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قائمة األشكال
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مقدمة:
إف التطور الحاصؿ والسريع في مختمؼ مياديف الحياة عامة واأللعاب الرياضية خاصة في
أغمب دوؿ العالـ سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية وخاصة التكنولوجية ألزـ العامميف في
مجاؿ التربية البدنية والرياضية بما فييـ المدربيف أف يأخذوا وينيضوا بو عمى قد وساؽ بحيث نجد
أف كؿ ىذا التطور لـ يأتي اعتباطيا ،بؿ جاء مف خبلؿ ترجمة البحوث والدراسات العممية إلى
واقع عممي في خدمة المجتمع الرياضي وتعد رياضة السباحة أخرى رياضات ىذا المجتمع ،فيي
مميزة وممتعة لكثير مف شعوب العالـ لما تكسبو لمفرد مف فوائد بدنية ونفسية واجتماعية ،كما تعد
ثاني األلعاب األولمبية بعد رياضة ألعاب القوى.
ولقد شيدت رياضة السباحة في السنوات األخيرة المنصرمة تقدما عمميا واضحا في مجاؿ
تعميـ السباحة بشكؿ عاـ وتدريبيا بشكؿ خاص ،لذا بدأت الكثير مف الدوؿ منذ فترة ليست بقصيرة
في تسابؽ مع الزمف لتطوير ىذه الرياضة وصوال إلى أفضؿ اإلنجازات العالمية مف خبلؿ
الدراسات وال بحوث العممية التي احتوى في مضامينيا االرتقاء برياضة السباحة والتي مف خبلليا
ساىمت في فيـ مميزات نمو األطفاؿ وكيفية األخذ بيد ىؤالء بغية التمكف مف تحقيؽ األىداؼ
التربوية المنشودة.
لذا فمف الضروري تعميـ وتمقيف ىذه الرياضة التي ال تخفى فوائدىا عمى أي كاف ،وحتى إف
خفيت فالعمـ ال يمكف أف يكوف نكرة وبالتالي السباحة رياضة عظيمة البد أف تعطى حقيا وتعطي
ألىميا.
رياضة السباحة كباقي الرياضات األخرى إذ يدخؿ في مجاؿ تدريبيا ثبلث ركائز أساسية
متمثمة في:
 عمـ التدريب الرياضي. عمـ الطب الرياضي. عمـ النفس الرياضي.ويس يـ الباحث في ىذه الدراسة بركيزة مف ركائز التدريب أال وىي عمـ التدريب الرياضي و
بالتحديد بيداغوجية التدريب.
ومف أجؿ كؿ ىذا وذلؾ البد لمدرب السباحة أف يتميز بصفات ومزايا تخوؿ لو أداء ميامو
وواجباتو عمى أكمؿ وجو ،وأىـ ىذه الصفات نجد بيداغوجية التدريب ،وبما أنو ال يوجد
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التعريؼ ال مطمؽ لمبيداغوجية وال توجد بيداغوجية واحدة في األداء العممي يؤخذ بيا وبالتالي يمكف
لممدرب مف إيجاد طريقة بيداغوجية مناسبة والتي تتماشى مع مؤىبلت األطفاؿ لديو ،فستمكنو مف
تحقيؽ أدوار مثالية في عبلقاتو مع األطفاؿ وليذا كاف موضوع بحثنا ىو عبلقة بيداغوجية
التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئيف ،حيث جاءت ىذه الدراسة بعد اإللماـ ببعض المفاىيـ
األساسية والمصطمحات ،واختبار ،...ومقياس سمـ القيادة في الرياضة لشيبلدوري.
قد قسمت الدراسة إلى مدخؿ عاـ وبابيف وستة فصوؿ كاآلتي:
في المدخؿ العاـ نتط رؽ إلى اإلشكالية المطروحة ،المفاىيـ والمصطمحات والفرضيات ،أسباب
إختيار الموضوع ،أىمية الدراسة ،اليدؼ منيا ،والدراسات السابقة.
مقدمة
الباب األوؿ :ويشمؿ الخمفية المعرفية النظرية ،وتحتوي عمى أربعة فصوؿ.
 الفصؿ األوؿ :السباحة. الفصؿ الثاني :البيداغوجية. الفصؿ الثالث :مدرب السباحة ومبادئ التدريب الرياضي. الفصؿ الرابع :تعميـ الميارات والطرؽ األساسية في السباحة.الباب الثاني :ويشمؿ الخمفية المعرفية التطبيقية ويتضمف فصميف ىما:
 الفصؿ األوؿ :المنيجية والطرؽ البحث. الفصؿ الثاني :عرض وتحميؿ ومناقشضة النتائج.وفي األخير نتطرؽ إلى:
إستنتاج عاـ
خاتمة
االقتراحات والفرضيات المستقبمية.
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اإلشكالية:
لقد إزداد اإلىتماـ في السنوات األخيرة بحؿ المشكبلت في إطار سيكولوجية التفكير
واإلبتكار ،وتتجمى طريقة حؿ المشكبلت بتحديد المشكمة كإحدى أىـ الطرائؽ لتنمية التفكير في أف
الباحث في شروط المواقؼ اإلشكالية يكشؼ عناصر جديدة وينمي أساليب مألوفة ويختبر
فرضيات وتوقعات مف صنعو ىو.
فمف خبلؿ موضوع بحثنا ىذا تعتبر البيداغوجة التربوية مف أىـ مقومات التدريب الرياضي
وتحتؿ مكانة ىامة باعتبارىا تستحوذ عمى أكبر مميزات النجاح والتفوؽ الرياضي وتبسط مبادئيا
في كؿ مجاالت الحياة عامة والمجاؿ الرياضي بصفة خاصة.
وعميو حاولنا جاىديف أف نناقش المعالـ والمحددات الرئيسية التي تربط البيداغوجية التربوية
بالمدرب والمتدرب في حد ذاتو ،وتحديد طبيعة ىذه العبلقة ومختمؼ اتجاىاتيا ومدى تأثير كؿ
عنصر عمى اآلخر والشوائب التي تتعرض ليا ىذه األخيرة في مسار الحقؿ الرياضي وباألخص
في مجاؿ السباحة بما تتضمنو مف مبادئ وأسس التي تعد خط ار ليا.
وتعميـ السباحة ليس بالسيولة والبساطة والسذاجة التي ينظر إلييا الكثيروف وبما فييـ
المدربيف ،فالمدرب قبؿ أف يكوف مدرب يجب أف يكوف معمـ ،مربي ،أخصائي نفساني ،أخصائي
إجتماعي ،منشط ،مسير ،صديؽ.
وقد نسعى مف خبلؿ ىذا بحث وفي الواقع التطبيقي أف تكوف عينة البحث شاممة أي
نحاوؿ جاىديف أف نستقطب مختمؼ المدربيف مف خبلؿ المستوى التأىيمي( أصحاب الشيادات
وعديمي الشيادات ) ،ذوي الخبرة العممية ،والمستوى المعرفي باختبلؼ شخصيتيـ مف أجؿ إعطاء
أكبر مصداقية ممكنة لمبحث ،ونظ ار ألىمية كؿ الخصائص السالفة الذكر وانعكاسيا عمى المنيج
التعميمي المتبع ،ومف ىنا كانت ىذه الدراسة ،كما قمنا بتسميط الضوء عمى مدرب السباحة بشكؿ
أساسي باعتباره الركيزة األساسية التي ينبثؽ منيا ينبوع الجيؿ الصاعد ،وكذا المحور الرئيسي
واألىـ الذي يدور حولو صمب الموضوع ومف ىذا المنطمؽ نطرح التساؤالت التالية:
ىؿ ىناؾ بيداغوجية تربوية يستند إلييا المدربيف في تدريب السباحة لدى المبتدئيف؟.
ىؿ ىناؾ فروؽ في المنيج التعميمي بيف مدربي المستوي العالي والمستوى األدنى لمسباحة؟.
ماىي الخصائص البيداغوجية التي يجب أف يتمتع بيا مدرب السباحة لتقديـ تدريب جيد؟.
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ىؿ توجد عبلقة بيف المستوى التأىيمي والكفاءة والمنيج التعميمي المستخدـ في تحقيؽ التدريب
الجيد؟.

فرضيات البحث:

تعرؼ الفرضية عمى أنيا "ذلؾ الحؿ المسبؽ إلشكالية البحث" ،1وىناؾ مف يرى أف

فروض البحث ىي "تنبؤ لعبلقة قائمة بيف متغيريف"...2الخ ،كما أف الفرضية ىي أيضا "نقطة

التحوؿ مف البناء النظري إلى التصميـ التجريبي لئلجابة عمى اإلشكالية القائمة"...3الخ ،ولمفروض
العممية عدة أغ ارض منيا تتوقع استنتاجات محتممة تفرض عمى الباحث إطا ار فكريا معينا ،يساعده
عمى رسـ الخطوات التالية لمبحث ،كما يعينو عمى اختيار وسائمو اإلحصائية التي يستخدميا في
التحميؿ وتفسير بياناتو ،وباإلضافة إلى أف الفروض تساعد الباحث في وضع ىيكؿ عاـ لتقديـ

نتائج بحثو بطريقة تعيف القارئ عمى فيميا...4الخ ،وبناءا عمى التساؤالت الواردة في اإلشكالية
واألىداؼ التي يمكف دراستيا وضعت الفرضيات التالية:
الفرضية العامة :إف التجربة البيداغوجية لدى مدرب السباحة ذات أىمية بالغة في تدريب
السباحيف المبتدئيف.
الفرضيات الجزئية:
 -1يتأثر المنيج التعميمي المتبع مف طرؼ مدربي السباحة بالبيداغوجية المتبعة.
أ-المتغير المستقل :تقدير البيداغوجية التربوية لدى مدربي السباحة.
ب -المتغير التابع :المنيج التعميمي المتبع مف طرؼ مدربي السباحة.

