومة، راقية، وحيدة، نور إىل مجيع أخوايت وصديقايت اللوا
حبيبة قليب أىدي مثرة جناحي ذلن.حمجوبة،شوشو، سناء، مرمي،مكية  اذلدى، مرمي، آمنة،  

ي الدراسي ورمز عطائي.سندي يف كل مشوار  إىل زوجي ياسني  

عبد القادر. اإلقامة اجلامعية بلعريب وعامالت إىل كل عمال  

.مصالييت خلضر أطال اهلل يف عمره ادلشرف إىل األستاذ  

.ناء ىذا البحث زميلي وصديقي و أخي بن محيمد محدإىل من حتمل أعباء وع  

إىل كل من يسعهم قليب ومل يذكرىم قلمي. 4102-4102إىل كل طلبة ادلعهد و إىل دفعة   

 إىل كل ىؤالء أىدي مثرة جناحي.

 

 وحيدة



 

وتقديـــــــــرشـــــــــــــــكر   

احلمد هلل الذي هدانا من العلم ما وفقنا به الجناز هذا البحث ادلتواضع والذي ما كنا لنحققه لوال عونه، فلك 

 احلمد الشكر يا رب.

.الييت خلضرسم اهم يف البحث وعلى رأسهم األستاذ ادلشرفإىل كل من سنتقدم بالشكر والتقدير   

كما نشكر كل أساتذة ودكاترة معهد الرتبية البدنية والرياضية الذين كان ذلم الدور يف إعطائنا النصائح 

 والتوجيهات.

البحث.مبستغامن دلدهم لنا بيد ادلساعدة يف هذا أساتذة ادلركب الرياضي كما نتقدم بالشكر إىل   

 إىل كل من ساهم يف اجناز هذا البحث من قريب أو من بعيد.

 واحلمد هلل الذي تتم برمحته الصاحلات.

 احمد

 وحيدة















 مقدمة:

يعترب النشاط الرياضي ذا إمكانية ىامة داخل اجملتمعات احلديثة حيث يشكل جانبا صحيا وفكريا وبدنيا 
 اجملتمعات.وكذا نفسيا مما جيعلو حيظى بأمهية بالغة يف سياسة 

تساعد على تفادي  واليتالطبية,غري أن ممارسة أي نشاط رياضي خيضع لشروط من بينها إجراء الفحوص 
 ياضات.الكثري من األخطاء يف مجيع الر 

ن فوائد ودلا حتتلو ن وقد كانت رياضة السباحة إحداىن واليت تعترب من الرياضات اذلامة دلا تكسب اإلنسا
مكانة بارزة,حيث تستحوذ على عدد من ادليداليات يفوق أي نوع من الرياضات األخرى.كما أهنا من 

 كسب اإلنسان الراحة والسعادة والصحة وتكسبو أيضا ادلقاومة ضد األمراضأىم األنشطة اليت ت
 .(5891)العياشي, 

والسباحة وسيلة  من وسائل الرتويح وادلنافسات,ففي وقتو عليو الصالة والسالم إذ مارسها وشجع على 
تعلمها إذ قال"ويسبح كل رجل إىل صاحبو"وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على الدور الفعال الذي 

اإلجتماعية والنفسية وغريىا من أمهية يف مجيع النواحي تقدمو رياضة السباحة يف متوين الفرد واجملتمع دلا ذلا 
  .(5159)راتب, من فوائد مجة تعود هبا على ممارسيها 

كلم ,كما أهنا حتتوي على الكثري 5011واجلزائر من البلدان اليت تطل على ساحل حبري والذي يبلغ طولو 
السباح أثناء السباحة إىل بعض اإلصابات من البحريات ادلائية واألهنار والسدود وادلسابح,وقد يتعرض 

 واألمراض حيث يتم التعامل معها من خالل ادلراقبة الطبية والصحية لتفاديها.

وقد تطرقنا يف حبثنا ىذا إىل بابني :الباب األول متثل يف الدراسة النظرية حيث قسمناه إىل ثالثة فصول 
فتناولنا ا وتطورىا وأنواعها وأمهيتها,أما الفصل الثاي ,متثل الفصل األول يف التعريف برياضة السباحة ,نشأهت

سنة(,أما الفصل الثالث 50-9بعض اإلصابات واألمراض اليت ديكن أن يصاب هبا السباح)فئة األصاغر
 فتمثل يف ادلراقبة الطبية والصحية للسباح.



األول متثل يف دراسة ميدانية أما الباب الثاي فهو عبارة عن دراسة تطبيقية وقسمناه إىل فصلني ,الفصل 
)رلاالت البحث,ضبط متغريات الدراسة ,طبيعة العينة وكيفية اختيارىا,منهج الدراسة وىدفو ,وأدوات 
وتقنيات البحث.أما الفصل الثاي فهو عبارة عن مقارنة النتائج بالفرضيات واالستنتاجات واخلالصة 

 العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجانب التمهيدي                                                                  التعريف بالبحث
 

1 
 

 مقدمة: - 1

ة ىامة داخل اجملتمعات احلديثة حيث يشكل جانبا صحيا وفكريا وبدنيا يعترب النشاط الرياضي ذا مكان
 وكذا نفسيا مما جيعلو حيظى بأمهية بالغة يف سياسة اجملتمعات.

رياضي خيضع لشروط من بينها إجراء الفحوص الطبية,واليت تساعد على تفادي غري أن ممارسة أي نشاط 
 الكثري من األخطاء يف مجيع الرياضات.

وقد كانت رياضة السباحة إحداىن واليت تعترب من الرياضات اذلامة دلا تكسب اإلنسان فوائد ودلا حتتلو ن 
ع من الرياضات األخرى.كما أهنا من مكانة بارزة,حيث تستحوذ على عدد من ادليداليات يفوق أي نو 

 أىم األنشطة اليت تكسب اإلنسان الراحة والسعادة والصحة وتكسبو أيضا ادلقاومة ضد األمراض
 .(5891)العياشي, 

والسباحة وسيلة  من وسائل الرتويح وادلنافسات,ففي وقتو عليو الصالة والسالم إذ مارسها وشجع على 
تعلمها إذ قال"ويسبح كل رجل إىل صاحبو"وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على الدور الفعال الذي 
تقدمو رياضة السباحة يف متوين الفرد واجملتمع دلا ذلا من أمهية يف مجيع النواحي اإلجتماعية والنفسية وغريىا 

 . (5159 )راتب,من فوائد مجة تعود هبا على ممارسيها 

كلم ,كما أهنا حتتوي على الكثري 5011واجلزائر من البلدان اليت تطل على ساحل حبري والذي يبلغ طولو 
من البحريات ادلائية واألهنار والسدود وادلسابح,وقد يتعرض السباح أثناء السباحة إىل بعض اإلصابات 

 والصحية لتفاديها.واألمراض حيث يتم التعامل معها من خالل ادلراقبة الطبية 

وقد تطرقنا يف حبثنا ىذا إىل بابني :الباب األول متثل يف الدراسة النظرية حيث قسمناه إىل ثالثة فصول 
,متثل الفصل األول يف التعريف برياضة السباحة ,نشأهتا وتطورىا وأنواعها وأمهيتها,أما الفصل الثاين فتناولنا 

سنة(,أما الفصل الثالث 50-9اب هبا السباح)فئة األصاغربعض اإلصابات واألمراض اليت ديكن أن يص
 فتمثل يف ادلراقبة الطبية والصحية للسباح.

أما الباب الثاين فهو عبارة عن دراسة تطبيقية وقسمناه إىل فصلني ,الفصل األول متثل يف دراسة ميدانية 
ج الدراسة وىدفو ,وأدوات )رلاالت البحث,ضبط متغريات الدراسة ,طبيعة العينة وكيفية اختيارىا,منه
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وتقنيات البحث.أما الفصل الثاين فهو عبارة عن مقارنة النتائج بالفرضيات واالستنتاجات واخلالصة 
 العامة.

 مشكلة البحث: - 2

رياضة ديكن جلميع الناس ممارستها من كل الفئات بغض النظر عن السن واجلنس ,ونظرا دلا  إن السباحة 
كانت عليو السباحة يف األزمنة األخرية لرتينا مدى اىتمام احلضارات واألمم القددية هبا إىل حد إلزام بعض 

 ىذه األمم مواطنيها بضرورة تعلمها وإن تباينت األىداف من ورائها .

البلدان اليت تطل على ساحل حبري,كما أهنا حتتوي على الكثري من البحريات ادلائية والسدود  واجلزائر من
من خالل ادلراقبة وادلسابح ,وقد يتعرض السباح إىل بعض اإلصابات واألمراض حيث يتم التعامل معها 

  الطبية والصحية لتفاديها وىذا ما جعلنا نطرح اإلشكال التايل:

رب غياب ادلراقبة الطبية والصحية عامل معيق لنجاح و استمرار العمل الرياضي عتإىل أي مدى ي  -  
 للسباح على مستوى ناديو؟  

؟معيقا لنجاح و استمرار العمل الرياضي للسباح ىل االمراض و االصابات تعترب عامال -  

  ؟سنة 50-19ىل ادلراقبة الطبية تعاين من نقص الفحوص الدورية لفئة األصاغر من -

؟سنة 50-19ال ادلراقبة الطبية لفئة األصاغر من ما ىي اسباب امه-  

اهداف البحث: - 3  

 يسعى الباحث اىل حتقيق مايلي :

  التعرف على مدى اعتبار غياب ادلراقبة الطبية والصحية كعامل معيق لنجاح و استمرار العمل
 .الرياضي للسباح على مستوى ناديو

  االصابات عامال معيقا لنجاح و استمرار العمل الرياضي للسباح.معرفة مدى اعتبار االمراض و 
  50-19معرفة ما إن كانت ادلراقبة الطبية تعاين من نقص الفحوص الدورية لفئة األصاغر من 

 سنة
  سنة 50-19معرفة أسباب إمهال ادلراقبة الطبية لفئة األصاغر من 
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  :الفرضيات - 4

 ما يلي : الطالبانيفرتض 

  العمل  لنجاح و استمرار معيق عاملتعترب غياب ادلراقبة الطبية و الصحية كالرئيسية:الفرضية
                                                                        .الرياضي على مستوى االندية

 : ادلراقبة الطبية تعاين من نقص كبري يف الفحوصات الدورية الفرضية الجزئية االولى. 
 : نقص ادلوارد البشرية مها: ىناك سببان اساسيان إلمهال ادلراقبة الطبيةالفرضية الجزئية الثانية

 .وسائل طبية (-نقص االمكانيات ادلادية ) سيارة اسعافإضافة إىل شبو الطيب...(-)اطباء 

اهمية البحث: - 5  

ثراء الرصيد العلمي والزيادة يف ادلعارف لدى الطلبة و االساتذة و ادلشرفني إ -أ  

امهية ادلراقبة الطبية يف تطوير النشاط الرياضي  -ب  

مصطلحات البحث: - 6  

: ىي حركة الكائنات احلية يف ادلاء دون ادلشي يف القاع, تعترب السباحة نشاطاً ديارس السباحة
اضة عادلية وأودلبية.بشكل كبري للرتفيو وكذلك ري  

ىي إجراء عالج مسبق دون اللجوء إىل الوسائل واألدوية ,ويتم عن طريق  :الطبيةالمراقبة 
 التوجيو واإلرشادات من طرف الطبيب وادلدرب الجتناب الوقوع يف احلوادث واإلصابات

. (5898)دكتور محداوي ابراىيم,   

 الدراسات المشابهة: - 7

اذلدف الرئيسي من االعتماد على ادراسات ادلشاهبة  دلوضوع البحث ىو حتديد ما سبق امتامو 
وخاصة ما يتعلق مبشكلة البحث ادلطلوب دراستها, إىل جانب إتاحة الفرصة أمام الطالبان الباحثان إلجناز 

اتب أن الففائدة من التطرق إىل حبثهما على حنو أفضل , ويذكر زلمد حسن عالوي وأسامة كمال ر 
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الدراسات ادلشاهبة أو السابقة تكمن يف " إمنا تدل الباحث على ادلشكالت اليت متت دراستها من قبل أو 
 (. 5899اليت ال تزال يف حاجة إىل دراسة " )عالوي وأسامة,

 .؟0151-0152 فارس جمال.دراسة: جاب اهلل حميد و  – 1

أثر تعلم السباحة احلرة على حتسني بعض ادلؤشرات النفسية واحلالة الصحية دلرضى الربو فئة  تحت عنوان:
 والية مستغاًل.–(.دراسة ميدانية أجريت على أطفال بادلسبح اجلامعي 50-8األصاغر )

 مشكلة الدراسة:

  األطفال ىل يؤثر تعلم السباحة احلرة على حتسني بعض ادلؤشرات التنفسية واحلالة الصحية عند
 ادلصابني مبرض الربو؟

  ىل تأثر الوحدات التعليمية ادلقرتحة يف تعلم بعض ادلهارات األساسية يف الساحة لدى األطفال
والعمل على حتسني ادلؤشرات التنفسية )ذروة تدفق اذلواء ,حجم ىواء الزفري األقصى يف الثانية 

 السعة احليوية القصوى لدى ىذه الفئة ؟–األوىل 

 الدراسة هو :من هذه  الهدف  

  معرفة أثر تعلم السباحة احلرة على حتسني بعض ادلؤشرات التنفسية واحلالة الصحية عند األطفال
 ادلصابني مبرض الربو.

  معرفة أثر الوحدات التعليمية ادلقرتحة يف تعلم بعض ادلهارات األساسية يف الساحة لدى األطفال
والعمل على حتسني ادلؤشرات التنفسية )ذروة تدفق اذلواء ,حجم ىواء الزفري األقصى يف الثانية 

 السعة احليوية القصوى لدى ىذه الفئة .–األوىل 

 : بحثلفرضيات ا

 تعلم السباحة احلرة على حتسني بعض ادلؤشرات التنفسية واحلالة الصحية عند األطفال  وجود  أثر
 ادلصابني مبرض الربو.

