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لى أشرف  الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم ع
.المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد رحمة اهلل للعالمين وبعد  

عرف ان والجميل إلى  يسعدنا ويشرفنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير وال
المشرف "   كل من ساهم في إنجاز وإتمام هذا البحث، ونخص بالذكر الدكتور

صائحه لنا  محي الدين جمال" الذي لم يبخل علينا بإرشاداته وتوجيهاته ون
على   سة المخبررئي لألستاذةونتقدم كذلك بعظيم الشكر واالحترام والتقدير  

.معنا طيلة إنجاز هذا البحث    تعاونها  

ألطف ال  موظفي مركز جمعية مساعدة اكما نتوجه بالشكر والتقدير  إلى  
أفراد عينة البحث  و   المرضى بالربو والمدرسة األبتدائية بلبشير حمو بحي خروبة

جزيل    جميعا  وأوليائهم على تعاونهم معنا إلتمام إجراءات هذا البحث ف لكم منا
 الشكر واالمتنان.

المذكرة.  كما نتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه  

وإلى كل من   ،وإلى جميع دكاترة وأساتذة معهد التربية البدنية والرياضية
 ساهم في إعطاء فتيلة نور إلنجاز هذا العمل ولو بكلمة تشجيع.

 



 

اللحظات إال  وال تطيب ....وال يطيب النهار إال بطاعتك ....إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك
.جل جالله  اهلل ...وال تطيب اجلنة إال برؤيتك ...وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ....بذكرك  

 ....املنيونور الع ....إىل نيب الرمحة....ونصح األمة  ....األمانةوأدى  ....من بلغ الرسالة إىل
.سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم   

 بهجة والسروراهلدف واألمان وال ، مصدر العطف واحلنان ، إىل الغالية احلبيبة أهدي مثرة عملي
حفظها اهلل . يف درب حيايت "أمي الغالية"  وشعاع نور ، سر وجودي  

يف حتمل  قناعةوال ممثلي يف الصرب والشجاعة ، سندي طوال حيايت ، منبع إراديت إىل الغايل
أطال اهلل يف عمره ."أيب الغايل"    والعيش بكرامة وإحرتام ، مشاق احلياة  

واألخوات"  "األخوة وأزهار حديقيت ، إىل مشوع عائليت
 )عيسى...يوسف...إميان...خولة...والصغرية أسيا (.

. عمرهمأطال اهلل يف ....األعزاء....إىل اجلدين واجلدتني  

از هذا العمل وإىل كل األحباب واألصدقاء يف مشواري الدراسي ودرب احلياة ومن شاركين يف إجن  

الدين مجال". إىل مجيع أساتذة معهد الرتبية البدنية والرياضية وخاصة أستاذي العزيز "حمي  

 إىل كل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت.

الصاحلات.واحلمد هلل الذي بنعمته تتم   

 



 

 

 

ةالصفح  الموضوع 
  ..............................................................................إهداء أ

........................................................................شكر وتقدير ب  
 قائمة المحتويات 

.......................................................................قائمة اجلداول ج  
.....................................................................قائمة األشكال د  
 قائمة شرح االختصارات.............................................................. ه
بالبحث:التعريف    

..............................................................................مقدمة 10  
.................................................................مشكلة البحث -0 10  
.................................................................أهداف البحث -2 10  
................................................................فرضيات البحث -3 10  
....................................................................أمهية البحث -0 10  
.............................................................البحث مصطلحات -0 10  
...............................................................ةالدراسات املشاهب -0 10  
............................................................................خالصة 00  

األول:الدراسة النظرية الباب   
..................................................................مدخل الباب األول 01  

  
  

 
 
 



: الجهاز التنفسياألولالفصل   
 

...............................................................................متهيد 21  
.......................................................تعريف اجلهاز التنفسي -0-0 20  
.........................................................تعريف عملية التنفس -0-2 20  
....................................................فسيولوجيا اجلهاز التنفسي -0-3 20  
.....................................................مكونات اجلهاز التنفسي -0-0 22  
...........................................املكونات العليا للجهاز التنفسي -0-0-0 22  
........................................................جتويف األنف -0-0-0-0 22  
  ...............................................................البلعوم -0-0-0-2 23
.........................................املكونات السفلى للجهاز التنفسي -0-0-2 20  
......................................................الشجرة القصبية -0-0-2-0 20  
................................................القصبة اهلوائية الرئيسية -0-0-2-2 20  
.................................................القصبة اهلوائية الفصية -0-0-2-3 20  
...................................................القصبة اهلوائية اجملزأة -0-0-2-0 20  
......................................................القصبات اهلوائية -0-0-2-0 20  
...................................األنساخ الرئوية)احلويصالت التنفسية( -0-0-2-0 20  
.........................................العضالت التنفسية وآلية التهوية الرئوية -0-0 20  
..........................................................احلجاب احلاجز -0-0-0 20  
.............................................العضالت الوربية)بني الضلعية( -0-0-2 20  
......................................العضالت التنفسية الثانوية يف الشهيق -0-0-3 20  
...............................................العضالت العاملة على الزفري -0-0-0 20  
........................................................وظيفة اجلهاز التنفسي -0-0 20  
  ........................................................وظيفة غري تنفسية -0-0-0 20
............................................................وظيفة تنفسية -0-0-2 20  
.........................................................مرحلة التهوية -0-0-2-0 21  
  ..........................................................مرحلة النفاذ -0-0-2-2 21



................................................مرحلة االنتشار الدموي -0-0-2-3 21  
أنواع التنفس................................................................ -0-0 21  
..تنفس صدري.......................................................... -0-0-0 21  
تنفس بطين.............................................................. -0-0-2 20  
تنفس قصري............................................................. -0-0-3 20  
عميق............................................................. تنفس -0-0-0 20  
تنفس بطيء............................................................. -0-0-0 31  
تنفس متناوب............................................................ -0-0-0 31  
النفس.............................................................حبس  -0-0-0 31  
...............................................................التبادل الغازي -0-0 31  
.............................................تأثري اجملهود الرياضي على التنفس -0-1 30  
................................العوامل اليت تؤثر يف التنفس أثناء اجملهود الرياضي -0-0 30  
..........................................................ميكانيكية التنفس -0-01 32  
..........................................................التنفس اجلويف -0-01-0 32  
........................................................التنفس الضلعي -0-01-2 33  
.................................التغريات الفسيولوجية املرتبطة باجلهاز التنفسي -0-00 33  
...........................اجلانب التشرحيي للجهاز التنفسي عند املريض بالربو -0-02 33  
........................................................يف احلالة العادية -0-02-0 33  
........................................................يف احلالة املرضية -0-02-2 30  
.......................................املؤشرات الفسيولوجية للجهاز التنفسي -0-03 30  
..................................................السعة احليوية القصوى -0-03-0 30  
.................................حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األوىل -0-03-2 30  
........................................................ذروة تدفق اهلواء -0-03-3 30  
.............................................................................خالصة 30  

والسباحة : الربوالثانيالفصل    
...............................................................................متهيد 31  
.................................................................تعريف الربو -2-0 30  



.................................................................أعراض الربو -2-2 01  
.............................................كيفية تشخيص األطباء ملرض الربو  -2-3 01  
......................................................السنة املاضيةخالل  -2-3-0 01  
..............................................خالل األربعة أسابيع السابقة -2-3-2 00  
...............................................................مسببات الربو -2-0 00  
...................................................................الربوأنواع  -2-0 02  
.......................................................الربو اخلارجي املنشأ -2-0-0 02  
......................................................الربو الداخلي املنشأ -2-0-2 03  
......................................................ملعرضون لإلصابة بالربوا -2-0 03  
.................................................................النوبة الربوية -2-0 00  
.......................................................تعريف النوبة الربوية -2-0-0 00  
...........................................................حدة نوبة الربو -2-0-2 00  
...............................................العوامل املؤدية حلدوث نوبة الربو -2-1 00  
.................................................كيفية جتنب مثريات نوبة الربو  -2-0 00  
..................................................العالج املمكن ملرض الربو -2-01 00  
.........................................................العالج الدوائي -2-01-0 00  
................................................األدوية قصرية املفعول -2-01-0-0 00  
................................................األدوية طويلة املفعول -2-01-0-2 00  
....................عن طريق ممارسة النشاط البدين الرياضي التأهيليالعالج  -2-01-2 00  
  ...........................................................ذروة تدفق اهلواء -2-00 01
................................................كيفية التحكم يف مرض الربو  -2-02 01  
.............................................................................خالصة 02  

العمرية  الفئة: الثالثالفصل    
............................................................................ متهيد 00  
خصائص ومسات النمو يف مرحلة الطفولة .................................... -3-0 00  
النمو اجلسمي ......................................................... -3-0-0 00  
وق الفردية .....................................................الفر  -3-0-0-0 00  
النمو العقلي املعريف .................................................... -3-0-2 00  



النمو احلسي .......................................................... -3-0-3 00  
..........................................................النمو احلركي  -3-0-0 00  
العوامل املؤثرة فيه .................................................. -3-0-0-0 01  
النمو اإلجتماعي ...................................................... -3-0-0 01  
....................................................النمو اإلنفغايل .... -3-0-0 00  
....................سنة( 02إىل  0الفروق الفردية بني األطفال يف السن )من  -3-2 01  
الفروق اجلسمية ....................................................... -3-2-0 01  
....................................................... الفروق امليزاجية -3-2-2 01  
الفروق العقلية ......................................................... -3-2-3 01  
الفروق اإلجتماعية ..................................................... -3-2-0 01  
.سنة(.................... 02-0وخصائص األطفال يف مرحلة مابني ) مميزات -3-3 01  
حاجات األطفال النفسية .................................................. -3-0 00  
سنة(........................ 02-0بعض مشكالت مرحلة الطفولة املتأخرة ) -3-0 02  
......................................................عدم ضبط النفس  -3-0-0 02  
اهلروب من املدرسة .................................................... -3-0-2 03  
اإلنطواء على النفس .................................................... -3-0-3 03  

.........................................................................خالصة .  
 الباب الثاني: الدراسة الميدانية 

..................................................................مدخل الباب الثاين 01  
االستطالعيةالفصل األول:الدراسة    

...............................................................................متهيد 01  
..............................................................أدوات الدراسة -0-0 00  
...........................................................الغرض من الدراسة -0-2 00  
............................................................إجراءات الدراسة -0-3 02  
......................................................األسس العلمية لالختبار -0-0 02  
..................................................................الثبات -0-0-0 02  
...........................................................صدق االختبار -0-0-2 02  
........................................................موضوعية االختبار -0-0-3 00  



............................................................................خالصة 00  
 

الثاني:منهجية البحث وإجراءاته الميدانية الفصل   
 

...............................................................................متهيد 00  
...............................................................الدراسة األساسية -2 01  
................................................................منهج البحث -2-0 01  
  ...........................................................جمتمع عينة البحث -2-2 01
..............................................................جماالت البحث -2-3 00  
..............................................................الزميناجملال  -2-3-0 00  
............................................................اجملال البشري -2-3-2 11  
.............................................................اجملال املكاين -2-3-3 11  
.............................................................متغريات البحث -2-0 11  
..............................................الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث -2-0 10  
...............................................................أدوات البحث -2-0 12  
...........................................ملصادر واملراجع العربية واألجنبيةا -2-0-0 12  
......................................................املقابالت الشخصية -2-0-2 12  
....................................................االختبارات والقياسات -2-0-3 13  
......................................................التجربة االستطالعية -2-0-0 13  
...................................................االختبارات الفسيولوجية -2-0-0 13  
اإلحصائية.......................................................الوسائل  -2-0-0 13  
...........................................................الفريق املساعد -2-0-0 10  
.........................................األسس العلمية لالختبارات املستخدمة -2-0 10  
..............................كيفية حتديد االختبارات والقياسات املستخدمة  -2-0-0 10  
  ....................................................الوحدات التعليمية املقرتحة -2-1 10
...........................................................الدراسة اإلحصائية -2-0 10  
...........................................................صعوبات البحث -2-01 00  

.............................................................................خالصة 02  



  
 الفصل الثالث: عرض وتحليل ومناقشة النتائج

...............................................................................متهيد 00  
...................................................................التجانس -3-0 00  
  ...................................عرض وحتليل نتائج االختبارات الفيسيولوجية -3-2 00
..............................................اختبار السعة احليوية القصوى-3-2-0 00  
إختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األوىل............................  01 -2-2-3 

إختبار ذروة تدفق اهلواء...................................................  -3-2-3 
جريبية................عرض وحتليل نتائج اإلختبارات البعدية للعينتني الضابطة والت -3-3 011  
ة....................عرض وحتليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابط -3-0 012  
...........................................................اإلستنتاجات -3-0 010  
............................................................مناقشة الفرضيات -3-0 010  
..................................................................االقرتاحات -3-0 000  
.............................................................................خالصة 002  

  ......................................................................مصادر ومراجع 
.............................................................................مالحق   
  ........................................................ملخص البحث باللغة األجنبية 

 



 د 

 قائمة األشكال

ةالصفح  الرقم العنوان 
تكنيك السباحة احلرةيوضح  72  10 
ضربات الرجلني يف السباحةيوضح  72  17 
وضعية األصابع أثناء املسكيوضح  72  10 
حركة الدفع يوضح  72  10 
 10 يوضح حركة التخلص والرجوع  01
 10  يوضح وضعية الرأس أثناء عملية أخذ الشهيق 01
 12 رسم توضيحي للجهاز التنفسي 02
العليا للجهاز التنفسييوضح املكونات  02  12 
 12 يوضح املكونات السفلى للجهاز التنفسي 00
 01 يوضح منافذ اهلواء يف اجلهاز التنفسي 00
اهلواء عند حدوث األزمة الربويةيوضح منافذ  00  00 
 07 الرتتيب اهلرموين للحاجات الفسيولوجية للطفل 20
 00 اختبار ذروة تدفق اهلواء 22

االلكرتوين يوضح جهاز السبريوالب   011  00 
 CVF 00رسم بياين يوضح نتائج املتوسطات احلسابية إلختبار  012
 VEMS 00رسم بياين يوضح نتائج املتوسطات احلسابية إلختبار  000
 DEP 02رسم بياين يوضح نتائج املتوسطات احلسابية إلختبار  000
 CVF 02لإلختبارات البعدية إلختبار  نتائج املتوسطات يبني رسم بياين  000
 DEP 02رسم بياين يبني نتائج املتوسطات  لإلختبارات البعدية إلختبار  000
 VEMS 71رسم بياين يبني نتائج املتوسطات  لإلختبارات البعدية إلختبار  002

 



 ج 

 قائمة الجداول

ةالصفح  الرقم العنوان 
 10 يوضح حدة نوبة الربو 26

 16 يوضح معامالت اإلرتباط بني اإلختبارات 58

 10 يوضح معامل الصدق لإلختبارات  52

 10 يوضح رزنامة الوحدات التعليمية   010
 18 يوضح التجانس بني أفراد العينة  015

 CVF 12يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي إلختبار 011

 VEMS 10يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي إلختبار 000

 DEP 15يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي إلختبار 000

 CVF 11اإلختبارات البعدية إلختبار يوضح نتائج  008

 DEP 01يوضح نتائج اإلختبارات البعدية إلختبار 002

 VEMS 00يوضح نتائج اإلختبارات البعدية إلختبار 000

نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة يوضح  005  06 

 00 جدول اإلختبارات الفسيولوجية للتجربة اإلستطالعية  ملحق

 00 جدول اإلختبارات الفسيولوجية ألفراد العينة الضابطة  ملحق

 08 جدول اإلختبارات الفسيولوجية ألفراد العينة التجريبية  ملحق

 



 18 

 مدخل الباب األول:

اإلملام باملوضوع واإلحاطة بكل  نايتمثل الباب األول يف الدراسة النظرية واليت من خالهلا حاول 
متارين ،  و فوائدها ، أمهيتها، السباحة احلرةالفصل األول  ضم، فصول أربعةجوانبه حيث مت تقسيمه إىل  

نا تطرق، بينما الفصل الثاين السباحة والربو وأثرها على اجلهاز التنفسي ،تعليم السباحة ومهاراهتا األساسية
، و ، وميكانيكية التنفس وتأثره باجلهد البدينه ووظيفتهالتشرحيي للجهاز التنفسي ومكوناتاجلانب  إىل فيه

 ،مرض الربو شتمل علىفا ، أما الفصل الثالث د املريض بالربواجلانب التشرحيي للجهاز التنفسي عن
الفصل الرابع  مث أخريامسبباته، العالج املمكن له ، وكيفية التحكم فيه. أنواعه،  أعراضه، كيفية تشخيصه،

 .سنة(21-90الفئة العمرية)خصائص ومميزات ومراحل النمو لدى الذي يتحدث عن 
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 المقدمة

حظيت الرياضة منذ فرتة طويلة من الزمن بإهتمام كبري ولقيت عناية كبرية عند غالبية اجملتمعات يف        

العامل مبا تعود من فوائد على صحة الفرد وقوة وصالبة اجملتمع، وماهلا من أمهية إسرتاجتية وسياسية 

ة السباحة من ضمن النشاطات اليت وإقتصادية يف بسط وهيمنة بعض الدول يف اجملال الرياضي، وتأيت رياض

لقيت الدعم واإلهتمام الكبريين يف الدول املطلة على البحار على الوجه اخلصوص بإعتبارها سالحا يف يد 

من جييدها، فهي رياضة كاملة من خصوصيتها ومن حيث ممارستها فهي تعود بالصحة على جسم 

الرياضية، لقد عرفت منذ أن عرف املاء يف األهنار له بني سائر الفنون  اإلنسان، فهي فن أساسي ال نظري

 (3، ص 4991)عبري، حممد أمني رمضان ، أبوا املكارم عبري،  والبحار.

وتعد السباحة من الفعاليات الرياضية ذات األمهية البالغة اليت ميكن لكال اجلنسني من ممارستها يف         

كل مراحل العمر، كما أن تعلمها ال يتأثر مبراحل النمو الزمين والبدين، فهي رياضة مشولية، ولعل القليلني 

لإلنسان أن يتعلم حركات السباحة  ريهم الذين يدركون ما للسباحة من فوائد متعددة، لذا من الضرو 

حىت جيعل املاء مكانا طبيعيا يستمتع بالفوائد الصحية والرتفيهية وحيافظ على صيانة حياة اآلخرين فيما لو 

إحتاج األمر إىل ذلك، كما تعود السباحة بالفائدة على الطب يف معاجلة بعض األمراض املزمنة اليت تعيب 

 جا نافعا بالنسبة ألمراض الربو احلساسية خاصة بالنسبة لألطفال.اجلهاز الوظيفي، وتعترب عال

والسباحة كرياضة كاملة ليست بعيدة عن هذه الفوائد، حبيث تؤدي ممارستها إىل حتسني احلالة        

الصحية والوظيفية للجسم بشىت أجهزته الفيسيولوجية،كما أهنا األحسن يف تطوير خمتلف املهارات وذلك 

  فقا لقدرات كل فئة.بتكييفها و 
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إن أمراض الربو سواء كانت خلقية أو مكتسبة جتعل اإلنسان عاجزا مضطربا نفسيا وجسديا وذلك       

ما يزيد من تدهور حالته فيكتسب مع الزمن مسات  كاحلزن والقلق، وهذا إلختالفه عن غريه داخل الوسط 

حىت إن بذلت األسرة ما يف وسعها من أجل الذي يعيش فيه، فقد جيد أنه غري مرغوب فيه بني أسرته، 

 إسعاده فهو يقرأها على أساس الشفقة.

وبناءا على هذا تظهر لنا ضرورة ممارسة السباحة للمصابني مبرض الربو بشىت أشكاله، وذلك لتأثريها       

األطباء  املباشر على خمتلف العمليات الوظيفية للجسم، مركزة على عملية التنفس وحتسينها وهلذا ينصح

 (www.alhayatnet/asmah/htm)مبمارسة هذه الرياضة بالنسبة هلذه الفئة. 

والربو من األمراض املستعصية يف الوقت احلايل، إذ فاقت أعداد املرضى به كل التوقعات وذلك        

ك، مما يربر ضرورة دراسة هذا املرض، وجتنيد كل الطرق لسهولة اإلصابة به، وكثرة األسباب املؤدية إىل ذل

 (43، ص 4999)حممد بن سعد املعمري،  والوسائل ملكافحته واحلد من اإلصابة والتحكم به.

بناءا على هذا تظهر لنا ضرورة السباحة املكيفة للمصابني هبذا املرض بشىت أشكاله، وذلك لتأثريها        

املباشر على خمتلف العمليات الوظيفية للجسم، مركزة على عملية التنفس وحتسينها وهلذا ينصح األطباء 

 .(www.alhaya.net.alergy/asmah.htm) مبمارسة هذه الرياضة بالنسبة هلذه الفئة.

وحدات تعليمية يف السباحة للكشف عن مدى   لذلك تناولنا هذا املوضوع بالدراسة يف حماولة تطبيق
لدى األطفال  (CVF-VEMS-DEP )حتسن بعض املؤشرات الفسيولوجية املتعلقة باجلهاز التنفسي

 ( سنة.21-90املصابني بالربو فئة  )

حبثنا إىل بابني ،الباب األول تضمن الدراسة النظرية،حيتوي على كل ماهو نظري يف أربعة ولقد قسمنا 
 فصول الفصل األول تطرقنا فيه إىل رياضة السباحة ،أما الفصل الثاين فيحوي اجلهاز التنفسي ومكوناته

 املرحلة العمرية .أما الفصل الثالث فتناول الربو مسبباته وعالجه ،أما الفصل الرابع فتطرقنا إىل 
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أما الباب الثاين الذي احتوى على الدراسة امليدانية فقد قسم هو اآلخر إىل ثالثة فصول: الفصل      
األول تضمن التجربة االستطالعية، أما الفصل الثاين فقد تطرقنا فيه إىل منهجية البحث وإجراءاته 

الرئيسية، ويف الفصل الثالث مت عرض ومناقشة  من منهج البحث والعينة وكل ما تعلق بالتجربة، امليدانية
 النتائج ومقارنتها بالفرضيات وخيتم بأهم التوصيات واالقرتاحات.
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 شكلة البحث:م  -1

تسابق اخلرباء و املختصني يف اجملال الرياضي خاصة يف احلقبة األخرية كل يف جمال ختصصه يف دراسة      

للممارسة الرياضية و التدريب الرياضي على خمتلف أجهزة اجلسم احليوية و املختلفة ، و التأثري اإلجيايب 

الكل يعمل جاهدا من خالل األحباث و الدراسات العملية و العلمية يف إمداد العاملني يف احلقل الرياضي 

 لة اإلجناز األمثل .مبختلف املعلومات و النظريات اليت تسهم يف رفع كفاءة املمارسني للوصول هبم إىل مرح

و تعترب السباحة بالنسبة ملرضى الربو عملية تربوية هادفة صممت للتعرف غلى املشكالت و املساعدة على 

حلها و تقدمي اخلدمات من النواحي النفسية و احلركية و اإلجتماعية و تشمل هذه األخرية على الربامج 

م على ختطي هذه األزمة التنفسية و الوصول إىل أقصى الرتبوية و التدريب و التدريس هلذه الفئة ملساعدهت

مدى تأهله هلم إمكانياهتم و قدراهتم سعيا لتحقيق حياة أفضل و أن هذه اخلدمات جيب أن تقدم من 

 (7ص  4001)هدى حممد حممداخلضري ،  طرف أشخاص مؤهلني و متخصصني يف هذا النوع من الرياضة .

اعتبار مرض الربو من األمراض املزمنة اليت يعاين منها الكثري من األشخاص خاصة األطفال منهم وب

  هتمام هبذه الشرحية مسؤولية اجلميع وذلك من خالل تكثيف اجلهود من اجلانب الوقائـي إلوضرورة ا

 اليت يعانون منها خاصة يف املراحل األولـى من الطفولة . اآلالمو الطبـي  للحد  أو التخفيف من 

وبعد النظر والتعمق يف البحوث والدراسات السابقة قام الطالبان الباحثان يف اخلوض يف هذه الدراسة 
من األطفال املصابني امليدانية للكشف عن التأثري الذي ختلفه ممارسة السباحة من فوائد على جمموعة 

 مبرض الربو  .

 وعليه نطرح التساؤل التايل كمشكلة رئيسية لبحثنا: 

ااملصابني مبرض الربو، املمارسني والغري ممارسني  األطفالبني  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة     
 ؟ (DEP,CVF,VEMS)للسباحة على مستوى بعض املؤشرات التنفسية 
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 التساؤالت الجزئية: -
  والعينة الضابطة)املمارسني( حصائية بني العينة التجريبية إ هل هناك فروق ذات داللة -2

 ؟ (CVFختبار السعة احليوية القصوى )إعلى مستوى  )الغري ممارسني(
  والعينة الضابطة )املمارسني( حصائية بني العينة التجريبيةإ هل هناك فروق ذات داللة -1

 ؟ (VEMS) األوىليف الثانية  األقصىختبار حجم هواء الزفري إعلى مستوى  )الغري ممارسني(
  والعينة الضابطة)املمارسني( هل هناك فروق ذات داللة احصائية بني العينة التجريبية  -3

 ؟ (DEP) على مستوى اختبار ذروة تدفق اهلواء )الغري ممارسني(
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة  -4

 ؟  (DEP .VEMS .CVF))الغري ممارسني ( على مستوى مؤشرات 

 :األهداف  -2

 الهدف العام: -2-1

 .املصابني مبرض الربو األطفالمعرفة مدى تأثري السباحة على بعض مؤشرات اجلهاز التنفسي لدى 

 الجزئية: األهداف -2 -2

 نسعى من خالل حبثنا للتعرف على:

 األطفال( لدى فئة CVFنسبة مؤشر السعة احليوية القصوى )أثر ممارسة السباحة على حتسن  -2
 املصابني بالربو.

 األوىليف الثانية  األقصىمؤشر حجم هواء الزفري نشاط السباحة على حتسن نسب  تأثريمدى  -1
(VEMS لفئة )املصابني بالربو. األطفال 

 املصابني بالربو. األطفال(، عند DEPالسباحة على تغري نسب مؤشر ذروة تدفق اهلواء ) تأثري -3
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 الفرضيات:  -3

 الفرضية العامة:  - 3-1

ااملصابني مبرض الربو، املمارسني والغري ممارسني للسباحة  األطفالحصائية بني إهناك فروق ذات داللة 
 (.DEP,CVF,VEMS)على مستوى بعض املؤشرات التنفسية 

 الفرضيات الجزئية:  - 3-2

 )الغري ممارسني( والعينة الضابطة)املمارسني( حصائية بني العينة التجريبية إهناك فروق ذات داللة  -2
املمارسة لنشاط  ( لصاحل العينة التجريبيةCVFختبار السعة احليوية القصوى )إعلى مستوى 

 .السباحة 
 )الغري ممارسني( والعينة الضابطة)املمارسني( حصائية بني العينة التجريبية إهناك فروق ذات داللة  -1

 ( لصاحل العينة التجريبيةVEMS) األوىليف الثانية  األقصىختبار حجم هواء الزفري إعلى مستوى 
 .املمارسة لنشاط السباحة

)الغري ممارسني(  والعينة الضابطة)املمارسني( حصائية بني العينة التجريبية إاك فروق ذات داللة هن -3
 .املمارسة لنشاط السباحة العينة التجريبية( لصاحل DEP) ختبار ذروة تدفق اهلواءإعلى مستوى 

  للعينة الضابطة ةالبعدي و ةالقبلي القياساتفروق ذات داللة إحصائية بني  هناك -4
 . (DEP,CVF,VEMSعلى مستوى مؤشرات ) )الغري ممارسني(

 أهمية البحث: -4

 تنحصر أمهية البحث يف جانبني أساسيني :

 :  الجانب النظري -4-1

 االرتباطية بني ممارسة رياضة السباحة وعالقتها مبرض الربو.إبراز العالقة  -
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زويد املكتبة بالدراسات العلمية و العملية و املعطيات النظرية و امليدانية حيث تكون مصدر ت -
 علمي للبحوث املستقبلية يف جمال البحوث املرتبطة بالصحة.