 -0إف اختبلؼ الكفاءة ،المستوى التأىيمي والشخصية مف مدرب آلخر يؤثر عمى األداء
البيداغوجي أثناء تعميـ السباحة لممبتدئيف.

أ -المتغير المستقل :تحديد مدى كفاءة وقدرة والمستوى التأىيمي لممدربيف.

ب -المتغير التابع :مدى تأثير السمات السابقة عمى المنيج التعميمي.

1

- Maurice Angers, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 2éme Editio, inc, Québec, 1996, p102.
Andrée Lamoureux, recherche et méthologie en science humaines, Editio Etudes vivantes, Québec, 1995, p124.

2

 -3إخبلص محمد عبد الحفيض ،مصطفى حسيف باىي ،طرؽ البحث لبعممي والتحميؿ اإلختصاصي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية ،القاىرة،
مركز الكتاب لمنشر ،1978،ص.56
 -4محمد زياف عمر ،البحث العممي منيجو وتقنياتو ،ط ،24الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،1983ص.83
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أسباب اختيار الموضوع:
يشيد العالـ عدة تغيرات وتحوالت مف أىـ ىذه التحوالت ،ما ارتبط مف تداعيات في
مجاالت كثيرة لسكاف ىذا الكوكب ،ما عرؼ بالنظاـ اإلقتصادي الحر ،وىذا يتطمب منا تطوير
األبحاث والتحديث لمعمميات اإلنتاجية والخدماتية في القطاعات المختمفة ودورىا مف خبلؿ برنامج
التنمية البشرية عمى أساس ما تفرضو مطالب العولمة ،بمواجية تحديات النظاـ الدولي الجديد مف
أجؿ كفاءة عالية في اإلنتاجية والثراء الفكري ،ما ينفع الناس مف المختصيف مف جميع الذيف
تشغميـ ىموـ بناء البشر ،ومف بيف تحديات العولمة التنمية البشرية فالثروة البشرية ىي عماد
التنمية وغايتيا المقصودة ىنا االىتماـ بالبحوث العممية اليادفة والنافعة ،لذى كاف مف أسباب
اختيارنا لمموضوع (عبلقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئيف) ىي أحد المقومات
التدريب الرياضي وىي البيداغوجية التربوية والتي تحتؿ مكانة باعتبارىا تستحوذ عمى اكبر مميزات
النجاح والتفوؽ الرياضي وتبسط مبادئيا في كؿ مجاالت الحياة عامة والمجاؿ الرياضي بصفة
خاصة حاوؿ الباحث فييا جاىدا أف يتطرؽ ويناقش المعالـ والمحددات الرئيسية التي تربط
البيداغوجية التربوية بالمدرب والتدريب في حد ذاتو وتحديد طبيعة ىذه العبلقة ومختمؼ اإلتجاىات
ومدى تأثير كؿ عنصر عمى اآلخر وىذا باألخص في مجاؿ السباحة بما تتضمنو مف مبادئ
وأسس التي تعد خط ار ليا.

الهدف من الدراسة:

الهدف الرئيسي :يكمف اليدؼ الرئيسي لمبحث في معرفة أىمية البيداغوجية التربوية في تعميـ

السباحة لممبتدئيف ،وكذا الصورة التي تنعكس بيا عمى الطفؿ المبتدئ.
األهداف الثانوية:
 معرفة الفروؽ الموجودة في المنيج التعميمي عند مدربي السباحة. معرفة المقومات والعوامؿ التي تؤثر عمى بيداغوجية مدربي السباحة. معرفة مدى فعالية ىذه األبعاد مف خبلؿ العبلقة مدرب-متدرب وكيفية انعكاسيا عمىالمبتدئيف.
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أهمية الدراسة:
مف خبلؿ المبلحظا ت الرياضية اليامة أف العقد األخير مف القرف العشريف إف مستوى
النتائج الرياضية قد ارتفع بمقدار يزيد عف معدالت التقدـ في العقود السابقة ،فقد حطـ األبطاؿ
عمى المستوى العالمي واالولمبي الكثير مف األرقاـ القياسية في األنشطة الفردية بصفة عامة
والسباحة بصفة خاصة وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى اإلمكانيات العممية التي تـ تطويرىا
في مجاؿ إعداد الرياضييف  ،ولـ يتحقؽ ىذا التقدـ نتيجة الخبرة فقط بؿ أضحى نتيجة االستفادة
مف البحوث العممية التي أجريت لدراسة طبيعة البيداغوجية والتي يدخؿ فييا عامؿ الشخصية
الرياضية وأنسب الطرؽ إلعداد الرياضي ،فالبيداغوجية بمفيوميا الواسع مف أىـ العوامؿ المساعدة
في نجاح عممية التعميـ الطفؿ ،فالتعميـ في حد ذاتو ال يعتمد فقط عمى قدرات معرفية أو كـ مف
المعمومات يقوـ بإعطائيا شخص آخر ،بؿ أكثر عمى الطريقة التي يعتمدىا إليصاؿ ىذا الكـ
المعرفي ،وخير م ثاؿ عمى ذلؾ نجد أشخاص يتمتعوف بقدرات معرفية ضخمة ال يستطيعوف
إيصاؿ عشر ىذه القدرات.

تحديد المصطمحات:

البيداغوجية :مف الناحية اإليمولوجية ظيرت ىذه الكممة سنة  ،1945وىي مركبة مف
كممتيف" "PAISأو " "PAIDOSوتعني التمميذ و" " AGEINتعني السيرة فيقصد بيذه الكممة
إذا سيرة التمميذ.
أما مف الناحية االصطبلحية فقد اختمفت الدراسات واألبحاث في تحديد مفيوميا وفيمايمي
نماذج عف بعض التعاريؼ المتداولة وتعريؼ البيداغوجية يقوؿ قابود"البيداغوجية ىي عمـ وتقنية
ومذىب ،تكنولوجية التدريس وثقافة في آف واحد".
ويقوؿ أرينو :البيدا غوجية عبارة عف النشاط الذي يقوـ بو بعض الممثميف المعترؼ بيـ مف طرؼ
المجتمع قصد مساعدة األفراد عمى التكيؼ.
ويقوؿ ديبلند شير  :البيداغوجية مجموعة مف النظريات والقواعد التي تساعد المدربيف والمربيف
وتوجيييـ في مياميـ اليومية وال تيتـ بالمواضع واألىداؼ المراد تحقيقيا فقط ،بؿ وكذلؾ باألفراد
والجماعات المشاركة في العممية التربوية.
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يعرؼ دور كايـ :البيداغوجية بأنيا " نظرية تطبيقية" ،أما كما دسوقس"-1992ص "144فيقوؿ أف
البيداغوجية ىي عمـ التربية ،أىدافو ،مناىجو ،نتائجو ،دراسة األىداؼ و العمميات التربوية.
أما دي لندشير "-1976ص "121فيعطي تعرؼ شامبل لمبيداغوجية فيقوؿ "ىيجسـ
النظريات والقواعد التي ستوجو المعمميف والمدربيف في أفعاليـ اليومية فيي متعددة االختصاصات
تحتوي ليس فقط عمى األىداؼ واألغراض المرجو تحقيقيا لكف بالمقابؿ األشخاص أو الجماعات
اإلنسانية المتدخمة كأسباب والوسائؿ الموضوعية مف أجؿ متابعة ىذه األىداؼ.
وبنفس الفكرة "آغد وف ج" "-1971ص "0يعطي لمبيداغوجية التعريؼ اآلتي:فعؿ مطبؽ
سب مفيوـ معيف مف طرؼ ممثميف مرخصيف ليذا المجتمع مف أجؿ التأقمـ الممكف لؤلفراد فيي
تشمؿ عمى كؿ األفراد واألشياء التي تقوـ بالفعؿ.
ف رغـ تعدد المدارس و النظريات التربوية فإف العمماء الميتميف بالبيداغوجية يعتبرونيا
الطريقة التطبيقية لمتربية أف أنيا مجموعة مف الوسائؿ التي توظفيا مف اجؿ بموغ وتحقيؽ
اليدؼ التربوي ولعؿ ىذا ما جعؿ مف ىذا الميداف مجاال خصبا لمبحث والدراسة اىتـ بو الباحثوف
وال مربوف إليجاد أنجح الوسائؿ والطرؽ والمناىج لتي بواسطتيا يتـ إعداد الفرد في ميداف معرفي
معيف.
التدريب الرياضي:
التدريب الرياضي كمصطمح بينت أراء العمماء تعريؼ مشترؾ لو ،حيث كاف لكؿ منيـ
مفيومو الخاص والذي يتحدد وفقا التجاىاتو فمسفتو ومجاؿ التخصص.
 مف وجية النظر الفيزيولوجية يعرؼ التدريب" ىو مجموعة التمرينات أو المجيودات البدينةالموجية والتي تؤدي إلى إحداث تكيؼ أو تغيير وظيفي في أجيزة وأعضاء الجسـ الداخمية
لتحقيؽ مستوى عاؿ مف اإلنجاز الرياضي.
يضيؼ "ىولماف" )1947( Holmanإلى ذلؾ حدوث تغيير مورفولوجي ،حيث يرى أف
التدريب الرياضي يشير إلى المثيرات الحركية(تمرينات) والتي تحدث تكيؼ بيولوجي في األعضاء
الداخمية وكذلؾ تكيؼ مورفولوجي.
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ومف وجية نظر عمـ النفس و التربية فإف التدريب الرياضي يبنى عمى أسس عممية تعتمد في
جوىرىا عمى مبادئ وقوانيف العموـ الطبيعية واإلنسانية (عمـ النفس ،التربية...الخ) ،وىنا ترتبط
بتربية الفرد ككؿ لكي تحقؽ الدور البيولوجي في عممية التدريب بيدؼ تعديؿ سموؾ أو حالة الفرد
في القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف.
ومف وجية نظر عمـ النفس والتربية بأنو"عممية تربوية والخططية والنفسية والمعرفية لتحقيؽ
مستوى عالي مف اإلنجاز في النشاط الرياضي الممارس.
 الناشئون :ىـ الصغار مف الجنسيف ،البنيف والبنات الذيف يتراوح أعمارىـ ما بيف( )13-5سنة،
وتندرج ىذه السنوات تحت كؿ مف مراحؿ الطفولة المتوسطة(12-8سنوات تقريبا) ،ومرحمة الطفولة
المتأخرة)  10-11سنة تقريبا) ،مرحمة المراىقة األولى بداية 17سنة.
 التعميم :حسب التعريؼ المقدـ في منجد لروس (-1995ص )82التعميـ يعني المعرفة أو
التطبيؽ ( الممارسة) ،أما بالنسبة لكاجي يعرؼ التعميـ كعممية تغيير لسموؾ الفرد.
 التربية :فقد عرفيا مياالي بأنيا ":مؤسسة إجتماعية (منظومة تربوية) إنتاج(إنتاج تربوي) أو
عممية(تربية عممية).
وفي نفس السياؽ"دوركايـ" سنة( )1911يعرؼ التربية بأنيا" الحركة التي يطبقيا األفراد الراشديف
عمى األطفاؿ لصالح الحياة اإلجتماعية موضوعيا التأثير عمى الطفؿ مف النواحي البدنية والعقمية
واألخبلقية.
 المدرب :وىو األداة العممية التدري بية بفعؿ المعارؼ والخبرات والمعمومات الرياضية كما أنو
شخصية تربوية تتولى قيادة عممية التربية والتعميـ ويؤثر مباشرة في التطوير الشامؿ والمتزف
لشخصية الرياضي.
 التدريب :ىو العممية التدريبية وما تحتوي مف وحدات تدريبية ومحاضرات نظرية واختبارات
مبارايات تجريبية وفترات راحة وأف العممية التدريبية ىي عممية تربوية ذات مستوى رفيع.
 الرياضة :تعتبر الرياضة أحد الروابط الحيوية في المجتمع حيث تسعى مف خبلؿ نشاطاتيا
العديدة سواء كانت رياضة نخبوية أو مدرسية أو رياضة اليواة إلى نمو الفرد نموا متزنا متكامبل
مف جميع النواحي الخمقية ،البدنية ،اإلنفعالية ،النفسية واإلجتماعية.
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الدراسات السابقة:
وىي مصدر اىتماـ لكؿ باحث ميما كاف تخصصو فكؿ بحث ىو عبارة عف تكممة
لبحوث أخرى وتمييد لبحوث قادمة ،لذلؾ يجب القياـ أوال بتصفح أىـ ما جاء في الكتب ومختمؼ
المصادر واالطبلع عمى الدراسات السابقة يكتسي أىمية كبيرة ،فيي تفيد في نواحي النقص
والفجوات وتفيد كميا في أنيا تزود الباحث بأفكار ونظريات وفروض وتفسيرات معينة تفيد الباحث
في تحديد أبعاد المشكمة التي يبحث عنيا ،يؤكد تركي رابح ( )1984فيما يتعمؽ بأىمية الدراسات
السابقة يقوؿ "مف الضروري ربط المصادر األساسية مف دراسات ونظريات سابقة حتى تتمكف مف
تصنيؼ وتحميؿ معطيات البحث والربط بينيا وبيف الموضوع الوارد البحث فيو" ،5وانطبلقا مف ىذا
المبدأ يتضح أنو مف المنطقي إستعراض أىـ الدراسات السابقة والمشابية ذات العبلقة بموضوع
البحث وذلؾ مف أجؿ التحديد السميـ لئلشكالية وكذا صياغة الفرضيات المناسبة ليذه الدراسة ،في
إطار حدود البحث واإلمكانيات المتوفرة لـ أوفؽ في الحصوؿ عمى دراسات سابقة تعالج الموضوع
بنفس المتغيرات والتي اعتمدىا الباحث ولكف تمكنت مف بعض الدراسات المشابية ،والتي تدرس
الموضوع مف أحد متغيراتو.
يتضح جميا في معظـ البحوث والدراسات التي تناولت ىذا الموضوع أف ىناؾ عبلقة
إيجابية بيف التجربة البيداغوجية لممربي وأدائو البيداغوجي ،واف ندرة الدراسات التي تناولت ىذا
الموضوع في ببلدنا ،مع تمؾ التي أجريت في المجاالت األخرى المتعمقة بالتربية البدنية
والرياضية ،لـ تعرؼ سوى دراستيف قاما بيا "أيت لونيس مراد"( ،)0222و"بوشنافة " ( ،)1996أيف
أثبتت ىذه األخيرة وجود عبلقة إيجابية بيف الواقع الرياضي المعاش واألداء البيداغوجي.
إف التجربة المعاشة بصفة عامة تشكؿ أحد العوامؿ األساسية والضرورية في حياة الفرد،
حيث تساعد في تكييؼ سموكو مع الحياة اليومية ،فحسب "لوانشي" ( ،1987ص)014
الظروؼ والتجارب المعاشة ليا تأثير إيجابي عمى تصرفات الفرد.
أما في ميداف التعميـ التجربة المعاشة ( الميدانية) ليا أيضا إنعكاسات إيجابية عمى األداء
البيداغوجي لممدرس والتمميذ" ،ستيووارت"" ،)1977( ،بييروا" ،)1980( ،سوالوس وكوؿ"
(.)1988
حسب ارربني (إ) ( ،1980ص" ،)03انتقاؿ التجارب وكذلؾ المواقؼ واآلليات المكتسبة خبلؿ
العمية التعميمية ،يخص الجوانب المرتبطة باألداء البيداعغوجي لممدرس.
 -5تركي رابح ،مناىج البحث في عموـ التربية وعمـ النفس ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1984 ،ص.103
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وبدوره "بارلوبا ( )1971أكد عمى أف انتقاؿ التعمـ ال يخص فقط الجانب البيوميكانيكي ،بؿ يشمؿ
أيضا الجوانب االنفعالية (العاطفية) لمفرد ،السموؾ ،وكذلؾ المواقؼ واآلليات المرتبطة بالتصرؼ
الحركي.
إذف يمكف إعتبار الواقع المعاش كأحد المتغيرات التي تؤثر بصفة عامة إيجابيا عمى
المسار التعميمي ،وعمى األداء البيداغجي لممربي بصؼ خاص .وفي ىذا الموضوع" ،درنيؼ
(ح.ـ)" ( ،1993ص )33قاؿ "أف التدخؿ البيداغوجي الفعاؿ ،ىو ذلؾ التدخؿ الذي يستعمؿ
ويستثمر فيو المربي كامؿ تركيبات شخصيتو وذلؾ مف خبلؿ إستعانتو بمختمؼ التجارب والمعارؼ
التي اكتسبيا في ميداف العموـ الرياضية والبيداغوجيا ،وكذلؾ بإمكانيو الحركية".
إنطبلقا مف بعض اآلراء المشار إلييا أعبله ،يتضح لنا بأف إنتقاؿ التجارب البيداغوجية ال
يخص فقط جانبا معينا ،بؿ يشمؿ أيضا كؿ السموكات المرتبط باألداء البيداغوجي لممربي .كذلؾ
"كموس وكوؿ" ( )1988الحظا أف درجة رد الفعؿ المدرس اتجاه األداء البيداغوجي لمتبلميذ تكوف
كبيرة لدى المدرسوف ذوي التجربة في ميداف التعميـ مقارنة مع زمبلئيـ الجدد في الميداف مف
جيتيا "اومسترانؽ وىوفماف" ( 1988سجبل وجود اختبلؼ واضح بيف المدرسوف الجدد وزمبلئيـ
ذوي التجربة البيداغوجية الطويمة مف حيث قدراتيـ عمى اكتشاؼ أخطاء في االداء عند التبلميذ.
أما "فريدماف" ( )1978فقد سجؿ أيضا فرقا بيف المدرسوف المرسموف وزمبلئيـ المتربصوف
مف حيث كمية ونوعية المعمومات المقدمة لمتبلميذ أثناء عممية التدريس.
ولعؿ الفائدة التي حصمنا عمييا مف خبلؿ تناولنا ليذه الدراسات ال تقتصر فقط عمى مجرد
االطبلع عمييا وعمي المشاكؿ التي تناولتيا والنتائج المتوصؿ إلييا بؿ أنيا زودتنا بأفكار وأراء
وتفسيرات تساعدنا وتفيدنا في تفسير نتائج المشكمة التي نحف بصدد دراستيا.
لقد زودتنا مثؿ ىذه الدراسات بأفكار مكنتنا مف وضع التصميـ الحالي ليذه الدراسة وربما إقتراح
بحوث أخرى الحقة.