  وجود أثر الوحدات التعليمية ادلقرتحة يف تعلم بعض ادلهارات األساسية يف الساحة لدى األطفال
 األقصى يف الثانية والعمل على حتسني ادلؤشرات التنفسية )ذروة تدفق اذلواء ,حجم ىواء الزفري

 السعة احليوية القصوى لدى ىذه الفئة .–األوىل 
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 أعتمد الطالبان على ادلنهج التجرييب. منهج البحث:

 األدوات المستخدمة:

أما عن األدوات دلستخدمة فتمثلت يف اإلدلام النظري حول موضوع البحث باإلضافة غلى بعض 
ء, استخدام  بعض االختبارات الفسولوجية إضافة إىل األجهزة ادلساعدة مثل جهاز  ذروة تدفق اذلوا

عدادات إلكرتوننية مدرجني بالسنتمرت وبعض الوسائل البيداغوجية اخلاصة بالسباحة إضافة إىل مضمار 
 وعارضة.

مشلت على رلموعة من األطفال ادلنخرطني بادلسبح اجلامعي  بوالية مستغاًل حددت العينة  عينة الدراسة:
 عشوائيا .

 : نتيجة أهم

أثر يف تعلم بعض ادلهارات األساسية يف الساحة  وحدات التعليميةاستنتج الطالبان الباحثان أن لل
لدى األطفال والعمل على حتسني ادلؤشرات التنفسية )ذروة تدفق اذلواء ,حجم ىواء الزفري األقصى يف 

وجود  أثر تعلم السباحة احلرة على  السعة احليوية القصوى لدى ىذه الفئة . واستنتج ايضا–الثانية األوىل 
 حتسني بعض ادلؤشرات التنفسية واحلالة الصحية عند األطفال ادلصابني مبرض الربو.

 أهم توصية: 

أوصى الطالبان الباحثان بإدراج الوحدات التعلمية يف تعلم بعض ادلهارات يف السباحة لدى 
 األطفال والعمل على حتسني ادلؤشرات التنافسية.

 ( مستغانم2113-2113دعرة محمد  ) دراسة:  –2 

تحت عنوان: أثر ممارسة السباحة على مرض داء السكر النوع األول في المحافظة على نسبة 
 السكر في الدم.

 مشكلة الدراسة:

 .ىل ممارسة السباحة النشاط البدين لو تأثري إجيايب على مرضى داء السكر 
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 ىو عدد احلصص ادلناسب من ممارسة السباحة يف األسبوع للمحافظة على نسبة السكر يف  ما
 الدم يف اجملال

 .ما ىي الشدة ادلناسبة للمحافظة على نسبة السكر يف الدم يف اجملال فبل األكل 

 الدراسة هو :الهدف  

 مدى تأثري ممارسة نشاط السباحة بشدة وحجم   وما ىو عدد حصص السباحة ادلناسب  معرفة
 احملافظة على نسبة السكر يف ادلالئمة الدم من أجل 

 بحث :لفرضيات ا

 .ممارسة السباحة لو تأثري إجيايب على مرضى داء السكر 
 . ممارسة السباحة حبصتان يف األسبوع حيافظ على نسبة السكر يف اجملال 
 ارسة السباحة بثالثة حصص يف األسبوع حيافظ على نسبة السكر يف اجملال.مم 

 على ادلنهج التجرييب. أعتمد الطالب الباحث منهج البحث:

 األدوات المستخدمة:

تتماشى مع  استخدم الباحث عدد كبري من ادلراجع العربية واألجنبية, وادلواقع  اإللكرتونية التيت
 أىداف البحث من أجل الوصول إىل توضيحات لألمور الغامضة وادلبهمة.

 –حبل  –ميقايت  –صفارة  –مسبح  –مرت  111إضافة إىل الوسائل البيدداغوجية مضمار 
 ميزان قياس الطول. –ميزان قياس الوزن  –حواجز 

ني مصابني بداء السكر نوع مراىق 51 -19حيث بلغ عددىا  حددت العينة عشوائيا عينة الدراسة:
 أول. 

 أهم نتيجة:

ة أو قصوى بوترية حصتان إىل ثالثةة حصص يف األسبوع ممارسة نشاط السباحة بشدة ممتوسط أو ممرتفع
  يكفي للمحافظة على نسبة السكر يف اجملال ادلستهدف.
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 أهم توصية: 

بانتظام وبدون انقطاع ومن أل ذلك نقرتح على مرضى داء السكر أن يزاول النشاط السباحة 
 ومراعاة جانب األمن والسالمة مع مراعاة وجود بعض احللويات يف مكان التدريب.
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 تمهيد:

ن رياضة السباحة من الفعاليات اليت تنفرد بإمكانية شلارستها جلميع األعمار ولكبل اجلنسني وبدون حتديد إ
,فاجلنسني يسبح يف رحم أمو والشيخ ؽلكن أن يقضي وقتا شلتعا ويسلط جسمو بالسباحة .كذلك احلال 

مفيدة يف السلم واحلرب بصفتها وسيلة بالنسبة لئلناث فالسباحة رياضة مجيلة وىي رياضة للجميع فهي 
وىي جزء من الًتبية البدنية اليت دتنح للفرد القدرة على التمتع باحلياة وبشكل جيد وذلا تأثري للًتويح وادلتعة.

 إغلايب على التطور العام.
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 : السباحة:-1

 ىي حركة الكائنات احلية يف ادلاء دون ادلشي يف القاع. تعريف السباحة: :1-1

ىي رياضة مائية شعبية ذات أعلية كبرية يف بناء جوانب متعددة يف حياة الفرد )اإلنسانية        
,اإلجتماعية , الصحية, اإلقتصادية( وىي تنفرد حبالة خاصة عن بقية األلعاب الرياضية وإمكانية شلارستها 

 (5891)العياشي,  وعلى سلتلف األعمار.من قبل اجلنسني 

السباحة إحدى ادلهارات اليت ذلا قيمة عالية يف احلياة كما ىي جزء مهم من الًتبية البدنية اليت دتنح        
بشكل الفرد القدرة على التمتع باحلياة بشكل جيد نتيجة قدرهتا على بناء عضبلت وأجهزة اجلسم 

 متكامل كوهنا حترك أجزاء اجلسم كافة أثناء شلارستها.

السباحة حالة توافقية جيدة لئلنسان والزمة حلياتو إذ ذلا تأثري إغلايب على التطور العام ولتوافق أجزاء        
  جسمو.

ىي رياضة تقوم على أساس إستعمال اليدين والرجلني من أجل االنتقال من مكان إذل آخر داخل        
 دلاء أو على سطح ادلاء.ا

 السباحة ىي نشاط ؽلارس بشكل كبري للًتفيو وكذلك كرياضة عادلية وأدلبية.        

يعرفها جوين دبيين ''ىو مفهوم كبري عندما نرى شخصا يسبح وال يغرق نقول أنو يعرف السباحة        
وىذا ادلفهوم خاطئ ألن السباحة ىي مهنة ورياضة فردية وعلى الفرد أن يتعلم السباحة وؽلارسها بطريقة 

 الصحيحة.

ارستها يف مراحل العمر ادلختلفة كما تتميز السباحة بأهنا إحدى األنشطة الرياضية اليت ؽلكن شل         
أحيانا يف ادلنافسات وإظلا ؽلكن للشخص أن وليس من الضروري أن دتارس بالقوة والعنف الذي يظهران 

يطوعها وفقا لقوتو وقوة احتمالو, فيجعل منها وسيلة للراحة واالسًتخاء, وجتديد النشاط أو الوسيلة 
 (5888)راتب,  للًتويح.
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 فوائد السباحة::1-2

السباحة رياضة تروػلية تنقي النفس وختفف ادلتاعب واذلموم وذلك نتيجة األحباث العديدة اليت أجريت  -أ
 يف ادلصانع, ألن شلارسة الرياضة يف أوقات معينة تزيد من اإلنتاج.

وادلقعد واإلضلناء اجلانيب وتعترب السباحة عبلج لبعض التشوىات اليت توجد يف اجلسم ادلظهر احملدب  -ب
من الرياضات التعويضية ذلذه األوضاع فقد كتب الكثريون عن السباحة وادلعوقني وعرفت قيمتها العبلجية 
وقد أدرجت يف برامج ادلعوقني يف ادلستشفيات وادلدارس اخلاصة كما تعترب السباحة أفضل األنشطة الًتوػلية 

 .لؤلشخاص ذوي اإلعاقات ادلتنوعة

من أىم فوائد السباحة من الناحية الصحية أهنا تكسبنا نظافة تامة كما تكسبنا العادات الصحية  -ج
السليمة كما تشجع األفراد على إجراء الكشف الطيب الدائم على كل جزء من أجزاء اجلسم ويف مواعيد 

 صفة حب اخلري وعاطفة اإلنقاذ.منظمة كذلك تساىم السباحة يف خلق 

فائدة كبرية من الناحية النفسية واإلجتماعية فهي تلعب دور كبريا يف عبلج كثري من احلاالت للسباحة  -د
النفسية وتساعد على نسيان ادلشاكل اإلجتماعية فالبعد عن األعباء اليومية يف العمل,يعطي الفرصة 

 دلمارستها للتخلص من الكآبة واذلموم.

د على إستعاب احلركات وسرعة التعرف وحضور البديهية أما من الناحية العقلية فإن شلارستها تساع -ه
 ورفع مستوى الذكاء إذل درجة أعلى من الشخص العادي.

يف السباحة تظهر ادلهارات الفردية نتيجة التنافس كما أهنا تنمي يف شلارستها ادلهارات اإلستعراضية  -و
 (4002ادلبادئ العلمية للسباحة, )قط,  جبانب ادلهارات التنافسية.

 أهمية السباحة::1-3

إن السباحة ذلا أعلية كبرية يف عصرنا ىذا حبيث أن اإلنسان حباجة ماسة دلمارستها لكي يعوض 
النقص الذي يطرأ على بنيتو اجلسدية من خبلل التطور التكنولوجي يف تقدمي اخلدمات, بعد ظهور الكثري 

وعلى إثر بأمراض العصر احلديث )أمراض اللب وأمراض ادلفاصل........اخل(.من األمراض اليت مسية 
احلاالت ادلرضية ادلبكرة البشر راح علماء الطب يف توجيو أفراد اجملتمع على ضرورة شلارسة النشاطات 
الرياضية للحفاظ على سبلمتهم وصحتهم, كما أكد علماء اإلقتصاد واجملتمع على ضرورة بناء اإلنسان 
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ذكور ءا صحيحا من الناحية اجلسمية والعضلية والسباحة رياضة شعبية ؽلارسها معظم شعوب العادل بنا
وإناث من سلتلف األعمار وىي من الرياضات اليت ؽلارسها األطفال ذلذا ؽلكن حصر أعلية الرياضة يف 

 النقاط التالية:

  وتنشيط الدورة الدموية وزيادة من خبلل التمارين ادلائية وبواسطتها يتم رفع سرعة كفاءة القلب
 سعة القلب.

   تساعد التمارين ادلائية على زيادة ادلرونة واحلفاظ على رشاقة اجلسم وعدم تصلب مفاصل اجلسم
 كافة ومعاجلة إصابات مرض الفقرات القطنية وذلك من خبلل احلركات ادلفصلية.

  تعض اجلسم لقسط من تساعد على التخلص من حالة اإلصابة الفطريات اجلبلبة يف حالة
 األشعة الشمسية أحيانا.

  تساعد على توسيع وتقوية عضبلت الصدر وبالتارل اتساع الرئتني الستعاب أكرب كمية من اذلواء
 لتنشيط عملية الشهيق والزفري.

 .زيادة اذليموغلوبني يف الدم 
 ملية اذلضم.تؤثر يف عضبلت البطن وأعضائها الداخلية )الكبد والطحالب( وتؤدي إذل تسهيل ع 
  تعمل على تنمية الشجاعة واإلقدام ذلذا نرى بعض الدول هتيئ سلتلف مستلزمات السباحة

 إلعداد أجزائها إعدادا جيدا يؤىلهم للدفاع عن وطنهم.
 ذلا أعلية إنسانية عند إنقاذ إنسان من الغرق .

 تعمل على زيادة التوافق العصيب العضلي .
والعناء الداخلي دلا فيها من متعة وذلك من خبلل الغطس  تعمل على إزالة اذلموم وادلتاعب

 والعوم يف ادلاء وإستنشاق اذلواء الطلق.

 ة :أساسيات السباحـــــــ:1-4

ىناك ثبلثة فوائد متعلقة بالفيزياء يتعني على السباح أن يستفيد منها وذلك عند التحرك يف 
 الفعل, احلركة والتصرف نتيجة رد الفعل.وىي قوانني الطفو والدفع إذل األمام ورد ادلاء,

إن معرفة الطرق البسيطة واليت من خبلذلا تؤثر تلك القوانني  على السباح ويسهل عليك فيها بعد 
 (5811)مايك كرايش, ذ احلركات األساسية للسباحة تفهم وتنفي
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 معناه أن اجلسم يطفو فوق ادلاء ففي احلقيقة ان ادلاء أثقل من اذلواء لذا فإنو يساند  :الطفو:1-4-1 
اجلسم جيدا حيث يقل وزنو يف ادلاء وخاصة عند ما دتتلئ الرئتان باذلواء واجلسم مسًتخي وشلتلئ صدره 

 باذلواء يعلو قليبل فوق سطح ادلاء أي يطفو أفضل من اجلسم اخلارل رئتيو من اذلواء.

والطفو يف ادلاء ادلاحل يكون أكثر سهولة من ادلاء العذب فهو يساند اجلسم بدرجة أكرب ألن كثافة   
 أعلى يف كلتا احلالتني فإن من مصلحة السباح أن ػلافظ على أقصى درجة من الطفو فوق ادلاء.