غري املستقل الذي هو قيد ملتإبراز أنسب الوسائل واالختبارات إلصدار أحكام موضوعية حول ا -
  الدراسة

 :  الجانب التطبيقي -4-2

 معرفة أمهية السباحة لفئة األطفال املصابني مبرض الربو. -
 ( سنة. 21-90إجراء اختبارات ميدانية للكشف عن مستوى املرضى بالربو فئة ) -
 مساعدة املرضى بالربو على مداولة احلصص التدريبية لدعم املتابعة الطبية. -

 مصطلحات البحث :  -5

 السباحة:-

تعرف السباحة بأهنا إحدى أنواع الرياضات املائية اليت تستعمل الوسط املائي كوسيلة للتحرك خالله،و 

ذلك عن طريق حركات الذراعني و الرجلني و اجلذع بغرض كفاءة اإلنسان بدنيا و عقليا و إجتماعيا و 

 (11ص  2001)أسامة راتب،  .نفسيا

كما تتميز رياضة السباحة بأهنا أحداألنشطة الرياضية اليت ميكن ممارستها يف مراحل العمر املختلفة، و ليس 

من الضروري أن متارس بالقوة و العنف اللذان يظهران أحيانا يف املنافسات، و إهنا متكن للشخص أن 

نها وسيلة للراحة و اإلسرتخاء و جتديد النشاط كوسيلة للرتويح و يطورها وفقا لقوة و إحتماله، فيجعل م

 العالج.
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 الربو:-

مرض مزمن يعيب منافد اهلواء يف اجلهاز التنفسي نتيجة لكثري من العوامل البيئية منها و الوراثية، حيث 
 (1994)غزال حمجوب ،  .يتسبب يف حدوث نوبات من السعال و ضيق يف التنفس و صغري يف الصدر

 المؤشرات التنفسية: -

 ويقصد هبا الباحثان القدرات الفسيولوجية املتعلقة باجلهاز التنفسي عند أفراد العينة.إجرائيا:     

 :(CVFالسعة الحيوية القصوى ) -

وتعرف السعة احليوية بأهنا كمية اهلواء اليت ميكن طردها بأقصى زفري بعد أقصى شهيق، وهي  نظريا:    
عند الرجل العادي بينما تزيد لدى الفرد الرياضي، وتتأثر األحجام املختلفة للسعة احليوية ل/د 3,3تعادل 

اختالف عمر األفراد حبجم الشخص حيث ثبت أن األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي ختتلف ب
فهي تقل لدى األطفال.وتتأثر السعة احليوية بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود وتزداد يف وضع 

، صفحة 2004)سالمة،  الوقوف.وترتبط السعة احليوية كذلك بنوع الرياضة اليت ميارسها الالعب.
324). 

 اهلواء اليت ميكن طردها بأقصى زفري بعد أقصى شهيق وحدهتا اللرت/ الدقيقة هي كميةإجرائيا:     

 :(VEMSحجم هواء الزفير األقصى في الثانية األولى ) -

هو حجم اهلواء الذي ميكن إخراجه من الرئتني يف هناية الثانية األوىل بعد أن يأخذ املفحوص نظريا:     
 .(93)اهلزاع، صفحة  أعمق شهيق ممكن.

 هو كمية اهلواء اليت ميكن إخراجها من الرئتني بأقصى زفري يف الثانية األوىل.إجرائيا:     
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 :(DEP) ذروة تدفق الهواء -

 اختبار يستخدم لغرض معرفة سرعة تدفق اهلواء من الرئتني.نظريا:     
(www.alhayatnet/asmah/htm). 

 هو كمية اهلواء املتدفقة من الرئتني عن طريق عملية الزفري بعد أقصى شهيق .إجرائيا:     

 الممارسين :-

 :هم االطفال املصابني مبرض الربو الذين ميارسون نشاط السباحة . إجرائيا

 الغير ممارسين :-

 :هم االطفال املصابني بالربو الذين ال ميارسون السباحة ،وال أي نشاط رياضي اخر . إجرائيا

 الدراسات السابقة والمشابهة: -6

 ،( مبستغامن1924-1923جباهلل محيد، فارس مجال ) دراسة: -61-

اثر تعلم السباحة احلرة على حتسني بعض املؤشرات التنفسية واحلالة الصحية لدى :  تحت عنوان-
 (سنة.21-0االطفال املصابني بالربو فئة)

 البحث : تساؤل-

هل تعلم السباحة احلرة له أثر اجيايب على حتسني بعض املؤشرات التنفسية واحلالة الصحية عند األطفال    
 املصابني مبرض الربو؟

 أهداف الدراسة :-

السباحة احلرة لدى أثر الوحدات التعليمية املقرتحة يف تعلم بعض املهارات األساسية يف  - 
 األطفال املصابني مبرض الربو.



 التعريف بالبحث

 

 
10 

 :البحثفرضيات -

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية على مستوى  -
 االختبارات املهارية يف السباحة احلرة لصاحل االختبار البعدي.

القبلية والبعدية للعينة التجريبية على مستوى هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات  -
 االختبارات الفسيولوجية اخلاصة باجلهاز التنفسي لصاحل االختبارات البعدية.

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية على مستوى اختبار تقومي  -
  التحكم يف مرض الربو لصاحل االختبار البعدي.

 :منهج البحث-

 عتمدت الطالبتان الباحثتان على املنهج التجرييب.إ 

 مجتمع وعينة البحث :-

 بوالية مستعامن. CNEPRUمتثل جمتمع البحث يف جمموعة األطفال املنخرطني يف مشروع 
 أطفال: 29ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وبلغ عدد أفراد العينة   

 ( سنة.21-0) أعمارهم ترتاوح ما بني -
 أهم نتيجة: -

لسباحة احلرة له أثر اجيايب على حتسني بعض املؤشرات التنفسية واحلالة الصحية اتعلم  أنإستنتج الباحثان 
 .عند األطفال املصابني مبرض الربو

 أهم توصية: -

االهتمام  وكذلك ضرورة االهتمام بفئة األطفال املصابني بالربو من خالل ممارسة نشاط السباحة 
تطوير بعض املؤشرات التنفسية وحتسني احلالة الصحية خاصة  املاء من أجل يفالتنفس باستخدام متارين 

  جتريب متارين السباحة على مراحل عمرية  خمتلفة ولكال اجلنسنيباإلضافة إىل عند األطفال املصابني بالربو.
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 (.مستغامن.1923-1921شرقية حياة، منيمش زينب ) دراسة: -2-6

اقرتاح برنامج تدرييب لتحسني األداء البدين واملهاري وبعض املؤشرات التنفسية ملرضى الربو  تحت عنوان:-
 ( سنة24-21يف السباحة فئة )

 الدراسة: تساؤل-

هل حيسن الربنامج التدرييب املقرتح من سرعة تدفق اهلواء والسعة احليوية وزمن كتم النفس مع زمن  -
 الطفو على البطن عند هذه الفئة ؟ 

هل حيسن الربنامج التدرييب من املرونة و حتمل القوة العضلية و التحمل الدوري التنفسي عند  -
 املرضى بالربو الغري حاد ؟

مرت سباحة حرة عند  39التدريبية حتسني ملسافة االنزالق و لزمن أداء هل حتقق الوحدات  -
 ( سنة ؟24-21املرضى بالربو الغري حاد فئة )

معرفة إمكانية حتسن عينة البحث يف االختبارات البدنية و املهارية و املؤشرات  هدفت الدراسة إلى:-
املقرتحة و تأثريها على مستوى اإلجناز الفيسيولوجية مع التعرف على مدى فاعلية الوحدات التدريبية 

 الرقمي لدى عينة البحث.

 فرضيات البحث:-

للربنامج التدرييب املقنن أثرا إجيابيا على بعض املؤشرات الفسيولوجية )سرعة تدفق اهلواء، السعة  -
 احليوية، زمن كتم النفس و زمن الطفو على البطن(

حتسني بعض القدرات البدنية مثل حتمل القوة من خالل للوحدات التدريبية املقرتحة أثرا إجيابيا يف  -
دقائق  3اختبار الشد على العارضة، و التحمل الدوري التنفسي من خالل اختبار جري 

 )بريكسي( و اختبارات املرونة )مرونة مفصل القدم و املنكبني(. 
ري يف اختبار أداء وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لصاحل هذا األخ -

 مرت سباحة حرة مع اختبار مهارة االنزالق.    39
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 منهج البحث: -

 اعتمدت الطالبتان الباحثتان على املنهج التجرييب.

 األدوات المستخدمة:-

أما عن األدوات املستخدمة فتمثلت يف اإلملام النظري حول موضوع البحث باإلضافة إىل بعض       
األجهزة املساعدة مثل جهاز ذروة تدفق اهلواء، استخدام جهاز اإلسبريوبنك اإللكرتوين، استخدام بعض 

 بالسنتيمرت و بعض االختبارات الفيسيولوجية إضافة إىل عدادات إلكرتونية ديكامرت  مسطرتني مدرجتني
 الوسائل البيداغوجية اخلاصة بالسباحة إضافة إىل مضمار و عارضة.

 عينة الدراسة:-

مشلت على جمموعة من األطفال املنخرطني يف مجعية الربو بوالية مستغامن و اليت حتتوي حوايل       
( سنة 24-21رية )من املرحلة العم 21مصاب هبذا املرض. حددت العينة عشوائيا من جمموع  1999

 .%13أي بنسبة تقدر بــ  %299اليت متارس السباحة و اليت متثل 

 أهم نتيجة: -

واستنتجت الطالبتان أن للربنامج التدرييب أثرا إجيابيا على بعض القدرات البدنية و املهارية و املؤشرات 
 البعدي لصاحل هذا األخري.        الفيسيولوجية و ذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و

 أهم توصية: -

توصي الطالبتان بإعادة الدراسات من هذا النوع ملعرفة مدى فاعلية السباحة كعالج ليستفيد منها املرضى 
بالربو و لتشجيعهم على املمارسة و إعادة دراسة جتريبية مع هذه الفئة كوهنا تكافح املرض. و قد يصل 

حصص يف  3شاركة يف املنافسة إذا أعيد الربنامج التدرييب بزيادة عدد احلصص إىل املريض بالربو إىل امل
 األسبوع إضافة إىل تلقيه متابعة طبية فائقة.
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 (. مستغامن.1923-1921طاهر مزدك عبد القادر، خطاب بغداد ) دراسة: -3-6

 تحت عنوان: -

 (. 24-21ملرضى الربو ) تأثري التدريب اهليبوكسي يف السباحة على احلالة الوظيفية

 الدراسة: تساؤل-

 يؤثر على سرعة تدفق اهلواء وزمن كتم النفس عند مرضى الربو؟ هل التدريب اهليبوكسي يف السباحة .1
 هل يؤثر التدريب اهليبوكسي يف السباحة على احلالة الوظيفية ملرضى الربو؟ .2
 ملرضى الربو ؟هل يؤثر التدريب اهليبوكسي يف السباحة على القدرات املهارية  .3
 هدفت الدراسة إلى:-
معرفة مدى تأثري التدريب اهليبوكسي يف السباحة على سرعة تدفق اهلواء و زمن كتم النفس و تأثري هذا  

 التدريب على احلالة الوظيفية و القدرات املهارية هلذه الفئة.
 فرضيات الدراسة:-

 تدفق اهلواء وزمن كتم النفس عند مرضى الربو.يؤثر اجيابيا على سرعة  التدريب اهليبوكسي يف السباحة -
 التدريب اهليبوكسي يف السباحة يؤثر اجيابيا على احلالة الوظيفية ملرضى الربو. -
 التدريب اهليبوكسي يف السباحة يؤثر اجيابيا على القدرات املهارية ملرضى الربو. -
  منهج البحث:-

 هذا البحث.لقد قام الباحثان باعتماد املنهج التجرييب إلجناز 

 األدوات المستخدمة:-

أما عن األدوات املستخدمة فتمثلت يف اإلملام النظري حول موضوع البحث باإلضافة إىل بعض األجهزة 
املساعدة مثل جهاز ذروة تدفق اهلواء، استخدام جهاز سبريومرت، استخدام بعض االختبارات الفسيولوجية 

 البيداغوجية اخلاصة بالسباحة )ميقايت، ألواح السباحة، طوافات...(.و املهارية، إضافة إىل الوسائل 
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  عينة الدراسة:-
، من   21ذكور من جمموع 29لقد حددت العينة عشوائيا اليت أجريت عليها الدراسة الرئيسية وقدرت بـ 

 1999من اجملتمع األصلي الذي قدر بـ: %13.33سنة( بنسبة تقدر بـ 24-21املرحلة العمرية )
 جويلية. 93صاب ، من املنخرطني يف مجعية مرضى الربو لوالية مستغامن حبي م
 أهم نتيجة:-

أنه  توجد فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية مما دّل على صحة فروض البحث و كذلك األثر  
لبحث و  اإلجيايب للتدريب اهليبوكسي  يف السباحة على عينة البحث، وهذا دال على حتقيق أهداف ا

كذلك الوصول إىل النتائج املرجوة بواسطة املمارسة الفعالة للسباحة املكيفة، وذلك بالرتكيز على تكثيف 
 التمارين التنفسية.

 أهم توصية: -

ضرورة توعية وحتسيس مرضى الربو بالفوائد الكبرية اليت توفّرها السباحة املكيفة أو األنشطة البدنية املعدلة 
سنة باعتبارها من أكثر املراحل اليت يصيبها  21إىل  29عامة و كذلك جيب االهتمام باملرحلة العمرية من 

 يع األلعاب.التأكيد على استخدام تدريبات اهليبوكسيك يف مجمرض الربو و 

 (. مستغامن.1923-1921دعرة حممد ) دراسة: 4-6- 

  تحت عنوان:-

 أثر ممارسة السباحة على مرض داء السكر النوع األول يف احملافظة على نسبة السكر يف الدم

 الدراسة: تساؤل-

  هل ممارسة السباحة كنشاط بدين له تأثري إجيايب على مرضى داء السكر؟  -      

هو عدد احلصص املناسب من ممارسة السباحة يف األسبوع للمحافظة على نسبة السكر يف ما  -      
 يف اجملال؟ دمال
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 يف اجملال قبل األكل؟ما هي الشدة املناسبة للمحافظة على نسبة السكر يف الدم  -      

عدد  معرفة مدى تأثري ممارسة نشاط السباحة بشدة و حجم خمتلفتان و ما هو :هدفت الدراسة إىل
 .املالئمة يف الدم احلصص السباحة املناسب من أجل حمافظة على نسبة السكر

 فرضيات الدراسة:-

  ممارسة السباحة له تأثري إجيايب على مرضى داء السكر. -

 ]g/dl  ]2.22  ،2.49ممارسة السباحة حبصتان يف األسبوع حيافظ على نسبة سكر يف اجملال  -

 ]2.49،  2.22[ص يف األسبوع حيافظ على نسبة سكر يف اجملال ممارسة السباحة بـثالثة حص -

  منهج البحث:-

 .املنهج التجريب خدم الباحثاست

  األدوات المستخدمة:-

بعدد كبري من املراجع باللغتني العربية و األجنبية، و املواقع اإللكرتونية اليت تتماشى مع  استعان الباحث
 أهداف البحث من أجل الوصول إىل توضيحات لألمور الغامضة و املبهمة.

جبل  –ميقايت  –صفارة  –زعانف  –مسبح  –مرت  499الوسائل البيداغوجية : مضمار إضافة إىل 
 ميزان قياس الطول. –الوزن ميزان قياس  -حواجز –

 عينة الدراسة: -

 .مراهقني مصابني بداء السكر نوع أول 29إىل  91يرتاوح عددها مابني  حددت بطريقة عشوائية حيث
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 أهم نتيجة: -

 األسبوعبشدة متوسط أو مرتفعة أو قصوى بوترية حصتان إىل ثالثة حصص يف  ممارسة نشاط السباحة
 .يكفي للمحافظة على نسبة السكر يف اجملال املستهدف

 أهم توصية: -

و من أجل ذلك نقرتح على مرضى أن يزاول نشاط السباحة بانتظام و بدون انقطاع و مراعاة جانب 
 .األمن و السالمة، مع مراعاة وجود بعض احللويات يف مكان التدريب

 6-5- التعليق على الدراسات السابقة والمشابهة :

إشرتكت  من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة واملشاهبة الحظ الباحثان أن أغلب هذه الدراسات  
ج التجرييب يف دراسة نفس املتغري أال وهو مرض الربو ،كما إعتمدت كل الدراسات على إستخدام املنه

(سنة،ماعدا 24_12نظرا ملالئمته لطبيعة هذه الدراسات ،ومتت الدراسات على نفس الفئة العمرية )
كأدوات جلمع   دراسة جباهلل محيد وفارس مجال ، وإستخدمت أغلب اإلختبارات البدنية والفسيولوجية

ألجهزة الوظيفية لدى هذه البيانات ،ومن اهم النتائج املتوصل إليها أن الربامج التدريبية هلا أثر إجيايب على ا
 الفئات .

     نقد الدراسات :6-6  

واليت كان هلا  نالحظ أن كل الدراسات السابقة الذكر مت التطرق فيها إىل تطبيق برامج تدريبية مقرتحة،  
األثر االجيايب على الوظائف الفسيولوجية واملهارية لدى املصابني بالربو، حيث أمهلت هذه الدراسات 

الرياضي ، ومن هنا فإن جديد  الفئات األخرى من األطفال املصابني مبرض الربو الغري ممارسني للنشاط
دراستنا هو املقارنة بني األطفال املصابني بالربو املمارسني وغري املمارسني لنشاط السباحة على مستوى 

 بعض مؤشرات اجلهاز التنفسي .
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 خالصة: 

بالرغم من توفر قليل من الدراسات العلمية إال أننا حاولنا قدر املستطاع حتليل بعض الدراسات 
ادفناها وإجياد نقاط الشبه و واالختالف بينها،ومبا أن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته جديد اليت ص

جعلنا نركز على النقاط اليت ختدمه يف هذه البحوث و الدراسات اليت وجدنا من خالهلا أن كل الدراسات 
الوقت الكايف  أكدت على ضرورة إعداد الربنامج التدرييب الذي صمم لزيادة حركة كل ممارس و توفري

 للتدريب، كما أنه يتطلب املزيد من التكرارات يف العمل و كذلك يتطلب املزيد من التغذية الراجعة.

كما أن جّل الدراسات أمهلت ضرورة الرتكيز على الناحية الفسيولوجية للجهاز التنفسي للمصابني 
 سواء املمارسني منهم أو غري املمارسني للنشاط الرياضي .  بالربو
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 تمهيد 

يعترب اجلهاز التنفسي من األجهزة احليوية اهلامة حبث هو جمموعة من العمليات اليت متكن اجلسم من       
احلصول على حاجاته من األكسجني والتخلص من ثاين أكسيد الكربون ، كما له دور يف نقل وتبادل 

بادل الغازات بني الكائن الغازات إىل الدم عرب اخلاليا.ويقصد بعملية التنفس تلك العملية اليت حيدث فيها ت
ويتخلص من ثاين  2Oاحلي واجلو احمليط به، ويتم هذا التبادل الغازي ليحصل اجلسم على األكسجني 

 .(32، صفحة 3002)الفتاح،  أكسيد الكربون.
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 : التنفسيتعريف الجهاز  -1-1

 أكسيد ثاينالالزم الحرتاق الغذاء وخيلصه من غاز  األكسيجنييوفر للجسم غاز  الذيهو اجلهاز        
 الكربون وخبار املاء وهى نواتج االحرتاق.

   عملية التنفس:تعريف   -1-2

الكاربون بني إن عملية التنفس هي عبارة عن عملية التبادل الغازي بني األكسجني وثاين أكسيد       
تتم بني بالدرجة األوىل إىل كفاءة التهوية الرئوية واليت اجلهاز التنفسي الكائن احلي وحميطه، وترجع كفاءة 

 (23-23، الصفحات 3002)أكتوبر  الدم يف الشعريات الدموية.يف الرئتني وبني احلويصالت اهلوائية 
داخل  األكسجنيعملية حيوية متد اجلسم بالطاقة الالزمة عن طريق احرتاق الغذاء املهضوم بغاز وهو       

 .الكربون وخبار املاء  أكسيد ثاينخاليا اجلسم وختلص اجلسم من نواتج هذا االحرتاق وهى 

 فسيولوجيا الجهاز التنفسي: -1-3

يتكون اجلهاز التنفسي من املمرات اهلوائية والرئتان وعضالت التنفس  باإلضافة إىل األعصاب ومركز    
التنفس وتتكون املمرات اهلوائية من األنف الذي يقوم بتدفئة وتنقية اهلواء من الغبار ونقله إىل البلعوم الذي 

واء مير من احلنجرة إىل القصبة اهلوائية اليت تنقسم يقوم بتحويل اهلواء إىل احلنجرة، والطعام إىل املريء،إن اهل
اليسرى مث تتفرع كل شعبة داخل  إىل فرعني يتجه كل فرع منهما إىل إحدى الرئتني ومها الشعبتان اليمىن و

 الرئة إىل الشعيبات اهلوائية واليت تشبه تفرعات الشجرة.

الشعيبات اهلوائية وحييط باحلويصالت شبكة ويتكون نسيج الرئة من عدد كبري من احلويصالت املتصلة ب   
من الشعريات الدموية وتساعد رقة جدار كل من احلويصالت و الشعريات على إمتام تبادل الغازات  

 بالرئتني.

يقوم اجلهاز التنفسي بوظيفة التنفس املتمثلة يف جمموعة العمليات الفسيولوجية املسؤولة عن توفري 
ك ختليصها من ثاين أكسيد الكربون )عملية تبادل الغازات( وتشمل األكسجني ألنسجة اجلسم وكذل
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) حممد حسني  الوظيفة التنفسية وكذلك العمليات الكيميائية احليوية لألكسدة الالزمة إلنتاج الطاقة.
  (111، صفحة 3003البشتاوي، أمحد حممود إمساعيل، 

 

رسم توضيحي للجهاز التنفسي. :(7)الشكل  
مكونات الجهاز التنفسي: -1-4  

 يتكون اجلهاز التنفسي من األعضاء التالية:
التنفسي: للجهازالمكونات العليا -1-4-1  

 (:Nasal Cavityتجويف األنف) -1-4-1-1

مغطاة ويتكون من جزء ظاهر وجزء باطن يقع داخل اجلمجمة.ويتكون اجلزء الظاهر من عظم وغضاريف 
(بينما باقي اجلزء  Nasal Bonesاء خماطي.يتكون جذر األنف من عظميت األنف )بغش باجللد ومبطن

 الظاهر فيتكون من غضاريف زجاجية.

يبطن التجويف األنفي بغشاء خماطي تنفسي يتكون من خاليا ظاهرية عمودية مهدبة وخاليا إفرازية تفرز 
املخاط.ووظيفة هذا الغشاء املخاطي هو ترطيب وتدفئة وتنقية اهلواء املستنشق وذلك بواسطة اإلفرازات 



الجهاز التنفسي                     األول                                               الفصل   
 

 
23 

البلعوم حىت تكون درجة حرارته  إىل اهلواءاملخاطية وغزارة الشعريات الدموية ووجود األهداب، وما أن يصل 
وكذلك تعمل هذه األهداب واإلفرازات املخاطية على  % 00مساوية لدرجة حرارة اجلسم، ونسبة رطوبته 
 صد الشوائب كما يزيل العطس الكثري منها.

 (: وينقسم إلى:Pharynxالبلعوم) -1-4-1-2

 البلعوم األنفي: .أ
وحيتوي اجلدار  اجلفافأسفل اجلمجمة حىت ويقع هذا اجلزء خلف جتويف األنف  ويبدأ من 

اخللفي هلذا البلعوم على اللوزة البلعومية،كما حيتوي اجلدار اجلانيب هلذا البلعوم على اللوزة 
البلعومية،كما حيتوي اجلدار اجلانيب هلذا البلعوم على فتحة قناة استاكيوس اليت توصل بني البلعوم 

 ط.األنفي واألذن الوسطى.ويستعمل البلعوم األنفي كممر للهواء فق
 البلعوم الفمي: .ب

حىت لسان املزمار ويتصل البلعوم الفمي بتجويف الفم  اجلفافويقع خلف جتويف الفم وميتد من 
عن طريق فتحة احللق،كما حيتوي اجلدار اجلانيب هلذا البلعوم على اللوزتني احلنكيتني.ويستعمل 

 البلعوم الفمي كممر للهواء والغذاء.

دما ينقبض بشدة يعوق الطعام والشراب وأي مواد غريبة من الدخول تتحكم احلنجرة بتدفق اهلواء،وعن
 (100، صفحة 3003) حممد حسني البشتاوي، أمحد حممود إمساعيل،  للمجاري التنفسية.

 

 يوضح المكونات العليا للجهاز التنفسي :(8)الشكل 
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 المكونات السفلى للجهاز التنفسي: -1-4-2

 (:Trancheobronchial Tree):الشجرة القصبية -1-4-2-1

سم بيضاوي مرن وهو أنبوب غضرويف يتم محايته حبلقات  3,3سم وعرضه 13عبارة عن أنبوب طوله 
النصف دائرية من الغضاريف ويتكون جداره اخللفي من عضالت ملساء يستعمل الرغامي كممر للهواء 

ط ويقع أمام املريء مباشرة ويبدأ من هناية احلنجرة مقابل الفقرة العنقية السادسة إىل الزاوية القصية فق
مقابل احلافة السفلى للفقرة الظهرية اخلامسة،ويقع الرغامي يف املنتصف  طيلة مساره ما عدا عند هنايته 

 اليمني قليال. جهةذي يدفعه إىل حيث ينحرف إىل اليمني قليال بسبب وجود قوس األهبر على اليسار وال

 (:وهي جزءان:Mainstem Bronchi) القصبة الهوائية الرئيسية: -1-4-2-2

 عمودية تقريبا.   أ. اليمنى:

 .أكثر ميال ب. اليسرى:

 وهي مخسة أجزاء:(:Segmental Bronchi) القصبة الهوائية الفصية: -1-4-2-3

 األيسر. ثالثة على اجلانب األمين واثنان على اجلانب

 ب/القصبة اهلوائية الرئيسية والفصية لديهما عدد كبري من األربطة.