الباب األول:
19

تمهيد الفصل األول:
تعتبر الرياضة بشكؿ عاـ والسباحة بشكؿ خاص نموذجا مصغ ار لما ىو متوقع أف يحدث
في المجتمع مستقب بل ،ومما الشؾ فيو أف السباحة تعتبر قاعدة ىامة وضرورية بالنسبة لممارسييا
وتسمح ليـ بالنمو السوي في وسط المجتمع.
والسباحة ليست وليدة الظيور بؿ واكبت عصور وأمـ ومجتمعات ،وليذا سنحاوؿ في ىذا
الفصؿ سرد التطور التاريخي لمسباحة مف اإلنساف البدائي إلى غاية المجتمعات الحديثة بالشكؿ
المتعارؼ عميو حاليا.
ومع تطور المجتمع مف جميع نواحيو سواء اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو الثقافية أو حتى
التكنولوجية تطورت السباحة وسايرت الركب الحضاري إلى أف أصبحت إلى ما ىي عميو اآلف
بأشكاليا المختمفة وأنواعيا المتداولة ،وكذا تداخؿ كؿ مف العموـ التربوية النفسية وعمـ الميكانيكا
والحركة باألداء المياري لمسباحة ومجمؿ القوانيف التي ليا تأثير كبير في تحسيف وتطوير األقسية
في السباحة.
تعد
السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يستخدـ فييا الفرد جسمو لمتحرؾ خبلؿ الوسط
المائي ،وسط يعتبر غريبا نوعا ما ،تكمف الغرابة في الوضع الذي يتخذه الجسـ في الماء ومجمؿ
التأثيرات التي يتأثر بيا مثؿ ضغط الماء عمى جسـ السباح ،التأثيرات النفسية في ىذا الوسط
الغريب وتعرضو لكثير مف اإلنفعاالت ،وعميو فإف رياضة السباحة تنفرد عف قرائنيا بإمكانية
ممارستيا لجميع األعمار ولكبل الجنسيف بدوف تحديد ،فالسباحة رياضة جميمة لئلناث ،مريحة
لكبار السف ،وليس بالضرورة أف تمارس بالقوة والسرعة التي تظير في المنافسات وانما يمكف
تكيفيا وفقا لقابميات الفرد.
وتعد السباحة جزءا أساسيا مف الممارسات الرياضية المائية التي تشمؿ عمى الغطس وكرة
الماء ،السباحة اإليقاعية ،التجديؼ...الخ.

6

وقد حظيت السباحة منذ فترة طويمة بإىتماـ المجتمع ،وتأتي ضمف النشاطات التي القت
الدعـ الكبير في الدوؿ المطمة عمى البحار ،باعتبارىا سبلحا في يد مف يجيدىا فيي فف أساسي ال
نظير لو بيف سائر الفنوف الرياضية ،وتعتبر مف الرياضات الميمة الشمولية التي ال يتأثر تعمميا
بمراحؿ النمو الزمني والبدني والعضمي ولعؿ الكثير يعتقد أنيا حكر عمى الذيف يتقنوف
6
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فنيا فيتييبوف مف اإلقداـ عمييا لفقداف الثقة بالنفس أو وإلفتقادىـ الشجاعة الكافية ،لذا فمف
الضروري عمى اإلنساف أف يتعمـ حركات السباحة حتى يجعؿ الماء مكانا طبيعيا يستمتع بفوائده
الصحية والترفييية والحفاظ عمى صيانة وحياة اآلخريف فيما لو إحتاج األمر إلى ذلؾ.

7

وقد تطور األداء الرياضي لمسباحة منذ القدـ إلى يومنا ىذا حتى أصبح عمى مستوى يؤىؿ
المتسابؽ تحقيؽ أفضؿ المستويات وذلؾ بدراسة أفضؿ وأنسب أوضاع الجسـ بما يساير قوانيف
ميكانيكية الحركة التي توضح المقدرة الحركية لئلنساف في أفضؿ صورىا ،لذا بدأت القواعد
المنظمة لرياضة السباحة في التطور لتؤدي دو ار بار از لئلرتقاء إلى أفضؿ المستويات الرقمية
واستغبلؿ أقصى اإلمكانيات لدى السباحيف لممارسة رياضة السباحة.

8

وعميو فتعرؼ السباحة بكونيا نوع مف أنواع الرياضات المائية والتي تستخدـ الوسط المائي
كوسيمة لمتح رؾ خبللو ،وذلؾ عف طريؽ حركات الذراعيف والرجميف والجذع بغرض اإلرتقاء بكفاءة
اإلنساف بدنيا ومياريا وعقميا واجتماعيا ونفسيا.

 -1-1نبذة تاريخية عن السباحة:

7
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لـ تكف السباحة بالشكؿ المتعارؼ عميو اليوـ ،بؿ شيدت تطورات عدة وتغيرات جمة إال أف
وصمت إلى ما ىي عميو وسنحاوؿ سرد ىذه التغيرات بالشكؿ التالي:

 -1-1-1السباحة في العالم القديم:

إف رياضة السباحة مف الفعاليات التي تنفرد بإمكانية ممارستيا لجميع األعمار ولكبل

الجنسيف وبدوف تحديد .فالجنيف يسبح في رحـ أمو والشيخ يمكف أف يقضي وقتا ممتعا وينشط
جسمو بالسباحة .كذلؾ الحاؿ بالنسبة لئلناث فالسباحة رياضة جميمة وىي رياضة لمجميع فيي
مفيدة في السمـ والحرب بصفتيا وسيمة لمترويح والمتعة وقت السمـ وسبلح وقت الحرب والخطر،
وليس مف الضروري لمسباحة أف تمارس بالقوة والسرعة التي تظير في المنافسات وانما يمكف
تكيفيا وفقا لقابميات الفرد.
إف اإللماـ بما تقدـ عف السباحة مف آراء واستنتاجات محاولة منا في االنتفاع بالخبرات
السابقة ألقصى حد ممكف دفعنا لمعودة إلى الماضي ،وحيث أننا ال نممؾ مف الحقائؽ التاريخية
عف العصور األولى لمخميقة ما يدلنا عمى نشأة السباحة لكي نتوصؿ مف خبلليا إلى كيؼ ومتى
وأيف تعمـ اإلنساف السباحة؟ لذا لجأنا إلى اإلستنتاج المنطقي لضرورة تعمـ اإلنساف لمسباحة لكونيا
وسيمة مف الوسائؿ األساسية لحياتو في ذلؾ العصر ،فقد كانت حياة اإلنساف تتسـ بطابع الصراع
الدائـ والقتاؿ المستمر ،صراع مع الطبيعة وكائناتيا لغرض المحافظة عمى حياتو وألجؿ تأميف
حاجاتو في الحياة والتي تتطمب منو قوة بدنية وممارسة أنواع مف األنشطة لتساعده في ذلؾ.
لقد يسرت السباحة لئلنساف األوؿ التقرب مف سواحؿ البحار واستثمار ثرواتو وانقاذ حياتو
إذا أجبرتو الحياة الصعبة إلى الصراع مع الكائنات المحيطة بو أو لمتصدي لمكوارث الطبيعية أو
اليروب منيا كالفيضانات والزالزؿ والحرائؽ ،كما أنو لجأ إلى الماء لمصيد بطرقو البدائية التي
تتطمب منو الدخوؿ إلى الماء أو الغوص فيو أحيانا.

9

ونظرة إلى ما كانت عميو السباحة في األزمنة التاريخية ترينا مدى إىتماـ الحضارات واألمـ القديمة
بيا إلى حد إلزاـ بعض ىذه األمـ مواطنييا بضرورة تعمميا واف تباينت األىداؼ مف
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وراء ذلؾ ،ومف أمـ ىذه الحضارات وأكثرىا عراقة حضارة وادي الرافديف ووادي النيؿ المتاف حرصتا
عمى ترؾ آثار تدؿ عمى أصالتيا وما يممكانو مف عموـ ثقافية ورياضية.

10

وبالرغـ مف غياب المصادر عف ماضي الحياة الرياضية في حضارة وادي الرافديف واف
كتبت عنيا فيي مؤلفات كتبيا منافسو الحضارة العربية وحسادىا إال أنيا أشادت بأمجاد العرب
مضط ار بحكـ األحداث والوقائع ،فمف األحرى بنا نحف العرب جميعا أف نعي مسؤوليتنا نحو
انجازات أسبلفنا وعطاءاتيـ اإلنسانية.
لقد بدأت الحضارة في وادي الرافديف زراعية حاليا حاؿ معظـ الحضارات األولى ،ولكنيا
اختمفت في مظاىرىا ومستحدثاتيا فكانوا يميموف إلى الحرب والفتوحات ،وكاف اإلعداد الحربي ىو
اليدؼ مف التربية والتعميـ ألبناء الشعب مما ساعد عمى اإلىتماـ بالتربية البدنية ،فإعداد المحارب
يحتاج إلى تدريب جسماني ،لذا يمكننا القوؿ باف التدريب الحربي ىوالبرنامج الوحيد الذي كاف
رياضيا في ىذه الببلد القديمة بالنسبة ألبناء الفقراء ،وكاف بعض الجنود يمارسوف السباحة مف
أجؿ قيمتيا العممية ال مف أجؿ الترويح والميو وقد كاف لآلشورييف الدور الكبير في ممارسة
السباحة حيث أدخموىا ضمف برامجيـ البدنية إلعداد المحاربيف وعدوا تعمميا ضروريا لكنيـ لـ
ييتموا بإقامة المنافسات فييا.
ودليؿ قولنا ىو تمؾ النقوش األثرية التي يرجع تاريخيا إلى ما بيف 882و 652قبؿ الميبلد.
فيناؾ وثيقتاف مصورتاف مف عيد اآلشورييف توضحاف مجموعة مف الجنود في أثناء سباحتيـ،
وكاف بعضيـ مزودا بجمود الحيوانات المنفوخة باليواء "القربة" الذي يدؿ عمى معرفتيـ لموسائؿ
المستعممة آنذاؾ ،فإف مف المعتقد أنيـ كانوا يسبحوف بطريقتيف ىما السباحة الحرة وسباحة الصدر
كؿ حسب تعممو.