ن ػلدث ؽلكن أىذا وتزيد درجة الطفو عندما يكون اجلسم مغمور بالكامل يف ادلاء ولكن ذلك   
على فًتات خبلل السباحة, وعندما يعلو الوجو على ادلاء وىو أمر ضروري للتنقس فإن جزءا من الطفو 
يقل, لكن إذا توفر عنصر السباحة الصحيحة داخل ادلاء فإن ىذا يتم تعويضو عن طريق اإلندفاع إذل 

 األمام وىذا ينقلنا إذل القاعدة األساسية الثانية يف السباحة .

إن حركة الدفع إذل األمام مرجعها أن اجلسم يتحرك من خبلل ادلاء نتيجة الدفع إلى األمام: :1-4-2
تدفع ادلاء يف اجتاه مضاد الجتاه اجلسم, وتتوقف سرعة السباح على كفاءة وقوة أن الذراعني والرجلني 

 الذراعني والرجلني حيث يكون اجلسم وضعو الصحيح عند الطفو .

إن عبارة الفعل ورد الفعل, تعين اجتاه الذراعني والرجلني للعمل يف تتابع ولكي  رد الفعل::1-4-3
يستجيب بعضها البعض من خبلل حركات السباحة ففي سباحة الكرول تدفع الذراع اليسرى يف ادلاء إذل 

العودة من الوراء عند أحد جانيب اجلسم يف أقصى قوة حركية فإن الذراع األؽلن يتحرك بدوره إذل األمام عند 
 احلركة إذل اجلانب الآلخر للجسم يف أقصى قوة أيضا.

ما كانت وكلما حرص السباح أن تكون تلك احلكات إنسيابية ومتناسقة يف أدائها وردود افعاذلا كل  
 .(5811)مايك كرايش,  احلركة أكثر قوة وكفاءة 

 المهارات في السباحة::1-5

 في السباحة:  المهارات األساسية:1-5-1

السباحة نشاط بدين طبيعي ال يتطلب درجة إليو من الكفاءة كما أن متطلباهتا سهلة وواضحة,   
يستطيع كل إنسان أن ػلققها فليس بالضروري أن يكون اإلنسان ؽللك عضبلت قوية كي يتعلم السباحة 
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يسبح وتعتمد رياضة السباحة مثلها مثل باقي وليس بالضروري أن تكون أطرافو مكتملة حىت يستطيع أن 
 الرياضات على بعض ادلهارات األساسية تتمثل يف :

يعين الطفو بقاء اجلسم كليا أو جزئيا فوق سطح ادلاء وتوضع قاعدة أرمخيدس أنو" الطفو:  :1-5-1-1
ائل ادلزاج" وىذه إذا غمر اجلسم يف سائل فإنو يلقى دفعا من األسفل , إذل األعلى تعامل قوتو وزن الس

القوة اليت تتجو ألعلى اجتاه اجلسم السباح تساوي وزن حجم ادلاء ادلزاج وتكون مساوية حلجم اجلزء 
فإن دفع ادلاء من أسفل إذل األعلى يعتمد على العبلقة بني وزن وحجم ادلغمور من جسمو يف ادلاء لذلك 

)أسامة راتب,  لت لديو فرصة الطفواجلسم الطايف فكلما زاد ثقل اجلسم نسبيا عن حجمو كلما ق
5888). 

الطفو يعين كذلك قدرة اجلسم على الطفو فوق ادلاء وحتدد بواسطة الوزن النوعي ) ىو عبارة عن   
وزن اجلسم بالنسبة لوزن حجم ادلاء( عند غطسو كلو الوزن النوعي للجسم يتغري حسب وضع اجلسم فوق 

  , علي فهمي البيك, مصطفى كاظم( )زلمود حسنادلاء داخلو وخارجو وعلى اخلصائص الفردية للسباح 

تعترب مهارة اإلنزالق البطن أو الظهر من ادلهارات  مهارة اإلنزالق على البطن والظهر::1-5-1-2
األساسية واذلامة لتعلم السباحة, ألن إغلادة ىذه ادلهارة تسهل على ادلتعلم إكتساب أداء احلركات الفعالة 

دفع حائط احلمام واإلنزالق من ادلهارات لدفع الباح ف ادلاء من الذراعني والرجلني باإلضافة إذل مهارة 
 .(5888)أسامة كامل راتب,  اء ادلربد والدوران يف أنواع السباحة التنافسيةاذلامة ألد

وتعترب مهارة القدرة على تعلق اجلسم يف الوضع الرأسي من  مهارة التعلق الرأس للجسم::1-5-1-3
ادلهارات التمهيدية اذلامة وادلفيدة اليت تسرع من تعلم طرق السباحة وعادة يتم اكتساهبا للمتعلم بعد 

 اإلطمئنان إذل إتقانو دلهارة اإلنزالق وأوضاع الطفو ادلختلفة.

)أسامة راتب, رأسيا حتت ادلاء مبساعدة الزميل ويتطلب تعلم ىذه ادلهارة أن يغوص جسم ادلتعلم  
5888). 

تعترب مهارة الوقوف يف ادلاء من ادلهارات األساسية واذلامة دلا  مهارة الوقوف في الماء::1-5-1-4
سهمت بو من حتقيق األمن والسبلمة لتعلم ادلبتدئ حيث تتيح للمتعلم االحتفاظ جبسمو مرتفعا حىت الفم 

 .(5888)أسامة راتب, واألنف خارج ادلاء شلا يسهل من عملية التنفس 
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 المهارات الثانوية في السباحة: :1-5-2

رياضة إنسانية يقوم هبا الفرد الذي غليد السباحة بعد صلاحو يف دورة اإلنقاذ  اإلنقاذ:مهارة :1-5-2-1
 اليت تقيمها االحتادات وادلنظمات الرياضية والدفاع ادلدين.

ستفاد منو يف وىو فن من فنون السباحة حيث أنو متعة كما ا الغطس تحت الماء:مهارة :1-5-2-2
)فيصل رلاالت كثرية منها البحث عن التحف البحرية وكذلك ادلعرفة وىي معرفة أنواع احليوانات البحرية 

 .رشيد العياش(

  أنواع المقاومة في الماء لرياضة السباحة::1-6

ء إذل أنواع ذلا تأثري على ادلالقد صنف علماء وخرباء السباحة ادلقاومة اليت تواجو السباح داخل 
 وىي:اجلسم 

 مقاومة الشكل::1-6-1

غري الوضع األفقي الصحيح وقتا أطول يف  تستغرق األجسام اليت تكون أوضاعها داخل ادلاء
حركتها ويقابلها مقاومة تعوق حركتها لؤلمام وتتكون مقاومة الشكل طبقا ألشكال أجسام السباحني 

وبالتارل فإن زيادة ادلقامة لشكل اجلسم غلعل الوضع األفقي داخل ادلاء رديئا خبلل حركتهم داخل ادلاء 
ومن أجل قليل ىذه ادلقاومة غلب على السباحني أن ػلافظوا على وضع أجسامهم قرب السطح يف الوضع 
األفقي مع أقل إضلراف بدء من الرأس حىت الدم وحتدث زيادة يف مقاومة الشكل عندما تكون ىناك 

انبية زائدة يف جسم السباحني ,فيخص سباحي السباحة احلرة والظهر يف بعض األحيان تكون ج حركات
ذلم ضربات خاطئة وضربات رجوعية خاطئة جتعل ادلعدة تدور للخارج يف إجتاه واحد بينما تدور األقدام يف 

)قط, ة الشكل اإلجتاه اآلخر وىذا يزيد من جزيئات ادلاء حول جسم السباح شلا ينتج عنو زيادة مقاوم
4002) . 

 ج:مقاومة المو :1-6-2

حتدث مقاومة ادلوج عن طريق األضطراب الذي ػلدث يف سطح ادلاء وعندما تزيد حركات 
السباحني من حجم األمواج يزيد من إضطراب ادلاء يف ادلنطقة اليت أمام اجلسم شلا يسبب منطقة ضغط 

ؤثرة حيث عالية أمام السباح كأهنا حائط وىذا بالطبع يعوق حركة اجلسم لؤلمام ودتثل األمواج قوة إعاقة م
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السباحة أهنا تزيد ادلقاومة نسبة تعادل ملعب السرعة ,حيث ذلك عندما يزيد السباحني من سرعتهم أثناء 
 .(4002)قط, ادلبادئ العلمية للسباحة , 

 ومن األسباب الشائعة حلدوث مقاومة ادلوج ىي:

 رداءة احلمام ادلخصص للسباحة .-

 احلارات اخلاصة للسباقات . عدم كفاية-

 يف ادلاء. الضرب بالذراعني الداخلية-

 يف الوضع اجلانيب للجسم . ادلبالغة-

 حركات اجلسم العمودية .-

 مقاومة اإلحتكاك::1-6-3

إن اإلحتكاك بني جسم السباح وجزيئات ادلاء اليت تتصل بو مباشرة غلعل التدفق الصفائحي ذلذه 
لذلك تتصادم اجلزيئات مع اجلزيئات األخرى اجملاورة ذلا واليت جبانبها شلا يزيد اجلزيئات يضطرب ,ونتيجة 

ادلقاومة ويعوق احلركة لؤلمام وتعترب نعومة السطح ىي العامل الرئيسي يف مقاومة اإلحتكاك فاألسطح 
الناعمة جتعل االحتكاك أقل , وذلذا اعتاد بعض السباحني حلق الشعر بادلوس من أجسامهم قبل 

اعمة دتاما على جلد اجلسم واليت ليس ذلا شعريات بسون األجسام النسباقات اذلامة باالضافة إذل أهنم يلال
أو جتاعيد يتعلق هبا ادلاء كما يغطي بعض السباحني أجسامهم بالزيت وبعض ادلواد األخرى اليت يفًتض 

 .(4002ادلبادئ العلمية للسباحة , )قط, تقلل االحتكاك بني اجللد وادلاء أهنا 

 السباحة التنافسية: أنواع:1-7

تتطلب السباحة التنافسية أن يبذل الشخص أقصى امكاناتو واستعداداتو البدنية والنفسية والعقلية 
تدرييب مقنن حملاولة تسجيل أقل زمن شلكن دلسابقة ادلقررة ويف سبيل ذلك فإن السباح ؼلضع عادة لربنامج 

يتطلب الكثري من الوقت واجلهد فقد يتضمن الربنامج التدرييب مرتني أو ثبلث يوميا ليقطع السباح مسافة 
تًتاح بني مخسة عشر أو عشرين كيلومًتا وشلا ىو جدير بالذكر أن أسلوب احلياة الذي يتطلبو نظام 

وب حياة الفرد ادلمارس من حيث نظام السباحة التنافسية وخاصة ادلستويات العليا يؤثر يف تشكيل أسل
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 يف: وتتمثل مسابقات السباحة التنافسية األودلبية.احلياة اليومية والتغذية والنوم و النواحي الصحية...اخل 
 .(5888)أسامة راتب, 

ىي سباحة على البطن متناظرة ومتناوبة وتتميز باستمرارية األفعال التحريكية  السباحة الحرة::1-7-1 
 وبالتارل ىي السباحة األكثر سرعة حاليا .

ويشكل اجلسم فيها وضعا أفقيا مع قعر حركة السباحة وتؤدي حركات الذراعني والرجلني بالتبادل إذا  
ا بينما تكون حركات الرجلني عمودية وؽلكن أن حتسب الذراعني وتضغط ادلاء إذل اخللف يوضع أفقي تقريب

تؤدي السباحة احلرة بالشكل الذي يراه السباح مناسبا شريط أن ال ؽلارس تكنيك سباحة الظهر والفراشة 
 :وتشمل على

 :ادلنافسات الفردية وىي 
 10  ,رجال. 5100مًت نساء,  900مًت,  200مًت, 400مًت, 500مًت 
  :م .500*2م , 10*2مًت,  900مًت,  200مًت,  400الفردي ادلنوع 

 :ادلنافسات الفرقية وىي 
 2*500  ,)(5885)فيصل رشيد العياش, م رجال  400*2مًت)نساء ورجال. 

يواجو القسم اخللفي للسباح قعر الربكة أثناء الظهر ويتجو النظر إذل األعلى  سباحة الظهر::1-7-2
)فيصل والتنفس حر أما مركز الرجلني والذراعني حركة الرجلني والذراعني يف السباحة احلرة بشكل ظاىري 

 .(5885رشيد العياش, 

انطبلقا من التوازن األفقي الظهري واجلسم يكون شلدد األذنني على نفس وىي سباحة مطبقة 
 (jean pierre robin, 1994 )مستوى سطح ادلاء واحلوض يكون مغطوس برشاقة يف ادلاء 

 وتشمل سباحة الظهر على :  

 : ادلنافسات الفردية وىي 
 10,م.400م, 500م 
  :م.500*2م, 10*2الفردي ادلنوع 

 :ادلنافسات الفرقية ىي 
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 2*500 (5885)فيصل رشيد العياش, م منوع. 

يتخذ القسم األمامي وضعا أفقيا غري مستقر مع قعر الربكة وتتحرك الذراعان  سباحة الفراشة::1-7-3
سوية بوضع أفقي حتت سطح ادلاء وتتمرجح فوق ادلاء بعد اإلنتهاء من السحب مث الدفع إذل ادلاء كما 
تكون الرجلني)ضربات الرجلني( سوية وبشكل عمودي مرة واحدة أو مرتني مع كل دورة للذراعني وتشمل 

 : على

 :ادلنافسات الفردية وىي 
 10 ,م منوع فردي.200م, 400م 

  :ادلنافسات الفرقية وىي 
 2*500 (5885)فيصل رشيد العياش, م منوع. 

يكون القسم األمامي للسباح يف ىذا النوع من السباحة موجها احلركة الرجلني  سباحة الصدر ::1-7-4
والذراعني تعاقبو حتت سطح ادلاء مع شرط بقاء فروة الرأس فوق سطح ادلاء دائما على الرغم من إجراء 

 الزفري داخل ادلاء وتشمل ىذه السباحة على:

  :ادلنافسات الفردية وىي 
 10  م منوع فردي .4000 –م 5000 –م 

  :ادلنافسات الفرقية وىي 
 2*500 (5888)أسامة راتب, م منوع. 