 (: وهي مثانية عشر جزء:Segmental Bronchi) القصبة الهوائية المجزأة: -1-4-2-4

 أ. تنقسم القصبة اهلوائية  الفصية إىل عشرة قصبات هوائية فرعية جمزأة ميىن،ومثانية يسرى.

اجملزأة يوجد حوهلا القليل من األربطة،وعضالت ملساء وألياف مطاطية،وشبكة من ب.القصبات اهلوائية 
 الشعريات الدموية.

 ج.حتتوي القصبات اهلوائية الرئيسية،والفصية،واجملزأة على جدران خماطية بشكل متساو مثل الرغامي.
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 (:Bronchioles): القصبات الهوائية -1-4-2-5

جزاء قصيبية وقصيبات هوائية واليت حتتوي على أربطة أقل وخاليا هدبية أ. تنقسم القصبات اجملزأة إىل أ
( Terminal Bronchiolesنقسامات يف القصيبات اهلوائية تنتهي بالقصيبات النهائية )وهذه اال

 واليت هي بعيدة عن آخر رباط من الشجرة القصيبية،وال تتضمن القصيبات النهائية أي خاليا هدبية.

( وأكياس سنخية Respiratory Bronchiolesالقصبات اهلوائية إىل شعب تنفسية )ب/ تنقسم 
(Alveolar Sacs وحتتوي الشعب التنفسية على عضالت ملساء واليت تضيق جتوف القنوات )

 (110-101، الصفحات 3003) حممد حسني البشتاوي، أمحد حممود إمساعيل،  باإلنقباض.

 
 

 المكونات السفلى للجهاز التنفسي.يوضح  :(9)الشكل 
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 (: Alveoli) األنساخ الرئوية)الحويصالت التنفسية(: -1-4-2-6

( مليون سنخ يف رئة البالغ وهي تقع على السطح اخلارجي للقنوات السنخية 200يوجد حوايل )
(Alveolar Ducts واألكياس السنخية ويتصل غشاء ) الشريان السنخي مع الشعريات الدموية

 الدقيقة حيث يتم تبادل الغازات من خالهلا.

 العضالت التنفسية وآلية التهوية الرئوية:  -1-5

 العضالت التنفسية األساسية يف الشهيق:

 (: Diaohragm): الحجاب الحاجز -1-5-1

وهي أكرب عضلة من العضالت  ويعمل خالل الشهيق حبيث تكون هي العضلة املسؤولة عن حركة اهلواء
العاملة يف الشهيق،وتقوم عضلة احلجاب احلاجز عند االنقباض باالندفاع لألسفل باجتاه البطن حوايل 

سم وهذه احلركة تزيد من حجم القفص الصدري فيقل الضغط التنفسي الداخلي نسبة للضغط 10
)الفتاح،  وتغذى من العصب احلاجيب.اجلوي،وتتميز هذه العضلة بأهنا توفر حاجزا بني الصدر والبطن،

 (32، صفحة 3002

 (:Intercostals): العضالت الوربية )بين الضلعية( -1-5-2

تعمل العضالت الوربية الظاهرة على الشهيق كعضلة أساسية أما العضالت الوربية الباطنية واملستعرضة 
فتشرتك بشكل بسيط،ووظيفة العضالت الوربية اإلبقاء على املسافة بني األضالع وتوفر مطاطية بني 

تزيد من استدارة األضالع مع تغريات يف الضغط الصدري الداخلي،وتقوم برفع األضالع خالل الشهيق و 
احلدبة الظهرية من األمام واخللف وباإلجتاه العرضي،وتنقبض العضالت الوربية الظاهرة خالل التمرين مما 

( على 13-1) الظهرية منيف حركة التنفس،وتغذى من عصب الفقرات  واألضالعيساعد عظم القص 
 التوايل.
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 العضالت التنفسية الثانوية في الشهيق:  -1-5-3

املمكن أن تعمل العضالت التنفسية الثانوية كعضالت رئيسة عندما يكون احلجاب احلاجز غري فعال من 
) حممد حسني البشتاوي، أمحد  أو ضعيف كنتيجة لبعض األمراض اليت تصيب الرئتني بدرجات شديدة.

 (113-110، الصفحات 3003حممود إمساعيل، 

 العضالت العاملة على الزفير: -1-5-4

(: هو اخلطوة املعاكسة للشهيق،فعندما يسرتخي احلجاب احلاجز وتنخفض Expirationالزفري )
األضالع ويزيد الضغط الصدري حيدث الزفري ملعادلة الضغط الداخلي يف الرئتني مع الضغط اخلارجي 

تتمدد احلويصالت اهلوائية مما يعمل على إطالق للهواء.وحيدث هذا االرختاء يف عضالت التنفس عندما 
إشارات عصبية من جدران احلويصالت متجهة إىل العصب احلائر مث إىل مراكز التنفس يف النخاع 
املستطيل حيث توقف عملية مركز الشهيق وتنبه مركز الزفري فيتوقف نشاط عضالت التنفس فرتختي ويعود 

) حممد حسني  ط على الرئتني وخيرج اهلواء إىل خارج الرئتني.القفص الصدري  إىل وضعه الطبيعي فيضغ
 (112، صفحة 3003البشتاوي، أمحد حممود إمساعيل، 

وظيفة الجهاز التنفسي: -1-6  

وظيفة غير تنفسية: -1-6-1  
نظيم درجة حرارة يف توتشمل امتصاص بعض الغازات املختلفة من الدم،ويشارك اجلهاز التنفسي 

 اجلسم وكمية املاء يف اجلسم وكذلك تنظيم محوضة الدم.
وظيفة تنفسية: -1-6-2  

ومبوجبها يدخل وهي األساسية هلذا اجلهاز احليوي،وتتم خالل الشهيق والزفري لتبادل الغازات،
ثاين أكسيد  باهلواء حممال باألكسجني إىل الرئتني ومنهما إىل الدم مث يعود إىل الرئتني حممال

هي: الكربون من اخلاليا فتتم تنقيته فيهما،وتتم هذه العملية يف ثالث مراحل  
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:مرحلة التهوية -1-6-2-1  
اجلهاز التنفسي وتشمل توصيل وتوزيع اهلواء على الرئتني حممال باألكسجني مع الشهيق مارا ب

 العلوي والسفلي حىت احلويصالت اهلوائية حيث يتم توزيعه عليها.
مرحلة النفاذ: -1-6-2-2  

فذ ثاين أكسيد األكسجني من احلويصالت اهلوائية إىل الشعريات الدموية،وين وفيها ينفذ      
)حممد حسني  تني.الكربون من الشعريات الدموية إىل احلويصالت اهلوائية استعدادا خلروجه من الرئ

(3003البشتاوي، أمحدحممود امساعيل،   
مرحلة االنتشار الدموي: -1-6-2-3  

لية وغريها وفيها ينتشر الدم على مجيع أجزاء اجلسم بواسطة القلب إلمداد األنسجة العض      
:باألكسجني الالزم لعملية األكسدة وعلى ذلك ميكننا متييز عمليات التنفس يف  

.والذي يتم مبوجبه تبادل الغازات بني الدم وهواء الرئتني :التنفس اخلارجي _  
التنفس الداخلي: والذي يتم مبوجبه تبادل الغازات بني الدم وخاليا اجلسم._  
 ، صفحة3011، )زاهر التنفس اخللوي: والذي يتم مبوجبه توليد الطاقة داخل اخلاليا نفسها._

213)  

أنواع التنفس:-3-2  

 thoracique تنفس صدري: -1-7-1

 هو تنفس سطحي ناتج عن حركات الصدر            

ات العضالت اخلارجية بني التنفيذ: يكون من خالل حركات الصدر لألعلى واخلارج ناجتة عن حرك -
 (derrickson, 2009, p. 455)  .األضالع
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  abdominal تنفس بطني: -1-7-2

هو تنفس عميق يستخدم فيه عضالت البطن.        

اب احلاجز.يتم من خالل حركات عضالت البطن للخارج ناجتة عن تقلص وهبوط احلجالتنفيذ:  -  
(derrickson, 2009, p. 455) 

 diaphragmatiqueتنفس قسري)حاجبي أو إجباري(: -1-7-3

يكون باحلجاب احلاجز وبسرعة كبرية. التنفيذ: -  

تنظيف الدماغ شحن الطاقة، تنظيف الدم واألنسجة.التأثير:  -  

 (2010 ,عزمت) 

 sub claviculaireتنفس عميق )على مستوى الكتفين وعظمتي الترقوة(: -1-7-4

وة ، حيث نسبة اهلواء يف هذه احلالة تفريغ ومأل الرئتني يكون على مستوى الكتفني وعظميت الرتق      
 تكون قليلة جراء عمل كبري للعضالت.

  (pelizzari, 2009, p. 94) 

 يوجد شكالن لتنفيذ التنفس العميق ومها أ و ب : 

شهيق عميق جدا وزفري متوجي. تنفيذ:ال -أ  

شحن الطاقة.التأثير:  -   

شهيق عميق جدا، وزفري مؤخر مع إغالق لسان املزمار. التنفيذ: -ب  

(3010)عزمت،  توزيع مشتد للطاقة يف اجلسم.التأثير:  -  
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تنفس بطيء:  -1-7-5  

شهيق مؤخر ، أو زفري مؤخر.التنفيذ:  -  

(3010)عزمت،  قاعدة للتأمل، خفض االستقالب.التأثير:  -  

تنفس متناوب: -1-7-6  

ق من فتحة والفتحة التنفس املتناوب يتم من خالل: إغالق أحد فتحيت األنف، فيأخذ الشهيالتنفيذ:  -
تحها، وهكذا بالتناوب.الثانية  بعد أن نفالثانية مغلقة، مث نغلق الفتحة األوىل ونتم الزفري من الفتحة   

إثارة أقطاب عقلية خمتلفة ) التأثري على نصفي الكرة املخية(.التأثير:  -  

 (2010 ,عزمت) 

حبس النفس: -1-7-7  

حنبس النفس عندما نصل لذروة الشهيق.التنفيذ:  -  

(3010)عزمت،  اإلمساك بالطاقة.التأثير:  -  

 التبادل الغازي: -1-8

تشكل األسناخ أو احلويصالت الرئوية املكان الذي يتم فيه تبادل الغازات بني اهلواء اجلوي واألوعية 
الدموية، والطبيعة الفسيولوجية والتشرحيية لألسناخ تسمح هبذا التبادل ذلك أن األسناخ ذات جدار رقيق 

حتتوي خاليا تفرز مادة خاصة وهي  3م 20وحماطة بشبكة من الشعريات الدموية مساحتها حوايل جداً، 
)حتافظ على مطاطية الرئة واتساعها(، وخاليا بالعة، وأنسجة خاصة،  surfactant"فاعل السطح" أو 

الغازي بأربع  وثقوب لكل هذه العوامل تعمل على تسهيل مرور اهلواء من وإىل األسناخ ومتر عملية التبادل
 مراحل هي:

 تبادل الغازات بني هواء اجلو واألسناخ، وتدعى التهوية الرئوية. .1
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 تبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون بني األسناخ والشعريات الدموية. .3
 نقل األكسجني وثاين أكسيد الكربون يف الدم. .2
، 3003)العلوجي،  ا.تبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون بني الشعريات الدموية واخلالي .1

 (101صفحة 

 تأثير المجهود الرياضي على التنفس: -1-9
هتدف مجيع التجهيزات اليت حتدث يف اجلهاز التنفسي إىل قيام عضالت اجلسم بوظيفتها يف ظروف 

املواد الغذائية واألكسجني وإزالة مالئمة تساعد على القيام باجلهد واحلركة أي أنه ال بد من توفري 
( واألمحاض املختلفة كي متنع إرهاق اجلسم على مواجهة 3الفضالت وناتج التفاعالت الكيماوية مثل )ك

 الزيادة الطارئة يف نشاطه.
 العوامل التي تؤثر في التنفس أثناء المجهود الرياضي: -1-11
 املخ نتيجة أفعال منعكسة نتيجة االنفعال.. إشارات عصبية تصل إىل املركز املنظم يف قشرة 1
. إشارات تصل إىل املركز املنظم وذلك عند ارتفاع درجة حرارة اجلسم أثناء اجملهود الرياضي فيؤدي إىل 3

 زيادة سرعة وعمق التنفس.
 . إشارة عصبية تصل من الرئة تساعد على زيادة عمق التنفس.2
من العضالت املنقبضة مما تؤدي إىل زيادة عمق التنفس وسرعته . إشارة عصبية تصل إىل املراكز املنظمة 1

 )عند حتريك العضالت بدون القيام مبجهود رياضي يزيد من سرعة التنفس(.
. عوامل كيميائية تؤثر على مركز التنفس تأثري مباشر أو غري مباشر عن طريق هنايات عصبية حساسة 3

 طي.للتغريات الكيميائية يف الدم يف اجلسم األور 
. زيادة ونقص األكسجني وزيادة محوضة الدم وهم ثالثة عوامل تزيد أثناء اجملهود الرياضي فتزيد عمق 3

 التنفس وسرعته.
ونتيجة زيادة عمق التنفس تزيد كمية األكسجني احملمولة بالدم أيضا فوجد أن قابلية اهليموجلوبني تقل 

ا يؤدي إىل إعطاء اخللية كمية أكرب من األكسجني ( و محوضة الدم وارتفاع درجة حرارته مم13بزيادة )ك
 اليت حيتاجها اجلسم أثناء تأدية اجملهود الرياضي.
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 ميكانيكية التنفس: -1-11

( أحدمها بعد Exiration( والزفري )Inspirationتتعاقب يف عملية التنفس عمليتان مها الشهيق )
ويدخل اهلواء إىل داخلها وبالعكس عندما يضيق  اآلخر،فتتأثر الرئة منفعلة بتوسع القفص الصدري فتتمدد

القفص الصدري فتقصر أقطاره لذا تفرغ الرئتان حيث يدفع اهلواء الوجود داخل الرئتني ويطرد إىل اخلارج 
وهبذا العمل يصبح من املمكن استمرار  ورود اهلواء النقي إىل الرئتني وإىل داخل االنساخ 

الغازي ما بني اهلواء املستنشق والدم احمليط باالسناخ عرب السطوح  ( حيث يتم التبادلAlveoliالرئوية)
، 3002)سيد،  ( مرتا مربعا.10التنفسية لألسناخ الرئوية والذي يبلغ جمموع هذه السطوح حوايل )

 (301صفحة 

عند الشخص البالغ ويكون معدهلما  ( مرة يف الدقيقة10-13إن تعاقب الشهيق والزفري حيدث مبعدل )
 30-23أعلى عند األطفال والشباب حيث  يكون معدله عند األطفال حديثي الوالدة أسرع مبعدل من 

مرة يف الدقيقة ويبقى  20مرة يف الدقيقة وينخفض هذا املعدل بعدة أسابيع من الوالدة حيث يصل ملعدل 
يد من معدل التنفس يف الدقيقة الواحدة كل من التمارين هبذا املعدل حىت السنة الثانية من العمر، ويز 

الرياضية ذات اجلهد العضلي  وكذلك بعض احلاالت كاحلمى وزيادة عملية األيض يف اجلسم  واالنفعاالت 
 (133-131، الصفحات 3003)د/ مهند حسني البشتاوي و أمحد حممود إمساعيل،  النفسية.

وفيها  Mechanism of In-spirationأساسيتني مها : آلية الشهيق  آليتنيتتضمن عملية التنفس 
 Mechanism ofويندفع اهلواء إىل اخلارج ليمأل الرئتني، وآلية الزفري  الرئتانيتسع الصدر وتتمدد 

Expiration  وفيها يعود الصدر والرئتان إىل حجمهما الطبيعي ويطرد اهلواء إىل اخلارج، وتتم هاتان
العمليتان بواسطة نوعني من احلركة مها: حركة الضلوع وحركة احلجاب احلاجز، ولذا فإنه ميكننا متييز نوعني 

 من التنفس مها :

 التنفس الجوفي) البطني(: -1-11-1

وهو التنفس الذي  Diaphrag Matic Breathingجاب احلاجز أو فيما يطلق عليه تنفس احل 
يالحظ أثناء حدوثه ظهور حركة واضحة للبطن فيربز جدار البطن لألمام مث يرتد للخلف يف حالة الوقوف 
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أو يربز األعلى مث ينخفض لألسفل يف وضع الرقود، وهذا التنفس يعتمد على حركة احلجاب احلاجز فقط 
 أو الراحة. ولذا فإننا نعتمد على هذا النوع من التنفس أثناء النوم ويأخذ الشكل اهلادئ،

 : Costal Breathingالتنفس الضلعي:  -1-11-2

وهو نوع التنفس الذي حيدث عند القيام باحلركة  أو اجملهود البدين، وفيه تتم عملية التنفس مبشاركة  
 (213، صفحة 3011)زاهر،  عضالت ما بني الضلوع  للحركة اليت تقوم هبا عضلة احلجاب احلاجز.

 التغيرات الفسيولوجية المرتبطة "بالجهاز التنفسي ": -1-12

تعترب عملية التوافق بني الشهيق و الزفري مع ميكانيكية الضربة بالذراع يف السباحة وحدة متكاملة ، يف 
معظم األنشطة بتنفس اإلنسان ببساطة و بدون جمهود عنيف ، و لكن التنفس يف املاء يعترب أكثر تعقيدا 

 األكسجني .  استنشاقالذي تتطلبه عملية   للمجهود الزائد

املواد الغذائية و إنتاج الطاقة الالزمة للخلية احلية ، و  الحرتاقو يعترب األكسجني هو املصدر األساسي 
، و يشعر السباح بصعوبة  co2يعتمد اجلسم يف أدائه للمجهود على إمداده باألكسجني و التخلص من 

)حممود حسن، علي  باألكسجني الكايف لصعوبة تنفسه يف املاء . يف التنفس نتيجة إمداد أنسجته
 (110،ص1110البيك،مصطفى كاظم، 

 الجانب التشريحي للجهاز التنفسي عند المريض بالربو: -1-13

 (35"، صفحة Ridgway" ،Asthme)في الحالة العادية:  -1-13-1

عند التنفس يف احلالة العادية مير اهلواء من األنف، والقصبة اهلوائية حيث تنقسم هذه األخرية إىل ممرين 
أساسيني تسمى القصبات اهلوائية واليت تنقسم بدورها إىل عدة شعب هوائية أخرى، يف هنايتها يتواجد ما 

ة حيث يتم تبادل الغازات بداخلها يسمى باحلويصالت الرئوية وهي عبارة عن حقائب هوائية صغري 

2 CO 2وO وميكن متثيل األنف والقصبة اهلوائية وباقي الشعب األخرى جبهاز هتوية عايل الكفاءة ،
ودقيق للغاية واليت تقوم بعّدة مهام ضرورية كتنقية اهلواء من الشوائب ورفع درجة حرارته، وترطيبه حسب 

 حالة اجلسم.
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ة يقوم بالتقاط الشوائب من اهلواء )كالغبار(. أما األنف فيحتوي على ماليني املخاط يف املمرات اهلوائي
 الشعريات الصغرية واليت تساعد يف هذا العمل.

العضالت التنفسية يف احلالة العادية تقوم باالنقباض واالنبساط وفقا لعملية التنفس ويعترب ذلك 
 ميكانيزما عايل الكفاءة ضروري لعملية التنفس.

لعملية التمثيل الطاقوي،  2oعندما تكون عملية التنفس منظمة بشكل جيد يستقبل اجلسم احتياجاته من 
 .2Oبشكل جيد، ويزيد رمت التنفس ببعض النشاطات مما يزيد  من احتياج اجلسم لـ  2COوطرح 

 في الحالة المرضية: -1-13-2

 حلالة اجلو واملكان الذي يتواجد فيه املريضقطر الشعب اهلوائية ال يكون مضبوطا حيث يزيد وينقص تبعا 
باإلضافة إىل االلتهابات اليت تزيد من مسك الشعب اهلوائية، وكما هو معروف يف املناعة فإنه عند كل 
التهاب يزيد تثخن الشعريات الدموية وذلك هبدف توفري أكرب عدد ممكن من األجسام املضادة لتحطيم 

 خ اجلدار الداخلي للقصبات اهلوائية.العامل الدخيل وهبذا نفسر انتفا 

أما عملية إفراز املخاط تكون جلذب العامل املثري لكن عند املرض بالربو يكون هناك إفراز زائد مما يؤدي 
إىل انسداد ممرات اهلواء أحيانا أو صعوبة يف التنفس، وتعترب هذه العوامل كسبب رئيسي لبقاء االلتهاب 

السامة ذات عامل مهم. ويؤدي ذلك إىل  Tعتبار مفرزات اخلاليا املناعية على حاله وعدم الشفاء منه با
 تكرار حدوث نوبة الربو وبالتايل املرض املزمن.

 المؤشرات الفيسيولوجية للجهاز التنفسي: -1-14

 :Capacité Vitale Forcée: القصوى السعة الحيوية -1-14-1

تعترب السعة احليوية من القياسات اهلامة للتعرف على مدى ما يتمتع به الفرد من استعداد بدين ويتم 
 ومنه اجلاف واملائي واإللكرتوين. Spirometreقياسها بواسطة األسبريوميرت 
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وتعرف السعة احليوية بأهنا كمية اهلواء اليت ميكن طردها بأقصى زفري بعد أقصى شهيق، وهي تعادل 
عند الرجل العادي بينما تزيد لدى الفرد الرياضي، وتتأثر األحجام املختلفة للسعة احليوية حبجم ل/د 2,3

الشخص حيث ثبت أن األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي ختتلف باختالف عمر األفراد فهي 
تزداد يف وضع تقل لدى األطفال.وتتأثر السعة احليوية بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود و 

، صفحة 1111)سالمة،  الوقوف.وترتبط السعة احليوية كذلك بنوع الرياضة اليت ميارسها الالعب.
211). 

  Volume Expiratoireحجم هواء الزفير األقصى في الثانية األولى: -1-14-2
Maximal par Seconde: 

إخراجه من الرئتني يف هناية الثانية األوىل بعد أن يأخذ املفحوص أعمق شهيق هو حجم اهلواء الذي ميكن 
 .(03)اهلزاع، صفحة  .ممكن

 Debit Expiratoire De Pointذروة تدفق الهواء: -1-14-3

إختبار يستخدم لغرض  هو كمية اهلواء املتدفقة من الرئتني عن طريق عملية الزفري بعد أقصى شهيق وهو
 . (www.alhayatnet/asmah/htm) معرفة سرعة تدفق اهلواء من الرئتني.
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 الصة:خ

اهلواء احململ باألكسجني إىل سائر أحناء اجلسم ويقوم بتخليصه من ثاين  بإرسال يقوم اجلهاز التنفسي      
الكربون، وهذا التبادل يف الغازات حيدث يف الرئتني أثناء التنفس، الذي يتم بواسطة احلجاب  وأكسيد

يرتاخى احلجاب احلاجز ويتحرك إىل األعلى مما يقلل من  اهلادئاحلاجز وعضالت األضالع أثناء التنفس 
تني له إىل حجم الصدر فيصبح الضغط الداخل أكرب من الضغط اخلارج فيخرج اهلواء بفعل ضغط الرئ

 ثاين أكسيد الكربون. %1أكسجني و %13اخلارج حمتويا على

كمية أكرب من اهلواء عندما تكون احلاجة إىل أكسجني ضروري، وتقوم   وتساعد األضالع اجلسم يف أخذ
عضالت خارجية بدفع الصدر لألعلى وللخارج فيكرب حجم الصدر ويدخل اهلواء إليها، وتقوم عضالت 

 داخلية بسحب األضالع لألسفل فيخرج اهلواء منهما.
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 :تمهيد

 بقي الربو موضع إمهال لزمن طويل بسبب تكتم الناس عليه، الرتباطه بالقلق واملوت املفاجئ 
وهو ما أضر كثريا بالتشخيص والعالج، إاّل أن تواتره املتنايف استوجب حتديده والكشف عنه 

 .ومكافحته

وهي إصابة الصحية الذي يشغل املنظمات العمومية الصحية،  يعترب مرض الربو املزمن من بني املشاكل
 كل إنسان دون أي متيز يف العمر واجلنس.منتشرة يف مجيع أحناء العامل، حيث ميكن أن يتعرض هلا  

مليون  5,1 اإلصابة به ترتاوح نسبةحيث كما  يعترب الربو مشكل صحة  عامة يف اجلزائر        
جريدة احلوار، وتصريح  0151)إحصائيات سنة منهم أطفال  %51و %51مصاب أي بنسبة 

الصحية. هبا يف املصاحل واليت يستلزم التكفل  (األمني العام للفدرالية الوطنية ملرضى الربو"صاحل بودراف"
تستدعي طلبات عالج مهمة سواء على مستوى مصاحل إىل ذلك، فإن هذه اإلصابة أضف 

غري مستقر للمرضى...كما ال يوجد يف اجلزائر االستعجاالت أو يف اهلياكل الصحية اليت تضمن تكفل 
وال مقنن على املستوى برامج صحية وطنية ملرضى الربو وإن التكفل الطيب هلؤالء املرضى غري منظم 

 .(511، صفحة 5991)محودة،  الوطين.

جند انعدام الربامج اخلاصة بتكوين املربني واملعلمني يف معاهد التكوين ذكره إضافة إىل ما سبق       
 اجلزائرية هذا قصد التكفل اجليد باملصابني بالربو يف املدارس اجلزائرية.

إىل مفهوم الربو أسبابه والعوامل ومن أجل التعرف على الربو نتعرض من خالل هذا الفصل        
وذلك ما حنن بصدد القيام به يف هذا البحث إنشاء  املساعدة على إثارة أزمات الربو والعالجات املتوفرة

 اهلل.

 

 

 



والسباحة     الربو                                                   الفصل الثاني               
 

 39 

 تعريف الربو: -2-1

 ، على صعوبة التنفس.Asthmaيدل أصل كلمة الربو، املشتقة من الكلمة اإلغريقية       
(Larousse, 1984, p. 69). 