11

كما إشتير اآلشورييف بالحما مات وكانت عندىـ أكثر إنتظاما مف الحمامات الرومانية ،فقد
وجدت في آثارىـ حمامات فخمة بناىا العرب في العصور القديمة .وىي مختمفة اإلتساع ومغطاة
جدرانيا بالموزائيؾ الثميف وفييا طريقة تسمح بتعديؿ المياه.
ويمكننا القوؿ أنو مف الطبيعي أف تكوف الشعوب التي عاشت في األرض المحصورة بيف نيريف
عظيميف كدجمة والفرات ،قد مارست السباحة ألغراض متباينة منيا العسكرية واالقتصادية ولحماية
النفس مف فيضانات ىذيف النيرييف...الخ.
10
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ونحف إذا استقينا معموماتنا في الوقت الحاضر مف النقوش والصور التي وجدت ،فتربة العراؽ التي
كانت وال تزاؿ خص بة إلخراج ىذه الكنوز تجعمنا نأمؿ في المستقبؿ أف تصيب أكثر مف الحضارة
القديمة الغنية ،أما عف حضارة وادي النيؿ فقد زاوؿ المصريوف القدماء السباحة في القرى الواقعة
عمى نير النيؿ كما ساعد موقعيا الجغرافي وطبيعة مناخيا عمى ممارسة المصرييف لرياضة
السباحة وسيمة لمتربية واإلعداد ،وقد دلت النقوش القديمة التي يرجع تاريخيا إلى  4آالؼ سنة قبؿ
الميبلد عمى أنيا أقدـ ما يشير إلى اىتماـ المصرييف بالسباحة ،وقد كانت حركات الرجميف عندىـ
تشبو حركة الرجميف في السباحة الحرة الحالية وىناؾ آثار أخرى موجودة عمى جدراف معابد بني
حسف وأبي سنبؿ إضافة إلى تمثاؿ مف الخشب يمثؿ فتاة في وضع طفو وفي يدىا جمد حيواف
منفوخ باليواء "القربة" ليساعدىا عمى الطفو يرجع تاريخو إلى" 3222ؽ.ـ".

12

لقد بمغ اىتماـ كثير مف البمداف إلى إقامة حمامات لمسباحة داخؿ اإلقطاعيات التي كانوا
يمتمكونيا ،ذلؾ في العيد الذي كانت تتمتع بأوج عظمتيا وقوتيا ففي حوالي " 0922ؽ.ـ" كاف
ألحد المموؾ الفراعنة حوض سباحة عظيـ مقسـ إلى قسميف أحدىما لمرجاؿ  ،واآلخر لمنساء مما
يشير إلى أف المرأة كانت تمارس السباحة أيضا ،وىناؾ في مصر عثر عمى حجر في قبو "سينو"
يرجع تاريخو إلى نياية األسرة السادسة "0422ؽ.ـ" نقش عميو إسـ أحد الخدـ "نيبو" ومعنى نيب
بالييروغميفية سباحة ،وقد تكررت ىذه التسمية عدة مرات في مصر القديمة والوسطى ثـ اختفت،
واىتـ النببلء والمموؾ بتعميـ السباحة ألوالدىـ حيث كاف يشرؼ عمى ذلؾ التعميـ مدرسوف
متخصصوف ،ويذكر أف السباحة كانت تحتؿ ركنا أساسيا في البرامج التعميمية والحربية إذ أنيا
استخدمت في الحروب ،فقد وجدت في آثار "رمسيس الثاني" في معركة قادش صور لجنود وىـ
يعبروف أحد األنيار بطريقة تشبو إلى حد ما يعرؼ اآلف السباحة األولية عمى الظير والسباحة
عمى الجنب والسباحة الحرة ،كما تدؿ نقوش ىذه المعركة عمى الطريقة البدائية األولى لئلنقاذ،
فكاف قسـ منيا يوضح أف بعض الجنود قبضوا عمى مفصؿ قدـ ممكيـ وحمموه
مقموبا ورأسو لؤلسفؿ رغبة في اإلسراع في إرجاعو إلى وعيو ،وقسـ آخر مف الجنود واقفوف عمى
الشاطئ يمدوف أيدييـ لمساعدة البعض اآلخر وىذا يعني أنيـ عرفوا عمميات اإلنقاذ أيضا.
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وعند اإلغريؽ احتمت السباحة مكانة بارزة إلعداد المحاربيف وخوض غمار البحار سباحا ،وىناؾ
دالئؿ وأساطير كثيرة تروي لنا كثي ار مف القصص اليونانية التي ترد فييا حوادث البطولة في
السباحة كأسطورة "ىيرو -أندر" حيث كاف لي – أندر يقطع عرض مضيؽ الدردنيؿ البالغ ميبل
ونصفا لمذىاب إلى ىيرو .وكاف اليونانيوف يمارسوف الرياضة عمى شكؿ طقوس دينية في
الحمامات حيث كانت تقاـ المعابد قرب شواطئ البحيرات والينابيع.

13

وكانت لئلغريؽ أبنية خاصة لممارسة األلعاب الرياضية تعرؼ بالجمنيزيوـ كانوا يفضموف
بنائيا خارج المدينة بالقرب مف األنيار تحيطيا غابة صغيرة مف األشجار تمارس فييا الرياضة
بإشراؼ مسئوليف مف الدولة ،وكذلؾ كاف الحاؿ اسبرطة وأثينا وال شؾ أنيـ قد عرفوا السباحة في
ىذه األبنية "جمنيزيوـ" وذلؾ في القرف الخامس قبؿ الميبلد تقريبا إذ وجدت رسوـ عمى قدر
محفوظة بمتحؼ الموفر تمثؿ جماعة مف النسوة في حماـ السباحة إحداىف تسبح واألخرى تستعد
لمقفز في الماء.
وتعطينا النقوش التي اكتشفت عمى األواني فكرة عف الطقوس التي كانت مستخدمة لدى
اإلغريؽ والتي تشبو السباحة الحرة والظير ،فقد ذكر أفبلطوف شيئا عف شخص يسبح عمى ظيره،
أما ا لسباحة عمى الصدر والجانب فكاف استخداميا بدرجة أقؿ ولكنيـ عرفوا الطفو والوقوؼ في
الماء كما عرفوا السباحة السريعة واحتمت جانبا ميما مف جوانب نشاط المنافسات التي كاف
ينظميا اإلغريؽ والتي عرفت باسـ " ،"Ge cian. Hermin Gamesفقد كتب ىوميروس في
اإللياذة أف اوليوس كاف سباحا ماى ار واف المنافسات في السباحة بدأت في العصر اليوميري في
اليوناف.
وفي اسبرطة كانت المرأة تتمقى برنامجا رياضيا تضعو الحكومة يتفؽ مع البرنامج الذي
يتمقاه الرجؿ وكانت تتضمف ممارسة السباحة إحدى ىذه النشاطات.
ولمسباحة شيرة واسعة في نيضة روما وىناؾ سجبلت عديدة تثبت أف الروماف كانوا يحبوف
السباحة واعتبروىا جزءا ميما مف اإلعداد العسكري حيث نظر الروماف إلى الحرب عمى أنيا
أسمى حرفة ،فاحتمت فعاليات الجيش جانبا ميما مف برنامج التربية إلعداد الشباب.

13
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فروما مف أوائؿ الميتميف بإقامة الحمامات العامة والمغاطس في قصور السادة لؤلغراض
الترويحية والعبلجية ،أما عند ظيور الديف المسيحي وسيطرة الكنيسة والديف عمى أوربا فقد أىممت
السباحة كما أىممت سائر أنواع الرياضة واعتبرت الحمامات الرومانية مف أماكف الكفر التي
حرمتيا المسيحية إلى حد كبير وصؿ إلى حد تحريـ السباحة لذا اعتبرت ىذه الفترة مرحمة مظممة
بالنسبة لمتربية البدنية عامة مما أدى إلى تدىور الصحة وانتشار األوبئة واألمراض.

14

أما عرب الحجاز فبل يوجد ما يؤيد كونيـ قد مارسوا السباحة ربما لعدـ وجود األنيار
والبحار القريبة منيـ بعكس عرب الجنوب والشرؽ ،فقد عرفوا السباحة والغطس واشتغموا بالمبلحة
والتجارة وصيد المؤلؤ لقرب مدنيـ مف السواحؿ الخميجية.
لقد أكدت القبائؿ العربية قبؿ اإلسبلـ عمى تربية أبنائيا تربية بدنية عسكرية بسبب ظروؼ
التنافس والتناحر بينيـ ،لذلؾ كاف اىتماميـ مرك از عمى ركوب الخيؿ والقتاؿ والسباحة لخمؽ
مقاتميف أشداء.
وفي القرف السابع ميبلدي وعند ظيور اإلسبلـ ازدادت العناية بالتربية البدنية بما فييا السباحة
لحاجة المسمميف إلييا في أثناء الحروب ونشر الدعوة اإلسبلمية وحث اإلسبلـ عمى مزاولتيا
وتعمميا وقد جاء في األحاديث الشريفة لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " :عمموا أبناءكـ السباحة
والرماية"" ،حؽ الولد عمى والده أف يعممو السباحة والرماية والقراءة"( ،كؿ شئ ليس مف ذكر اهلل
فيو ليو أو سيو إال أربعة خصاؿ" :مشي الرجؿ بيف القرصيف وتأديبو فرسو ،ومبلعبتو أىمو
وتعميمو السباحة" ،ولقد قيؿ :إف العرب في الجزيرة العربية مارسوا السباحة في المياه المتجمعة مف
السيوؿ واألمطار وأف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يتعمـ السباحة في بئر صغير لعدـ توفر
غيرىا في الجزيرة.
واستمر المسمموف األوائؿ عمى سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمـ الذي كاف يمارس أنواع
النشاط الرياضي ومف ضمنيا السباحة ،فكانوا يستخدموف البحر دائما في غزواتيـ الكثرة ،وقد
بعثت الرياضة البدنية في أقطارعديدة بعد فتحيا مف قبؿ المسمميف الذيف أدخموا معيـ تقاليد
الفروسية والقنص وكذلؾ السباحة.
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أما في العصور البلحقة فمـ يقؿ اىتماـ العرب المسمميف بالسباحة التي كانت تمارس لغرض
الترويح ،وقد احتوت بعض قصور الخمفاء العباسييف عمى برؾ تدؿ عمى البيرجة وتقدـ فييا
عروض السباحة.
وقد بني الخميفة المستكفي حوضا لمسباحة في سامراء ،تعمـ فيو كثير مف الشباب السباحة ،وكانت
تقاـ في ذلؾ الوقت سباقات لمسباحة في نير دجمة يحضرىا الخميفة العباسي وتخصص جوائز
لمفائزيف تشجيعا ليـ.