 متطلبات الصفات البدنية الواجب تنميتها في السباحة لهذه المرحلة::1-8

النتائج اجليدة يلعب اجلانب البدين ) الصفات البدنية( دورا كبريا ىاما يف حتسني األداء ادلهاري وحتقيق 
 سنوات( ىي: 50-9ومن بني الصفات البدنية اليت غلب تنميتها يف ادلرحلة العمرية من )

يعرف " متفايف" التحمل على القدرة على حتمل التعب ألطول فًتة شلكنة ويف  التحمل::1-8-1
اعتماد على وعالية و السباحة ؽلكن تعريف التحمل على أنو قدرة السباحة على مسافات بسرعة معتدلة 

 انتاج الطاقة اذلوائية.
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ومنو نستطيع القول أن التحمل صفة ضرورية غلب تنميتها للسباحني ولكن غلب جتنب التعب وىذا بنسبة 
 للمبتدين حيث يكون األداء الفين سليما خارل من األخطاء.

يعرف " تربان" القوة على أهنا مقدرة العضبلت للتغلب على ادلفاوتات ادلختلفة  القوة: :1-8-2
 ومواجهتها تعرب ىذه   الصفة ضرورية غلب تنميتها دلا ذلا من أعلية يف التعلم وحتقيق النتائج .

طفل يف حبثنا ىذا خاصة بالنسبة ذلذه الفئة العمرية فإنو غلب أن نلوح عليها بشكل تدرغلي حىت يتمكن ال
 على سلتلف ادلقاومات ألنو يف ىذه ادلرحلة يكون ظلوا األعضاء دل يكتمل كليا بعد.

نقصد بالسرعة قابيلة الفرد لتحقيق عمل يف أقل وقت شلكن وتتوقف السرعة عند  السرعة ::1-8-3
 الرياضي على سبلمة اجلهاز العصيب واأللياف العضلية والعوامل الوراثية واحلاالت البدنية.

مًت سباحة كما أن ىذه ادلرحلة  400-500-10رب ىذه الصفة ضرورية يف سباقات السرعة وتعت
من  0.1حىت  0.1مناسبة لتنمية ىذه الصفة خاصة فيم ؼلص ردود األفعال أي يصل زمن رد الفعل إذل 

 من الثانية أما سرعة حترك احلركات فتصل قمة 0.20حىت  0.41الثانية ليصل بعد ذلك يف سن العاشرة 
 ظلو بني السابعة والتاسعة من عمر الطفل.

بأهنا قدرة الرياضي على حركات بأكرب حرية يف ادلفاصل بإرادتو أو حتت يعرف " ىار"  المرونة::1-8-4
 تأثري قوة خارجية مثل مساعدة زميل .

وتعترب ادلرونة من أىم الصفات البدنية ادلؤثرة على السباحة واطلفاض مستوى ادلرونة يؤدي إذل 
إعاقة احلركة واطلفاض األداء الفين لطرق السباحة كما تقل امكانية السباح يف استخدام القوة والسرعة 
والتوافق وبالتارل زيادة التعب ومن إصابة ادلفاصل واألربطة كما يشري " كازوال" يف كتابة ) التقييمية 

القدمني لدى سباحي البطن للسباح( على ضرورة تنمية ىذه الصفة خاصة مرونة مفاصل الكتف ومفاصل 
والظهر ومرونة مفاصل الركبة والفخذ بالنسبة لسباحي الصدر ومن ىنا غلدر بنا أن نعمل على تنمية ىذه 
الصفة وخاصة عند ىذه ادلرحلة اليت تعترب من بني ادلراحل احلامسة واجليدة يف سهولة شلطاطيات العضبلت 

 .(5882)أبو العبلء أمحد عبد الفتاح, نظر لطبيعة ادلرونة 
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 مراحل تعلم السباحة::9 – 1

بعد أن عرفنا العوامل ادلؤثرة يف عملية التعلم.يصبح لزاما علينا حتديد مراحل تعلم السباحة واليت تنقسم إذل 
 مرحلتني:

 المرحلة األولى::1- 9- 1

طرق السباحة مع إصلاز بعض شروط تعلم تكنيك يتم يف ىذه ادلرحلة تعلم ادلبادئ األيساسية إلحدى 
 وتنحصر واجبات ادلرحلة األوذل مبا يلي:السباحة.

ختفيف العوائق من خبلل دوافع جديدة ومعلومات مناسبة للمبتدئني للوصول إذل إحساس عارل اجتاه 
 الدرس واللعب .

 تطوير اخلربات احلركية األساسية مبلئمة للشعور احلركي .

 ومهارات معينة ومن أىم ىذه الصفات الرشاقة وادلطاولة . بناء قابليات

لتحقيق أىداف وواجبات ادلرحلة األوذل واليت الوصول إذل حالة السباحة من خبلل مبادئها األساسية 
 ينبغي اتباع التمارين التالية :

 دتارين التعرف واالمان على اجلو اجلديد 
 دتارين الغطس 
 دتارين التنفس 
 دتارين الطفو 
 دتارين اإلنسياب 
 التقدم لؤلمام مع حركات بسيطة يف ادلاء 
 . القفز إذل ادلاء : من حافة جدار احلوض, فاعدة البدء 
 .السعي اذلادف للمرح والسرور أثناء الدرس, ويتم ذلك من خبلل تنظيم خطة عمل 

 المرحلة الثانية::2- 9- 1
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للسباحة ىو تعلم طريقتني للسباحة. وقد ثبت إن ىدف اادلرحلة الثانية لعملية تعلم ادلبادئ األساسية 
عمليا أن الطريقة األوذل ىي سباحة الظهر والطريقة الثانية ىي سباحة الصدر إضافة إذل تعلم ادلهارات 

 األساسية للبدء والدوران.

 كما ثبت أن اخلطوات التالية لتنظيم عملية تعلم طرق السباحة ىي الشكل ادلناسب يف ىذه ادلرحلة .

 حركة الرجلني  تعلم 
 .توافق حركة الرجلني مع التنفس 
 .تعلم حركة الذراعني 
 .توفق حركة الذراعني مع التنافس 
 .توفق حركة الرجلني والذراعني 
 . توافق حركة الرجلني والذراعني مع التنفس 

 نصائح عامة للمبتدئين قبل فيتعلم السباحة::11- 1

  والرئة وخلو اجلسم من األمراض اجللدية.إجراء فحص لدى الطبيب للتأكد من سبلمة القلب 
 .عدم النزول إذل حوض السباحة واجلسم حارا 
 .أخذ دوش قبل النزول إذل احلوض 
 .عدم الوقوف يف ادلاء فًتة طويلة, ألأن ذلك يؤدي إذل برودة اجلسم وازرقاق الشفتني 
 ..تنشيف اجلسم بعد السباحة ومزاولة بعد التمارين السويدية 
 حوض يف حالة الشعور بالتعب .عدم النزول لل 
 . عدم النزول للحوض بعد األكل مباشرة 
 . عدم التحدث أو الصياح أو طلب النجدة دون مربر 
 .البقاء يف ادلنطقة احملددة من قبل ادلدربب 
  .إطاعة كبلم ادلدرب وتطبيق ارشاداتو   

 العوامل المؤثرة في تعلم السباحة ::11- 1
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رلموعها شخصية متكاملة لذا غلب التعامل مع ادلتعلم على ىذا إن الشخصية اإلنسانية يف 
واجتاىات وانفعبلت وكل ىذه األمور تدخل يف  ل وتفكري وعاطفةقاألساس بصفة عامة ىو جسم وع

 تكوين شخصية وامكانية التعلم لديو غالبا .

النمو ادلتعددة  وؼلتلف األفراد فيما بينهم يف قابليتهم لتعلم ادلهارات احلركية , إذ أن خصائص
ختتلف من فرد آلخر حىت ولو كانوا يف مرحلة ظلو واحدة , وما حتديد خصائص كل مرحلة إال إطار عام 

دلستويات النمو واجتاىاتو وأشكالو نظرا ألن كل فرد ينموا طبقا لنمطو الفريد اخلاص بو وبشكل ؼلتلف يف 
 ده العلماء .كثري عن النمط العام او اإلطار العام الذي ػلد قليل أو

أن اىم العوامل ادلؤثرة ىو اإلستعداد للتعلم والذي ؽلكن للمعلم أن يؤثر فيو بطريق وضع منهج 
 يعمل على حتقيق النجاح األقصى للتعلم .
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 :خالصة

لقد تطرق الباحثان يف ىذا الفصل إذل تعريف السباحة ومبادئها والصفات البدنية الواجب تنميتها 
تعلمها كرياضة حتمل العديد من ادلزايا ألفراد اجملتمع ولذا غلب على ادلدرب أو ادلعلم أن يكون ملما وأعلية 

 بكل نقطة مرتبطة بعملية التعليم دلختلف ادلراحل النسبة للسباحة.

والًتويح يف كل اجملاالت فهي ترمي إذل تربية اجليل اجلديد متزنة  فالسباحة رلال حافل باألعلية
 وانب إذأهنا هتدف إلنسان يف كل مراحل عمره الراحة والسعادة والصحة.متعددة اجل
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 تمهيد:        

ؽلر اإلنساف طيلة حياتو منذ الطفولة إىل الوفاة مبراحل,وذلك بدءا من الطفولة ْتيث  
تعد مرحلة الطفولة ادلرحلة األساسية يف البناء الشخصي ,ولقد ثبت لدى الباحثُت بشكل 
قاطع تأثَت السنُت األوىل من العمر يف باقي حياة الفرد وقد وجد أنو ما لبت حاجيات 
الطفل ورغباتو,وإف حتققت مطالب النمو ادلختلفة ذلذه ادلرحلة كاف حظ الفرد من النمو 
الطبيعي والصفة النفسية أفضل من الفرد اآلخر يف طفولتو يف أي نوع من أنواع احلرماف أو 

 نقص الرعاية.

وما ػلدث يف مرحلة معينة من مراحل النمو يؤثر على ادلرحلة اليت تليها ولذا نستطيع  
 القوؿ أف الطفولة ىي ادلرحلة األساسية يف حياة الفرد.
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 :الطفولة المتأخرة:3

 تعريف الطفولة المتأخرة::3-1

ىي مرحلة اتقاف اخلربات وادلهارات اللغوية احلركية والعقلية السابق اكتساهبا "حيث ينقل الطفل 
تدرغليا من مرحلة الكسب اىل االتقاف, والطفل يف حد ذاتو ثابت وقليل دلشاكل االنفعالية وؽليل الطفل 

إىل مجاعات ادلنتظمة بعد أف   ميال شديدا إىل ادللكية اليت بدا يف النمو قبل ذلك, كما يتجو إىل االنتماء
 سنةكاف ؽليل قبل ذلك  جملرد االجتماع دلن يف 

إف الطفل يف ىذه ادلرحلة يأخذ األمور ّتدية تامة ويتوقع اجلدية من الكبار " إذ صلد ىناؾ    
ا صعوبات غلدىا الكبار يف معاملتهم لو, وخاصة أثناء تذبذب يف ىذه ادلعاملة , فتارة تغلبو أف يكوف كبَت 

 وتارة أخرى نذكره أنو مازاؿ طفال صغَتا.

 :سنة12-8خصائص المرحلة العمرية: :3-2

قبل التطرؽ للمميزات وخصائص ىذه ادلرحلة بصفة مدققة نتطرؽ دلميزات عامة تتميز ىذه ادلرحلة       
 عن باقي ادلراحل فحسب الدكتور"حامد عبد السالـ زىراف" تتميز ىذه ادلرحلة بػػػػػ :

  معدؿ النمو بالنسبة لسرعتو يف ادلرحلة السابقة والالحقة.بطئ 
 .زيادة التمايز بشكل واضح 
  تعلم ادلهارات الالزمة لشؤوف احلياة, وتعلم ادلعايَت اخللقية والقيم وتكوين اجتاىات

 واستعدادات التحمل ادلسؤولية وضبط اإلنفعاالت.
 ي.إعتبار ادلرحلة أنسب ادلراحل لعملية التطبع اإلجتماع 

 وحسب الدكتور"كماؿ الدسوقي" فإف ىذه ادلرحلة تتميز بػػػػػػػػػػػػػػػ :

 .لذة أصحاب األطغاؿ من نفس اجلنس 
 .فيض من الدوافع العدائية والشقاوة وروح العدواف من الذكور خاصة 
 .اجتاه ادليل خارج ادلنزؿ 
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 .اإلندماج مع اجلماعة 

نيلي"و"رمزي فهيم" أف ىذه ادلرحلة تصنف بأهنا أفضل مرحلة ويؤكد كال من "زاىد زللوؿ"و"سعد       
 للتعلم.

ونالحظ النمو يف الطوؿ والوزف يتميز هبدوء النسيب ليناسب ادلرحلة اإلنتقالية اليت تسبق مرحلة       
 ادلراىقة , وإف كاف أسرع يف ادلرحلة السابقة وتبدأ العضالت الصغَتة يف النمو فتزداد ادلهارة باستخداـ

 اليدين ويتحسن التوافق العضلي بُت العُت واليد.

وتنمو العضالت بسرعة والنشاط يف ىذه ادلرحلة كبَت والـز الستمرار عملية النشاط يف ىذه ادلرحلة       
 إىل األلعاب ذات الطابع العنيف.