إن الربو يوصف على أنه "صعوبة يف التنفس" مع وجود سعال ينتج عن إعاقة عمل األنابيب       
الصغرية حول تفاخ غشاء باطن األنابيب أو بواسطة تقلص العضالت الصدرية الصغرية إما بواسطة ان

 (501، صفحة 5990)سعد،  نسداد هذه األنابيب بالسائل املخاطي.األنابيب أو بواسطة ا

الربو ")حساسية الصدر( مرض مزمن غري معد يصيب اجلهاز التنفسي، و"يتصف بنوبات  
وحيدث ذلك بسبب  (adomart, 1671, p. 155) التنفس مصحوبة خبلل يف إنتاج املخاطضيق 

التهاب اجملاري  التنفسية اليت تنقل اهلواء من وإىل الرئتني حيث تكون هذه األخرية عند الشخص 
يصحب و  للمريض ما يسمى بالنوبة الربويةاملصاب شديدة احلساسية لعدة عوامل، إذ تعّرض هلا حيدث 

هذا املرض أحيانا ببعض األمراض األخرى مثل"حساسية اجللد وحساسية األنف والعني وهذه احلاالت 
، صفحة 5999)املعمري، ماينبغي أن يعرفه مريض الربو،  .تستدعي تدخال عالجيا خمتلفًا عن عالج الربو

 ( يبنّي موضع املرض.51، والشكل ) (51

 
منافذ الهواء في الجهاز التنفسي يوضح :(11)الشكل   
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أعراض الربو: -2-2  

   اضختتلف األعراض من شخص آلخر حسب درجة اإلصابة، وميكن إمجال هذه األعر        

 (.www.ALhaya.net.ALergy/Asmah.htm) فيما يلي:

 نوبات من السعال شديدة ومتكررة. -
 انقباض خمتلف عضالت الصدر وحتدب الظهر أحيانا. -
 Jean hambourger" dictionnaire de médecine) "صعوبة يف التنفس" -

flammarion."-2éme édition_france,p83.) 
أزيز )صوت صفري أثناء الزفري("  -

(www.Arabinow.com/sn/Health/conditions/rabou2.htm.) 
 تساع فتحتا األنف مع زيادة يف إفراز املخاط )يف األنف وداخل الشعب اهلوائية(.إ -
 ظهور بعض األمراض مثل االكزميا ومحى القش. -

األطباء لمرض الربو:كيفية تشخيص -2-3  
(www.sehha.com/diseases/RT/Asthma/Asthma14.htm.) 

يد اإلصابة بالربو ميكن للطبيب طرح بعض األسئلة على املريض واليت من خالهلا ميكنه حتد 
 وتشخيصه وهذه األسئلة هي كالتايل:

خالل السنة الماضية: -2-3-1  

 أصبت بنوبة أو نوبات مفاجئة من السعال، األزيز، أو ضيق التنفس ؟هل  -
 أيام ؟ 51هل أصبت بالزكام، الرشح وتطور باجتاه الصدر، أو استمر أكثر من  -
 هل أصبت بنوبات السعال، األزيز أو ضيق التنفس يف وقت أو فصل معني خالل السنة ؟ -
نة، أو عند التعرض ألشياء معّينة هل سبق اإلصابة بنفس األعراض السابقة يف أماكن معي -

 )رائحة العطور، دخان التبغ، أو حيوانات( ؟
 هل استخدمت أي دواء ساعدك على التنفس بصورة أفضل ؟  -
 هل حتسنت األعراض عند استخدام األدوية ؟ -
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خالل األربع أسابيع السابقة:  -2-3-2  

 هل أصبت بنوبات السعال، األزيز، أو ضيق التنفس ؟: 

 ليال أثناء النوم واستيقظت بسببها.  -
 يف الصباح الباكر. -
 بعد اجلري )الركض( متارين الرياضة، أو أي نشاط جسماين آخر. -

مسّببات الربو: -2-4  

 قد تكون اإلصابة نتيجة لسبب واحد أو اجتماع عّدة أسباب ومنها ما يلي:

 " اللتهاب اجليوب األنفية اليت تؤدي عادة إىل من أهم مسببات الربو نزالت الربد والزكام 
 (.www.Alhawmah.com/Rabo.htmL)  وزيادة تراكم املخاط.

  وتعترب "احلساسية" واحدا من أكثر العوامل املسببة هلذا املرض فاإلصابة هبا تزيد من قابلية
 Alain blacque Blair"dictionnaire médicale clinique)  الفرد لإلصابة بالربو.

pharmacologie et thorapeutique"3éme édition Malaines A. 
éditeur_paris-1969-p255.) 

  التدخني، فدخان السجائر حيتوي على العديد من املواد السامة، واليت يؤدي استنشاقها إىل
 بااللتهابات.الزيادة من إمكانية اإلصابة 

  التعرض ملختلف الغازات الكيميائية )روائح الطالء والبنزين( واهلواء البارد وخاصة الغبار
 وحبوب الطلع اليت تنتشر عموما يف فصل الربيع واليت يصعب تفاديها يف كثري من األحيان.

 .ريش وشعر احليوانات مثل القطط والكالب 
 .اإلفراط يف ممارسة التمارين الرياضية 
 ما أن لبعض األشخاص حساسية لبعض األطعمة مثل الفول السوداين والسمك واحمّلار ك

 .(.www.Arabinow.com/sn/Health/conditions/Rabo2.htm)والبيض 
 إىل  باإلضافة إىل بعض العوامل الوراثية، فإذا كان أحد الوالدين مصابا فاحتمال انتقال املرض

 طفل وارد، أما إذا كان كالمها مريضا فاالحتمال أكرب.
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أنواع الربو: -2-5  

هناك نوعان أساسيان من الربو: ربو خارجي املنشأ من احلساسية وربو داخلي املنشأ ليثار 
باحلساسية وميكن أن يكون لشخص مصابا بالنوعني معًا وهو خليط بني الربو اخلارجي والداخلي 

 املنشأ.

:الربو الخارجي المنشأ -2-5-1   
(www.sehha.com/diseases/RT/Asthma/Asthma9.htm.) 

أ كثر انتشارا بني األطفال املراهقني وعادة خيتفي مع التقدم يف السن ومع تفادي العوامل   
 (.Roy Ridgway"Asthme"Les éditions modus vivendi_p18)  املثرية  للحساسية.

 ويكون للشخص املصاب هبذا النوع حساسية غري عادية جتاه العوامل املثرية هلا. 

عندما يتعرض املصاب للمرة األوىل للعوامل املثرية للحساسية ينتج جهاز املناعة كميات غري  
امينوجلوبولني جلوبولني املناعة أي اجلسم املضاد عادية من الربوتينات الدفاعية تسمى األجسام املضادة 

الذي يسبب أعراض احلساسية. ودور األجسام أي جي أي املضادة هو متييز عوامل معّينة مثرية 
للحساسية مثل لقاح نبات الرجيد وتلصق يف اخلاليا البدنية خاليا حتتوي على بسائط كيميائية. ترتاكم 

ئة مثل األغشية املخاطية يف اجلهاز التنفسي. خالل التعّرض الثاين هذه اخلاليا يف أنسجة معرضة للبي
متيز أجسام أي جي أي املضادة للعوامل املثرية للحساسية وتعمل على تنبيه اخلاليا البدنية لكي تطلق 
اهليستامني والوسائط الكيماوية، أن الوسائط هي كيمياويات اللتهابية ترتك تأثريها على أنابيب 

 هلوائية لكي تؤدي إىل إنتاج املزيد من املخاط فيها واالنتفاخ والتشنج الشعيب.الشعبيات ا
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الربو الداخلي المنشأ: -2-5-2   
(www.sehha.com/diseases/RT/Asthma/Asthma.9 htm.) 

تزيد أعمارهم  سنوات ويف البالغني الذين 1شائع أكثر يف األطفال الذين تقّل أعمارهم عن  
عن ثالثني سنة، إّن االلتهابات الفريوسية التنفسية هي مهّيجات أساسية وتؤثّر إّما على األعصاب أو 
اخلاليا قرب سطح أنابيب القصبة اهلوائية. وقد يسبب ذلك تشنج شعيب أو إطالق وسائط كيماوية مما 

 يؤدي إىل حدوث نوبة الربو وتشمل املهيجات األخرى.

باء إىل:ف آخر هلذا املرض، لكنه يبقى غري متداوال بكثرة ويقسمه األطهناك تصني   

 يتميز هذا النوع بظهور أزمة الربو عموما يف الليل وخاصة ما بني الساعة الثانية ربو الكبار :
عشر والثانية صباحا، حيث يصحو منها املريض مصابا خبوف وضيق شديد يف التنفس 

 ما تكون هذه األعراض عند البالغني وكبار السن.وجفاف يف احللق )عطش شديد(، عمو 
 ربو األطفال: (A. domart.j.Bourneuf"Larousse de la médecine"_1ére 

édition 1971,p155)  سنوات، وسرعان ما تزول 1يكون شائعا جدا يف األطفال أقل من
 أعراضه عند البلوغ، ويتميز حبساسية خاصة جتاه بعض احملرضات اخلارجية مثل الغبار، الروائح 

                                                                           وهناك من يسميه باحلساسية املفرطة.

المعرضون لإلصابة بالربو: -2-6  
(www.sehha.com/diseases/Rt/Asthma/Asthma.8.htm.) 

إّن كّل الناس وكال اجلنسني ميكنهم املرض هبذا الداء، واألشخاص الذين يعانون من احلساسية  
املريضني بالربو لديهم من البالغني   11من األطفال و   01معرضني أكثر لإلصابة " و يقدر أن

وعادة حيدث عند األطفال يف سن اخلامسة والبالغني يف العقد الثالث، وميكن أيضا أن  حساسية
     "51من احلاالت املشخصة تكون بعد سن  51يصاب به كبار السن، فحوايل 

مليون شخص  511"ال يقتصر وجود هذا املرض على منطقة دون أخرى فهناك ما يزيد على   
 (.www.Alhawmah.com/Rabo.html) ب". وهو ممكن يف أي عمر من األعمار.مصا
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النوبة الربوية:  -2-7  

 تعريف: -2-7-1

تعترب النوبة الربوية من أكثر األوقات احلرجة اليت مير هبا املريض، حيث تتصف بضيق شديد يف التنفس  
وحيدث هذا األخري نتيجة لتقلص العضالت احمليطية بالشعب اهلوائية ومينع هذا االنقباض عمليت 

الداخلي عّدة مواد  الشهيق والزفري، كما أن جدار القصبة اهلوائية يزيد مسكه وينتفخ، ويفرز اجلدار
 خماطية لزجة فتكون سّدادات، ويبقى هواء الشهيق حمبوسا داخل الرئتني. 

"هاتني الظاهرتني األخريتني تشكالن االلتهاب القصيب، واليت حيس هبا املريض مباشرة أثناء األزمة أو 
 (55)أنظر الشكل .بعد وقت قصري تبعا للعامل املثري"

  

الهواء عند حدوث األزمة الربوية: منافذ  (11)الشكل  
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حدة نوبة الربو: -2-7-2  

نبغي عمله حينها يبني اجلدول التايل شدة الصدمة الربوية ومعرفة درجة األزمة ضروري ملعرفة ما ي      
:)العالج املناسب(  

 (www.sehha.com/diseases/RT/Asthma/Asthma.6.htm.) 

التنفسصعوبة   اءاالستجابة للهو  أزيز   
 نعم يوجد طفيفة خفيفة
 نعم يوجد أثناء الراحة متوسطة
 نعم خيتفي أو يزيد واضحة حاّدة
 ال خيتفي حاّدة توقف التنفس

حّدة نوبة الربويوضح (: 11الجدول رقم )  

العوامل المؤدية لحدوث نوبة الربو:  -2-8  

نفسها تقريبا األسباب املؤدية إىل اإلصابة باملرض تعد أسباب حدوث الصدمة الربوية هي  
 وميكن إضافة بعض العوامل األخرى املتمثلة يف:

 االستثارات العاطفية مثل اإلفراط يف الضحك أو اخلوف الشديد. -
 اإلكثار من استعمال خمتلف أنواع العطور. -
 استعمال بعض األدوية مثل األنديرال وحبوب"األسربين". -
  املمارسة الرياضية مباشرة دون إمحاء.البدء يف  -

(www.doctissimo/FR.html/dossiers/asthme/articles/sa-7693-
asthme-differentes-Formes.htm.) 

كيفية تجنب مثيرات نوبة الربو:-2-9  

متعددة، وبالتايل إذا كما ذكر سالفا، فإن اإلصابة باملرض قد تكون لعامل واحد أو عوامل  
 عرفت هذه األخرية يسهل جتنب الصدمة الربوية وفيما يلي نذكر كيفية جتنب هذه األسباب:

 اإلقالع عن التدخني واالبتعاد عن األماكن اليت ينبعث منها الدخان. -
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تكثر حبوب الطلع يف فصل الربيع )موسم التلقيح(، ومن الصعب تفاديها وذلك لكوهنا  -
 ذلك يستحسن املواظبة على العالج خاصة يف هذه الفرتة.صغرية احلجم، ل

 تفادي األماكن املليئة بالغبار وامللوثات الكيميائية مثل رائحة وقود السيارات والطالء. -
 جتنب اإلفراط يف املشاعر )الضحك أو اإلحباط(. -
أخذ فرتة إمحاء كافية عند ممارسة الرياضة ومن األحسن استعمال البخاخات )موسعات  -
الربو و ممارسة  "حممد بن سعد املعمري ) لشعب اهلوائية(، "فينبغي أخذ خبتني قبل البدئ يف التمرين"ا

 .(.www.suhuf.net.sa/2000jaz/feb/14/tB.6.htm"الرياضة
العالج الممكن لمرض الربو: -2-11  

الربو مرض مزمن ال ميكن الشفاء منه، لكن رغم ذلك يوجد عّدة طرق للسيطرة عليه، من بينها        
جتنب املثريات )احملرضات( اليت تؤدي إىل حدوث الصدمة الربوية، أو تناول األدوية املناسبة إذا تعذر 

 ذلك، وكذلك ممارسة السباحة كعالج تأهيلي:

 العالج الدوائي: -2-11-1

دوية قييرة المفعول:األ -2-11-1-1  

وهي تعترب عالج مهدئ، حيث تقوم بتوسيع الشعب اهلوائية مؤقتا لتحسني عملية التنفس  
آنذاك، هذه األدوية جيب أن تكون رفقة املصاب باستمرار فحدوث أزمة الربو قد يكون مفاجئا، ومدة 

 ساعات. 1دوام مفعوهلا ال يتجاوز 

األدوية طويلة المفعول: -2-11-1-2  

هو عالج أساسي ملرض الربو وال يوّقف إىل باستشارة الطبيب، ويعترب هذا األخري العالج  
 ساعة. 50األجنع، ألنه سريع املفعول وتأثريه يدوم عدة ساعات قد تصل إىل 
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 هيلي عن طريق ممارسة النشاط البدني الرياضي:العالج التأ -2-11-2

هي تسمح بتصحيح االضطرابات إن هذه الطريقة غالبا ما يتخلى عنها يف وسط العالج بينما       
عن طريق ممارسة النشاطات البدنية والرياضية املكيفة، تسمح بأخذ الوظيفية والتشرحيية. إعادة التأهيل 

 (Renault, 1990, p. 25) املهمة بإدخال مبادئ إعادة الرتبية شكل ألعاب.

وتعترب النشاطات األكثر ممارسة من طرف الربوي، الرياضات املائية وبالتحديد السباحة، حيث       
االستلقاء أن الفرد يتنفس هواء مثقل ببخار املاء خاصة يف األماكن الدافئة يف املسبح، وتسمح وضعية 

( واجلوالت يف Ski de fondة التزحلق الثلجي) له بالتكيف التنفسي. كما ينصح كذلك مبمارس
 .(Boukherraz, 1998) املرتفعات.

من خالل ممارسة النشاطات البدنية والرياضية تتطور خمتلف العضالت املكونة للجسم ومنها       
يف عضالت القفص الصدري، وعضلة احلجاب احلاجز الصدري ويتمخض عنه تطور التنفسية املتمثلة 

يف سعة القفص الصدري، األمر الذي يزيد يف عملية التهوية باإلضافة إىل زيادة مساحة التبادل بني 
النقل وتوزيع  قدراتيف احلويصالت والشعريات الدموية وجند أيضا تغريات كيميائية اليت تسمح بزيادة 

ت سواء يف الراحة أو اجلهد. وبفضل هذا يصبح الفرد الذي ميارس النشاط البدين الرياضي الغازا
يف اهلواء بدون ارتفاع مفرط يف تواتر التنفس، ومنه تصبح عملية التنفس أكثر يستعمل األكسجني 

 .(01، صفحة Boukherraz ،5990) فعالية.

 مالحظة:

إن اللجوء املستمر إىل العقاقري قد يؤدي أحيانا إىل اإلدمان، "من مث كان التوجه إىل الرياضة      
"وبعض أنواع (1،ص5991)السيد اجلميلي،  وممارستها يف أغلب األحوال عامال عالجيا نافعا"
 الرياضة كالسباحة أفضل من غريها ملرضى الربو".

(www.sehha.com/diseases/RT/Asthma/Asthma/16.htm.) .  
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 ذروة تدفق الهواء: -2-11

هو اختبار يقيس لنا مدى توسع منافذ اهلواء يف اجلهاز التنفسي، حيث يعلمنا هذا "بضيق جماري     
عند مرضى الربو، وتستخدم يف ذلك أداة تسمى "مقياس  التنفس قبل بداية األعراض بساعات أو أيام"

ذروة التدفق"، وهو جهاز يستخدم يف البيت أو يف املستشفى بغرض معرفة سرعة تدفق اهلواء من 
 ل/دقيقة.:الرئتني،وحدته

(www.arabinow.com/sn/health/conditions/Rabou.2.htm.) 

 كيفية التحكم في مرض الربو:  -2-12 
 هناك أربع قواعد هامة لبلوغ ذلك وهي:

  التعرف على مهيجات املرض بالنسبة للشخص املصاب، وخيتلف هذا العامل من شخص
 آلخر، لذا جيب تفادي هذه األخرية قدر املستطاع.

 والذي  املواظبة على تناول األدوية طبقا إلرشادات الطبيب املعاجل، خاصة يف فصل الربيع
 يصعب فيه تفادي بعض املهيجات ملرض الربو مثل حبوب الطلع )فرتة لقاح األزهار(.

  ،املواظبة على استخدام جهاز قياس ذروة تدفق اهلواء والذي ينبئنا بوقوع األزمة الربوية
حيث قد ميكن ذلك من تفادي هذه األخرية بتناول العالج املناسب )موسعات الشعب 

 اهلوائية(.
 ريض أن تتوفر لديه معلومات كافية عن املرض وذلك ملعرفة ما ينبغي عمله عند على امل

 حدوث األزمة الربوية أو عند ارتفاع شدهتا )االحتياطات الالزمة(.
 

 

 

 

 



والسباحة     الربو                                                   الفصل الثاني               
 

 49 

  السباحة و الربو :  -2-13   

تعترب السباحة من أحسن الرياضات اليت تأثر على خمتلف أجهزة اجلسم )اجلهاز التنفسي ، اجلهاز   
الدوري ...( و لقد أوصى الرسول) صلى اهلل عليه و سلم ( يف قوله : " علموا أوالدكم الرماية و 

لها خطورة بالنسبة السباحة و ركوب اخليل" و تعترب هذه الرياضة أكثر تأثريا على اجلهاز التنفسي و أق
ملرضى الربو ، ألن "املشكالت اليت قد تظهر يف بعض األنشطة مثل العدو )اجلري ( ال تظهر عند 

  (51،ص5991)السيد اجلميلي ،  السباحة "

 و لقد قمنا كباحثان باختيار السباحة كنشاط تأهيلي لعاملني أساسيني مها :

كان املمارسة : يعترب اهلواء البارد خمتلف الشوائب اليت حيملها اهلواء )غبار الطلع ( من العامل األول م
أكثر العوامل اليت حتدث األزمة الربوية ، فعملية التنفس أثناء الراحة تكون عن طريق األنف الذي يقوم 

عند املمارسة يكثر  برتطيب اهلواء و رفع حرارته و منع هذه الشوائب من املرور إىل القصبات اهلوائية
مما جيعلنا أحيانا نستنشقه عن طريق الفم ، و السباحة تكون يف معظم األحيان داخل   O2استهالك 

 fep/14/tp6.htm) جماالت مغلقة دافئة حبيث "هوائها دافئا و رطبا "
www.suhuf.net.sa/2000 jazة الرياضية"(/حممد بن سعد املعمري :"الربو و املمارس 

 باإلضافة إىل احتواء أكثرها على مكيفات للهواء و بالتايل مينع مرور الشوائب  إىل الداخل.

أما العامل الثاين فيكمن يف السباحة ذاهتا ، ألهنا الرياضة األجنح يف احملافظة على كتم التنفس و ذلك 
 بالتطبيق الصحيح لتقنياهتا .

الرئتني يؤدي إىل حدوث الضغط على القفص الصدري ، فيؤدي ذلك  إىل كما أن دخول اهلواء إىل 
حدوث رد فعل من طرف الرئتني أي عملية مترين العضالت التنفسية و عضالت القفص الصدري ، 

 ألن الشهيق يؤدي إىل  اتساع الصدر و بالتايل مقاومة ذلك الضغط احلادث بسب املاء .
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 ربو :تعلم السباحة عند مرضى ال  -0-14

تتم عملية تعليم السباحة لدى األطفال املصابني مبرض الربو بصفة عادية ال تتغري مبادئ تعليم       
السباحة لكن نأخذ بعني االعتبار فرتات الراحة  ، أي عقب كل مترين أن يكون هناك عملية 

طرق لعالج مرض االسرتخاء أو الراحة و تكون على شكل مترينات للتنفس و التهدئة ، و من أحسن ال
الربو أن جتري معظم التمرينات يف عمق الصدر ، ألن ذلك الضغط احلادث على القفص الصدري 

 يساعد و ينشط على زيادة احلويصالت اهلوائية.

 أثر السباحة على الجهاز التنفسي : -2-15

لطاقة حيتاج اجلسم " تتطلب ممارسة السباحة بذل قدر كبري من الطاقة احلركية ، و إلنتاج هذه ا        
لكمية كبرية من األكسجني  ، و يلعب القلب دورا أساسيا  يف دفع الدم احململ باألكسجني و املواد 
الغذائية إىل أعضاء اجلسم املختلفة و خاصة الذراعيني ، الرجلني ، عضالت اجلهاز التنفسي حىت 

)وجدي مصطفى الفاتح،طارق صالح نضلي،  يتسىن هلا القيام بوظائفها على أكمل وجه "
 .(511-511،ص5999

"تظهر النتائج اإلجيابية و القدرة العالية و الكفاءة املمتازة على االستمرار يف العمل الذي يرجع إىل 
 اآلثار الفسيولوجية  للجهاز التنفسي و اليت تتلخص يف ما يلي:

  بزيادة عدد احلويصالت اهلوائية .اتساع الصدر و كرب حجمه و ارتفاعه 

 . القدرة على استيعاب كميات كبرية من اهلواء عند احلاجة بزيادة عملييت التنفس 

  . رفع كفاءة تبادل الغازات و هي الوظيفة احليوية للحويصالت اهلوائية احلساسة 

  تأخر حدوث اللهث و النهجان عند القيام مبجهود ملا تتطلبه السباحة السريعة من

 .o2االعتماد على 

 . زيادة نسبة األكسجني يف الدم أثناء الراحة 
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 . زيادة املرونة و املدى احلركي لعضلة احلجاب احلاجز 

 . سرعة االستشفاء النفسي أي العودة إىل احلالة الطبيعية 

  مرات يف  0-5التميز بقلة عدد املرات التنفسية وقت الراحة حيث ترتاوح ما بني

-510،ص5999)وجدي مصطفى الفاتح، طارق صالح نضلي،  الدقيقة "

519). 
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 خالصة:

األخرى، ميكن اعتبار مرض الربو من بني األمراض املنتشرة بكثرة موازاة مع األمراض املعروفة       
أوال نرى أنه من الضروري التعرف على هذا املرض والكشف عن مسبباته، قصد الوقاية منه  لذلك

األنسب له. ويعترب الباحثني الربو مرض متعدد األسباب اليت تؤدي إىل ظهوره، وبذلك وإجياد العالج 
إذا روعيت جوانب أخرى واملتمثلة يف ال ميكننا التكلم عن الشفاء الكامل عن طريق األدوية فقط إال 

 سيولوجية للجهاز التنفسي.املؤشرات الفاجلانب البدين وتأثري النشاط البدين أىن وهو السباحة على 

إذا عرف سبب املرض سهل تفاديه، فمن خالل عرضنا هلذا الفصل جند أّن الوقاية  األخريويف  
 هذا املرض، إتباع نصائح خري من العالج، أّما بالنسبة ملن سبقت له اإلصابة فأحسن طرية للتحكم يف

 بشكل منتظم .الطبيب، وممارسة السباحة 
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 تمهــيد   

إن الكـائن البشري  ميـر مبراحـل خمتلفة تتميـز خبصائص جسمية وسيكـولوجية وفيزيولوجية وعقلية            
خمتلفة ، فاإلنسان ينتقـل من الطفولة إىل الشباب إىل الكهـولة إىل الشيخـوخة ، وكل هذه املراحل هلا مميزات 

اليت ميـر هبا اإلنسـان اليت تنـاسب عينـة موضوعنـا أال خـاصة هبا ، ومبـا أننا ندرس مرحلة معينة من املراحـل 
" فلهـذا سوف نتطـرق  إىل دراسة اخلصـائص والسمات اليت مير  21 – 9هـي مرحـلة الطفولة املتأخـرة " و 

هبا الكائن البشري يف هذه السن باإلضافة إىل مميزات مرحلة الطفولة وحـاجات الطفل النفسية وبعض 
    . يتعرض هلا الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرةاملشكـالت اليت 
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 خصائص وسمات النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة :  -3-1

 النمو الجسمي : -3-1-1

وال  يسري النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بطريقة بطيئة ومنتظمة باملقارنة مع مراحل النمو األخرى           
تغريات مفاجئة إىل أن يصل الطفل إىل سن البلوغ ، وتنمو العضالت الكبرية وتزداد املهارات احلركية حتدث 

املتصلة هبا اتزانا واتقانا مما يساعد الطفل على ممارسة أعماله واأللعاب اليت حتتاج إىل العضالت الكبرية 
 والكثري من التآزر العضلي والعصيب .

قافة اجملتمع دورا كبريا يف تفصيل ألعاب حركية معينة لنوع آخر ، مما يكون له كما تلعب البيئة وث          
 (34، صفحة 2991)الرزاق،  أثر يف تنمية مهاراته احلركية

النمو  وهناك جمموعة من األمور جيب على املريب أن يوليها عنايته واهتمامه ليقوم بدوره يف توجيه        
 اجلسمي ورعايته وهتيئة الضر وف املواتية الكتساب املهارات احلركية املناسبة هلذه املرحلة .

وللمريب دور يف تقدمي املعارف واملعلومات فيما يتعلق مبفهوم الوجبة الغذائية املتكاملة واملتوازنة ويف         
 شخصية وصحة البيئة .تنمية االجتاهات والعادات املتصلة بالتغذية وبالنظافة ال

فأطفال هذه املرحلة مييلون إىل تنازل كميات كبرية من األغذية بعضها مناسب وبعضها اآلخر ال           
 .(34، صفحة 2991)الرزاق،  حيتوي على عناصر غذائية ذات قيمة لنمو اجلسم

 الفروق الفردية :  -3-1-1-1

تبدو الفروق الفردية واضحة ، فجميع األطفال ال ينمون بنفس الطريقة أو بنفس املعدالت          
فبعضهم ينمو بدرجة أكرب نسبيا يف الطول والبعض اآلخر يف الوزن مبا يؤدي إىل تنوع األمناط اجلسمية 

 . (31، صفحة 2999)زهران،  العامة مثل)طويل، حنيف( أو )قصري، طويل(
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 النمو العقلي المعرفي : -3-1-2

يطلق جان بياجيه على تفكري الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة مصطلح التفكري اإلجرائي ، مبعىن         
أن التفكري املنطقي للطفل يف هذه املرحلة مبنيا على العمليات العقلية ويصل هذا الطفل إىل مرحلة ما قبل 

( تفكري  21 -7مرحلة العمليات العيانية ) العمليات ومتتد من السنة الثانية إىل السنة السابعة وتفكري يف 
 منطقي ولكنه تصور مرتبط بتصور األشياء أو األشياء نفسها .