15

 -2-1-1تاريخ السباحة في العالم الحديث:
بعد القرف السادس عشر ميبلدي بداية التاريخ الحديث لمسباحة إذ ظير أوؿ كتاب يعتف
بالسباحة عاـ  1538عنوانو "محادثة في السباحة" أعده "نيكوالس وينماف" ،وفيو يبيف كيؼ يتعمـ
الفرد السباحة عف طريؽ محادثة بيف معمـ وتمميذ وقد اتخذ المعمـ الضفدعة مثاال ألداء حركات
السباحة مما يشير إلى انتشار سباحة الصدر واىتماميـ بيا دوف غيرىا فقد ذكر أنيا تمارس
كناحية مف النواحي الدينية إذ يتخذ الجسـ شكؿ الصميب في مرحمة مف مراحؿ سباحة الصدر.
ثـ ظير كتاب آخر بعنواف "فف السباحة" لمفرنسي "تيفينو" تكمـ فيو بطريقة تشبو إلى حد
كبير طريقة سباحة الصدر.
وفي عاـ  1796تأسس أوؿ نادي لمسباحة في العالـ في السويد واستخدمت الطرؽ الفردية
لتعميـ السباحة فيو فكاف كؿ فرد يمارس تدريباتو عمى حدة إلى أف إخترع األلماف بعض األجيزة
عاـ  1798تساعد المدرب عمى تدريب السباحيف إذ أف الطريقة الفردية مجيدة جدا ومحدودة
الفائدة.
وازداد إنتشار السباحة في القرف التاسع عشر والقرف العشريف بشكؿ خاص وظيرت مؤلفات
كثيرة ،ثـ بدأت حركات سباحة الصدر بالتغير والتطور عندما استعمؿ بعض السباحيف حركات
الذراعيف المتتابعة تحت سطح الماء والرجميف بطريقة سباحة الصدر عاـ  1842أقيـ أوؿ سباؽ
عاـ  1844في حوض طولو  132قدما اشترؾ فييا بعض ىنود أمريكا الشمالية وبرز منيـ
السباح "فبلينج جؿ" الذي كاف يسبح بطريقة تخمط بيف السباحة الحرة والصدر،
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وذكر بعض النقاد باف الينود كانوا يسبحوف بطريقة خشنة ،أما االنجميز الذيف كانوا ينافسونيـ فقد
كانوا يسبحوف بطريقتيـ الخاصة التي تطورت بعد ذلؾ إلى السباحة الحرة .وفي عاـ  1855كانت
الخطوة األولى لظيور الحركة الرجوعية لمذراعييف خارج الماء حيث تغير وضع الجسـ إلى
السباحة الجانبية وظيور ضربات ذراع واحدة خارج الماء.
وفي عاـ  1869بدأت السباحة الحقيقية في إنجمت ار إذ تأسس "إتحاد السباحة لبريطانيا"
اشترؾ فيو  022نادي وأقاـ في نفس العاـ أوؿ مسابقة لمسافة ميؿ في نير التايمز بطريقة
السباحة الصدر والجانب.
وكاف لعبور الكابتف "ماثيوديب" المانش عاـ  1875أثر في تطور السباحة ودفعيا لؤلماـ
حيث أثبتت أف اإلنساف اكتممت لو وسيمة الحياة عمى سطح الماء مدة طويمة إذ قطع المسافة بػ
 01ساعة و  45دقيقة سباحة صدر .أما أوؿ سباؽ أقيـ في حوض سباحة ولمسافة مائة ياردة
فكاف عاـ  1887في إنجمترا.
وعرفت أمريكا السباحة الحرة وسباقاتيا عاـ  1883وتأسس اإلتحاد األمريكي لمسباحة عاـ
 ،1888أما أوؿ نادي لمسباحة فقد تأسس قبمو بمدة.
وقد دخمت السباحة برامج الدورات األولمبية الحديثة  1896وبثبلث مسافات "-522-122
 "1022وبطريقة السباحة الحرة بذراعيف طاحونة وبدوف حركة رجميف.
وفي عاـ  1924أقيمت الدورة االولمبية الثالثة وقد أدخمت فييا ألوؿ مرة سباحة الصدر
بجانب السباحة الحرة  442ياردة ما يعادؿ " ،"320.33وكانت تؤدي والذقف خارج الماء والذراعاف
فوؽ سطح الماء بدائرة كبيرة لمخمؼ ثـ تضـ أسفؿ الصدر والرجبلف تدفع لمخارج في اتساع كبير
ثـ تضـ ،وفي حركتيا الرجوعية كانا يضماف عمى البطف بدرجة كبيرة وبذلؾ تحدث تموجات كبيرة
في الجسـ نتيجة اتساع حركة الرجميف والذراعيف.
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وفي عاـ  1928تأسس اإلتحاد الدولي لمسباحة " "F.I.N.Aفي لندف وبدا تنظيـ المسابقات
الدولية واألولمبية بعد أف وضع قوانيف دولية لمسباحة والغطس وكرة الماء ووفؽ القانوف الجديد
أصبحت مسافة سباؽ سباحة الصدر 022متر بدال مف 442ياردة ابتداءا مف دورة لندف األولمبية
في العاـ نفسو.
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وتطورت طرؽ تدريب السباحة مع تطور جوانبيا األخرى .فقد استخدـ "جورج كورساف" مدرب
جمعية الشباف المسيحية األمريكية لمسباحة طريقة مستحدثة في التدريب الجماعي بطريقة السباحة
الحرة ،ثـ أضاؼ إلى تدريبو طريقة سباحة الظير ،وأخي ار وضع تدريبا عمى سباحة الجانب ولكنو
لـ يمس إطبلقا سباحة الصدر.
وكانت طريقة سباحة الظير تؤدى كسباحة الصدر وكانت تسمى "بسباحة الصدر
المعكوسة" .إال أف األداء تطور بعد أف استخدـ سباح يدعى "ىينر" حركة الذراعييف المتبادلة في
دورة استوكيولـ األولمبية عاـ  1910مما أدى إلى إخراجو مف السباؽ في الوقت الذي كاف ينص
القانوف آنذاؾ عمى شرط واحد ىو أداء الطريقة مف وضع الطفو عمى الظير فقط.
وفي ىذه الدورة األولمبية دخمت ألوؿ مرة سباقات السباحة لمنساء لمسافة 122ياردة
السباحة حرة فقط .فازت فييا السباحة االسترالية "فاني دوراؾ" وبذلؾ أصبحت أوؿ بطمة أولمبية
في السباحة ،ثـ أقيمت دورة أنتفربف األولمبية " "Antwerpenفي ىولندا عاـ  ،1902تطور فييا
أداء سباحة الصدر مف حيث تقصير مدى حركات الذراعيف والرجميف مما ساعد عمى رفع وضع
الجسـ.

17

واستمرت السباحة الحرة في التطور حتى وصمت إلى األداء الحالي عمى يد السباح
األمريكي "جوني ويممر" الذي ظؿ في مقدمة سباحي الحرة في العالـ لمدة طويمة ،وقد تميزت
طريقتو بحركات ذراعيف مرتخية لؤلماـ ووضع الجسـ المائؿ قميبل عف وضع اإلنبطاح ،إضافة إلى
أداء الحركة التبادلية القوية لمرجميف.
أما بالنسبة لسباقات السباحة األولمبية لمنساء فقد اقتصرت عمى سباؽ واحد لمسافة مائة
ياردة بطريقة السباحة الحرة لغاية عاـ  1904حيث أدخمت سباحة الصدر لمسافة 022ـ ضمف
سباقات لسباحة النساء في أولمبياد باريس.
وأراد السباح األمريكي "جوني ويسممر" أف يبقى في خدمة رياضتو المفضمة فنشر كتابا
بعنواف "السباحة عمى الطريقة األمريكية" شرح فيو النقاط األساسية التي تساعد عمى أداء السباحة
الحرة بسرعة وذلؾ في عاـ .1932
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وكما تطورت طريقة السباحة الحرة تطورت الطرؽ األخرى لمسباحة .فقد تغير أداء سباحة الصدر
حتى أصبح دفع الرجميف يركز عمى الدفع لمخارج أكثر مف الدفع إلى الخمؼ مباشرة الذي كانت
تتميز بو الطريقة القديمة .ثـ جاء السباح األلماني "راديماخر" الذي كاف يؤدي حركات الذراعيف
بطريقة أفضؿ وكانت رجبله تدفع لمجانبيف بشكؿ كبير ثـ تضـ مف الركبتيف وبعده جمع السباح
األلماني "بنتش" بيـ مميزات كؿ الطرؽ السابقة وكوف طريقة جديدة ما زالت تستخدـ حتى اآلف
وتتميز باتساع الذراعيف وسحبيا أسفؿ البطف بطريقة معتدلة.
وتعرضت سباحة الصدر عاـ  1952إلى خطر عدـ ظيورىا وعدـ إمكانية مشاىدتيا مف
قبؿ المتفرجيف عندما الحظ السباحوف أف بإمكانيـ السباحة بسرعة أكبر بطريقة السباحة تحت
سطح الماء.
كما لوحظ خبلؿ المدة الواقعة بيف " "1950-1935في سباقات سباحة
الصدر أنو بدال مف أف يممس السباح خط النياية بيديو معا تحت سطح الماء ،فقد أخرجيما في
حركة دائرية أمامية مف فوؽ سطح الماء .ثـ استعمؿ السباح "ىوينجر" ىذه الطريقة في أثناء
سباحتو في سباؽ السباحة عمى الصدر كاف قد تعرض بسببيا إلى إلغاء سباقو لوال أف القانوف لـ
ينص آنذاؾ إال عمى حركة تماثمية لمذراعيف.
وظمت ىذه الطريقة تمثؿ شكبل مف طريقة سباحة الصدر إلى أف تغيرت فييا حركة الرجميف
الضفدعية إلى حركة الرجميف التموجية العمودية الدولفينية وأصبحت بيذا طريقة مستقمة ومختمفة
تماما عف سباحة الصدر وسميت بسباحة الفراشة أو الدولفينية وذلؾ بالنسبة لحركات الذراعيف أو
وقد

الرجميف.