 النمو الجسمي: :3-2-1

 طاهتم يف أعماؿ ىادئة موجهة.يقوؿ "سعد جالؿ" إف األطفاؿ ؽليلوف إىل تفريغ شحنات نشا       

وتتميز ىذه ادلرحلة بضعف يف النمو بالنسبة للنمو والوزف, كما نالحظ ظلو العضالت الصغَتة يتم        
بسرعة كبَتة مقارنة بالعضالت الكبَتة حيث يقوؿ زلمد حسن العالوي" تنمو العضالت الصغَتة بدرجة  

ن حجمها الطبيعي كالقلب والرئتُت ويظهر لنا وجود فروؽ كبَتة. كما اف ظلو األعضاء الداخلية تقًتب م
فردية بُت أفراد نفس السن, ويعترب النمو اجلسماين قاعدة يف عملية انتقاء الناشئُت ضمن نشاط رياضي 
ما, حيث جتد أف النشئ دتكن بدرجة كبَتة من التوجيو اذلادؼ حلركاتو وقدرة التحكم فيها وىذا ما يتضح 

 قاؿ احلركة من اجلذع إىل القدمُت.من خالؿ حسن انت

كما يتميز النمو يف ىذه ادلرحلة بالبطئ مقارنة بادلرحلة السابقة, ويؤدي نضج اجلهاز العصيب للطفل         
إىل األعضاء الدقيقة كاألصابع إال أنو يالحظ تزايد النمو العضلي وتكوف العظاـ أقوى من ذي قبل ويتتابع 

 ظهور األسناف الدائمة.
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 النمو الفسيولوجي::3-2-2

, وخاصة يف وظائف اجلهاز العصيب والغددي  ءإطرايستمر النمو الفسيولوجي يف ىذه ادلرحلة يف       
ويستمر ضغط الدـ يف التزايد حىت بلوغ سن ادلراىقة, بينما يكوف معدؿ النبض يف تناقص ويزداد تعقد 

العصبية ولكن سرعة ظلوىا تتناقص عن ذي قبل ويف وظائف اجلهاز العصيب وتتزايد الوصالت بُت األلياؼ 
من وزنو النطاقي عن الراشد ويبدأ التغَت يف وظائف الغدد  %59سنوات يصل وزف ادلخ إىل 01سن 

وخاصة التناسلية استعداد للقياـ بالوظيفة التناسلية حيث تتضح مع بداية ادلرحلة ادلراىقة , وقد احليض 
ساعات يف ادلتوسط يف 01, ويقاؿ يقل عدد ساعات النمو حىت يصل إىل للبنات يف هناية ىذه ادلرحلة 

 ىذه ادلرحلة .

ويضيف "بسطويس"كما يتميز اجلسم تلك ادلرحلة يتغَت ظاىرة يف الغدد بصفة عامة والتناسلية         
عد بصفة خاصة للجنسُت ,ىذا باإلضافة إىل إستمرار ىبوط نسيب يف معدؿ النبض عند الراحة وزيادتو ب

 اجملهود األقصى ,كما يزداد ضغط الدـ يف تلك ادلرحلة .

 النمو الحركي ::3-2-3

تتميز ىذه ادلرحلة بقدرة الطفل على التحكم يف حركاتو,حيث يقوؿ زلمد عالوي ومن أىم ما        
ختلف يتميز بو يف ىذه ادلرحلة سرعة اإلستعاب وتعلمو احلركات اجلديدة والقدرة على ادلالئمة احلركية دل

 الظروؼ.

وتعترب ىذه ادلرحلة مرحلة النشاط احلركي الواضح وتشاىد فيها زيادة واضحة يف القوة والطاقة وكثَتا       
ما نصادؼ ظاىرة تعلم الطفل من أوؿ وىلة وىذا يعٍت أف كثَتا من األطفاؿ يكتسبوف القدرة على أداء 

 م والتدريب وادلمارسة .ادلهارات احلركية دوف إنفاؽ وقت طويل يف عملية التعل

 النمو الحسي::3-2-4

يكاد ظلو احلواس يف ىذه ادلرحلة ,حيث يتطور اإلدراؾ احلسي وخاصة إدراؾ الزمن إذ يتحسن يف       
ىذه ادلرحلة إدراؾ ادلداوالت الزمنية والتتابع الزمٍت لألحداث التارؼلية ,ويالحظ أف إدراؾ الزمن والشعور 
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الطفولة بصفة عامة عن ادلراىقة وعن الرشد والشيخوخة وتزداددقة السمع وؽليز مبدى فًتاتو ؼلتلف يف 
الطفل أقماع ادلوسيقى بدقة ويزوؿ طوؿ البصر  ويستطيع الطفل شلارسة األشياء القريبة من بصره لقراءة 

,وىذا عامل ىاـ من 01عمل يدوي بدقة أكثر ودلدة طويلة ,وتتحسن احلاسة الفضلية بإثراء حىت سن 
 وامل ادلهارة اليدوية .ع

ويقوؿ "فؤاد البصي السيد"ذلذا لـز علينا أف نراعي النمو احلسي للطفل يف اإلطار الذي ينمو فيو وال       
 نعرض عليو إطار آخر غَته,حىت ال نسلك مبسلك عوجا ال يتفق مع مقوماتو ودعائمو األساسية .

 النمو العقلىي::3-2-5

ىذه ادلرحلة بصفة خاصة يف التحصيل الدراسي ,ويدعم ذلك بادلدرسة يظهر النمو العقليفي        
ويف منتصف ىذه ادلرحلة يصل 01والتحصيل وادلستقبل الصحي للتلميذ ,حيث يطرد ظلو الذكاء حىت سن 

الطفل إىل حوايل نصف إمكانيات ذكائو ,وتبدأ القدرات اخلاصة عند الذكاء والقدرات العقلية ,وتنمو 
عند الطفل ,وتتضح تدرغليا قدرتو على اإلبتكار ,كما يزداد اإلنتباه يف مدة وحدتو ,وتزداد مهارة القراءة 

القدرة على الًتكيز بانتظاـ وتنمو الذاكرة ويتضح التخيل الواقعي اإلبداعي وتزداد القدرة على التعلم وظلو 
ت العقلية كالتفكَت والتذكر ادلفاىيم  كما يقوؿ "زلمد حسن العالوي "يف ىذه ادلرحلة يزداد نضج العمليا

إذ ينتقل الطفل من طور تفكَت اخلياؿ إىل طور الواقعية كما تزداد قدرتو على اإلنتباه والًتكيز من حيث 
 ادلدى وادلدة 

 النمو اإلنفعالي::3-2-6

ػلاوؿ الطفل يف ىذه ادلرحلة التخلص من الطفولة والشعور بأف قدره كبَت ,وىذه تعترب مرحلة       
اإلستقرار والثبات اإلنفعايل ,ولذلك يطلق بعض الباحثُت على ىذه ادلرحلة إسم الطفولة اذلادئة ,حيث 
يالحظ ضبط اإلنفعاالت وزلاولة السيطرة على التنفس وعدـ إفالت اإلنفعاالت , فمثال إذا غضب طفال 

طعة دتتد أو تبدؿ لوف فإنو لن يتعدى على مثَت الغضب إعتداء عاديا بل يكوف عداؤه لفظي أو شكل مقا
الوجو كتعبَت منو عن الغضب , ويتضح ادليل للمرح ويفهم الطفل النكت ويطرب ذلا ,كما تقل سلاوؼ 
الطفل ويستغرؽ يف أحالـ اليقظة ويتجو ظلو الطفل إىل التخصيص وتصبح أكثر موضوعية إذف فيجب 
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و كذلك احلاجيات النفسية اخلاصة مساعدة الطفل يف السيطرة على االنفعاالت وظبطها والتحكم يف نفس
خاصة احلاجة إىل الشعور باألمن والتقدير والنجاح باإلضافة إىل مساعدتو على حتقيق التوافق اإلنعايل وحل 

 مشاكلو بنفسو واتاحت الفرصة أماـ الطفل الكتشاؼ ميولو حىت يتمكن توجيهها توجيها صحيحا.

 النمو اإلجتماعي::3-2-6

لتنشئة االجتماعية يف ىذه ادلرحلة فيعرؼ الطفل ادلزيد عن ادلعايَت والقيم واالجتاىات تطرأ عملية ا       
الدؽلقراطية والضمَت ومعاين اخلطأ والصواب يهتم التقسيم األخالقي بالسلوؾ ويزداد االحتكاؾ ّتماعات 

ة قواعدىا تكوف الكبار تظهر عند الطفل رغبة ومبل كبَت إىل االنضماـ للجماعة وادليل إىل تكوين مجاع
عندىم لوحدىم ومو يف ىذه ادلرحلة يكوف خاضع إىل ىذه القوانُت وال يستمع إىل التوجيهات اللذين يف 

 مثل سنهم.

تزداد تأثَت مجاعة الرفاؽ ويكوف التفاعل اجتماعي مع األقراف على أشده يسوده التعاوف والتنافس         
لنشاط االجتماعي معظم وقت الطفل, ويفتخر الطفل والوالء والتماسك ويستغرؽ العمل اجلماعي ا

ويطيع قائدىا  معايَتىابعضويتو يف مجاعة الرفاؽ ولكي ػلصل على رضى اجلماعة قبوذلا صلده يساير 
ملموسة  بدرجةويضيف" زلمد حسن عالوي" إنو يتسع رلاؿ ادليوؿ والقدرات احلركية واالجتماعية 

 يف عمل ما. ويرتاحوف عند اكتساهبم مهارة وصلاحهم

إف ىذه ادلرحلة تعترب مفتاح ادليل إىل تكوين اجلماعات واالنضماـ إىل فريق الرياضة يف شىت          
 األلعاب اليت حتتاج إىل عدد كبَت من ادلمارسُت.

والتحكم يف نفسو كذلك  وضبطهاإذف غلب مساعدة الطفل يف السيطرة على االنفعالية          
صة احلب والشعور باألمن والتقدير والنجاح باإلضافة إىل مساعدتو على حتقيق احلاجيات النفسية خا

التوافق االنفعايل وحل مشاكلهم النفسية وإتاحة الفرصة أماـ الطفل الكتشاؼ ميولو حىت ؽلكن توجيهها 
 توجيها صحيحا.
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 النمو األخالقي::3-2-7

يف ىذه ادلرحلة تتحدد االجتاىات األخالقية للطفل عادة يف ضوء اإلجتاىات األخالقية السائدة يف         
أسرتو ومدرستو اإلجتماعية وىو يكتسبها ويتعلمها من الكبار ويتعلم ما ىو حالؿ وما ىو حراـ وماىو 

األخالقي للطفل الناشئ  صح وما ىو خطأ وما ىو مرغوب فيو وما ىو شلنوع ومع النمو يقًتب السلوؾ
 من السلوؾ األخالقي الذين يعيشوف بينهم .

كما نالحظ أف الطفل يدرؾ بعض ادلفاىيم األخالقية مثل األمانة والصدؽ والعدالة وؽلارسها          
كمفاىيم ختتلف عن تطبيق األعمى للقواعد وادلعايَت, ويف هناية مرحلة الطفولة يكوف الطفل قد حقق 

 أنانيتو وبُت سلوكو األخالقي.توازنو بُت 

 :( سنة12-8مميزات المرحلة العمرية ):3-3

 .سرعة اإلستجابة للمهارة التعلمية وكثرة احلركة 
 .إطلفاظ الًتكيز وقلة التوافق 
 .وجود فروؽ فردية كثَتة بيم األطفاؿ 
 .ظلو احلركات بايقاع سريع 
 اإلقًتاب يف مستوى درجة القوة بُت الذكور  واإلناث 
 .القدرة على أداء احلركات بصورهتا ادلبسطة 

سنة, ويذكر "ماتفيف" أف 01يف هناية ادلرحلة يبدأ اإلختالؼ بُت البنُت واإلناث وخاصة يف سن          
الطفل يستطيع يف هناية ادلرحلة تثبيت الكثَت من ادلهارات احلركية األساسية كادلشي والوثب والقفز والرمي, 

ي باستخداـ العضالت الكبَتة يف الظهر والرجلُت أكثر من عضالتو الدقيقة يف اليدين ويزيد النشاط احلرك
واألصابع, ويف هناية ىذه ادلرحلة أيضا ؽليل الطفل إىل تعلم ادلهارات احلركية وحتسُت لديو التوافق العضلي 

ما يستطيع األداء نسبيا بُت اليدين والعينُت وكذلك اإلحساس باإلتزاف فيمكن الوقوؼ على رجل واحدة ك
 احلركي بواسطة ادلوسيقى البسيطة واجللوس يف مكاف واحد دلدة تضل نصف ساعة.



 الفصل الثالث:                                                                    المرحلة العمرية
 

61 
 

يصل إىل ذروتو وكثَتا يعترب أهنا الفًتة ادلثلى للتعلم احلركي الكتساب  ( سنة01-8النمو احلركي )        
ادلهارات احلركية ويؤكد الكثَت من العلماء بأهنا السن ادلناسبة دتثلها مرحلة السنة األخرى للتخصص 

 الرياضي ادلبكر ويف ذلك معظم األنشطة الرياضية.

 ة:سن12-8إحتياجات األطفال من النشاط الحركي من :3-4

ػلتاج األطفاؿ ىذه ادلرحلة إىل األنشطة احلركية اليت تتميز بالرشاقة وادلرونة والقوة والتحمل وعلى        
مدرس الًتبية البدنية والرياضة أف يهتم باألنشطة الرياضية اليت تساعد على تقوية عضالت الطرفُت العلوي 

ى تنمية وتطوير القلب الرئتُت وغلب أف نضع والسفلي, وكذلك اإلىتماـ باألنشطة احلركية اليت تعمل عل
باإلعتبار إحتواء درس الًتبية البدنية على األنشطة والتمرينات اليت حتافظ على القواـ وإصالح العيوب 
اجلسمية لدى الطفل ألف ىذه ادلرحلة اليت تشكل فيها اإلضلرافات القوامية, وكذلك على مدرس الًتبية 

علومات عن فسيولوجية اجلسم وخاصة عمل الفلب والرئتُت وكذلك غرس اللياقة البدنية أف يزود الطفل بادل
 وحتمل ادلسؤولية.

كذلك اإلكثار من مهارات األلعاب الرياضية اجلماعية والًتكيز على الدرس والتمرينات وألعاب         
 اجلمباز والقوى واأللعاب التمهيدية لأللعاب الكبَتة.