إن هذا النوع األخري من التفكري يصل إىل الطفل يف املرحلة الرابعة واألخرية من مرحلة النمو              
ملرحلة القيام هبا بفضل ما حققته من منو العقلي ، وخيص بياجيه العمليات العقلية اليت يستطيع طفل هذه ا

 املعرفية يف املرحلة السابقة بالعمليات التالية : 

 . القدرة على العودة إىل نقطة البداية يف عملية التفكري 
 6= 1×4مثال آخر:   1=  1-3اذن :        3= 1+1مثال : إذا كان : 

  :وهكذا كلها  -31-41-11-21القدرة على تنظيم أو تصنيف األشياء يف فئات مثل
 وحدات عشرية .

 :وخلص "روبرت فيجرست " مطالب النمو     

 . اكتساب املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب 
 . تعلم الدور االجتماعي املالئم للطفل 
 . تنمية املفاهيم األساسية للحياة اليومية 
 . تنمية القيم واملعايري األخالقية 
 (39، صفحة 2991)الرزاق،  قالل الذايتاكتساب االست  
يستمر يف هذه املرحلة منو الذكاء وينتقل فيها الطفل إىل التفكري اجملرد ، حيث يستخدم املفاهيم       

واملدركات، أي يصبح تفكريه واقعيا ويتحكم يف العمليات العقلية دون املنطقية واملنطقية مع إدراك األشياء 
ينمو لديه التفكري االستداليل، أي  سنة 21بوصفها والقدرة على تقدير األقيسة والكميات ، مث مع سن 

تظهر لديه أشكاال فكرية أكثر استنتاجا واستقراءا وتطورا ، أي ظهور التفكري الرتكييب الذي يؤدي به إىل 
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، 1113)الوايف، استخدام املناهج الكتشاف الواقع مث بعد ذلك تنمو لديه بالتدريج القدرة على االبتكار. 
   (41صفحة 

 النمو الحسي  -3-1-3

يكاد منو احلواس يكتمل يف هذه املرحلة ، حيث يتطور اإلدراك احلسي وخاصة إدراك الزمن، إذ يتحسن  
يف هذه املرحلة إدراك املدلوالت الزمنية والتتابع الزمين لألحداث التارخيية ، ويالحظ أن إدراك الزمن 

 والشعور 

يف الطفولة بصفة عامة عن املراهقة وعن الرشد والشيخوخة ، فشعور الطفل بالعام مبدى فرتاته خيتلف 
خ أن الزمن يويل مسرعا ، الدراسي يستغرق مدى أطول من شعور طالب اجلامعة ، ويشعر الراشد والشي

ألنغام املرحلة أيضا مييز الطفل بدقة أكثر بني األوزان املختلفة. وتزداد دقة السمع وميز الطفل اويف هذه 
 املوسيقية بدقة ويتطور ذلك من اللحن البسيط إىل املعقد .  

ويزول طول البصر ويستطيع الطفل ممارسة األشياء القريبة من بصره ) قراءة أو عمل يدوي ( بدقة         
 أكثر واحدة أطول من ذي قبل .

)زهران، املهارة اليدوية . ، وهذا عامل هم من عوامل  21وتتحسن احلاسة العضلية بإطراء حىت سن      
 (169، صفحة 2999

 النمو الحركي : -3-1-4

 يطرد النمو احلركي ، ويالحظ أن الطفل يف هذه املرحلة ال يكل ولكنه ميل.

هذه املرحلة تعترب مرحلة النشاط احلركي الواضح وتشاهد فيها زيادة واضحة يف القوة والطاقة         
فالطفل ال يستطيع أن يضل ساكنا بال حركة مستمرة وتكون احلركة أسرع وأكثر قوة ويستطيع الطفل 

العجلتني والعلوم التحكم فيها بدرجة أفضل ويالحظ اللعب مثل اجلري واملطاردة وركوب الدراجة ذات 
والسباق واأللعاب الرياضية املنظمة وغري ذلك من ألوان النشاط اليت تصرف الطاقة املتدفقة لدى الطفل 



 ( سنة21-9الفئة العمرية)                                                        ثالثالفصل ال
 

 58 

واليت حتتاج إىل مهارة وشجاعة أكثر من ذي قبل ، وأثناء النشاط احلركي املستمر للطفل قد يتعرض لبعض 
 اجلروح الطفيفة .

عملي فيبدو وكأن األطفال عمال صغار ممتلؤون نشاطا  وحيوية ومثابرة  ومييل الطفل إىل كل ما هو        
 ومييل الطفل إىل العمل ويود أن يشعر أنه يصنع شيئا لنفسه.

 العوامل المؤثرة فيه : -3-1-4-1

تؤثر البيئة الثقافية واجلغرافية اليت يعيش فيها الطفل يف نشاطه احلركي ، فرغم أن النشاط احلركي للطفل      
يف مجيع أحناء العامل متشابه باملعىن العام فهم مجيعا جيرون ويقفزون ويتسلقون ويلعبون ، إال أن االختالفات 
الثقافية واجلغرافية تربز بعض االختالفات يف هذا النشاط من ثقافة إىل أخرى ويظهر هذا بصفة خاصة يف 

 أنواع األلعاب واملباريات .

القتصادي ونوع املهنة يف األسرة يف نوع النشاط احلركي لألطفال ، فاللعبة ويؤثر املستوى االجتماعي وا     
اليت يهتم هبا طفل األسرة الفقرية ختتلف كما وكيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل األسرة الغنية وطفل األسرة 

 يكية...اليت هبا اهتمامات موسيقية خيتلف نشاطه احلركي عن نشاط طفل األسرة ذات االهتمامات امليكان

 (169.167، صفحة 2999)زهران، .   وهكذا

 النمو االجتماعي :  -3-1-5

نظرة جديدة اليت كانت  (Childhood Joretey)يقدم لنا " اريك اريكسون " يف كتابه           
سائدة يف عصره فبدال من اختاذ النمو اجلنسي حمورا لوصف وتقسيم النمو إىل مراحل كما فعل " فرويد " 

 قام اريسون بتتبع منو الطفل باملهام االجتماعية أي من خالل تفاعل الشخصية باجملتمع .

 يف الطفولة وثالثة أخرى يف سن البلوغ .ويقسم اريكسون النمو إىل مثانية مراحل يف مخس منها          

 والمراحل الخمسة هي : 

 . ) مرحلة الشعور بالثقة واألمان مقابل عدم الثقة ) من امليالد 
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 . ) مرحلة الشعور باالستقالل مقابل الشك واخلجل ) من الثالثة من العمر 
  ( .مرحلة الشعور بالثقة والتغلب عن الشعور بالذنب ) من اخلامسة من العمر 
 . ) مرحلة اجلد واالجتهاد ومقاومة الشعور بالنقص ) من الثامنة من العمر 
  ) زيدان، مرحلة الشعور بالكيان واهلوية والتغلب على الشعور ) من الثانية عر من العمر(

 (62، صفحة 2971
مع  األقران على أشده يشوبه التعاون والتنافس والوالء يزداد تأثري مجاعة الرفاق ويون التفاعل االجتماعي 

والتماسك  ويستغرق العمل اجلماعي والشاط االجتماعي معظم وقت الطفل ، ويفتخر الطفل بعضويته يف 
 مجاعة الرفاق ، ويسود اللعب اجلماعي واملباريات .

ها ويطيع قائدها ويرافق زيادة ولكي حيصل الطفل على رضا اجلماعة وقبوهلا له جنده يساير معايري        
 (176، صفحة 2999)زهران،  تأثري مجاعة الرفاق تناقص تأثري الوالدين بالتدريج

 النمو االنفعالي :  -3-1-6

تعترب هذه املرحلة مرحلة هضم ومتثل اخلربات االنفعالية السابقة ومن مظاهره أن الطفل حياول التخلص      
  Emotional Stabilityوهذه تعترب مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل ،من الطفولة والشعور بأنه قد كرب

 ولذلك يطلق بعض الباحثني على هذه املرحلة اسم " مرحلة الطفولة اهلادئة " . 

ويالحظ ضبط االنفعاالت وحماولة السيطرة على النفس وعدم إفالت االنفعاالت ، فمثال إذا        
 غضب الطفل فانه لن يتعدى على مثري الغضب ماديا ، بل يكون عدوانه لفظيا أو يف شكل مقاطعة .

 ح امليل للمرح ، ويفهم الطفل النكتة ويطرب هلا ، وتنمو االجتاهات الوجدانية .ويتض  

ويكون التعبري عن الغضب باملقاومة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبريات الوجه، ويون      
والصراع  التعبري عن الغرية بالوشاية واإليقاع بالشخص الذي يغار منه وحياط الطفل ببعض مصادر القلق

 ويستغرق يف أحالم اليقظة وتقل خماوف األطفال وان كان الطفل خياف الظالم واللصوص .

وقد يؤدي الشعور واخلوف بتهديد األمن والشعور بنقص الكفاية إىل القلق الذي يؤثر بدوره تأثريا       
 (171، صفحة 2999)زهران،  سيئا على النمو الفيزيولوجي والعقلي والنمو االجتماعي للطفل
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 سنة ( : 12 - 9الفروق الفردية بين األطفال في السن ) من  -3-2

تتميز مرحلة الطفولة املتأخرة خبصائص عامة تتشابه فيها كثري من األطفال إىل جانب هذه اخلصائص       
 العامة جند فروق فردية شاسعة بني أطفال هذه املرحلة وهي كما يلي : 

 الفروق الجسمية :  -3-2-1

فمنهم صحيح البدن سليم البنية ومنهم البنية سقيم املظهر ومنهم الطويل والقصري ومنهم السمني  
 والنحيف ، وهذه الفروق جيب أن يراعيها املريب يف العملية الرتبوية . 

 الفروق الميزاجية :  -3-2-2

لى نفسه وهكذا ولكل فهناك الطفل اهلادئ والوديع وهناك الطفل سريع االنفعال وهناك املنطوي ع     
 من  هؤالء الطريقة اليت تناسبه يف التعليم . 

 الفروق العقلية :  -3-2-3

فهناك الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفل الغيب وعلينا أن نسري مع الكل وفق سرعته ومبا يناسبه       
 من  طرق التدريس .

 الفروق االجتماعية :  -3-2-4

اعية اليت يعيش فيها مما هلا يف درجة ثقافة الوالدين ووسائل معيشتها والعالقة فكل طفل وبيئته االجتم     
، 2991)البسيوين، باألهل واجلوار وغري ذلك ، مما له تأثري على تفكري الطفل وثقافته وأمناطه السلوكية 

  (46صفحة 

 سنة ( :  12 – 9مميزات وخصائص األطفال في مرحلة ما بين )  -3-3

إن أهم مميزات وخصائص هذه املرحلة سواء كانت بدنية أو عقلية أو نفسية فان هذا األمر جيعل         
 من الضروري أن يشمل برنامج الرتبية البدنية هلذه املرحلة ل األنشطة تقريبا واعل من أهم ما مميزاهتا هي :
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o االستجابة للمهارات التعليمية . سرعة 
 . كثرة احلركة 
 . اخنفاض الرتكيز وقلة التوافق 
 . صعوبة تعليم نواحي فنية دون سن السابعة 
 . ليس هناك هدف معني للنشاط 
 . منو احلركات بإيقاع سريع 
 . القدرة على أداء احلركات ولكن بصورهتا املبسطة 
يعترب " ماتينيف " أن الطفل يستطيع يف هناية املرحلة تثبيت كثري من املهارات احلرية األساسية كاملشي      

والوثب والقفز ويزيد النشاط احلركي باستخدام العضالت الكبرية يف الظهر والرجلني أكرب من العضالت 
 الدقيقة يف اليدين واألصابع .

لطفل إىل تعلم املهارات احلرية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب ويف هناية هذه املرحلة مييل ا    
 (14.13، صفحة 2961)يوسف،   نسبيا بني اليدين والعينني وكذلك اإلحساس باالتزان

 حاجات األطفال النفسية :  -3-4

 احلاجة افتقار إىل شيء ما ،إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واالرتياح للكائن احلي .    

 واحلاجة شيء ضروري إما الستقرار احلياة نفسها ) حاجة فسيولوجية ( أو للحياة بأسلوب أفضل

 ) حاجة نفسية ( ، فاحلاجة إىل األكسوجني ضرورية للحياة نفسها ، وبدون األكسجني ميوت الفرد يف 
احلال ، أما احلاجة إىل احلب واحملبة فهي ضرورية للحياة ، وبأسلوب أفضل وبدون إشباعها يصبح الفرد 

 سيئ التوافق ، واحلاجات توجه سلوك الكائن سعيا إلشباعها .

 وتتوقف كثري من خصائص الشخصية على وتنبع من حاجات الفرد ومدى إشباع هذه احلاجات .       

ت الطفل وإشباعها يضيف إىل قدرتنا على مساعدته للوصول إىل أفضل مستوى وال شك أن فهم حاجا 
 للنمو النفسي ، والتوافق النفسي ، والصحة النفسية .

 



 ( سنة21-9الفئة العمرية)                                                        ثالثالفصل ال
 

 62 

أهم احلاجات الفيزيولوجية للطفل احلاجة إىل اهلواء ، الغذاء ، املاء ، درجة احلرارة املناسبة ،الوقاية من    
 ن بني الراحة والنشاط .  اجلروح واألمراض والسموم ، والتواز 

 احلاجات اجلمالية                                                 

 احلاجة إىل حتقيق الذات                                            

 احلاجة إىل املكانة والتقدير واحرتام الذات                                   

 احلاجـة إىل احلب واالنتمـاء والتفــاعل                                     

 احلـــــــــاجة إىل األمــــــن                                              

 احلـــــــاجات الفسيولوجيــــــــــــة                                           

 ( : الترتيب الهرمي للحاجات12شكل )                                      

ومع منو الفرد تتدرج احلاجات النفسية صعودا ، فاحلاجات الفسيولوجية هامة يف مرحلة احلضانة       
واحلاجة إىل األمن تعترب حاجة أساسية يف الطفولة املبكرة واحلاجة إىل احلب تعترب حاجة جوهرية يف 

)زهران، .   حاجات الرشد قيق الذات وهي منالطفولة املتأخرة ويستمر التدرج حىت يصل إىل احلاجة إىل حت

 (193.191، صفحة 2999

 (  سنة :  12 – 9بعض مشكالت مرحلة الطفولة المتأخرة  )   -3-5

 عدم ضبط النفس :  -3-5-1

مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل التحكم يف انفعاالته وضبط نفسه ولكن كثري ما نالحظ ثورة الطفل يف هذه 
املرحلة على بعض األوضاع القائمة والقوانني الصارمة اليت يفرضها عليه الكبار من حوله مما جيعل الطفل 
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ه احلالة سواء حتمية يتعمدها هؤالء منفعال وثائرا غري قادر على التحكم يف مشاعره وضبطها . وتزداد هذ
 الكبار من إخوة وأخوات أو يف اآلباء واملعلمني وحتدي الطفل وحماولة إجباره على اخلضوع الحنناء سلوكه .

 الهروب من المدرسة : -3-5-2

تنتشر ظاهرة اهلروب من املدرسة بني عدد من التالميذ مرحلة الطفولة املتأخرة وقد يكون اهلروب من   
 درسة كلها أو بعض احلصص فيها وهنا أسباب عدة للهروب لعلى أهمهـــا : امل

  عدم راحة التلميذ يف املدرسة 
  عدم إشباع املدرسة حلاجاته وميوله 
 . عدم انسجامه مع املدرسة وكرهه هلا 
 . كرهه لبعض املدرسني 
 . كرهه ملادة جافة ال تثري اهتمامه 
 . عدم إحساسه بقيمة املدرسة وما فيها 

وهناك أسباب أخرى يكون املنزل مسؤوال عن بعضها فعدم إعطاء الطفل مصروفه مثال : جيعله          
يقارن بينه وبني زمالئه فال مييل  الذهاب إىل املدرسة ، وقد يرجع ذلك إىل رداءة مالبسه أو عدم اهتمام 

حون منه إىل غري ذلك من أهل الطفل بذهابه إىل املدرسة أو اعتبارها مكان إلبعاده عنهم كي يرتا
 األسباب اليت جتعل الطفل يكره املدرسة ويهرب منها .

 االنطواء على النفس :  -3-5-3

قد يعمد الطفل هلذه املرحلة إىل االنزواء والسلبية بدل العدوان والفعالية والنشاط ، ووجه اخلطر هنا أن      
ليت يعيش فيها القبول والتشجيع على اعتبار االنطواء الطفل الذي يتسم بطابع االنطواء قد ينال من البيئة ا

طاعة وامتثال ، لذلك فإن بذور هذا السلوك حينما جتد هلا متلبيا يف هذه املرحلة من النمو يسهل عليها 
بعد ذلك أن تنمو وتفصح عن نفسها يف شخصية غري سوية يف املستقبل ، والسلوك االنطوائي يرجع أصال 

الطفل والبيئة اليت يعيش فيها وعدم كفاية إمكانية البيئة يف إشباع احلاجات النفسية إىل سوء التكيف بني 
 للطفل 
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 أسباب االنطواء :   -3-5-1-1

يرجع إىل عدة عوامل بعضها منزيل والبعض األخر مدرسي فقد تكون ظروف املنزل سيئة حيث جيد        
الطفل معاملة صارمة أو التدليل الزائد وحرمانه من االحتكاك باألطفال خوفا عليه منهم ، فينشأ الطفل يف  

أصدقائه وقد يرجع سبب االنطواء  كلتا احلالتني فاقد الثقة بنفسه وبذاته وبقدراته منزويا غري متفاعل مع
، 2991)البسيوين،  إىل حالة مرضية أو عاهة جسمية أو تشوهات جتعله حيس بالنقص مقارنة بزمالئه

    (193.191صفحة 
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 خــالصة  : 

بعد التطرق ألهم اخلصائص هلـذه املرحلة العمـرية، ميكننا القول أن التغريات الفيزيولوجية، وكذا    
املرفولوجية اليت تطرأ على خمتلف أجهزة الطفل هلا تأثري مباشر على نفسيته واليت تنعكس بصورة واضحة يف 

 سلوكه .

، كما جند هناك فروق وحاجات ميـر هبا الطفل فالطفل يتميز بقدرته على تعلم احلركات اجلديدة بسرعة     
 يف مراحل منوه .

يعترب ) ما تيفيف ( أن الطفل يستطيع يف هناية هذه املرحلة تثبيت كثري من املهارات احلركية األساسية        
 كاملشي والوثب والقفز ويزيد النشاط احلركي باستخدام العضالت الدقيقة يف اليدين واألصابع .

هناية هذه املرحلة مييل الطفل لتعلم املهارات احلركية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب نسبيا  ويف      
بني اليدين والعينني وكذلك اإلحساس باالتزان فيمكن القيام باألداء احلركي بواسطة املوسيقى البسيطة 

 واجللوس يف مكان واحد ملدة تصل إىل أكثر من نصف ساعة .
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 خاتمة الباب األول:

يف هذا الباب إعطاء أهم التعاريف واملفاهيم اليت يف املصادر واملراجع املختلفة حول أهم  نالقد حاول     
ا امليدانية على ما ورد نجتربتبينا نأن ستطيع نتعطي تبسيطا ووضوحا كافيا، وحىت مصطلحات البحث لكي 

يف اجلانب النظري إميانا بالعالقة املوجودة بني الناحية النظرية واجلانب العلمي التجرييب، فاجلانب النظري 
 متمم ومكمل للجانب التطبيقي. 

 



 لثاني:مدخل الباب ا

تطالعية، أما الفصل حيتوي هذا الباب على ثالثة فصول حيث سيتم التطرق يف الفصل األول إىل الدراسة االس
ائج ومناقشتها، مع طرح نية، بينما تضمن الفصل الثالث عرض النتالثاين ففيه  منهجية البحث وإجراءاته امليدا

بالتوصيات.جمموعة من االستنتاجات مث خيتتم   



 الفصل األول التجربة اإلستطالعية   
 

 
70 

 تمهيد:
تعد التجربة االستطالعية جتربة مصغرة للتجربة األساسية، وجيب أن تتوفر فيها الشروط نفسها و        

)ناجي،وبسطويسي، الظروف اليت تكون فيها التجربة الرئيسية ما أمكن ذلك حىت ميكن األخذ بنتائجها. 
 (89، صفحة 4891

وإتباعا للمنهجية العلمية يف إجراء البحوث وقصد الوصول إىل نتائج دقيقة ومضبوطة لالختبارات وإعطاء 

مصداقية وموضوعية للبحث وقف الطالبان الباحثان على التجربة االستطالعية حيث أشرفا بنفسيهما على 

مبركز سنة ( 41و38أطفال مصابني بالربو ترتاوح أعمارهم ما بني )30ها على عينة متكونة من إجراء

ستغا م و  م اختيارهم بالطريقة العشوائية وفيما بعد  م استبعادهم من مب مجعية األطفال املصابني بالربو

 التجربة األساسية . 
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 أدوات الدراسة : -1-1

 استخدمنا يف هذه الدراسة جمموعة من االختبارات والفسيولوجية وهي كالتايل : 

 ذروة تدفق اهلواء من الرئتني .  اختبار 

  . اختبار السعة احليوية القصوى 

 . اختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األولـى 

 الغرض من الدراسة :  -1-2

ملعرفة الطريقة السليمة والصحيحة إلجراء االختبارات املستخدمة يف البحث والوصول إىل أفضل  

طريقة إلجراء االختبارات وهتيئة الظروف اليت بدورها تؤدي إىل نتائج مضبوطة ال بد من إجراء جتربة 

قد جتلت أغراض استطالعية على عينة من األطفال املصابني بالربو قصد بلوغ أهداف البحث املنشودة و 

 هذه التجربة فيما يلي : 

 .الوصول إىل أفضل الطرق لتطبيق أدوات البحث اليت تؤدي بدورها إىل احلصول على نتائج صادقة 

 وذلك من أجل تفاديها الباحثان خالل الدراسة األساسية معرفة املشاكل والصعوبات اليت قد تواجه 

 لدى هذه الفئة.  وجيةالفسيول حتديد أنسب االختبارات لقياس القدرات 

  . معرفة مدى تناسب االختبار لعينة البحث 

  . معرفة كفاءة الفريق املساعد يف تنفيذ االختبارات 

  قياس صالحية االختبارات املراد استعماهلا يف التجربة األساسية ملعرفة صدق وثبات وموضوعية

 االختبارات حىت يكون هلا ثقل علمي . 

  . حتديد الوقت الكايف إلجراء االختبار من طرف العينة املختربة 

  . اختيار أنسب الوسائل اإلحصائية 
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  . التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات يف ظروف حسنة 

  . التأكد من سالمة األجهزة واألدوات املستخدمة  

 إجراءات الدراسة :  -1-3

مبسط عن   ستغا م حيث قمنا بشرحمب مبركز مجعية األطفال املصابني بالربو م القيام بالتجربة االستطالعية 

 كيفية إجراء وسري االختبار و م ذلك على مرحلتني : 

 40:03على الساعة  1341-41-43املرحلة األوىل : متت املرحلة األوىل من تنفيذ االختبارات بتاريخ 

 40:03على الساعة  1341-41-41ختبارات بتاريخ املرحلة الثانية : متت املرحلة الثانية من تنفيذ اال

 األسس العلمية لالختبار: -1-4

 ثبات اإلختبار -1-4-1

ثبات  ينالذي يب ة للمؤشراتبعديلوا ةالقبلي ات( يوضح معامالت االرتباط بين االختبار 22الجدول رقم )
التنفسية .االختبارات   
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يالحظ من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله أن كل القيم املتحصل عليها حسابيا بدت عالية حيث 
( مما تشري مجيعها على 3884فقد بلغت ) لالرتباط ( ، أما أعلى قيمة3893) لالرتباطبلغت أدىن قيمة 

د مدى ثبات مجيع يؤك ا مامدى اإلرتباط القوي احلاصل بني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي وهذ
قيمة معامل الثبات يف كل اإلختبارات زادت عن  لقياس املؤشرات التنفسية وكذلك اإلختبارات املستخدمة 

 ( .31( ودرجة حرية )3.39( ، وهذا عند مستوى الداللة )3891القيمة اجلدولية اليت بلغت )

 صدق اإلختبار : -1-4-2

ثري من لقياس ما وضع قياسه ويعد يف رأي الك يدل صدق اإلختبار على مدى صالحية اإلختبار
يث يرى "عبد الفتاح األخصائيني يف جمال القياسات أكثر معايري أمهية بالنسبة ملختلف أدوات القياس ح

 قلصتيقية اليت نسبة للدرجات احلقلحممد دويدار " أن صدق اإلختبار ميثل صدق الدرجات التجريبية با
دق اإلختبار وألجل التأكد من ص، "تربيع ملعامل ثبات اإلختبار ن جذرمن أخطاء القياس والذي يقاس م

  ملعامل الثبات. والذي يقاس من خالل جذر الرتبيع،نا إستخدمنا معامل الصدق الذايتاملستخدم يف حبث

 .تنفسيةل الصدق لإلختبارات ال( يوضح معام23الجدول رقم )
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( أن القيم 31( ودرجة حرية )3.39الداللة ) عند مستوىاملوضحة يف اجلدول  النتائج  بينتوقد 
(وهذا ما يدل على أن اإلختبارات 3891أكرب من القيمة اجلدولية ) املؤشرات التنفسية ختباراتإلاحملسوبة 

 تتمتع بصدق ذايت عايل.

 موضوعية اإلختبار : -1-4-3

 الدرجات و النتائج "نقصد باملوضوعية : "مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق اإلختبار وحساب 
 (198، صفحة 4889)حسنني، 

واإلختبارات األساسية املستخدمة يف حبثنا تعد من بني اإلختبارات اليت سبق إستخدامها يف عدة حبوث 
أدوا  متعلقة و ذلك لسهولتها ووضوح مفرداهتا وهي غري قابلة للتأويل ، حيث أن معظم أفراد العينة

 اإلختبارات بدون تردد ، هلذا فإن اإلختبارات اليت طبقناها تعد وتتميز باملوضوعية .