 في هذه المرحلة: :خصائص الموهوبين3-5

 الخصائص الجسمية: :3-5-1

يقوؿ 'فؤاد نصحي' يف دراسة "بًتماف" 'أف االطفاؿ ادلوىوبُت ىم الذين  فوؽ ادلتوسط  
بدرجة زلدودة من غَتىم من األطفاؿ من حيث الطوؿ والوزف وقوة الساقُت وقوة قبضة اليد 

 سريع وصحة جسمهم '.والقدرة على القياـ باحلركات ادلختلفة وأيضا من نضجهم ال
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ومنو ؽلكن القوؿ أف النمو اجلسمي يعترب من أكرب اخلصائص اليت تسمح للفرد باعطاء  
نظرة حوؿ نوع الرياضة اليت ؽلارسها وتعطي للمتتبع فكرة كبَتة عن امكانيات ىذا الفرد يف 

 سلتلف التخصصات اليت يستطيع العمل من خالذلا وااللتحاؽ هبا.

 جتماعية ااالقتصايية:الخصائص اال :3-5-2

اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للموىوبُت ختتلف من رلتمع إىل آخر ومن أسرة  
ألخرى, فبالرغم من أف الرياضة تساىم يف تطوير العالقات االجتماعية إالّأف العامل 

 االجتماعي وادلعيشي للطفل الغٍت ليس كالطفل الفقَت.

 يف أمريكا أف األطفاؿ ادلوىوبُت يأتوف من الطبقات ويقوؿ 'فؤاد نصحي '' فقد وجد مثال 
فوؽ ادلتوسطة أكثر من الطبقات األخرى كما وجد أهنم يأتوف من سالالت بشرية تنتمي إىل 
البالد األوروبية الشمالية من غَتىا من ألسالالت ومنو فإف العامل االجتماعي واالقتصادي 

 لى ادلعيشة والنضج بكل صحة واتزاف.دور يف مستوى نضج وتطور ىذا الطفل وقدرتو ع

 الخصائص العقلية: :3-5-3

عند ادلوىوبُت نضج على مستوى القدرات الذىنية والعقلية كالًتكيز والذكاء والتذكر  يبدأ 
واالنتباه وكذلك قدرة االستيعاب والذاكرة وسرعة العمليات العقلية وسرعة رد الفعل ودقة 

 ادلالحظة وادلهارات احلركية والقدرة على االبتكار.

كل القوى العقلية من التذكر والتفكَت يقوؿ 'عفاؼ عبد الكرمي' 'يف ىذه ادلرحلة تبدأ   
 .واالنتباه يف النضج
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 الخصائص االنفعالية ااالجتماعية: :3-5-4

يتمتع األطفاؿ ادلوىوبُت بالنضج والدقة والتحليل اجليد للحركات واأللعاب اليت حتتاج إىل  
 حتليل لصعوبة القياـ هبا.

 وذلم قدرة على القياـ بتحليلها' يقوؿ 'فؤاد نصيح ىم أكثر نضجا يف االلعاب ادلعقدة 

أما من الناحية االجتماعية صلدىم يشكلوف رلموعات ويهتموف هبا كثَتا وغلعلوف ذلم أصدقاء 
 معينُت.

ويقوؿ 'فؤاد نصيح يف دراسة "بًتماف" 'أف التكّيف االجتماعي للموىوبُت أعلى منو لدى  
االجتماعي وىذا ألنو يستطيع تفهم العاديُت كما تدؿ على ذلك النسبة ادلختلفة لتكّيفهم 

األشخاص اآلخرين واالندماج يف وسطهم وبسرعة وبالتايل ىم أكثر توافقا وأقل تعرضا 
 للمشاكل.

 أنواع النشاطات لهذه المرحلة::3-6

 .ألعاب مجاعية أكثر تنظيما يربز فيها الفرد 
 .سباقات التتابع يف اجلري دتهيدا أللعاب القوى 
  ية خاصة.حركات إقاعية وتعبَت 
 .حركات الرشاقة ودترينات إستعراضية مجاعية 
 .ألعاب دتهيدية دلهارات األلعاب الكبَتة 
 . البدء باأللعاب ادلائية 
 .دترينات القواـ 
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 مزايا التعلم الحركي في هذه المرحلة::3-7

ىذه ادلرحلة من ادلراحل احلساسة للتعلم احلركي إذ أف القابلية احلركية تصل إىل مستوى جيد  تعترب     
لكثَت من األطفاؿ, وبصورة خاصة قابلية التعلم احلركي وسرعة حل الواجبات وقابلية السيطرة والتوجيو 

البلوغ غلب حتريض اجلهاز  واإلدراؾ احلركي. كما ذكر" برناند باي" أنو ابتداءا من الطفولة األوىل وحىت سن
 العصيب بشدة وىذا ألف التحريضات احلسية احلركية تشمل عملية التوافق والقدرة على التعلم ااحلركي.

كما أكد" أدرماف" أف الالعب لو أعلية بالغة يف تنمية اجلهاز احلسي احلركي عند األطفاؿ, وخاصة        
 حاسة البصر والسمع واللمس.

الباحث "جيساؿ" بأف الطفولة بادلعٌت البيولوجي دتتد من الوالدة حىت سن مخسة  كما يذكر       
,ويتضمن مفهـو النمو ,النغَتات اجلسمية والعضوية وعشروف سنة تقريبا, وىو السن اليت تنتهي فيها النمو 

ا الفرد يف مراحل ظلو ةوالتغَتات السلوكية اإلنفعالية واإلجتماعية اليت ؽلر هباليت حتدثفي أجهزة اجلسم ادلختلف
 سلتلفة ,حيث يطلق على ىذه ادلرحلة عدة تسميات منها :مرحلة تامدرسة ادلتأخرة ,مرحلة الطور الثاين ,مر

حلة إعداد البطوالت ,ويرجع سبب اإلختالؼ يف تسميات ىذه ادلرحلة إىل وجهات نظر الباحثُت 
ىذه بعض ( و 01-5ادلرحلة العمرية لألطفاؿ) ختصصهم.ولكن مجيعا يعٍتوادلرتبطة مبجاؿ  ادلختلفة

 الصفات احلركية اليت تتميز هبا ىذه ادلرحلة:

 .تعترب ادلرحلة األساس يف البناء احلركي وىي أغٌت مرحلة يف اإلستيعاب الواجب احلركي 
 .دتتاز باإلستقرار, ظلو الطوؿ الوزف بينما يزداد يف مرحلة الطفولة السابقة 
  , بادلائة 59ويصل وزف ادلخ إىل تزداد وظائف القلب 
 .تكوين قابلية التعلم عالية لعملية التوافق والًتابط احلركي 
 .تصل الصفات البدنية إىل أعلى مستوى ذلا وختدـ الصفات احلركية 
 .تعد مرحلة األعداد للبطوالت 
 .حتسُت قابلية التوجيو ورسم الربامج يف الدماغ والتوجيو اذلادؼ 
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 واحلركية ببعضها البعض واليت تعمل على زيادة التوافق العضلي العصيب ألداء  إتصاؿ ادلراكز احلسية
 احلركات والقدرة على التحكم فيها.

أعلية ذلذه كما تتميز احلركات بالتوقيت واإلستبيانية,وحسم انتقاء احلركة لذا يرى الكثَت من الباحثُت       
 ا يؤكدوف على أهنا ادلمر ادلناسب للتخصص الرياضيادلرحلة الكتساب قدرة كبَتة من اخلربات احلركية كم

 ادلبكر يف العديد من الفعالية الرياضية.

فإف معرفة خصائص ىذه ادلرحلة تساعد أستاذ الًتبية البدنية والرياضة على صلاحو يف اختيار الطرؽ       
 ادلناسبة والفعالة وتساعد الطفل على تلبِت متطلباتو النفيبة واحلركية.

 الصفات البدنية لدى األطفال::3-8

ختتلف من مدرسة إىل أخرى حيث صلد أف علماء الًتبية البدنية يف اإلحتاد السوفيايت سابقا 
" الصفات البدنية أو احلركية" للتغَت عن القدرات احلركية والبدنية لإلنساف واليت تشمل  يطلقوف عليها إسم

 القوة السرعة الرشاقة والتحمل واليت تغَت جزء من القومية الرياضية.

بينما ادلدارس الفردية وعلى رأسها الواليات ادلتحدة األمريكية يطلقوف عليها مكونات "اللياقة        
ليت تشمل بدف اإلنساف وادلنكونة يف سلتلف الصفات اليت تساعد على تقاومة ادلرض وتطوير البدنية" وا

القوة البدنية واجلهد العضلي والتحمل الدوري والتنفسي باإلضافة إىل القوة العضلية وادلرونة والسرعة 
 لرشاقة والتوازف والتوافق والدقة.وا

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث:                                                                    المرحلة العمرية
 

66 
 

 خالصة: 

أف تطرقنا يف ىذا الفصل إىل دراسة خصائص وشليزات األطفاؿ يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة  بعد
( توصلنا إىل نتيجة أف ىذه ادلرحلة ىي أحسن مرحلة للتعلم احلركي إذ أف القابلية احلركية تصل 8-01)

 إىل مستوى جيد لكثَت من األطفاؿ.

دلدرسُت الرياضيُت إىل معرفة ادلواد اليت فمعرفة كذلك خصائص األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة تساعد ا
تناسبهم والطرؽ واإلختبارات اخلاصة وتدريبهم وإصالح إمكانياهتم البدنية والفسيولوجية, وادلريب الذي 
يدرس كل تلميذ ْتيث يعرؼ نفسيتو ومقدرتو والبيئة اليت يعيش فيها والظروؼ اليت حتيط بو فيسهل عليو 

لميذ واستطاعتو وكذلك أف يتجنب الكثَت من اذلفوات أذ عرؼ مزاج األطفاؿ أف يدرؾ ما ػلتاج إليو كل ت
وأخالقهم والشخصية والعيةب اجلسمية , أف يوضع كل طفل يف ادلوضع الذي يالئمو فكثَت ما ؼلطئ 

تياره للمادة وبطريقة التعلم مبا يف ادلدرب الذي ال يعرؼ شيئ عن طبيعة الطفولة يف معاملة األطغاؿ واخ
 الوسائل ادلستعملة يف حتقيق ذلك.ذلك 
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 تمهيد:

ميكن وصف البحث العلمي أنو مغامرة شاقة مليئة بالنشاط واجملازفة اليت جتري وقائعها بني أجفان 
العلم ,ىذه ادلغامرة تستدعي الصرب ادلوضوعي واجلهد ادلتواص,التنظيم التحليل ,الفطنة قابلية التحكم يف 

سنحاول يف ىذا الفصل أن نوضح الظروف اجلديدة اليت غري من ذلك العناصر الضرورية لنجاح البحث و 
أىم اإلجراءات ادليدانية من أجل احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا وهتدف البحوث العلمية إىل 

 الكشف عن حقائق وتكمن قيمة ىذه البحوث وأمهيتها يف ادلنهجية ادلتبعة.
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 منهج البحث::1

)عمار يعوش, يف دراستو للمشكل إلكتشاف احلقيقة  ادلنهج يف البحث ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث
5991). 

ذلك أنو رلال البحث العلمي جيب اختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث ادلطروحة إعتمادا غلى 
 طبيعة ادلشكلة نفسها ,كما ختتلف ادلناىج ادلتبعة تبعا الختالف اذلدف الذي يريد الباحث الوصول إليو.

لباحثون تتبع ادلنهج ادلسحي ألنو مناسب لطبيعة حبثنا الذي يتمحور حول "أمهية ىذا ما جعلنا حنن ا
 (سنة.51-80ادلراقبة الطبية والصحية للوقاية من األمراض واإلصابات لفئة األصاغر)

فادلنهج ادلسحي يعترب طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا كميا عن طريق مجع ادلعلومات ادلقننة عن 
 تصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة .ادلشكلة و 

ىذا من بني ادلناىج ادلوثوق بنتائجها ومالءمتو لطبيعة مشكلتو وعليو يعترب ادلنهج ادلسحي يف حبثنا 
 وحتقيقها ألىدافو وميكن بواسطتو احلصول على نتائج ذات درجة عالية من الصدق وادلوضوعية.

 :مجتمع وعينة البحث:2-1

الدراسة  لنموذج الذي جيري الباحث رلمل عملو وحبثو عليو وأثناء قيامنا هبذا العمل أجريتالعينة ىي ا
على عينة تتمثل ىذه العينة يف بعض األصاغر ميارسون السباحة بادلركب الرياضي مبستغاًل ومت إختيارىم 

 سنة(.51-80عشوائيا موزعني على فريقني.أما السن فهو يرتاوح ما بني) 

 .08مستغاًل وعددىا –ستمارات على األطفال بادلركب الرياضي وقد وزعت األ

 مجاالت البحث ::2-2

 (.51-80فئة الناشئني ترتاوح أعمارىم)  المجال البشري :

-03-12مت اختيار موضوع البحث وموافقة األستاذ ادلشرف الدكتور ميسالييت يوم: المجال الزماني:
 .1851-80-80إىل غاية 2015



منهج البحث وإجراءاته الميدانية                          الفصل األول:                         
 

71 
 

 حث:ضبط متغيرات الب

 أحدمها مستقل واآلخر تابع. أثننيمن خالل حبثنا ىذا ىناك متغريين 

 المتغير المستقل:

ادلتغري الذي يفرتض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة,ودراستو قد تؤدي إىل  ىو
 تأثريه على متغري آخر.–معرفة 

 " ادلراقبة الطبية والصحية".حتديد ادلتغري ادلستقل 

 المتغير التابع :

يؤثر فيو ادلتغري ادلستقل وىو الذي تتوقف قيمتو على مفعول تأثري قيم ادلتغريات األخرى حيث أنو  
 كلما أحدثت تعديالت على قيم ادلتغري ادلستقل ستظهر على ادلتغري التابع.

 ."حتديد ادلتغري التابع:"األمراض واإلصابات يف السباحة 

 أدوات جمع البيانات ::2-3

امهما كانت األدوات  ي الوسيلة أو الطريقة اليت من خالذلا يتوصل الباحث إىل حل مشكلتوى
,العينات ,البيانات ,األجهزة وغريىا من األدوات اليت يستخدمها الباحث من أجل القيام بالشكل الذي 

فروضو  على ىذا جيب على الباحث إختيار وصدقيؤمن لو الطريق للوصول إىل اذلدف ادلطلوب وبناءا 
 ولقد استخدمنا يف حبثنا ىذا رلموعة من األدوات منها :

 :المصادر والمراجع:2-4

إعتمدنا يف دراستنا ىذه على بعض ادلصادر وادلراجع والوثائق والدروس النظرية ادلختلفة واليت ذلا 
 صلة بالبحث ويقدر عددىا ....مرجع باللغة العربية و....باللغة الفرنسية .
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 ة اإلستبيانية:اإلستمار :2-5

يف إستمارة ترسل يعرف اإلستبيان بأنو رلموعة من األسئلة ادلرتبة حول موضوع معني ,يتم وضعها 
لألشخاص ادلعنيني باألمر دتهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها وبواسطتها ميكن التوصل إىل 

 ها لكنها غري مدعمة حبقائق.حقائق جديدة عن ادلوضوع وكذلك التأكد من امعلومات متعارف علي

 الوسائل اإلحصائية::2-6

عن األسئلة وبعد التفريغ لإلستمارات إعتمد من أجل حتليل النتائج احملصل عليها بعد اإلجابات 
 كوسيلة إحصائية حيث استغلينا القانون التايل:  1الباحث على كا

 التكرارات ادلتوقعة(–ادلشاىدة  =رلموع)التكرارات1كا

 :يم اإلستمارة اإلستبيانيةتقو :2-6-1

بعد أن مت حتديد احملاور األساسية واجلوىرية لإلستمارة وكتابة اإلسئلة اخلاصة بكل زلور وانطالقا من 
البحث رلموعة من ادلصادر وادلراجع ,مت إعداد اإلستمارة بشكل مبين وخاضع إىل أسس علمية يف رلال 

من األصاغر الذين ميارسون السباحة قصد حتكيمها  العلمي ومن مث قام الباحثون بإخضاعها جملموعة
وادلصادقة عليها وتقييمها وتقوميها موضوعيا يتماشى مع مشكلة  وأىداف البحث وعلى ضوء ىذا مت 

 تعديل اإلستمارة وصياغتها يف شكل هنائي ويف األخري مت توزيع اإلستمارة.
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 تمهيد5

يعد ىذا الفصل من البحث العلمي من بني أساسيات ومن مرتكزات البحث ,حيث بو يستطيع 
الباحث أن يدرك حقيقة حبثو وىذا إنطالقا من اإلجابات اليت ىي حولو وجاءت من منطلق اإلستمارات 

 اليت وزعت على العينة .

وللوقوف على أمهية ادلراقبة الطبية والصحية يف السباحة للوقاية من اإلصابات واألمراض لفئة 
األصاغر والتأكيد على اذلدف ادلراد حتقيقو إرتكز الباحثان على توزيع اإلستمارات على فئة الناشئني 

 مستغاًل وىذا اعتمادا على معظم إجاباهتم.–ديارسون السباحة بادلركب الرياضي 
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 عرض نتائج المعلومات الشخصية5

 ( يوضح سن أفراد العينة105جدول رقم )

 التحليل5

( ادلدون أعاله والذي يوضح تعداد التالميذ وفارق العمر البيولوجي 1من خالل اجلدول ارقم )

 تلميذ 11و  % 88سنوات بنسبة, 9تالميذ سنهم  5و %8388سنة بنسبة 11 إىل 8بينهم,احملددب

 2كا النسبة المئوية التكرارات البدائل

 المحسوبة

 2كا

 الجدولية

 درجة

 الحرية

 
مستوى 

 الداللة

13 10 3388%  

 

19.82 

 [دال 1 3.84

14 10 3388%  

01 01 01311%  

00 03 81%  

02 21 81311%  

  %011 11 المجموع
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سنة بنسبة  12 وأطفال سنهم%81سنة بنسبة 11وأطفال سنهم  %83.33سنوات بنسبة 11 سنهم

والرسم البياين ادلوايل بني فارق النسب ادلذكورة أعاله والعمر البيولوجي والذي اختلف  13333%

 باختالف ادلستوى لعينة البحث .
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 المستوى "الشهادات"5

 ( يوضح المستوى )الشهادات( لعينة البحث123جدول رقم )

 التحليل5 

حيث أن (ادلدون أعاله والذي يوضح اختالف الرتبة أي ادلستوى بني األطفال 1من خالل اجلدول رقم)

أما أطفال الرتبة  %11 بنسبة 11 فبلغ عددىم أما أطفال الرتبة الثانية%11أطفال الرتبة األوىل بنسبة 

وىو ما يوضح أغلب أفراد العينة كانوا من ادلرتبة %01 الثالثة وىي أكرب نسبة دمثلة لعينة البحث بنسبة

 داد اإلختالف يف ادلستوى بني أفراد العينة.الثالثة وىذا ما يبينو الرسم البياين ادلوايل ادلمثل لنسب تع

 2كا النسبة المئوية التكرارات البدائل

 المحسوبة

 2كا

 الجدولية

 درجة

 الحرية

 
مستوى 

 الداللة

     %01 1 الرتبة األولى

  %21 02 الرتبة الثانية

  %21 22 الرتبة الثالثة

  %011 11 المجموع
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 5النواديالمحور األول5 معلومات خاصة بالخدمات الصحية والمتابعة الصحية في  

من   لسباحلكي يتسىن لنا تسليط الضوء فيما خيص أىم اخلدمات الصحية وادلراقبة الطبية  
واعتمادنا لكشف مدى صدق فرضيتنا األوىل القائلة" ادلراقبة الطبية يف الفرق  ناديكل جوانبها يف ال

 تعاين من نقص كبري يف الفحوص الدورية"

 ورمن يف إطار حتليلها.طفال السباحني اشتمل ىذا احملور على عدة أسئلة وجهت لأل 

 هل يتوفر ناديكم على عيادة طبية؟ (10عرض ومناقشة نتائج  السؤال رقم )

 (5 يبين اإلجابات عن ما إذا كان النادي يتوفر على عيادة طبية183الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 51.13 %8.88 11 نعم

 %93.33 58 ال

 %111 31 اجملموع

 5التحليل

 اجلدولية فإن ىناك فروق 1كا(ذمد أن قيمة كاحملسوبة أكرب من قيمة  1من خالل اجلدول رقم )

 1,ودرجة حرية 1.15ذات داللة إحصائية أي أهنا داللة إحصائية أي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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ج أأن ىناك فروق ضح عدم توفري عيادة طبية بالنادي.ومنو نستنتفاإلقرتاحات كانت متقاربة فيما بينها تو 

 ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.

 

 اإلستنتاج5

 ما نستنتجو من خالل ىذه النتائج أن أغلبية النوادي ال تتوفر على عيادة طبية.
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 ضروري؟ ناديكم5هل تواجد الطبيب في (12)عرض ومناقشة 

 3لنادي( يبين اإلجابات عن ما إذا كان تواجد الطبيب ضروري في ا12الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 دال 1 3.84 17.06 %23.33 14 نعم

 %03.33 46 ال

 %111 31 اجملموع

 التحليل5

 ذااجلدولية أي ىناك فروق 1احملسوبة أكرب من كاا 1(ذمد أن قيمة كا13من خالل اجلدول رقم )

فاإلقرتاحات كانت متقاربة وىذا ما يؤكد  1ودرجة احلرية  1.15ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.ضرورية وجود الطبيب بالفريق.
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 اإلستنتاج5

 أمر ضروري. ناديمن خالل ىذه النتائج نستنتج أن تواجد طبيب يف ال
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 ؟الناديعرض ومناقشة السؤال الثالث5هل يوجد عمل مشترك بينكم وبين طبيب  

 3لنادي(يبين ما إذا كان العمل مشترك بين الطبيب وا10الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 11.3 %20 12 نعم

 %80 48 ال

 %111 31 اجملموع

 التحليل5

اجلدولية أي أن ىناك فروق ا 1احملسوبة أكرب من كا 1(,ذمد أن قيمة كا15من خالل اجلدول رقم)         

كانت متقاربة وىذا ما  فاإلقرتاحات  ,1ودرجة احلرية 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يوضح العمل ادلشرتك بني السباحني وبني طبيب الفريق ودليل على وجود اإلشرتاك والتعاون والعمل 

 3ومنو نستنج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعماجلماعي بني الفريق والطبيب.
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 اإلستنتاج5

ناديانعدام أي تنسيق أو عمل بني ادلدرب وطبيب ال 43من خالل اجلدول رقم  نستنتج  
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 أثناء التدريبات ضروري؟ نادي(5هل تواجد الطبيب أو ممرض ال12عرض ومناقشة السؤال رقم)

 (يبين ما إذا كان وجود الطبيب أو الممرض ضروري أثناء التدريبات113الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا المئوية النسبة التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 1.13 %38.88 29 نعم

 

 

 غري دال 1 8.83

 %51.66 31 ال

 %111 31 اجملموع

 التحليل5

اجلدولية أي أنو يوجد فروق   1احملسوبة أصغر من كا 1(,ذمد أن قيمة كا13من خالل اجلدولرقم)
فتأكدت  النتائج أن تواجد الطبيب أو 1ودرجة احلرية 1.15عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية 

ومنو نستنتج أن ىناك فروق ادلمرض ضروري أثناء التدريبات من أجل احلاالت الطارئة  كاإلصابات مثال.
 ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.
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 اإلستنتاج:

 أثناء التدريبات. سباحنيكبري دلتابعة ومراقبة المهال  أنو ىناك إ 42نستنتج من خالل اجلدول رقم 
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 عرض ومناقشة نتائج السؤال الخامس5هل تقام لكم فحوص دورية ؟

 (يبين ما إذا كانت تقام فحوص دورية للسباحين123الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 غري دال 1 8.83 15 %25 15 نعم

 %75 35 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية أي أن ىناك فروق ذات  1احملسوبة أكرب من كا  1(,ذمد أن قيمة كا10من خالل اجلدول رقم)
الدورية حيث تؤكد النتائج أن الفحوص  1ودرجة احلرية  1.15عند مستوى الداللة داللة إحصائية 

 ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.للسباحني أمر البد منو.
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 اإلستنتاج5

 .للسباحنيانعدام فحوص دورية مستمرة  44نستنتج من خالل اجلدول رقم 

 هل تتوفر معلومات صحية كافية عن السباحين؟(115رقم)عرض ومناقشة السؤال 

 التزويد بالمعلومات الصحية عن السباحين3(يبين قيمة 13الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 13.33 %13.33 10 نعم

 %83.33 50 ال

 %111 31 اجملموع
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 التحليل5

أي أن ىناك فروق ذات اجلدولية  1كااحملسوبة أكرب من   1( ,ذمد أن قيمة كا8من خالل اجلدول رقم )
حيث تؤكد النتائج أن لكل سباح ظروفو  1ودرجة احلرية  1.15داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الصحية اخلاصة والفريق ليس لو معلومات صحية كافية عن سباحيهم.

 

 
 اإلستنتاج:

 أن ادلدربني ال تتوافر لديهم معلومات صحية كافية عن 45من خالل اجلدول رقم  نستنتج

 .السباحني
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 (5هل القيتم مشاكل صحية خاصة بسباحيكم؟12عرض ومناقشة السؤال رقم)

 لسباحين3(يبين المشاكل الصحية ل14الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 19.3 %85 51 نعم

 %15 09 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية أي أن ىناك فروق  1احملسوبة أكرب من كا 1ذمد أن قيمة كا(9من خالل اجلدول رقم)
للسباحة مشاكل صحية وهبذه تؤكد أن  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 العينة مشاكل صحية ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.
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 اإلستنتاج5

.بالسباحنيأن أغلبية ادلدربني اعرتضتهم مشاكل صحية خاصة  46نستنتج من خالل اجلدول رقم   
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 (5هل تلقيتم أصابات في الحصص التدريبيية؟13عرض ومناقشة السؤال رقم )

 ( يبين حدوث اإلصابات أثناء الحصص التدريبية013الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 00 %50 30 نعم

 %50 30 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية ,أي أن ىناك فروق  1احملسوبة أكرب من كا 1( ,ذمد أن قيمة كا11من خالل اجلدول رقم)
حيث تؤكد النتائج أن مبمارسة السباحة  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 إحصائية لصاحل نعم.صابات يف احلصص التدريبية ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة حتدث إ
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 اإلستنتاج5

أن أفراد العينة انقسموا بني مؤيد لوجود إصابات أثناء التدريب  47نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 ومفند لذلك.
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 5هل يقوم المدرب بتوعيتكم؟(14نتائج السؤال )عرض ومناقشة 

 ( يبيين مدى توعية المدرب للسباحين 003الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 3.13 %38.88 38 نعم

 36.66 22 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

أي أن ىناك فروق  جلدولية1كااحملسوبة أكرب من  1( ذمد أن قيمة كا11من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما يدل على أن السباح جيب أن  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

فروق ذات داللة إحصائية احة للوقاية منها ومنو نستنتج أنو ىناك وإصابات السب يكون واعي مبخاطر
 لصاحل نعم.
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 اإلستنتاج5

وذلك سباحيهم أن ادلدربني مهتمون باحلالة الصحية ل 48من خالل اجلدول رقم  نستنتج
 من خالل توعيتهم وتنبيههم عن خماطر اإلصابات.
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(5هل هناك تجاوب من السباحين للنصائح المقدمة من طرف 01عرض ومناقشة السؤال رقم )
 المدرب؟

 المدرب3( يبين مدى تجاوب السباحين لنصائح 02الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحريةا

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 3.13 %70 42 نعم

 %81 18 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية أي أن ىناك  1أكرب من كا  احملسوبةا 1( ذمد أن قيمة كا11من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما أكد أن ىناك جتاوب من  1ودرجة حرية  1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  طرف ادلدرب و ومنو نستنتج أن السباحني للنصائح ادلقدمة من
 نعم.
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 اإلستنتاج5

يتقيدون بالنصائح اليت يقدمها ذلم  سباحنيأغلبية الأن  04نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 مدربيهم.