جمموعة من اإلختبارات السهلة والواضحة ، وإختيار اإلختبارات حنن يف حبثنا هذا  ناإستخدم

ن ، كما قدم املناسبة ملستوى املختربين بدنيا و مهاريا حيث  م توضيح اهلدف من القياس لألفراد املختربي

اليت قد تؤثر على نتائج اإلختبار والقياس  كما  م جتنب كل العوائقهلم عرض منوذجي مفصل لكل إختبار  

على أن يسود اجلو الرتبوي املرح واحليوية ، وتشجيع صنا و إعداد األدوات واألجهزة املناسبة .كما حر 

ة له ، حيث  م األخذ بعني اإلعتبار اإلقتصاد ىت يعطي املخترب أقصى قدرة ممكنحومراعاة التشويق واإلثارة 

يف الوقت واجلهد والتكلفة وكذا اإلعتماد على اإلختبارات املقننة من حيث الصدق والثبات و املوضوعية . 

 اإلختبارات املستخدمة تتمتع مبوضوعية عالية .نا أن وإستنادا على كل اإلعتبارات السالفة الذكر إستخلص
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 خالصة:
إن إجراء الدراسة االستطالعية كان اهلدف منه هو احلصول على أفضل طريقة إلجراء الدراسة       

األساسية و قد توصلنا إىل أن نتائج االختبار األول مل ختتلف كثريا عن نتائج االختبار الثاين،وهو ما مل 
 عن طريق إعادة االختبار.يؤثر على درجات التقييم  هذا ما تبني لنا من خالل املقارنة اليت أجريت 
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 :تمهيد
إن مجع احلقائق والبيانات، معطيات دون معىن ما مل حتلل وتناقش وتقابل بالفرضيات، وعليه سيتطرق      

 األساسية حيث سنتناول املنهج املستخدم يف الدراسةيف هذا الفصل إىل أهم مراحل الدراسة الباحثان 
جمتمع البحث، عينة البحث وكيفية اختيارها، التدابري واإلجراءات اهلامة املتخذة قصد ضبط متغريات 
البحث، األدوات والوسائل املستخدمة جلمع البيانات وعرض جدول رزنامة الوحدات التعليمية املقرتحة 

 ، لتليها أهم الصعوبات اليت تعرضنا هلا.ملستخدمة ملعاجلة البياناتوكذا الوسائل اإلحصائية ا
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 الدراسة األساسية:
 منهج البحث :  -2-1

إن املنهج يف البحث العلمي يعين جمموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل       
املنهج التجرييب بغية  على ناحيث أعتمد (99، صفحة 5991)عمار حبوش و حممد نبات، حقيقة معينة 

على حنو أفضل ، ورأي حممد موسى أن املنهج التجرييب هو من أنسب املناهج العلمية  اجناز حبثنا
 . (59، صفحة 0222)عثمان م.، املستخدمة يف حتديد أسباب الظاهرة املطرحة وإجياد حلول هلا 

 مجتمع عينة البحث :  -2-2
ضرورة عند عدم تعترب العينة يف البحوث التجريبية واملسحية أساس ال مفر منه اعتبارا على اهنا       

" الوقت ، الكلفة والصعوبة  Angersحصر جمتمع البحث كله ويف هذا الصدد يقول أجنرس " إمكانية
 (02، صفحة Angers ،5991)حول جزء من اجملتمع أمر حمتوم .جيعل االستقصاء 

ويعرف عبد العزيز فهمي العينة على أهنا " معلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من اجملتمع    
، صفحة 5999)فهمي، متثيال صادقا لصفات هذا اجملتمع. اإلحصائي موضوع الدراسة حبيث تكون ممثلة

91) 

وقد مت تقسيمهم إىل طفل ، 02املصابني بالربو وبلغ عددهم  األطفال متثل جمتمع البحث يف جمموعة
 جمموعتني :

 أطفال قاموا مبمارسة السباحة . 52اجملموعة التجريبية حتتوي على 
 ميارسون أي نشاط رياضي .أطفال ال  52اجملموعة الضابطة بلغ عدد أفرادها 

 :ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  
 ( سنة.50-9أعمارهم ترتاوح ما بني ) -
 كغ.  51و  01أوزانـهم مابني  -
 سم.562سم إلـى501القامة مابني  -
 اجلانب الصحي : مصابني مبرض الربو.  -
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 مجاالت البحث :  -2-3
 المجال الزمني :  -2-3-1
 :  مرحلتني أساسيتنيلقد امتدت فرتة العمل التجرييب على   

وامتدت  بالنسبة للعينة التجريبية ، : ومتثلت هذه املرحلة يف تطبيق التجربة االستطالعية  االولىالمرحلة 
 .  0256-50-51إىل  0255-50-52من 

 .0256_21_22غاية إىل  0256_ 25_21ومت تطبيق التجربة األساسية لنفس العينة ،وإمتدت من 
-01وامتدت من  ، االستطالعية للعينة الضابطة : ومتثلت هذه املرحلة يف تطبيق التجربة  الثانيةالمرحلة 

 . 0256-50-20إىل غاية  55-0256
 . 0251_21_22إىل غاية 0251_ 25_21ومت تطبيق التجربة االساسية لنفس العينة ،وامتدت من 

 االختبارات القبلية : -
 إجراء االختبارات والقياسات الفسيولوجية للعينة التجريبية مبعهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن، مت 

مبركز مجعية مساعدة األطفال املصابني  الضابطةالقياسات الفسيولوجية لعينة االختبارات و  إجراءمت و      
 مسكن مبستغامن . 222بلبشري محو حبي جويلية مبستغامن ،وكذلك املدرسة اإلبتدائية  21بالربو حبي 

 الفسيولوجية: االختبارات-
 .تشخيص حالة املريض  -
 قياس ذروة تدفق اهلواء من الرئتني. -
 قياس الوزن .  -
 قياس الطول .  -
 .اإللكرتوين الببواسطة جهاز السبريو     DEP-CVF-VEMSقياس قيم -

 االختبارات البعدية : -

وكان ذلك القبلية  فيه االختبارات أجريتالذي  املكانيف نفس مت إجراء االختبارات الفسيولوجية       
 . 0251-21 -22يوم
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 :المجال البشري  -2-3-2
 سنة حيث 50-29ترتاوح أعمارهم بني  أطفال متثلت عينة املختربين الذي استهدفهم البحث يف       

 . أطفال ميثلون العينة الضابطة  52،والعينة التجريبية  أطفال ميثلون 52بلغ عددهم 
 المجال المكاني  -2-3-3

للعينة  واالستطالعيةطبقت الوحدات التعليمية واالختبارات القبلية والبعدية والتجربة الرئيسية       
، وطبقت االختبارات القبلية والبعدية  مبسبح معهد الرتبية البدنية والرياضية بوالية مستغامنالتجريبية 

مجعية مساعدة األطفال املصابني بالربو حبي والتجربة الرئيسية واالستطالعية للعينة الضابطة مبركز مساعدة 
 مسكن مبستغامن 222جويلية مبستغامن ،وكذلك املدرسة اإلبتدائية بلبشري محو حبي  21
 : البحثمتغيرات  -2-4

إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل واألخر املتغري       
 التابع ، إضافة إىل املتغريات احلرجة . 

 المتغير المستقل :  -1
: هو األداة اليت يؤدي التغري يف قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طريق تعريف المتغير المستقل  -أ

 .  يم متغريات أخرىيف قالتأثري 
 . لسباحةا ممارسة : تحديد المتغير المستقل  -ب

 املؤشرات التنفسية لدى األطفال املصابني بالربو .:المتغير التابع  -2

: هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم متغريات أخرى ، حبيث أنه  تعريف المتغير التابع  -أ
)نوار جميد كلما أحدث تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري التابع . 

 (12، صفحة 5991الطالب، 
 مرضى الربو. املؤشرات التنفسية لدى تحديد المتغير التابع : -ب
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 : المتغيرات الحرجة  -3

)سنوسي هي مجيع املتغريات اليت من شأهنا التأثري على نتائج البحث . حرجة :تعريف المتغيرات ال -
 .(526، صفحة 0255عبد الكرمي، 

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -2-5
للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية املتغريات من إن الدراسة امليدانية تتطلب ضبطا       

جهة أخرى ، كما يذكر حممد حسن عالوي وأسامة كمال راتب " يصعب على الباحث أن يتعرض على 
)حممد حسن عالوي أسامة  املسببات احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة .

 (065، صفحة 5991كامل راتب، 
 على ضبط متغريات البحث واليت متثلت فيما يلي :  ناوانطالقا من هذا االعتبار عمل

 مبرض الربو. ةعينة البحث كلها مصاب -
 العينة الضابطة ال متارس السباحة . -
 العينة التجريبية متارس السباحة . -
مت اختيار االختبارات بعد االطالع على جمموعة من املصادر وعالوة على ذلك اعتمدنا على جمموعة  -

 ، كما قام الباحثان على تطبيقها . واألطباءمن الدكاترة واألساتذة 
  مبراعاة عدم تغيري وسائل القياس املستخدمة خالل مراحل التنفيذ لالختبارات القبلية والبعدية لقد قمنا  -
 .  الطول والوزنالعينة من حيث مراعاة جتانس  -
 سهلة وال تتطلب إمكانيات ضخمة أو معقدة .  كلها كانت  االختبارات املستخدمة -
  بأي مرض أخر.كما مت استبعاد املصابني -
 .  ن نفس اجلنس )ذكور(م كان أفراد العينة -
 معظم األطفال مصابون بالربو منذ الصغر. إنسن اإلصابة : -
 ممارسة السباحة سبق لبعض األطفال وأن مارسوا السباحة بطريقة عشوائية .من ناحية  -
ذا اهلوائية لتخطي األزمة الربوية إ األدوية :لدى أطفال العينة األدوية الالزمة خاصة موسعات الشعب -

 حدثت .
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رتي ، جهاز قياس الطول والوزن ، شريط ممن سالمة العتاد املستخدم ) عداد إلكرتوين ،  بالتأكد قمنا -
 ( .  البجهاز سبريو  ، جهاز قياس ذروة تدفق اهلواء

 أطفال.5لغ عددهم بإبعاد األشخاص الذين أجريت عليهم التجربة االستطالعية والبا قمنا -

 :أدوات البحث  -2-6
تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث من أهم اخلطوات       

 (0222)عطاء اهلل أمحد، وتعترب احملور األساسي والضروري يف الدراسة . 
 : المصادر والمراجع العربية واألجنبية  -2-6-1

من  ناباالعتماد على كل ما يتوفر لدي واإلملام النظري مبوضوع البحث قمناقصد اإلحاطة الكلية       
مصادر ومراجع باللغتني العربية واألجنبية ، زيادة على اجملالت وشبكة االنرتنت كما مت االستعانة واالعتماد 

 على الدراسات السابقة . 

 : المقابالت الشخصية  -2-6-2

وهي حمادثة موجهة يقوم هبا الفرد مع آخر أو مع أفراد هبدف احلصول على أنواع من املعلومات        
 الستخدامها يف البحث العلمي أو االستعانة هبا يف عمليات التوجيه والتشخيص . 

املختصني يف الدكاترة واألساتذة  األطباء بلقاءات شخصية مباشرة مع جمموعة من ويف هذا السياق قمنا
بغرض األخذ بآرائهم واالستفادة من خرباهتم يف اجناز هذا البحث العلمي على حنو أفضل وهم  امليدان 

 كاآليت :
 .فاطمة بلبايد. -
 بن زيدان حسنيد.  -
 .  د. بن عربية رشيد -
 أ. خالد  وليد -
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 : والقياسات  االختبارات-2-6-3
ائج دقيقة ، وعليه يف البحوث التجريبية ، فهي من أجنح الطرق للوصول إىل نت ن أهم الوسائل املستخدمةم

 . جمموعة من اإلختبارات الفسيولوجية اليت ترتبط مبوضوع حبثنا هذاعلى  اعتمدنا
 من أجل تفادي األخطاء وكشف جوانب وصعوبات البحث . لتجربة االستطالعية : ا -2-6-4

 االختبارات الفسيولوجية: -2-6-5

 اختبار ذروة تدفق اهلواء. -
 اختبار السعة احليوية القصوى. -
 اختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األوىل. -

 تبارت استخدام الوسائل التالية:كما تطلب تنفيذ هذه االخ

 Le peak flow meterجهاز تدفق اهلواء  -
 االلكرتوين. البالتنفسية السبريو  جهاز قياس الوظائف -
 ديكامرت . -
 عداد إلكرتوين. صافرة، -
 جهاز قياس الطول والوزن. -
 املسبح. -

 :الوسائل اإلحصائية  -2-6-6

 من أهم الوسائل اإلحصائية املستعملة يف هذا البحث هي : 

 املتوسط احلسايب .  -
 املعياري .  االحنراف -
 معامل االرتباط البسيط لبريسون .  -
 الصدق الذايت .  -
 اختبار ت ستيودنت.  -
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 :المساعد الفريق -2-6-7
عند ختطيط البحث ال يقوم الباحث فقط بتحديد ما الذي سوف حيدث،بل جيب أن تقرر أيضا من    

الذي سيقوم بالتنفيذ. فأي فرد يقوم مبعاونة الباحث بأي طريقة فانه بذلك حقيقة يساعد يف إدارة البحث 
 .(65، صفحة 5991)عالوي، سواءا كان زميال أو مدربا فينبغي اعتباره مساعدا للبحث 

 تكون الفريق املساعد من:  
 .)طبيبة(بلباي فاطمة د. -
 .)أخصائي أمراض اجلهاز التنفسي(قادة د.بن طاطا  -
 فتيحة )مديرة املخرب يف املعهد( . -
 جويلة مبستغامن. 21مركز مجعية مساعدة االطفال املصابني بالربو حبي  -
 اإلبتدائية بلبشري محو .مدير املدرسة  -
 أولياء أفراد العينة . -

 )عرض االختبارات(. المستخدمة: لالختباراتاألسس العلمية  -2-7

 :كيفية تحديد االختبارات والقياسات المستخدمة  -2-7-1
إن االختبارات هي إحدى وسائل التقومي و القياس والتشخيص و التوجيه يف املنهاج واخلطط 

املستويات واملراحل العمرية ، إذ تقوم بدور  مؤثر الذي يشري  بوضوح على مدى التقدم و املختلفة جلميع 
 النجاح يف حتقيق األهداف املوضوعية.

ومن أجل حتديد أهم االختبارات و القياسات اخلاصة مبوضوع حبثنا عمدنا إىل مجع و مسح العديد من 
 اخلاصة اليت تناسب أفراد العينة املراجع العلمية من أجل التعرف على بعض االختبارات 

 الفسيولوجية:االختبارات  -

 قياس الوظائف التنفسية: -

: هو اختبار يستخدم لغرض معرفة سرعة تدفق اهلواء من ذروة تدفق الهواء -1
 (www.elhayatnet/asmah/htm)الرئتني
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 .(5999)املعمري،  اختبار ذروة تدفق الهواء: -

 روة تدفق اهلواء من الرئتني يف الدقيقة.ذقياس الغرض من االختبار:  -

فخ بقوة يأخذ املخترب شهيقا عميقا مث يتبعه بزفري، يعيد الشهيق مرّة أخرى مث يقوم بالنطريقة األداء:  -
 تدفق اهلواء. وبسرعة يف جهاز قياس ذروة

 (.Peak Flow Meterتدفق اهلواء ) جهاز قياس ذروةالوسائل واألدوات:  -

و قد اعتمد  يساعد هذا اجلهاز يف مراقبة الربو من خالل قياس ذروة التدفق للهواء من الرئتني يف الدقيقة،
 و صفراء( –خضراء  –املرضى على ثالث نقاط املوجودة يف اجلهاز )محراء  ان على مراقبة األطفالالطالب

من أفضل قراءة أي ميكن للسباح املريض بالربو بدء التدريب  %522إىل  92حبيث اخلضراء هي منطقة  
من أفضل قراءة أي توخي احلذر عند ممارسة السباحة.  %92إىل  12املعتاد. أما املنطقة الصفراء احرتس 

 من أفضل قراءة. %12املنطقة احلمراء قف أقل من 

 L/m: بعد عملية النفخ يف اجلهاز نسجل القيمة اليت يصل إليها املؤشر وحدهتا ل/د. التقييم -

 

(:اختبار ذروة تدفق الهواء 13الشكل رقم )  
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لرئتني يف هو حجم اهلواء الذي ميكن اخراجه من ا: حجم هواء الزفير األقصى في الثانية األولى - 2
)اهلزاع ا.(أعمق شهيق ممكن. بعد هناية الثانية األوىل  

قياس أقصى حجم هلواء الزفري الناتج يف الثانية األوىل) ميثل بداية الزفري على تبار:خالغرض من اإل -
 مستوى اكرب قصيبة هوائية (

: يف اجلهاز هي حجم اهلواء الذي ميكن إخراجه كليا أثناء الزفري، و هذا بعد السعة الحيوية القصوى -
 .Vc+Vri+Vreالشهيق و هي تساوي جمموع 

Vc.حجم اهلواء اجلاري : Vriمعدل احتياطي الشهيق :Vre.1982) :  معدل احتياطي الزفري, p. 
35) 

 : القصوى اختبار السعة الحيوية -3

و تتأثر  5سم 512تعرف بأهنا كمية اهلاء اليت ميكن طردها بأقصى زفري بعد أقصى شهيق و هي تعادل 
األحجام املختلفة للسعة احليوية باحلجم، حيث تبث بأن األفراد ذوي القامات الطويلة سعتهم الرئوية كبرية 

 و هي ختتلف باختالف العمر.

القياسات اهلامة للتعرف على ما يتمتع به الفرد من استعداد بدين و يتم أما عن قياسها فتعترب من  
 قياسها بواسطة اإلسبريو مرت و فيه اجلاف و املائي  و اإللكرتوين حيث يرتبط مقدارها باألحجام الرئوية

 (502، صفحة 5991)زاهد و د.إبراهيم، و ذلك بقوة عضالت التنفس

 للرئتني. القصوى :  قياس السعة احليويةالغرض من االختبار -
 .جهاز قياس الطول والوزن،اإللكرتوين البالسبريو  جهازم : استخدااألدوات -
.مث يأخذ شهيقا عميقا يأخذ شهيق وزفري عاديني  ثالث مرات املخترب يقوم :مواصفات االختبار -

حبيث يتم إدخال أقصى كمية ممكنة من اهلواء إىل الرئتني. حيبس اهلواء داخل اجلهاز التنفسي ملدة 
إلخراج   اإللكرتوين البسبريو الثانية. يف هذه األثناء يغلق األنف متاما . بعد هدا ينفخ يف أنبوب 

 .كل اهلواء يف الرئتني
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 بعد أخذ الطول والوزن .  وقوفمن وضع ال االختبار: يؤدى التعليمات  -
 مرات وتؤخذ أعلى قيمة.  5تعاد هذه العملية التسجيل: -

 
 االلكتروني البجهاز السبيرو (  14الشكل رقم)

  

 الوحدات التعليمية المقترحة: -2-8
تطبيقها على لاحلرة السباحة  مهارات تعلمب من الوحدات التعليمية خاصة أعدا الطالبان الباحثان جمموعة

امليدان وقد استغرقت مدة تنفيذ هذه الوحدات هذا  بآراء اخلرباء واملختصني يفنني يمستعهذه الفئة 
 دة ساعة لـم بواقع حصتني يف األسبوع يومي السبت والثالثاءوحدة تعليمية 52وبلغ عددها ،أسبوع51

-5غاية  إىل 0256-25-55يوم السبت  ،حيث شرعنا يف تطبيقها 52:22الـى 51:22من الساعة 
21-0256. 

 ليمية من ثالث أجزاء هي :تتكون كل وحدة تع
 :يتم فيه األعداد النفسي والرتبوي ،لطفل مث األعداد العام واخلاص للجسم.الجزء التحضيري-
 التعليمية. احلاالت:يتم فيه تطبيق الجزء األساسي-
 حالة اهلدوء. إىليتم فيه العودة باجلسم  :تاميالجزء الخ-

كنا نقوم بقياس ذروة تدفق اهلواء لكل طفل قبل وبعد كل وحدة تعليمية ملعرة احلالة الصحية مالحظة:
 ممارسة النشاط . وإمكانية

( يوضح رزنامة الوحدات التعليمية. 44جدول رقم )  
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اإلجرائية الرئيسية األهـــــــداف  التاريــــــــــــــــــــخ 
 21/25/0256 االختبارات القبلية.إجراء  -
 55/25/0256 اكتساب الصداقة مع املعلم والزمالء واملاء. -
 56/25/0256 رفع درجة الصداقة مع املعلم والزمالء واملاء. -
 59/25/0256 إكساب األطفال مهارة الطفو على البطن. -
 05/25/0256 إكساب و تثبيت مهارة الطفو على البطن. -
 01/25/0256 مهارة الطفو على الظهر. األطفال إكساب -
 09/25/0256 إكساب األطفال مهارة التنفس يف املاء. -
 25/25/0256 إكساب وتثبيت األطفال مهارة التنفس يف املاء. -
 26/20/0256 إكساب األطفال مهارة االنزالق. -
 29/20/0256 ق.التوافق بني التنفس و االنزالإكساب وتثبيت مهارة التوافق بني  -
 55/20/0256 إكساب األطفال مهارة الوقوف يف املاء. -
 51/20/0256 إكساب وتثبيت مهارة الوقوف يف املاء. -
 59/20/0256 األطفال مهارة االنتقال بواسطة ضربات الرجلني للسباحة احلرة.إكساب  -
 00/20/0256 التنفس للسباحة احلرة.تعليم األطفال مهارة االنتقال بواسطة ضربات الرجلني مع  -
 01/20/0256 تعليم وتثبيت مهارة أداء ضربات الرجلني مع التنفس " األمامي و اجلانيب". -
 25/25/0256 إكساب األطفال مهارة الدخول  إىل املاء. -
 26/25/0256 إكساب وتثبيت  مهارة الدخول  إىل املاء. -
 55/25/0256-29 بواسطة ضربات الذراعني للسباحة.تعليم األطفال مهارة االنتقال  -
 59/25/0256-51 بواسطة ضربات الذراعني مع التنفس  للسباحة احلرة. االنتقالتعليم وتثبيت مهارة  -
 21/25/0256-00 التنسيق بني ضربات الرجلني والذراعني والتنفس  يف السباحة احلرة . -
 51/26/0256-50 التوافق بني ضربات الرجلني والذراعني مع التنفس  يف السباحة احلرة.  -
 00/26/0256-59 حتسني ضربات الرجلني والذراعني مع التنفس يف السباحة احلرة-
 09/26/0256-02 تعليم البدء يف السباحة احلرة-
 25/21/0256 م01حتسني السباحة احلرة مسافة -
االختبارات البعديةإجراء  -  21/21/0256  
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 :الدراسات اإلحصائية   -2-9
ما من عمل يتضمن حتليل ومناقشة  أرقام إال ويستعمل اإلحصاء كأداة يف التعرف على الفروق 

، وذلك لكونه وسيلة فعالة ال ميكن ألي باحث االستغناء عنها ومبا ختالفات ما بني األرقام املسجلةواال
 .اجملمعة حتليل ومناقشة البياناتأن حبثنا يتضمن 

 :يةعض القوانني اإلحصائية التالعلى ب نااعتمد
 املتوسط احلسايب .مقياس النزعة املركزية ومتثل يف  -
 االحنراف املعياري . مقياس التشتت ومتثل يف -
 معامل االرتباط "ر" لكارل بريسون .مقياس العالقة بني املتغريات ومتثل يف  -
 ت ستيودنت. ومتثل يف  مقياس الداللة -
 استعماهلا يكون توضيحها كاألتـي:من أجل فهم كيفية  
 : المتوسط الحسابي 

مج س
ن =  (551، صفحة 5999)ابراهيم.، ...... س

 حيث أن 
 س : هو املتوسط احلسايب املراد حسابه . 

 مج : جمموعة قيم س .
 ن : عدد قيم س .

 االحنراف املعياريع : 

 املتوسط احلسايبس : 

 تعين أّن العينة متجانسة بقوة. 52إىل  2حيث: من  

 تعين أّن العينة متجانسة. 55إىل  52من 

 فما فوق تعين أّن العينة غري متجانسة. 55من 
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 االنحراف المعياري : -
 (562، صفحة 0226)احلكيم،                         ع=

 
 حيث أن : 

 ع : االحنراف املعياري.      
 س: درجات معيارية.      
 س: املتوسط احلسايب .       

 ن: عدد األفراد .            
 مج: اختصار لكلمة جمموع .          
 االرتباط لبيرسون :معامل  -

 نكتب معادلة االرتباط لبريسون كالتايل :

(550، صفحة 5991)الشربيين،                      
ن مج(س. ص)−(مج س)(مج. ص)

−(مج ص)2)√ جمن²ص (ن س²مج−(مج س)2).(

=  ر

 حيث أن :
 مج س : جمموع قيم االختبار )س( .

 مج ص : جمموع قيم إعادة االختبار .
 االختبار س .: جمموع مربعات قيم  ²مج س
 : جمموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص

 (: مربع جمموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (: مربع جمموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( جمموع القيم بني االختبار القبلي س واالختبار البعدي ص 
 ن : عدد أفراد العينة .

 

                 )س- س(2 

1-ن  
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 صدق االختبار : 

 (590، ص5991)حسانني، ،  معامل الثبات   صدق االختبار =  
 )ت( ستيودنت: - 

وهي طريقة إحصائية من الطرق اليت تستخدم يف حساب الفروق بني املتوسطات احلسابية،  
ويستخدم هذا االختبار لقبول أو رفض العدم مبعىن آخر اختبار )ت( يستطيع تقييم الفرق بني 

العب  52املتوسطات احلسابية تقييما جمردا من التدخل الشخصي و يف حالة العينات األقل من 
 يغة التالية: تستخدم الص

 

 

 : املتوسط احلسايب للمجموعة األوىل 5س

 : املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية 0س

5ع
 : مربع االحنراف املعياري للمجموعة األوىل.  0

0ع
 : مربع االحنراف املعياري للمجموعة الثانية. 0

 .(11، صفحة 5911)الطالب،  العينة.ن: عدد 

 :صعوبات البحث -2-14
 متثلت صعوبات البحث يف:

 صعوبة احلصول على عينة البحث. -
 قلة الدراسات املشاهبة. -
 .بالربو ندرة الكتب واملراجع اخلاصة -

 

= ت  
2س -1س  

 )ع1(2  + )ع2(2

1 -ن   

1 -ن   
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 خالصة:
األساسية، هذه األخرية تناولت التدابري واإلجراءات لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مراحل الدراسة       

اهلامة املتخذة قصد ضبط متغريات البحث، كما مت التطرق إىل املنهج املستخدم يف الدراسة، جمتمع 
البحث، عينة البحث وكيفية اختيارها،األدوات والوسائل املستخدمة يف مجع البيانات واألسس العلمية 

ف الوحدات التعليمية املقرتحة، والوسائل اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة لالختبارات، وكذا عرض أهدا
   دراسة.املعلومات، ويف األخري مت التطرق إىل الصعوبات اليت تعرضنا هلل أثناء ال
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 تمهيد:

 هلا ليس املعلومات وجلب البيانات جلمع وسيلة أي استعمال من إليها املتوصل اخلام النتائج إن 
نتطرق وعليه سوف  ، احلقائق استنباط من يسمح دقيقا حتليال النتائج هذه وحتلل تعرض مل ما مدلول أي

 بالفرضيات ملقابلتها االختبارات من عليها احملصل اخلام البيانات كل حتليل إىل يف هذا الفصل الثالث
 فرضيات مناقشة بعدها ومن ، األساسية الدراسة خالل من إليها توصلنا اليت االستنتاجات بأهم واخلروج
 عليها. احملصل النتائج تدعيم قصد النظرية الدراسات مع ومقارنتها البحث
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 التجانس : - 3-1

بغرض إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بني عينيت البحث التجريبية و الضابطة من 
عاجلة جمموعة من الدرجات اخلام املتحصل عليها و لل  مبقمنا خالل نتائج جمموع اإلختبارات القبلية ، 

 " كما هو مبني يف اجلدول: ستيودنت ت "بإستخدام إختبار داللة الفروق 

 التنفسية بين أفراد عينة البحث في االختبارات ( :يبين التجانس 50الجدول رقم )

 

إحنصرت   بعد القيام بتحليل النتائج بإستعمال إختبار "ت" ستيودنت تبني أن كل قيم "ت" احملسوبة   
" اجلدولية  اليت كانت ت( كأكرب قيمة وهي أصغر من قيمة "1.24( كأدىن قيمة و )0.72قيمتها بني )

وهذا يؤكد أنه ال توجد فروق لات داللة إحصائية  (1.76) تساوي( 0...قيمتها عند مستوى الداللة )
 بني افراد العينتني يف اختبارات املؤشرات التنفسية.