 نتيجة المحور األول5

. يتضح لنا أن ىناك نقص يف 04, 8, 7, 6, 5, 4تبعا نتائج حتاليل نتائج اجلداول  
وكل ىذا أدى إىل غياب الفحوصات  نوادياخلدمات الصحية وادلراقبة الدورية من كل جوانبها يف ال

الطبية الدورية وىذا ما يتطابق مع فرضيتنا اجلزئية األوىل القائلة: ادلراقبة الطبية يف األندية تعاين من 

 نقص كبري يف الفحوص الدورية.
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 المحور الثاني5 معلومات خاصة بالتجهيزات الطبية المتوفرة وأسباب غياب المختصين 3

إن تطرقنا ذلذا احملور كان بصدد التطرق ألىم التجهيزات الطبية ادلتوفرة وأسباب غياب 
 .نواديادلختصني يف ال

أساسيان اعتمادا منا لكشف مدى صدق فرضيتنا اجلزئية الثانية القائلة أن ىناك سببان  

 3إلمهال ادلراقبة الطبية

 تقص ادلوارد البشرية )غياب األطباء شبو طيب(. -

 ص اإلمكانيات ادلادية )عدم وجود عبادة, الوسائل الطبية....(.نق -

 5ما هو سبب تكفل السباحين إلصابتهم؟ (10رقم)عرض ومناقشة السؤال 

 (يبين سبب عدم تكفل السباحين إلصابتهم083الجدول رقم)

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 8.13 %38.88 31 نعم

 %81.33 19 ال

 %111 31 اجملموع
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 :التحليل

اجلدولية أي أن ىناك فروق  1احملسوبة أكرب من كاا 1( ذمد أن قيمة كا18من خالل اجلدول رقم)
وىذا ما يؤكد عدم وجود طبيب أو دمرض  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 مبختصيدل على عدم تفل ادلدرب بالسباح.

 

 

 اإلستنتاج5

أكثر األسباب اليت  أن العجز ادلادي والالمباالة  ىي 00نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 بإصاباهتم سباحنيتقف وراء عدم تكفل ال
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 5هل رئيس الفريق مهتم بتوفير وسائل ومستلزمات المراقبة الطبية؟(12)عرض ومناقشة نتائج السؤال

 مستلزمات الطبية 3 ( يبين ضرورة توفير الوسائل او02الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 8.13 %81.33 19 نعم

 %68.33 41 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل55

اجلدولية أي أن ىناك فروق  1احملسوبة أكرب من كا ا 1( ذمد أن قيمة كا13من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما يدل على أن رئيس الفريق مهتم  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 بتوفري وسائل ومستلزمات ادلراقبة الطبية .ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعم.
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 اإلستنتاج5

ال يولون أي أمهية للمراقبة الطبية نوادي أن رؤساء ال 01نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 إمهاذلم أو عدم توفريىم للوسائل وادلستلزمات الطبية.وذلك من خالل 

 (5هل ترى من الضروري تعميم مراكز طبية رياضية ؟18عرض ومناقشة السؤال رقم )

 3الرياضية ( يبين ضرورة تعميم المراكز الطبية00الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 3.33 %33.33 31 نعم

 %88.88 11 ال

 %111 31 اجملموع
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 التحليل5

أن ىناك فروق  اجلدوليةأي 1احملسوبة أكرب من كا ا 1( ذمد أن قيمة كا15من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما يؤكد أثر ادلراقبة الطبية ذلا أثر  1ودرجة حرية  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 على النتائج اليت حيققها الفريق ,ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة أحصائية لصاحل نعم.

 

 

 اإلستنتاج5

أن تعميم مراكز طبية رياضية على مستوى الوطن أمر  02من خالل اجلدول رقم  نستنتج
 .نواديضروري ومهم جدا لل
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 ؟ نادي(5هل للمراقبة الطبية أثر على النتائج التي يحققها ال12عرض ومناقشة السؤال رقم )

 3 نوادي( يبين أثر المراقبة الطبية على نتائج ال01الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 1 8.83 51.13 %93.33 58 نعم

 %8.88 1 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية ,أي أن ىناك  1احملسوبة أكرب من كاا  1( ذمد أن قيمة كا13من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما يؤكد أن ادلراقبة الطبية ذلا  1ودرجة حرية  1.15عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية 

 ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل نعم. أثر على النتائج اليت حيققها الفريق.
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 اإلستنتاج5

أن ىناك تأثري واسع للمراقبة الطبية على النتائج احملصل  03من خالل اجلدول رقم  نستنتج
 عليها للفريق وذلك من خالل حتسني مردود الفريق.
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بعد نهاية الموسم هل تقومون بتخصيص برامج ترفيهية صحية (10عرض ومناقشة السؤال رقم )
 ؟للسباحين 

 3 نما إن كان المدربين يقومون بتخصيص برامج ترفيهية صحية للسباحي( يبين 02الجدول رقم )

درجة  الجدولية 2كا المحسوبة 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 غري دال 1 8.83 0.6 %45 27 نعم

 %55 33 ال

 %111 31 اجملموع

 

 التحليل5

اجلدولية ,أي أنو ال توجد  1احملسوبة أصغر من كاا  1ذمد أن قيمة كا( 10من خالل اجلدول رقم )
وىذا ما يؤكد أن ادلدربني ال  1ودرجة حرية  1.15فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يفومون بتخصيص برامج ترفيهية صحية للسباحني بعد ادلوسم . ومنو نستنتج أنو ال جتد فروق ذات داللة 
  ال.إحصائية لصاحل
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 اإلستنتاج5

بعد عمل  للسباحنيأنو ال توجد برامج ترفيهية صحية  04نستنتج من خالل اجلدول رقم 
 وجهد خالل ادلوسم الرياضي.

 نتيجة المحور الثاني5

(, يتضح 02(, )01(, )00(, )3(, )2(, )1من خالل عرض وحتليل نتائج اجلداول ) 
البشرية لغياب األطباء وكذا الشبو الطيب, والعيادات الصحية لنا جليا أن النقص الواضح للموارد 

اجملهزة وغري اجملهزة, أدى إىل إمهال ادلراقبة الطبية وىذا ما يتطابق مع فرضيتنا اجلزئية الثانية القائلة "أن 

 ىناك سببان أساسيان إلمهال ادلراقبة الطبية".

 نقص ادلوارد البشرية. -0
 نقص ادلوارد ادلادية. -1
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 ات5ــاإلستنتاج

يف حدود إجراءات البحث,ويف ضوء أىدافو ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج ادلتحصل عليها     
 متكن الباحث من التوصل إىل اإلستنتاجات التالية:

 السباحة ذلا دور فعال يف التخفيف من ادلتاعب وادلشاكل النفسية. -1

 معرفة أثر رياضة السباحة ودمارستها وفق قواعد وقوانني معرفية .-1

 تعليم األطفال رياضة السباحة وحتبيبها باعتبار ىذه ادلرحلة أفضل مرحلة للتعلم.-8

 .والتوجيو الرياضييعترب الطب الرياضي من ضمن العلوم احلديثة ادلساعدة على الوقاية والعالج -3

 قة البدنية والصحية.حتافظ السباحة على الليا-5

 واستمرار العمل الرياضي للسباح.غياب ادلراقبة الطبية والصحية يف السباحة عامل معيق لنجاح -3

 نقص معرفة ادلدرب عن طبيعة الطفولة دما يؤدي إىل اإلرجتالية يف طريقة التعلم.-0

 وجيو الرياضي.الطب الرياضي من ضمن العلوم احلديثة ادلساعدة على الوقاية والعالج والت-8

 تعرض السباح إلصابات وأمراض معدية.-9

 إمهال الفحوصات االدورية دما يؤدي إىل تدىور يف احلالة الصحية.-11

 نقص الوسائل ادلستعملة لتحقيق النجاح والتطور.-11

 دور ادلدرب الرياضي والوقاية من اإلصابات يف السباحة.-11

 لسباح يف توجيهو وحماولة معاجلتو.يبقى الشك يتمحور حول تعاون ادلدرب وا-18
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 مناقشة الفرضيات5

ادلتحصل عليها من خالل عرض ومناقشة النتائج ىا رمن بصدد مقارنتها  على ضوء اإلستنتاجات
 بفرضيات البحث:

 مناقشة الفرضية األولى5

وتبعا لنتائج اجلداول الذي قمنا بو والذي وزع على األطفال , االستبيانبعد العرض والتحليل لنتائج 
 اخلاصة باحملور األول والذي مت الوصول فيو إىل أغلب احلقائق ادلطروحة واليت على أساسها مت بناء الفرضية 

فنقول أن الفرضية األوىل حتققت واليت تديل بأن ادلراقبة الطبية والصحية تعاين نقص كبري يف الفحوص 
 األوىل حمققة. الدورية ومن ىنا نستطيع القول بأن الفرضية

 : مناقشة الفرضية الثانية

الذي قمنا بو والذي وزع على األطفال الذين ديارسون السباحة وتبعا  االستبيانبعد العرض والتحليل لنتائج 
لنتائج اجلداول اخلاصة باحملور الثاين والذي مت الوصول فيو إىل أغلب احلقائق ادلطروحة واليت على اساسها 

رد البشرية نقص ادلوا–مت بناء الفرضية واليت تديل بأن ىناك سببان اساسيان  إلمهال ادلراقبة الطبية والصحية 
 )أطباء,شبو طيب(

 نقص اإلمكانيات ادلادية )عيادة ,وسائل طبية.....(.-
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 خالصة عامة5

اذلدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو االىتمام مبوضوع ادلراقبة الطبية والصحية لبعض اإلصابات  
بإجراء البحوث ( كظاىرة صحية مستفعلة, وذلك 11-8واألمراض اليت تصيب السباح أي فئة األصاغر )

والدراسات مث اقرتاح احللول وىذه وفق وقاية السباحني من األمراض واإلصابات احملتملة يف رياضة السباحة 
وىدفنا الرئيسي يف ىذا ادلنهج من العمل ىو التوصل إىل حلول تفيد السباحني لتفادي اإلصابة والوقاية 

 منها.

وائيا باعتبار ىذا البحث يتخصص بأطفال ديارسون وقد مشلت ىذه الدراسة الوصفية عينة اختربت عش
تلميذ تتوفر فيهم  31( سنة. وكان اجملتمع األصلي يتكون من 11-8السباحة ترتاوح أعمارىم )

ادلواصفات ادلرغوب دراستها وقد مت التوصل إىل بعض احلقائق ادلتمثلة يف إبراز أمهية الفحوص الطبية وأمهية 
 لنشاط الرياضي. ادلراقبة الطبية يف تطوير ا
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 التوصيات5

 االىتمام هبذه الرياضة ادلمتعة وحماولة إعطائها مكانتها حقيقية على خمتلف ادلستويات. -

 إستعمال طرق احلديثة يف تعليم السباحة للمبتدئني . -

 أمهية اجلانب الرتوحيي و العناية الكربى للتوصل إىل أفضل نتيجة . -

 االىتمام بالسن أن يكون فريق السباحة متجانس من نفس العمر. -

 التخطيط لوحدات تعليمية سليمة حب ادلستوى والفئة العمرية يف السباحة . -

 إجراء حبوث دماثلة لبقية األعمار وباقي األنواع األخرى للسباحة. -

 احلث على دمارسة السباحة كرياضة بدنية تروحيية. -
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Résumé de recherche: 

 

L'objectif principal de cette étude est d'accorder une plus grande attention à la 

surveillance médicale et la santé de certaines blessures et les maladies affectant le 

nageur toute catégorie Mineure (8-12) phénomène effecteur en bonne santé, et en 

effectuant des recherches et des études et proposer des solutions et ce, selon protéger 

les baigneurs des maladies et des blessures dans le sport de la natation Notre objectif 

principal dans Cette méthode de travail est de trouver des solutions pour les nageurs 

profiteront pour éviter les blessures et la prévention (CDC). 

Ces étude descriptive inclus un échantillon testé au hasard que cette recherche se 

spécialise enfants pratiquant la natation âges (8-12 ans). La communauté d'origine 

était composée de 60 élèves désiraient spécifications répondent l'étude a été atteint à 

certains faits de souligner l'importance des examens médicaux et l'importance de 

l'observation médicale dans le développement de l'activité sportive. 
 



 ملخص البحث:

هلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو االهتمام مبوضوع املراقبة الطبية والصحية لبعض اإلصابات ا 
( كظاهرة صحية مستفعلة، وذلك بإجراء البحوث 21-8واألمراض اليت تصيب السباح أي فئة األصاغر )

ات احملتملة يف رياضة السباحة والدراسات مث اقرتاح احللول وهذه وفق وقاية السباحني من األمراض واإلصاب
وهدفنا الرئيسي يف هذا املنهج من العمل هو التوصل إىل حلول تفيد السباحني لتفادي اإلصابة والوقاية 

 منها.

عشوائيا باعتبار هذا البحث يتخصص بأطفال ميارسون  وقد مشلت هذه الدراسة الوصفية عينة اختربت
تلميذ تتوفر فيهم  06( سنة. وكان اجملتمع األصلي يتكون من 21-8السباحة ترتاوح أعمارهم )

املواصفات املرغوب دراستها وقد مت التوصل إىل بعض احلقائق املتمثلة يف إبراز أمهية الفحوص الطبية وأمهية 
 ر النشاط الرياضي. املراقبة الطبية يف تطوي
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