 

 
 المجموعات

  
 العينة 

" ت" العينة التجريبية العينة الضابطة
 المحسوبة

 "ت"
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 ع س ع س

CVF  
 اختبار
 ل/د

 
 
10 

 
2.13 

 
0.12 

 
2.26 

 
0.09 

 
0.72 

 
 

1.76 

غير دال 
 إحصائيا

DEP 
 اختبار
 )ل/د(

 

 
2.88 

 
1.13 

 
3.17 

 
0.8 

 
1.13 

غير دال 
 إحصائيا

VEMS  
 اختبار
 ل/د

 
1.76 

 
5113 

 
1.88 

 
5110 

 
11.1 

غير دال 
 إحصائيا
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 اإلختبارات الفسيولوجية :نتائج  عرض وتحليل - .-3

 :ل/د CVF عرض و تحليل نتائج اإلختبار -1-.-3

   cvf (ld) ( : يبين مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار50جدول رقم )

 ن 
ت  بعدي قبلي

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة الداللة

 ع س ع س

العينة 
 التجريبية 

0. 
 

,2,2 .2.0 ,2,2 ,2,2 ,200 

0.,, .0 0.05 

دال 
 إحصائيا

العينة 
 الضابطة
 

دال غير   0,.. 00.. ,,2, ,20. 202,
 إحصائيا

 

 

 ا

 1القبلية والبعدية ل/د  CVFاختبار متوسطات  يوضح(10)شكل البياني رقم 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

العينة التجريبية العينة الظابطة

القبلي

البعدي
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احلسايب يف القياس القبلي )  هاتوسطمأن اجملموعة التجريبية كان  (2.)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
( 2,2,( بينما يف القياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب )2.0.( واإلحنراف املعياري بلغ قدره ) 2,2,
 املعياري قدر ب  واالحنراف

 (  وهي0.ودرجة حرية )  0...( عند مستوى الداللة 200,(وبلغت قيمة "ت" احملسوبة ) 2,2,) 
( وهذا ما يدل على وجود فروق لات داللة  ,,.0 أكرب من قيمة "ت" اجلدولية و اليت قدرت ب )

 الفراد العينة التجريبية املمارسني للسباحة البعدي االختبارإحصائية وفرق معنوي لصاحل 

( ,0..معياري بلغ ) واحنراف(، 202,سايب )احل هامتوسط كان القياس القبلي   يفأما اجملموعة الضابطة 
( وبلغت قيمة 00..املعياري بلغ )  واالحنراف( ,,2,) ألبعدييف حني بلغ املتوسط احلسايب للقياس 

من قيمة "ت"  أصغر (  وهي0.ودرجة حرية )  0...( عند مستوى الداللة 2,0.)     "ت" احملسوبة 
بني فروق لات داللة إحصائية  على عدم وجود ( وهذا ما يدل ,,.0 اجلدولية و اليت قدرت ب )

 .االختبارين لدى افراد العينة الضابطة الغري ممارسة للسباحة
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 3-2-2 عرض و تحليل نتائج اإلختبار :  vems د/ل

 ( : يبين مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار د/ل50جدول رقم )
vems1 

 ن 
ت  بعدي قبلي

المحسو 
 بة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة الداللة

 ع س ع س

العينة 
 التجريبية 

0. 
 

., ..0. ,220 ..02 ,222 

0.,, .0 0.05 

دال 
 إحصائيا

العينة 
 الضابطة
 

0222 .200 020. .200 .2,2 
دال غير 

 إحصائيا

  

 

 

 والبعدي القبلي الحسابي(vems اختبار د/ل1)  يوضح المتوسط(10)الشكل البياني رقم 
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احلسايب يف القياس القبلي )  هاتوسطم أن اجملموعة التجريبية كان  (,.) رقم نالحظ من خالل اجلدول
(  ,220,( بينما يف القياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب ).0..( واإلحنراف املعياري بلغ قدره ) ,.

 0...( عند مستوى الداللة 222,(وبلغت قيمة "ت" احملسوبة ) 202.املعياري قدر ب )  واالحنراف
( وهذا ما يدل على  ,,.0 أكرب من قيمة "ت" اجلدولية و اليت قدرت ب ) (  وهي0.ودرجة حرية ) 

 .ألفراد العينة التجريبية البعدي االختباروجود فروق لات داللة إحصائية وفرق معنوي لصاحل 

معياري بلغ  واحنراف(،0222سايب قدره )ها احلمتوسطالقياس القبلي يف  نكاأما اجملموعة الضابطة فقد  
( 200.املعياري بلغ )  واالحنراف( .020) ألبعدي( يف حني بلغ املتوسط احلسايب للقياس 200.)

من صغر أ (  وهي0.ودرجة حرية )  0...( عند مستوى الداللة 2,2.وبلغت قيمة "ت" احملسوبة ) 
فروق لات داللة إحصائية  وجودعدم ( وهذا ما يدل على  ,,.0 اليت قدرت ب )قيمة "ت" اجلدولية و 

 .بني االختبارين القبلي والبعدي للعينة الضابطة الغري ممارسة للسباحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جاقشة النتائعرض وتحليل ومن                             الفصل الثالث                    

 

 100 

 3-2-3 عرض و تحليل نتائج اإلختبار : DEP د/ل

 البحث في اختبار د/ل( : يبين مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة 50جدول رقم )
DEP 

 ن 
ت  بعدي قبلي

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 ع س ع س

العينة 
 التجريبية 

0. 
 

,.02 ..,2 22,2 ..22 ,20, 

0.,, .0 0.05 

دال 
 إحصائيا

العينة 
 الضابطة
 

,., .202 ,202 .202 .20. 
دال غير 

 إحصائيا

 

 

  

 الحسابية القبلية والبعدية DEP د/لاختبار ) يوضح المتوسطات(10)الشكل البياني رقم 
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( 202,) احلسايب يف القياس القبلي هاتوسطمأن اجملموعة التجريبية كان   (2.) لنالحظ من خالل اجلدو 
 واالحنراف( 22,2( بينما يف القياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب )2,2.واإلحنراف املعياري بلغ قدره ) 

ودرجة حرية  0...( عند مستوى الداللة ,20,(وبلغت قيمة "ت" احملسوبة ) 222.املعياري قدر ب ) 
( وهذا ما يدل على وجود فروق  ,,.0 أكرب من قيمة "ت" اجلدولية و اليت قدرت ب ) (  وهي0.) 

  DEPلتجريبية يف اختبارالفراد العينة ا البعدي االختبارلات داللة إحصائية وفرق معنوي لصاحل 

معياري بلغ  واحنراف(،,2,سايب قدره )احل هاالقياس القبلي متوسطكان يف أما اجملموعة الضابطة فقد  
( 202.املعياري بلغ )  واالحنراف( 202,) ألبعدي( يف حني بلغ املتوسط احلسايب للقياس 202.)

من صغر أ (  وهي0.ودرجة حرية )  0...( عند مستوى الداللة .20.وبلغت قيمة "ت" احملسوبة ) 
فروق  على عدم وجود وجودعدم ( وهذا ما يدل على  ,,.0 قيمة "ت" اجلدولية و اليت قدرت ب )

 لدى افراد العينة الضابطة.لات داللة إحصائية 
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 والتجريبية1للعينتين الضابطة البعدية  االختباراتعرض وتحليل نتائج 3-3 

 ل/د CVF اختبارعرض ومناقشة 1-3-3 

 (CVFل/د  اختبار يوضح نتائج  ( :50)الجدول رقم  

 العينات
 القيم اإلحصائية

 الضابطةالعينة  العينة التجريبية 

 ,,2, ,,2, س
 200. 2,2, ع

 22,2 "ت" المحسوبة
 ,0., "ت" الجدولية

 اختبار( يف االختبار البعدي 22,2احملسوبة اليت بلغت قيمتها )" تمن خالل اجلدول أعاله جند أن قيمة "

( عند مستوى الداللة ,20,وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت قيمتها )  CVFل/د 
وجود فروق لات داللة احصائية لصاحل افراد العينة التجريبية يف (  وهي دالة إحصائيا مما يتضح 0...)

كان اكرب من املتوسط احلسايب للعينة ,,.,ط احلسايب للعينة التجريبية وكذا املتوس CVFاختبار 
 ,,.,الضابطة الذي كان 

 

 (CVFل/د  في اختبار الحسابي يوضح المتوسط(10)الشكل البياني رقم 
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 :DEP د/ل اختبارعرض ومناقشة 2-3-3-

 DEP د/ل اختباريوضح نتائج   ( : 15)الجدول رقم  

 العينات
 القيم اإلحصائية

 الضابطةالعينة  العينة التجريبية 

 202, 22,2 س
 .0.. 222. ع

 0.00 "ت" المحسوبة
 ,0., "ت" الجدولية

 

( يف االختبار البعدي 0.00من خالل اجلدول أعاله جند أن قيمة "ف" احملسوبة اليت بلغت قيمتها )
( عند مستوى الداللة ,0.,وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت قيمتها )(DEPل/د  اختبار
وكذا   وجود فروق لات داللة احصائية لصاحل افراد العينة التجريبية(  وهي دالة إحصائيا مما يتضح 0...)

 02.,من املتوسط احلسايب للعينة الضابطة 2,.2املتوسط احلسايب للعينة التجريبية كان اكرب

 

 

 DEP1 د/ل الختبار الحسابي يوضح المتوسط  (10)الشكل البياني رقم 
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 :VEMS د/ل اختبارعرض ومناقشة 2-3-3-

 :VEMS د/ل اختباريوضح نتائج   ( : 11)الجدول رقم  

 العينات
 القيم اإلحصائية

 الضابطةالعينة  العينة التجريبية 

 .020 220, س
 00.. 202. ع

 220, "ت" المحسوبة
 ,0., الجدولية"ت" 

 

( يف االختبار البعدي 220," احملسوبة اليت بلغت قيمتها )تمن خالل اجلدول أعاله جند أن قيمة "
( عند مستوى ,0.,وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية اليت بلغت قيمتها ):VEMS ل/د اختبار
عينة البحث  وجود فروق لات داللة احصائية بني افراد  (  وهي دالة إحصائيا مما يتضح0...الداللة )

اكرب من املتوسط احلسايب  20.,افراد العينة التجريبية وكذا املتوسط احلسايب للعينة التجريبيةوهو لصاحل 
 .0.0للعينة الضابطة

 

 

 VEMS:1 الختبار د/ل الحسابي يوضح المتوسط  (5.)الشكل البياني رقم  
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 اإلختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة : عرض وتحليل نتائج4-3-

 DEP .VEMS . CVF:ل/دعرض ومناقشة إختبار  1-4-3-

 1يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة : (  .1جدول رقم )

الداللة 
ةاإلحصائي  

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

درجة   
 الحرية

ةالعين   المتوسط الحسابي    

تاإلختبارا قبلي    بعدي      

 
 
 غري دال
اإحصائي  
 
 

 
 

 
1.73 

0.42  
 

 
0.05 

 
 
 

18 

 
 
 
 
 

10 

إختبار  س ع
CVF ,.02 ,.0. 

إختبار  1.84 1.90 0.40
VEMS 

0.10 
 

إختبار  2.20 2.80
DEP 

 

أن يف اجملموعة الضابطة كانت املتوسطات احلسابية يف القياسات القبلية   أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
( بالنسبة ,.,و)  VEMS( بالنسبة إلختبار 0.22و ) CVF( بالنسبة إلختبار .0.,كالتايل :     )

( بالنسبة 02.,،بينما يف القياسات البعدية كانت املتوسطات احلسابية كالتايل : ) DEPإلختبار 
وكانت  DEP( بالنسبة إلختبار .2.,و ) VEMS( بالنسبة إلختبار .0.0و )  CVFإلختبار 

( يف إختبار .0..و) VEMS( يف إختبار .2..و ) CVF( يف إختبار ,2.."ت" احملسوبة )
DEP ( وهذا ما يدل على عدم وجود ,,.0وهي كلها أقل من قيمة "ت"اجلدولية اليت قدرت ب )

 ت القبلية والبعدية للعينة الضابطة )الغري ممارسة للسباحة ( .فروق لات داللة إحصائية بني القياسا
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 االستنتاجات: -3-0

 يف ضوء الدراسة اإلحصائية، و من خالل حتليل و مناقشة النتائج، توصلنا إىل ما يلي: 

  أظهرت النتائج أن مستوى أفراد العينة التجريبية يف االختبارات البعدية كان أعلى من االختبارات
 (.DEP,VEMS ,CVFالقبلية يف مجيع  االختبارات الفسيولوجية )

  أظهرت النتائج أن مستوى أفراد العينة التجريبية يف االختبارات البعدية كان أعلى من االختبارات
 البعدية للعينة الضابطة  يف مجيع القياسات الفسيولوجية املتعلقة باجلهاز التنفسي. 

  وق بني  أفراد العينة الضابطة على مستوى اإلختبارات القبلية أظهرت النتائج أنه ال توجد فر
 .  والبعدية يف مجيع القياسات الفسيولوجية
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 مناقشة الفرضيات: -3-0

 الفرضية األولى :  -3-0-1

 لقد افرتض الطالبان الباحثان أن هناك فروق لات داللة إحصائية بني العينة التجريبية)املمارسني( والعينة

 ( لصاحل أفراد العينة التجريبية .CVFالضابطة )غري املمارسني(على مستوى إختبار السعة احليوية )

وبعد املعاجلة اإلحصائية جملموعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة )ت( ستيودنت 

، فقد  بية والعينة الضابطةالعينة التجريبغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

أثبتت النتائج أن كل الفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج إختبار السعة احليوية القصوى،كانت هلا داللة 

إحصائية ولصاحل أفراد العينة التجريبية  ، إل أن كل قيم )ت( ستيودنت احملسوبة هي أكرب من )ت( 

 ( يوضح لنا لل  .0-2واجلدول رقم ) 0...( ومستوى الداللة 0.اجلدولية عند درجة حرية )

ويرجع هذا التحسن بالنسبة ألفراد العينة التجريبية إىل تطبيق الوحدات التعليمية يف السباحة ،وهذا ما 
توصلت اليه دراسة جباهلل محيد وشرقية حياة و طاهر مزدك أن هناك فروق لات داللة إحصائية بني 

توى االختبارات املهارية )كتم النفس،واالنزالق على االختبارات القبلية والبعدية على مس
البطن،السباحة احلرة(. وهذا يساعد على حتسن السعة احليوية القصوى أما العينة الضابطة فلم يلحظ 

 اي حتسن نظرا لعدم ممارستهم السباحة

لتجريبية وبالتايل يتأكد لنا صحة الفرضية القائلة: هناك فروق لات داللة إحصائية بني العينة ا 
( CVFعلى مستوى إختبار السعة احليوية القصوى ) )املمارسني( والعينة الضابطة )الغري ممارسني(

 لصاحل العينة التجريبية املمارسة لنشاط السباحة قد حتققت.
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 الفرضية الثانية :  -.-3-0

افرتض الطالبان الباحثان أن هناك فروق لات داللة إحصائية بني أفراد العينة التجريبية )املمارسني( والعينة 

الضابطة )الغري ممارسني(، على مستوى إختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األوىل ، ولصاحل أفراد 

 العينة التجريبية املمارسني للسباحة 

ئية جملموعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة )ت( ستيودنت وبعد املعاجلة اإلحصا

، فقد  العينة التجريبية والعينة الضابطةبغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

الثانية أثبتت النتائج أن كل الفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج إختبار حجم هواء الزفري األقصى يف 

األوىل ،كانت هلا داللة إحصائية ولصاحل أفراد العينة التجريبية  ، إل أن كل قيم )ت( ستيودنت احملسوبة 

( 00-,واجلدول رقم ) 0...( ومستوى الداللة 0.هي أكرب من قيم )ت( اجلدولية عند درجة حرية )

 يوضح لنا لل  .

ضا خوالد يف وجود تغريات يف معدل حجم هواء الزفري وتتفق دراستنا مع ما توصل إليه جبااهلل محيد و ر    

األقصى يف الثانية األولـى والسعة احليوية القصوى ويرجع هذا التحسن بالنسبة ألفراد العينة التجريبية 

راجع إىل  بالنسبة ألفرا العينة الضابطة (VEMSملمارستهم السباحة ، أما عدم التغري يف نسب إختبار )

 السباحة .العزوف عن ممارسة 

وبالتايل الفرضية الثانية القائلة: هناك فروق لات داللة إحصائية بني العينة التجريبية )املمارسني( والعينة 

( لصاحل VEMSعلى مستوى إختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية األوىل ) الضابطة )الغري ممارسني(

 ت .العينة التجريبية املمارسة لنشاط السباحة. قد حتقق

 

 



جاقشة النتائعرض وتحليل ومن                             الفصل الثالث                    

 

 109 

 الفرضية الثالثة: -3-0-3

افرتض الطالبان الباحثان أن هناك فروق لات داللة إحصائية بني أفراد العينة التجريبية )املمارسني(  

والعينة الضابطة )الغري ممارسني(، على مستوى إختبار لروة تدفق اهلواء ، ولصاحل أفراد العينة التجريبية 

 املمارسني للسباحة 

وبعد املعاجلة اإلحصائية جملموعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة )ت( ستيودنت 

، فقد  العينة التجريبية والعينة الضابطةبغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

دفق اهلواء ،كانت هلا داللة أثبتت النتائج أن كل الفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج إختبار لروة ت

إحصائية ولصاحل أفراد العينة التجريبية  ، إل أن كل قيم )ت( ستيودنت احملسوبة هي أكرب من قيم )ت( 

 ( يوضح لنا لل  ..0-2واجلدول رقم ) 0...( ومستوى الداللة 0.اجلدولية عند درجة حرية )

شرقية حياة وطاهر مزدك يف حتسن معدل لروة  وتتفق دراستنا مع ما توصل إليه جبااهلل محيد و دراسة   

 تدفق اهلواء من الرئتني.

نسب إختبار  حتسنويرجع هذا التحسن بالنسبة ألفراد العينة التجريبية ملمارستهم السباحة ، أما عدم  

(DEP) راجع إىل عدم ممارسة السباحة . بالنسبة ألفرا العينة الضابطة 

القائلة: هناك فروق لات داللة إحصائية بني العينة التجريبية )املمارسني( والعينة وبالتايل الفرضية الثالثة 

( لصاحل العينة التجريبية املمارسة DEP)الغري ممارسني( على مستوى إختبار لروة تدفق اهلواء ) الضابطة

 لنشاط السباحة. قد حتققت .
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 _الفرضية الرابعة :1_0_3

فروق لات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ألفراد  اكهن إفرتض الطالبان الباحثان أن
 .(DEP,CVF,VEMS)العينة الضابطة على مستوى املؤشرات التنفسية 

وبعد املعاجلة اإلحصائية جملموعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة )ت( ستيودنت 

 اإلختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطةبغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني 

رات الفسيولوجية ،ليست هلا ، فقد أثبتت النتائج أن كل الفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج اإلختبا

داللة إحصائية  ، إل أن كل قيم )ت( ستيودنت احملسوبة هي أصغر من قيم )ت( اجلدولية عند درجة 

 ( يوضح لنا لل  .,0واجلدول رقم ) 0...( ومستوى الداللة 02حرية )

أن ل مدة الدراسة ومن هنا نستنتج أن عامل السن أو البلوغ مل يؤثر على مرض الربو وهذا ما تبني لنا خال

 املؤشرات التنفسية لدى هذه العينة مل تتحسن .

وبالتايل الفرضية الرابعة القائلة :أن هناك فروق لات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية للعينة 
 .تحققت مل(. DEP,CVF,VEMSمؤشرات )الضابطة )املمارسني( على مستوى 
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 : االقتراحات -3-0

 ضوء نتائج البحث واالستنتاجات السابقة ميكن التوصية باآليت:يف 

 ضرورة االهتمام بفئة األطفال املصابني بالربو من خالل ممارسة نشاط السباحة. -

تطوير بعض املؤشرات التنفسية وحتسني احلالة  املاء من أجل يفالتنفس ضرورة االهتمام باستخدام متارين  -
 ملصابني بالربو.الصحية خاصة عند األطفال ا

 جتريب متارين السباحة على مراحل عمرية  خمتلفة ولكال اجلنسني. -

تكثيف الدراسات من هذا النوع ملعرفة مدى فاعلية السباحة كعالج ليستفيد منها مرضى الربو  -
 ولتشجيعهم على املمارسة والوصول هبم إىل التنافس.

جلمعيات يف خمتلف اجملاالت هبذه الفئة مع توفري رعاية ضرورة اهتمام املختصني واملربني والسلطات وا -
 خاصة.

 إجراء دراسات مقارنة بني مرضى الربو الذين ميارسون السباحة والذين ميارسون نشاط رياضي آخر. -
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 خالصة:

املعاجلة لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل عرض ومناقشة النتائج املستخلصة من الدراسة األساسية، وبعد       
اإلحصائية تبني أن أفراد العينة متجانسني يف مجيع اإلختبارات الفسيولوجية واملتمثلة يف اختبار لروة تدفق 

(، وكذل  اختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية CVF(، والسعة احليوية القصوى)DEPاهلواء)
لوجية للعينة الضابطة والعينة التجريبية (، أما على مستوى مقارنة نتائج االختبارات الفسيو VEMSاألوىل)

فقد تبني أن كل الفروق كانت معنوية لصاحل أفراد العينة التجريبية ، نظرا ملمارستهم للسباحة اليت كانت هلا 
 األثر اإلجيايب على مؤشرات اجلهاز التنفسي.



 خالصة:

عرض ومناقشة النتائج املستخلصة من الدراسة األساسية، وبعد املعاجلة إىل هذا الفصل  تطرقنا يفلقد       
اختبار ذروة تدفق مجيع اإلختبارات الفسيولوجية واملتمثلة يف اإلحصائية تبني أن أفراد العينة متجانسني يف 

اختبار حجم هواء الزفري األقصى يف الثانية ، وكذلك (CVF)، والسعة احليوية القصوى(DEP)اهلواء
فقد  الفسيولوجية للعينة الضابطة والعينة التجريبية، أما على مستوى مقارنة نتائج االختبارات (VEMS)األوىل

ملمارستهم للسباحة اليت كانت هلا األثر ، نظرا لصاحل أفراد العينة التجريبية  تبني أن كل الفروق كانت معنوية
 لى مؤشرات اجلهاز التنفسي اإلجيايب ع
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 :الباب الثاني خاتمة

إذا كانت الدراسة النظرية تكشف عن املفاهيم واألسس واالجتاهات والتعريفات فإن الدراسة  
التطبيقية تكشف عن صدق و فاعلية الوحدات التعليمية املقرتحة يف السباحة من عدمها، وقد تناولنا يف 

األساسية يف هذه الدراسة برنامـجا يتكون من وحدات تعليمية يف السباحة. هبدف تعلم بعض املهارات 
السباحة احلرة لتحسني بعض املؤشرات التنفسية وكذا احلالة الصحية لدى هذه الشرحية من األطفال 

أمهية ودور السباحة كنشاط بدين ملا  إبرازاملصابني بالربو، ولقد حاولنا جاهدين من خالل هذا البحث 
يف اجملتمع عن طريق ممارسة رياضة  حتمله من فوائد على هؤالء املرضى وكذلك سعينا إىل دمج هذه الفئة

السباحة، وحاولنا أيضا من خالل دراستنا هذه أن نصل إىل نتائج أكثر دقة من خالل الدراسة امليدانية 
اليت قادتنا إىل تصميم وحدات تعليمية، ومت التوصل بذلك إىل نتائج حققت فرضيات حبثنا، كما مت 

روج بنتائج موضوعية ودقيقة،ونأمل أن ال تكون نقطة هناية بل اإلحاطة هبذا املوضوع من شىت اجلوانب واخل
دفعة جديدة للدخول أكثر والتعمق يف هذا املوضوع املتشعب الذي يتطلب دراسات وحبوث عديدة 

 ومتنوعة.

ويف اخلتام نأمل أن تساهم هذه الدراسة يف استحداث برنامج تعليمي ووقائي يساهم يف حتسني حالة       
صابني مبرض الربو من خالل الكشف عن التطورات الفسيولوجية والـمهاريـة اليت حتدث نتيجة األطفال امل

 ممارسة نشاط السباحة .
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 تمهيد

السباحة من الرياضات اليت حتمل العديد من املزايا لألطفال فهي جمال حافل باملتعة ملا ينشأ تعترب        
للهو يف املاء، ومع تعلم السباحة ميكن التوسع يف ممارسة األلعاب يف عليه أغلبية األطفال من حب فطري 

 فيتسع جمال االستمتاع والرتفيه.املاء وإقامة املسابقات 

وتنفرد حلالة خاصة إن رياضة السباحة ميكن ممارستها من قبل كال اجلنسني وعلى خمتلف األعمار،       
 -القفز يف املاء -كرة املاء-السباحة  رياضية متعددة ) عن بقية الرياضات األخرى، وما تشمله من ألعاب

الكثرية اليت ترمي إىل تربية اجليل اجلديد تربية متزنة هي إال جزء من الرياضات األخرى  اإلنقاذ ( وما
سب اإلنسان تكاإلنسان ويف كافة مراحل عمره الراحة والسعادة والصحة و ومتعددة اجلوانب، إذ أهنا هتدي 

 ، وهلذا نرى اإلنسان املمارس للسباحة أقل عرضة لألمراض.األمراضمقاومة ضد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعريف السباحة: -1-1

" تعرف السباحة أهنا إحدى أنواع الرياضات املائية، واليت تستعمل الوسط املائي كوسيلة للتحرك خالله،    

دنيا ومهاريا وعقليا واجتماعيا وذلك عن طريق حركات الذراعني واجلذع، بغرض االرتقاء بكفاءة اإلنسان ب

 ونفسيا".

 "وتعترب رياضة السباحة بأهنا أساس ال غىن عنه ملمارسة الرياضات املائية املختلفة مثل: الغطس

ة أي من والشراع، واالنزالق، والتجديف والسباحة التوقيعية ، وبدون إتقاهنا يصعب على الشخص ممارس

 الرياضات املائية األخرى.

 كما تتميز السباحة بأهنا إحدى األنشطة الرياضية اليت ميكن ممارستها يف مراحل العمر املختلفة  

وليس من الضروري أن متارس بالقوة والعنف الذي يظهران أحيانا يف املنافسات، وإمنا ميكن للشخص أن 

النشاط أو وسيلة  يطوعها وفقا لقوته وقوة احتماله، فيجعل منها وسيلة للراحة واالسرتخاء، وجتديد

 (22، صفحة 8991)راتب، تعليم السباحة،  للرتويح".

 أهمية السباحة: -1-2

     يلخص "فيصل رشيد عباس" أمهية تعليم السباحة يف النقاط التالية:      

وتنشيط الدورة الدموية وزيادة سعة وبواسطتها يتم رفع درجة كفاءة القلب من خالل التمارين املائية -8
 القلب.

 فاصلاظ على رشاقة اجلسم وعدم تصلب متساعد التمارين املائية على زيادة مرونة املفاصل، واحلف -2
 اجلسم، ومعاجلة إصابات اجلسم من األمراض.

خاصة  اجلسم إىل أشعة الشمستعرض اجللدية يف حالة على التخلص من اإلصابة بالفطريات  تساعد -3
 يف فصل الصيف.



 

كمية أكرب من اهلواء تساعد على توسيع وتقوية عضالت الصدر وبالتايل تتوسع الرئتني الستيعاب   -4
 .لتنشيط عملية الشهيق والزفري

 البطن مع أعضائها الداخلية )الكبد والطحال( وتؤدي إىل تسهيل عملية اهلضم.تؤثر يف عضالت  -5

مستلزمات السباحة تعمل السباحة على تنمية الشجاعة واإلقدام، هلذا نرى بعض الدول هتيئ خمتلف  -6
 تعد من الرياضات احلربية.إلعداد أبنائها إعدادا جيدا يؤهلهم للدفاع عن وطنهم، كما أهنا 

 عند إنقاذ شخص من الغرق.هلا أمهية إنسانية  -7

ن خالل الغطس والعوم يف والعناء الداخلي، ملا فيها من متعة وذلك ماهلموم واملتاعب  على إزالة تعمل -1
 اهلواء الطلق. واستنشاقاملاء 

 طبيعي للجسم.يعد املاء مدلك  -9

 العضلي.تعمل السباحة على زيادة التوافق العصيب  -81

غلوبني يف الدم وجهاز الدوران، حيث يؤثر على زيادة اهليمو املاء يؤثر على اجلهاز العصيب الالإرادي  -88
)عياش، رياضة السباحة وألعاب املاء،  والتقليل من كميات الكريات البيضاء.وزيادة الكريات احلمراء 

 (27بغداد، صفحة 

 فوائد السباحة: -1-3

، باعتبارها رياضة الوحيدة تعترب السباحة رياضة تروحيية، و هوائية هلا أمهية كبرية على جسم اإلنسان       
 اليت يعمل فيها اجلسم بكل أجهزته.

 االحنناءكما أهنا تعترب عالج لبعض التشوهات اليت توجد يف اجلسم كالظهر احملدب و املقعر و       
اجلانيب و تعترب من الرياضات التعويضية و التأهيلية يف بعض األمراض و إعادة تأهيل جسم اإلنسان 

من ميارسها صفات محيدة حيث تغرس يف السباح مساعدة الغري  إكسابللسباحة فائدة تربوية عظيمة يف 
 و اجلد و التضحية و تنمي اخللق الرياضية يف ممارسيها.



 

احلركات و سرعة التعرف و حضور  استيعابالعقلية فغىن عن ممارستها تساعد على أما من الناحية        
 .البديهية و رفع املستوى الذكاء إىل درجة أعلى من الشخص العادي

و أيضا تظهر املهارات الفردية نتيجة التنافس كما أهنا تنمي يف ممارسيها املهارات االستعراضية جبانب 
 .(86،ص2114)حممد جملي القط،  املهارات التنافسية

 :الحرة المهارات األساسية للسباحة -1-4

السباحة نشاط بدين طبيعي ال يتطلب درجة عالية من الكفاءة كما أن متطلباهتا سهلة وواضحة كما       
يستطيع كل إنسان محلها وليس بالضرورة أن هناك عضالت قوية كي يتعلم السباحة، وليس بالضرورة أن 

قي الرياضات على بعض تكون أطرافه متكاملة حىت يستطيع أن يسبح وتعتمد رياضة السباحة مثلها مثل با
 .املهارات األساسية

 التأقلم مع الماء: -1-4-1

والد الثقة بالنفس، وإزالة عامل اخلوف الذي قد ينتج عن ساب األهتدف هذه املرحلة األوىل إىل إك      
أثناء املشي نتيجة  االلتزامقد ينشأ عن ذلك من عدم السيطرة على وما  ، دخول الطفل بوسط غري طبيعي

على صدر الطفل، وما يصاحب ذلك من ظروف   الضغط النسيب للماء لدفع املاء جلسم الطفل لعلى
أساليب تعليمية اليت جتعل  استخدامبناء ذلك فإن املعلم جيب أن حياول  العني تنفسية غري طبيعية. هذا إىل

الطفل جيتاز هذه املرحلة بسالم وهذا ميكن أن يتم من خالل استخدام األلعاب اجلماعية داخل وخارج 
)علي زكي، طارق ندى، إميان زكي،  املاء. مما جيعل الطفل يدخل إىل املاء دون الظواهر سابقة الذكر.

 .(79-75ت ، الصفحا8994

 التنفس: -1-4-2

النزول باألنف والفم حتت  فيجب أن يتعود الطفل أنه مبجرد التنفس الصحيح هو مفتاح السباحة      
والفم حىت ال يدخل إليه املاء وكذلك يتم أخذ الشهيق بقوة  األنفسطح املاء فإنه جيب إخراج اهلواء من 



 

اجلسم، فإنه من الضرورة أن يتعود  واتزانسية للحفاظ على وضع إذا ما كان الفم والعينني ضرورة أسا
 .(65)حممود حسني، علي البيك مصطفى، صفحة  األوالد على فتح العينني خالل وجوده يف املاء.

  الطفو: -1-4-3

هو عبارة عن وزن اجلسم بالنسبة ي وحتدد بواسطة الوزن النوعهو قدرة اجلسم على الطفو فوق املاء       
يتغري حسب الوضعية فوق املاء داخله أو خارجه النوعي للجسم كله والوزن املاء املزاح عند غطسه  حلجم 

للسباح، ومن هذا الوضع يستطيع الفرد ألن يبدأ يف حتركه خالل املاء من خالل وعلى اخلصائص الفردية 
 (65)حممود حسني، علي البيك مصطفى، صفحة  حركة الرجلني والذراعني.

  الغطس: -1-4-4

سات تعترب لسباحة األساسية فإن تعلم بعض الغطخالل مراحل التعلم األولية وقبل تعلم حركة ا      
ويتم ذلك من خالل مرحلة  .ومرحلة متقدمة من مراحل إزالة عامل اخلوف ، ضرورة تكوينية حباجة للماء

، عند ذلك فإن املتعلم ينتقل من مرحلة أعمق الغطس بالرجلني يف جزء ضحل نسبيا من محام السباحة 
كما أن دخول املاء والبقاء حتت سطحه لفرتة بعد الغطس يساعد املتعلم كثريا على   .من الثقة بالنفس

ا كان املتعلم خالل هذه املرحلة داخل املاء فإنه من وإذا م ،اإلحساس باجلسم و أجزائه املختلفة حتت املاء
وجيب أن تتدرج الغطسات مما أداء ذلك خاصة يف الدروس األوىل من التعليم، جدا  السهل على الطفل

الرأس بقاع احلمام حيث تبدأ غطسات الرأس من وضع اجللوس أو االنبطاح على  اصطدامحيقق دائما عدم 
 حافة حوض السباحة.

  التحرك في الماء: -1-4-5

الذراعني والرجلني سواءا كان ذلك بالتناوب  بذلهتتتم عملية التحرك يف املاء من خالل العمل الذي       
السليم حلركة الذراع أثناء السباحة ففي هذه يعلم املبتدئني التقدير بالتماثل وحتريك اجلسم أو معا إذ اإلملام 

واليدين يف  التقدم يف املهارات احلركية ويتعلم كيفية استخدام الذراعنياملرحلة يكون املتعلم قادرا على 
 .(54، صفحة 8991)عامل،   التغلب على مقاومة املاء.



 

     :االنزالق -1-4-6

اجلسم الشكل االنسيايب  اختاذاملاء وذلك من دفع احلائط مع  اخرتاقعلى ويعين إمكانية الطفل       
الذي يؤدي إىل تقليل مقاومة املاء والشعور بالقدرة على االنزالق داخله وهو من أهم العوامل اليت تؤدي 

 يلم الطفل بعد هذه املرحل أنه قادر على التحرك يف املاء. إىل الثقة يف القدرة على تعلم السباحة حيث
 (8995)علي بيك، عصام حليمي، عادل النموري، 

 ضربات الرجلين: -1-4-7

حركة الرجلني وتعتمد هذه  ارتكازومتبادل ويعترب مفصل الفخذ حمور تؤدى الضربات بشكل مستمر       
 حبركة اجلسماحلركة على العمل السليم وتشارك يف سباحة الزحف على البطن بقدر أقل من القدرة الدافعة 

، 8914)راتب،  أقوى من الذراعني وتنشأ هذه القوة من حركة الرجلني لألسفل.لما بأهنا إىل األمام ع
 (882صفحة 

 الوقوف بالماء: -1-4-8

بالوقوف تعلمها حيث تساعد املبتدئ والسباح إن مهارة الوقوف باملاء من املهارات املهمة اليت جيب       
وسط املياه العميقة عند احلاجة لذلك، وتكون بأن يقف املبتدئ وسط املياه حبيث ال تكون قدماه 

كة ويكون الرأس بالكامل خارج املياه وباقي اجلسم بالداخل مث يبدأ بتحريك الذراعني ع الرب مالمستان لقا 
، صفحة 2181)ذياب،  ة والتمرين.اخلرب والقدمني حبركات معينة تساعد على الوقوف باملاء ملدة تزيد مع 

24). 

 السباحة الحرة: تعليمارين تم -1-5

 خاصة بالرجلين -1-5-1

 الرفس بالرجلني مبساعدة اللوحة والرأس عاليا لتسهيل عملية التنفس. -8

 الرفس بالرجلني مبساعدة اللوحة والوجه داخل املاء. -2



 

 بالرجلني والذراعان ممتدة  لألمام والوجه باملاء.الرفس  -3

 جانبا والوجه باملاء.الرفس بالرجلني والذراعني  -4

 .لألمام واألخرى للجانب وبعد ستة ضربات بالرجلني يتم التبديل بني الذراعنيالرفس بالرجلني وذراع  -5

وبعد التأكد من أن  تطبيق النموذج.كل مترين أمام املبتدئني مث هنا يقوم يف البداية بشرح  املدرب  -6
 ينتقل املدرب إىل شرح حركة الرجلني، ويتدرج بالتدرب عليها.األغلبية قاموا بأداء احلركة الصحيحة 

 (53، صفحة 2181)ذياب، تعليم اليباحة والتعرف على الرياضات املائية، 

 بالذراعين: خاصة  -1-5-2

 واملبتدئون خارج الربكة ويقوم بتجزئة احلركة إىل عدة أقسام لتسهيل الشرح والتطبيق.يقف املدرب  -8

 ئني بإعادة تطبيقه،واملدرب يصحح األخطاء.يبدأ املدرب بعمل منوذج للحركة ويقوم املبتد -2

 املشي.. ومن مث املدرب واملبتدئني إىل احلوض، ويقوما بتطبيق احلركة من وضع الوقوفينزل  -3

 خرى، وال يشرتط السرعةاألميسك املبتدئ باللوح بذراع واحدة ومن وضع الطفو يبدأ بتحريك الذراع  -4
 )مثال كل ثالث ضربات يبدل الذراع(.باألداء املهم الرتكيز على إتقان احلركة 

 ذراع(.ذراع )ميكن أن حنرك  نستخدم بعدها طوافة الرجلني، أي نثبت القدمني ونبدأ بتحريك الذراعني -5
 (55، صفحة 2181)ذياب، تعليم السباحة والتعرف على الرياضات املائية، 

 مالحظة:

بعض أجزاء احلركة حىت يتعود ميكن أن تقوم يف البداية بتبسيط حركة الذراعني وذلك باختصار       
 فتكون احلركة )الدخول، ملس منطقة الفخذ، مث خروج الذراع(.على حتريك الذراعني، املبتدئ يف البداية 

 . أن الغالبية قد أتقنت املهارة ينتقل إىل ربط التنفس مع حركة الذراعنيوعندما حيس املدرب       

 



 

 خاصة بالتنفس: -1-5-3

 شرح حركة التنفس بالتفصيل خارج الربكة. -8

 احلوض.يطلب من املبتدئني بالقيام باحلركة خارج  -2

 مث املشي.يقف املبتدئني داخل احلوض ويقوموا بأداء احلركة من الوقوف  -3

وربطها بالتنفس )كل ثالثة ضربات يأخذ  ئ بتثبيت الرجلني والقيام بأداء حركة الذراعنييقوم املبتد -4
 نفس(.

  أخذ النفس كل ثالث ضربات من اجتاه. -5

د أتقنها املبتدئني يربط بني حركة الرجلني والذراعني وبعدما حيس املدرب أن أغلب احلركات ق      
   (55-54، الصفحات 2181)ذياب، تعليم اليباحة والتعرف على الرياضات املائية،  والتنفس.

   Crawl   التحليل الفني لطريقة السباحة الحرة: -1-6

 ل لألداء  مع مراعاة الفروق بني األفراد.تقدمي األسلوب العلمي املفص إىل يهدف التحليل الفين      

 وضع الجسم: -1-6-1

يأخذ اجلسم الوضع األفقي املائل قليال على البطن حبيث تكون األكتاف أعلى قليال من املقعدة       
الدقن بعيدة قليال عن املوجودة دائما حتت سطح املاء مباشرة، و يكون النظر لألمام و أسفل. و تكون 

 الصدر بدون توثر يف العضالت الرقبة و الرجلني ممتدتان و متقاربتان دون تصلب.

 

 

 

 
 

 ( يوضح تكنيك السباحة الحرة01الشكل رقم )



 

 ضربات الرجلين: -1-6-2

يل و يعترب مفصل الفخذ حمور ارتكاز حركة الرجلني، و تعتمد دتباتؤدي الضربات بشكل مستمر و       
حركة الرجلني على التوقيت السليم، و تشارك الرجلني يف السباحة احلرة بقدر أقل من القوة الدافئة احملركة 

)القط م.،  هذه القوة من حركة الرجلني ألسفل.للجسم إىل األمام علما بأهنا أقوى من الذراعني، و تشأ 
 (19، صفحة 2114

 

 

 

 حركات الذراعين: -1-6-3

تعتمد حركة الذراعني داخل املاء على دفع املاء للخلق، كما تعتمد حركة الذراعني داخل املاء على       
تدور حركة الذراع تقريبا و  %15دفع املاء للخلف، كما تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعني بنسبة 

 حول مفصل الكتف يف صورة دائرية، و تشمل الذراعني على مرحلتني:

 :المرحلة األساسية-1-6-3-1

يبدأ الذراع الدخول مساء بأصابع اليد أمام مستوى الكتف و للداخل قليال ألسفل، و يكون الدخول       
مفصل املرفق، و عند هذا االنثناء تكون على بعد مناسب دون مبالغة حبيث يكون هناك انثناء خفيف يف 

 (19، صفحة 2114)القط م.،  اليد األخرى على وشك االنتهاء من الشد.

 

 

 

 

 

( يوضح ضربات الرجلين في السباحة 02الشكل رقم )
 الحرة 



 

 املسك 

يؤدي بعد متام دخول الذراع املاء، مع وجود انثناء خفيف مبرفق الذراع و تتم عند نقطة أسفل 
 سطح املاء.

 

 

 :الشد و الدفع 

 تؤدي بعد ذلك الذراع الشد يف خط يقع حتت مركز ثقل جسم الفرد مباشرة و تعترب عملية الشد  
 و الدفع مها اجلزء األساسي النتقال اجلسم لألمام حيث تقوم الكف و الساعد بدفع املاء للخلف، 

الفعل و يف هذه املرحلة يكون هناك انثناء يف مرفق الذراع و تكون أفضل قوة للشد و ذلك وفق قانون رد 
 و تنتهي حركة الشد عندما يكون الكتف يف موضوع أعلى متاما من الكف °91عندما تكون زاوية املرفق 

تنتهي  متعامدين و عندها تبدأ حركة الدفع بزيادة ثين املرفق و ذلك بتوجيه الكف ألعلى اجتاه البطن، و
  حركة الدفع قرب مفصل الفخذ.

 

 

 

 التخلص: 

عندما يبدأ املرفق يف اخلروج من املاء أوال يليه الكف، و هو جزء يف املرحلة األساسية و يتم التأكد من 
 .(91، صفحة 2114)القط م.،  صحة التخلص عندما يلمس اإلهبام فخذ أو مايوه السباح.

 

 :المرحلة الرجوعية -1-6-3-2

 المسك ( يوضح وضعية األصابع أثناء03الشكل رقم ) 

 

 ( يوضح حركة الدفع04الشكل رقم )

 



 

تبدأ هذه املرحلة مبجرد انتهاء الدفع و التخلص مباشرة مث تتحول احلركة لألمام يف حركة شبه 
دائرية مبا ال يؤثر على وضع اجلسم و حركات الذراع األخرى. و تعتمد احلركة الكاملة للذراعني على 
التوقيت السليم بينهما حبيث تكون إحدى الذراعني يف حركة املسك بينما تكون الذراع األخرى تؤدي 

 .(98، صفحة 2114)القط م.،  تقريبا. °811حركة اخلروج أي تكون الزاوية بينهما 

 

 

 

 التنفس: -1-6-4

يتم إخراج الرأس من أحد األجناب عند دخول اليد املقابلة للماء حبيث تظهر إحدى العينني و  
 الفم فوق سطح املاء مباشرة، و يؤخذ الشهيق من الفم مع تكريره ملنع دخول املاء مع اهلواء 

  داخل املاء.مث يعود الوجه بذلك مباشرة و بنفس األسلوب إىل املاء ليقوم الفرد بإخراج الزفري 

 

 

 

 التوافق: -1-6-5

تعددت اآلراء حول عدد ضربات الرجلني املقابلة لدورة الذراع فهناك طريقة الست ضربات  
الرأسية مع حركات الذراع التبادلية مبا بالرجلني لكل دورة ذراع، و ما يعنينا هنا التوافق بني ضربات الرجلني 

 ال يعوق أخدمها األخرى، و مبا يتناسب مع سرعة حركة اجلسم يف املاء.

 

 

 ( يوضح حركة التخلص و الرجوع05الشكل رقم )

 

 ( يوضح وضعية الرأس أثناء عملية أخذ الشهيق06الشكل رقم )
 التنفس



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

تعد السباحة إحدى األنشطة املائية املتعددة اليت يستخدم فيها  الفرد  جسمه للتحرك خالل الوسط       
املائي الذي يعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا خيتلف كليا عن الوسط الذي اعتاد التحرك فيه، و لقد 

فتعلم السباحة ، رضى الربومؤشرات اجلهاز التنفسي لدى م على  تأثريهاتناولنا يف هذا الفصل السباحة و 



 

يتطلب متارين رياضية وفقا حلاالهتم الوظيفية حبث تكون كل هذه األنشطة ذات طابع  هذه الفئةعند 
 عالجي تأهيلي هتدف إىل حتسني عملية التنفس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      



 ( يوضح اإلختبارات الفسيولوجية للتجربة اإلستطالعية لعينة البحث31جدول رقم )

 

  

 
DEP 

 )ل/د(
 

 
VEMS 
 ل/د

 
CVF 
 ل/د

 
 االسم واللقب

 

 
 الرقم

 
 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي

 01 عابد حممد األمني 3,69 3311 33,3 33,1 33,1 3311

 02 لكحل مجال 31, ,3, 331, 2,22 2,20 2,24

 03 بليل ياسني 2,71 8.2, ,31, 311, 2,22 2,25



 يوضح نتائج االختبارات الفسيولوجية للعينة التجريبية (41رقم )  جدول

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DEP 
 )ل/د(

 

 
VEMS 
 ل/د

 
CVF 
 ل/د

 
 االسم واللقب

 

 
 الرقم

 
بعد
 ي

قبل
 ي

بعد
 ي

بعد قبلي
 ي

 قبلي

231 23,
1 

 01 بلعربي أحمد نسيم , 31, 331 31,

 02 ولد عابد مجدوب 32, ,13 331 ,3, 31, ,23

 03 ريغي الجياللي 331 , 331 ,33 , 31,

 04 إلحول محمد 32, 1 ,3, 1 131 2

 05 قورين مصطفى 32, 31, 31, 31, 231 .23

 06 هنوني محمد ضياء الدين 31, ,13 31, 31, ,13 1

 07 طوبال منير .3, 1 33, .3, 31, 132

 08 بن دواجي سيد أحمد 3,1, 4, 2 331 ,,2 132 4,1

 09 تواتي ماهر ,3, 2,1 .33 2, 2 1, 1 1

 10 جالل بن زاوش .33 31, 331 , 31, 131



                      الضابطة عينةللالفسيولوجية اإلختبارات  نتائج  يوضح( 31رقم )جدول 

 
DEP 

 )ل/د(
 

 
VEMS 
 ل/د

 
CVF 
 ل/د

 
 االسم واللقب

 
بعد قبلي بعدي

 ي
بعد قبلي

 ي
 قبلي

 بلكياللي محمد 3,94 2,11 1,71 1,85 2,30 30, 2
 قرباجي ياسر 2,35 2,51 2,06 2,20 2,40 60, 2
 نوالي الحاج جلول 2,76 2,76 2,41 2,41 3,30 3,10
عبد القادر لطروش 2,35 2,51 2,06 2,20 2,20 1,90  

 زحاف قادة 1,94 1,94 1,71 1,75 2 2
 مرجان منير 1,74 1,90 1,51 1,68 1,90 2,20
 بوراس رياض 2,56 2,55 2,23 2,20 1,80 1,90
 حاجي إبراهيم 2,15 2,22 1,88 1,90 2,20 2,10
 خراس محمد حليم 1,53 1,53 1,36 1,36 2 1,90
محمد بلبشير 1,74 1,79 1,51 1,51 1,90 1,80  



 



 



 



 

The research summary 

 

Comparison study of some breathing indicators (DEP, VEMS, CVF) for 

the asthmatic children who are practicing swimming and who are not (09*12 

year) 

This study aims to know the swimming impact on some respiratory system 

indicators on asthmatic children. 

 

           In order to start this research, we must have a sample to apply this study 

which involve 20 asthmatic boy, their ages between 09-12 year. Whereas the 

sample rate, we could not precise it because there is no statistic of the research 

society. 

          The researchers relies on the personal interviews with specialists and 

doctors and professors, also the physiological exams in gathering information, 

and we deduce the swimming has a positive impact on developing the 

physiological abilities for asthmatic children, as a result of having differences 

with statistic proves between the experimental sample and accurate sample on 

all physiological exams levels, for the sake of experimental sample. Finally, we 

suppose the necessity of taking care of this sectionthrough another studies and 

get deep inside on it. 

 

The key words: 

Swimming, breathing indicators, practisers, non-practisers, asthmatic. 

  



Résumé : 

L’étude de comparaison de quelques indicateurs respiratoires  (DEP, 

VEMS, CVF) pour les enfants asmatiques qui exercent la natation qui n’ont pas 

l’âge de 09 et 12 ans.  

 Cette étude vise à savoir l’impact de la natation au niveau du système 

respiratoire sur les enfants asmatiques. 

Afin de commencer cette recherche, on devrait avoir un échantillon pour 

appliquer cette étude qui inclue 20 enfants asmatiques, leurs âges et de 9 et 12 

ans. Ou l’échantillon prend un taux, on ne peut pas préciser parce que il ya pas 

de statistiques de recherche sociale. 

La recherche se base sur les interviews personels avec des spécialistes et 

des docteurs ainsi que des professeurs, les examens physiologique dans le 

rassemblement de l’information, on déduis que la natation a un impact positive 

sur les facultés physiologique pour les enfants asmatiques, comme un résultat 

d’avoir des preuves statistiques différentes entre l’échantillon expérimentale et 

l’échantillon exacte sur tout les niveaux d’examens physiologique, pour le bien 

de l’échantillon expérimentale, finalement, on suppose sa nécessité de prendre 

soin de cette section d’après d’autres études et d’aller en profondeur de son 

intérieur. 

Les mots cl és : 

Natation ,indicateurs ,respiratoires ,pratiquent , non pratiquent ,asmatiques 

  



 ملخص البحث:

( لدى األطفال املصابني بالربو املمارسني والغري DEP ,VEMS ,CVFدراسة مقارنة لبعض املؤشرات التنفسية)
 سنة ( 21*  90( ممارسني للسباحة 

 األطفالمعرفة مدى تأثري السباحة على بعض مؤشرات اجلهاز التنفسي لدى هتدف الدراسة إىل      
 املصابني مبرض الربو

 ،بالربو طفل مصاب 19وللقيام هبذا البحث كان البد من وجود عينة جنري عليها هذه الدراسة واليت مشلت 
لبحث.أما نسبة العينة فلم نتمكن من حتديدها لتعذر إحصاء جمتمع ا .سنة 21 -90ترتاوح أعمارهم ما بني   

تبارات خواألساتذة واألطباء، وكذا االاعتمد الطالبان الباحثان على املقابالت الشخصية مع املختصني و 
لألطفال ت الفسيولوجية أثر اجيايب على حتسني القدرا أن للسباحة الفسيولوجية يف مجع املعلومات،وقد توصلنا 

مجيع يبية على مستوى العينة الضابطة والعينة التجر بني  إحصائيةوذلك بوجود فروق ذات داللة  ،رىى بالربو امل
هبذه الشرحية من خالل  ويف األخري نقرتح ىرورة االهتمام لصاحل العينة التجريبية ،، لوجية الفسيو االختبارات 

.إجراء دراسات أخرى والتعمق فيها أكثر  

   الربو. الغري ممارسني ،،املمارسني  ، السباحة ، املؤشرات التنفسية لكلمات المفتاحية:ا
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