إعتمدىا

اإلتحاد الدولي لمسباحة وفرؽ بينيما وبيف سباحة الصدر عاـ  ،1950وظيرت معالميا في دورة
طوكيو األولمبية عاـ  ،1946واقتربت أرقاميا مف أرقاـ السباحة الحرة ،وعميو تعد سباحة الفراشة
"الدولفينية" ثاني أسرع طريقة سباحة بعد السباحة الحرة.
وبعد أف فصؿ اإلتحاد الدولي لمسباحة بيف سباحة الصدر وسباحة الفراشة ،تغير القانوف
الخاص بسباحة الصدر وأصبح السباحة تحت الماء مسموحا بيا شرط أف يظير جزء مف رأس
السباح عمى األقؿ فوؽ سطح الماء ،ويسمح بأداء حركة كاممة تحت الماء بعد البدء والدوراف فقط،
ويمنع حركة الذراعيف فوؽ سطح الماء.
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ووفقا لمقانوف فقد تغير أداء سباحة الصدر السابؽ ،وظيرت معالـ الطريقة الجديدة وىي :تقصير
سعة حركة الرجميف وزيادة سرعتيا ،إلى جانب استمرار حركة الذراعيف حتى تشكؿ الساعداف
والكفاف وضعا عموديا تقريبا باتجاه القاع ،وانعداـ فترة اإلنسياب تقريبا .كما أف عممية الشييؽ
تؤدي فوؽ سطح الماء عند بدء الحركة الرجوعية لمذراعيف.واستمر تطور سباحة
الصدر ،وأحدث السباح األمريكي (باسترنسكي) تغيرات في أدائيا بعد دورة روما األولمبية عاـ
 ،1962وتتمخص طريقتو في أف عممية السحب بالذراعيف تؤدي بسرعة مما يؤدي ذلؾ إلى خروج
القسـ العموي مف الجسـ خارج الماء ،وتؤدي حركة الرجميف باتساع كبير وتضـ بسرعة كبيرة.
بعد ذلؾ تميزت حركات الذراعيف والرجميف بالسرعة والقوة وبمجاؿ حركي صغير ،ولـ يعد
ىناؾ مدة انسياب واضحة لغرض الحصوؿ عمى أكبر سرعة ممكنة خبلؿ مسافة السباؽ ،وأصبح
الشييؽ يتـ فوؽ السطح الماء عند نياية سحب الذراعيف والزفير تحت سطح الماء.
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 -3-1-1تطور السباحة في الجزائر

يعود ظيور السباحة الحديثة في الجزائر إلى عيد اإلستعمار الفرنسي ،أيف كاف معظـ

المشاركيف مف أصؿ أوربي ،واستطاعت فئة قميمة مف الجزائرييف كانوا يسكنوف المدف الكبرى أف
يفرضوا وجودىـ ويشاركوا في التظاىرات الرياضية المقامة في الجزائر وشماؿ إفريقيا وحتى في
أوربا.
وحسب مقاالت (الماضي والحاضر) المعدة مف طرؼ األستاذ رابح سعد اهلل فإف وجد نادي
السباح في مديف غميزاف ( ،)c.n.rأنجب سباحيف كبار مف بينيـ نجد "بف حمو"" ،العريبي"،
"بالعروسي" ،الذيف كانوا مف بيف المنشطيف لمبطوالت المحمية التي كانت تقاـ بالغرب الجزائري،
فنجد "بمحاج مصطفي" الذي إعتبر بمثابة المنافس األوؿ لمبطؿ العالمي ،في األربعينيات " Alex
 "jannyحيث إستطاع بمحاج أف يحطـ الرقـ القياسي األوربي في 422ـ أربع أنواع وأف يكوف
بطؿ شماؿ إفريقيا في 122ـ و022ـ سباحة حرة.
وكذالؾ نشير إؿ تألؽ "بف سميماف" الذي تحصؿ عمى بطؿ منطقة سكيكدة ،والسباح
"بسكارة بف شعيب" الذي كاف بطؿ فرنسا في صنؼ األشباؿ لسنة  1936وعدة مرات بطؿ شماؿ
إفريقا.
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قاسـ حسف حسيف ،افتخار أحمد ،مبادئ وأسس السباحة ،مرجع سابؽ ،ص.03
Rabah sààdalah , passé et présent, parus dans le soir d'algé le 02/10/1999, alger.
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وعند إندالع الثورة التحريرية لبا الرياضييف الجزائرييف ومف بينيـ السباحيف إلى نداء جبية التحرير
الوطني الذ ي كاف يدعونو الرياضييف المسمميف عف وقؼ المشاركات الرياضية تحت لواء فرنسا،
واإللتحاؽ بالثورة الجزائرية.
وبعد اإلستقبلؿ ،في  ،1960/26/06أنشأ أوؿ مكتب مؤقت لمسباحة في الجزائر وأنشئت
أوؿ رابطة في  .1960/12/29وكانت ىي رابطة الجزائر العاصمة .وبعدىا وفي نفس الشير
أنشئت الفيدرالية الجزائرية لمسباحة ( ،)F.A.Nوكاف أوؿ رئيس ليا "مصطفى العرفاوي" الذي
أصبح رئيسا لئلتحادية العالمية لمسباحة ( .)F.I.N.Aوفي إحصاء قامت بو الفيدرالية سنة 1964
أسفر عمى وجود  973ممارسا لسباحة داخؿ  02جمعية رياضية .أما إحصائية  1987تبيف وجود
 4313رياضيا سباحا موزعيف عمى  80جمعية وطنية ،حيث أغمب الممارسيف ،أي  0721يقؿ
سنيـ عف عشر سنوات ،وفي عاـ  0221فإف عدد الجمعيات الرياضية عمى مستوى العاصمة 17
نادي يحتوي عمى  0265رياضي ،أما عدد الربطات الرياضية المنتمية لمفيدرالية فيي بعدد 14
رابطة موزعة عمى المستوى الوطني.
إف السباحيف جيؿ اإلستقبلؿ مثموا وشرفوا الجزائر عمى عدة مستويات ونذكر منيـ" :بمة
عبد الرزاؽ" الذي بحوزتو الرقـ القياسي اإلفريقي في 122ـ سباحة عمى الصدر ،و "بف شكور
سفياف" ،و"عطار فارس" ،و"ميدي عدادي" البطؿ اإلفريقي في 122ـ سباحة حرة في وقت قدره
49.56ثانية في  0221/25//12بفرنسا" .سميـ إلياس" والذي يعتبر حاليا مف أحسف الباحيف
اإلفريقييف ذو مكانة عالمة البأس بيا،كما ىناؾ عند اإلناث" :بمة ميدية" و "قويدري سميرة" والتي
بحوزتيا الرقـ القياسي الوطني في122ـ سباحة عمى الظير منذ سنة .1985

 -2-1فوائد السباحة:

إتفؽ كثيروف عمى أف رياضة السباحة ىي رياضة الرياضات فيي تعمؿ عمى تشغيؿ جميع

المجموعات العضمية العاممة في الجسـ التي نحف في أمس الحاجة إلى تحريكيا بعد أف أصبحت
اآللة تسيطر عمى اإلنساف وحركاتو وحتى تفكيره في أحياف كثيرة ،لذا ىو في حاجة ماسة إلى
خ مؽ لحظات يبتعد فييا عما يشغمو ويحرؾ جسمو وعقمو بعيدا عف مشاغمو وىمومو في ىذا
العصر الذي خمؽ كثي ار مف األمراض ،فأمراض القمب والمفاصؿ والمتاعب النفسية ىي نماذج مف
تراكمات ىذا الزمف فحبذا لو استطعنا التغمب عمى ىؤالء األعداء باالتجاه إلى رياضة جميمة
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ىادفة مفيدة ليا تأثيرات كبيرة عمى سبلمة وصحة اإلنساف وتنمية عضبلتو وتناسؽ جسمو ومرونة
مفاصمو ،فالسباحة تنظـ عممية التنفس وتنشيط الجياز الدوري وتساعد عمى اليضـ وتشرؾ
عضبلت الجسـ كافة وخاصة عضبلت العمود الفقري وكثي ار ما تزيؿ التشوىات في الجسـ
خصوصا انحناء الظير وتقوس عظمة الساؽ "الكساح" ،ومف ىنا عدت الرياضة الكاممة التي ال
تعادليا أخرى لنمو التكويف الجسمي المثالي ويمكف إدراج فوائدىا كاألتي:
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 -1-2-1الفوائد الجسمية:

لمسباحة دورىا في التكويف الجسمي العاـ مف خبلؿ تأثير التماريف المائية التي تكسب الفرد

نموا متزنا فيو تناسؽ ورشاقة.
ولمسباحة تأثير كبير عمى نمو العضبلت ومرونة العمود الفقري باإلضافة إلى زيادة تحمؿ الفرد
ورشاقة حركاتو .فيي تعمـ الفرد التحكـ في عضبلتو وأطرافو ونظ ار ألنيا تعمؿ بصورة منتظمة
وبشدة وارتخاء مستمريف.
 -2-2-1الفوائد الفسيولوجية:
تؤثر السباحة تأثي ار كبي ار عمى أجيزة وأعضاء الجسـ فيي تعمؿ عمى توسيع وتقوية عضبلت
الصدر ،ثـ اتساع الرئتيف الستعاب اكبر كمية مف اليواء لمقياـ بعممية الزفير مما يؤدي إلى زيادة
مرونة الرئتيف ثـ إلى السعة الحيوية النقباض وانبساط العضبلت الصدرية أثناء التنفس المنتظـ.
كما أف لمسباحة ت أثي ار كبي ار عمى زيادة قدرة الجياز الدوري وزيادة حجـ عضمة القمب
باإلضافة إلى تأثيراتيا عمى األعضاء الداخمية لمبطف مما يؤدي إلى تسييؿ عممية اليضـ.
 -3-2-1الفوائد االجتماعية:
لرياضة السباحة دور ميـ في تعميؽ الناحية االجتماعية ،فيي تعمؿ عمى إيجاد عبلقات
جيدة مع السباحيف اآلخريف وبقية أفراد األسرة عند االشتراؾ بنشاط جميؿ مما يعمؿ عمى إضفاء
روح األلفة والتعاوف بينيـ كما يظير ذلؾ عندما يحاوؿ الفرد إنقاذ اآلخريف أو يساعدىـ في حالة
الضرورة مما يوجد عبلقات اجتماعية جيدة فضبل عما تبثو السباحة مف سرور ومرح يظير
واضحا عمى وجوه السباحيف.

 -4-2-1الفوائد الصحية:
20
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تعمؿ رياضة السباحة عمى إزالة التعب العضمي إذ ينصح في حاالت كثيرة ممارسة السباحة
إلزالة التوتر وكراحة ايجابية لبلعبيف باإلضافة إلى كونيا تدفع الفرد إلى النظاـ والتعود عمى
العادات الصحية الجيدة مثؿ االستحماـ قبؿ وبعد النزوؿ إلى حوض السباحة واالعتناء بنظافة
األنؼ والعيف واألذف وسائر أعضاء الجسـ ناىيؾ عف أىمية اليواء الطمؽ والشمس مما يحسف
الصحة العامة لمفرد.
 -5-2-1الفوائد النفسية والعقمية:

تعمؿ السباحة عمى اكتساب الفرد الصحة العقمية إذ أنيا تعمؿ عمى تنمية الجياز العصبي

مف خبلؿ أداء ميارات توافقية وتحت قوانيف ثابتة باإلضافة إلى ما ليا مف تأثير عمى الناحية
النفسية فيي تزيؿ التوترات العصبية وتنمي الشجاعة واألقداـ وتبعد الخوؼ وتزيد مف تماسؾ
الجماعة وتنمي القدرة عمى القيادة باإلضافة إلى الشعور بالثقة بالنفس والقدرة عمى مساعدة
اآلخريف والتكيؼ مع البيئة.
 -6-2-1الفوائد العالجية:
تعد السباحة مف الطرؽ العبلجية الميمة لمف ليـ عاىة في الجسـ أو في جزء منو عمى أف
يكوف ذلؾ تحت إشراؼ أخصائييف في العبلج الطبيعي وأحيانا في أحواض خاصة.
أما المكفوفوف والمصابوف بالشمؿ وضعاؼ السمع فيمكف مساعدتيـ بوضع مناىج خاصة
ليـ وتقديـ المساعدات العبلجية والنفسية البلزمة.
ويمكف تمخيص فوائد السباحة باالتي:
 -1الحفاظ عمى الصحة العامة وتحسيف قدرات اإلنساف االنجازية ثـ رفع قدرة الجسـ عمى مقاومة
األمراض تيمنا بالحديث الشريؼ "المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ".
 -0تحقيؽ النمو البدني السميـ وخاصة لجيؿ الشباب الذيف يشكموف عماد األمة والمساىمة في رفع
قدراتيـ البدنية فيي تعمؿ عمى تنمية المطاولة والمرونة ثـ السرعة في مراحؿ متأخرة ،أما مطاولة
القوة فتنمو خبلؿ مراحؿ التدريب ومف خبلؿ تماريف األثقاؿ.
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 -3إشباع الرغبة في ممارسة الرياضة ورفع قدرات االنجاز بعد التعرؼ عمى القدرات الشخصية،
وذلؾ مف خبلؿ مقارنتيا مع قدرات اآلخريف في المسابقات والبطوالت المحددة لجميع األعمار
والمستويات.
 -4تنمية الصفات الشخصية لدى اإلنساف مثؿ الثقة بالنفس والطموح واإلرادة.
 -5عدـ اقتصار ممارسة السباحة عمى سف أو جنس معيف حيث يمكف ممارستيا في أي سف
ولكبل الجنسيف.
 -6رفع االستعداد لمدفاع عف الوطف وقد ثبت تاريخيا مساىمة السباحة في ذلؾ حيث أضعفت
تأثير الموانع المائية ،وأخذت دو ار ميما في عممية التأىيؿ العسكري فمف يجيد السباحة يستطيع
أف يعبر الحدود ال مائية واألنيار لمتابعة العدو أو لمتخمص منو ،كما قد يحتاج المقاتؿ إلى أف
يبقى مدة طويمة في البرؾ المائية بكامؿ قيافتو العسكرية وأسمحتو وبذلؾ يكوف اقدر عمى مواجية
المواقؼ فيما لو كاف يجيد السباحة.
 -7تساىـ السباحة في رفع السمعة الوطنية وتمثيؿ القطر في المحافؿ القارية والعالمية وفي
تعميؽ الصداقة بيف الشعوب ويكمف دورىا الميـ في العدد الكبير لمسابقات السباحة االولمبية التي
يبمغ عددىا  09مسابقة فتوفر إمكانية أفضؿ إلحراز عدد كبير مف األوسمة مما يساىـ في احتبلؿ
مراكز متقدمة بيف الدوؿ المتنافسة.
 -8دفع خطر الغرؽ مف خبلؿ إنقاذ النفس وانقاذ الغير فكـ مف أرواح ذىبت لـ تستطع إنقاذ
نفسيا ولـ تجد مف ينقذىا.
 -9تعد السباحة شرطا أساسيا لممارسة بعض الميف مثؿ الصيد ولممارسة بعض أنواع الرياضة
مثؿ الغطس وكرة الماء والتجذيؼ والتزلج عمى الماء والغوص ،كما تستخدـ وسيمة مف وسائؿ
العامة لمتدريب وذلؾ لمعظـ أنواع النشاطات الرياضية.
وأخيرا ،وبعد ىذا العرض الموجز لفوائد السباحة نأمؿ أف تكوف ىذه الفوائد دافعا لمشروع في
العمؿ عمى نشر وتطوير ىذه الرياضة الضرورة في حياة كؿ إنساف ،وال نأتي بجديد أف نذكر أف
بعض الدوؿ المتقدمة قد استطاعت محو أمية السباحة وحققت أكثر مما كاف يصبوا إليو اآلخروف
حيث خصصت لمسباحة حصصا دراسية إلى جانب حصص الرياضة.
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 -3-1مجاالت السباحة:
تختمؼ مجاالت السباحة باختبلؼ الغرض .فيناؾ:
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 -1-3-1السباحة التنافسية:
وتمارس وفقا لقواعد محددة ومعرفة مف قبؿ االتحاد الدولي لمسباحة وذلؾ مف حيث عدد
السباقات وطريقة السباحة والبدء والدوراف لكؿ نوع مف األنواع ،وتتطمب السباحة التنافسية بذؿ
أقصى جيد واستعدادا نفسيا وبدنيا وعقميا لمحاولة تسييؿ أقصى زمف ممكف لممسافة المقررة.
ولتحقيؽ ذلؾ وجب أف يخضع السباح لبرنامج تدريبي مقنف ومستمر تتطمب منو بذؿ كثير
مف الوقت والجيد لتحقيؽ أفضؿ النتائج .وجدير بالذكر أف أسموب نظاـ تدريب السباحة
التنافسية يؤثر بشكؿ كبير في أسموب حياة الفرد الممارس مف حيث نظاـ الحياة اليومية ،التغذية،
النوـ ،الناحية الصحية...الخ.
ومسابقات السباحة التنافسية حسب قانوف اتحاد السباحة الدولي ،ىي:
 -1مسابقات السباحة الحرة (52ـ122-ـ022-ـ422-ـ1522-ـ لمرجاؿ و822ـ لمنساء).
 -0مسابقات سباحة الظير 122ـ022-ـ.
 -3مسابقات سباحة الصدر 122ـ022-ـ.
 -4مسابقات سباحة الفراشة 122ـ022-ـ.
 -5مسابقات الفردي المتنوع 022ـ422-ـ.
 -6مسابقات التتابع الحرة (122×4ـ رجاؿ ونساء) (022×4ـ رجاؿ ونساء).
 -7مسابقات التتابع المتنوع (122×4ـ رجاؿ ونساء).
 -2-3-1السباحة التعميمية:
السباحة التعميمية واحدة مف أىـ مجاالت السباحة ،فيي أساس ال غنى عنو لبلنتقاؿ إلى
المراحؿ المتقدمة لموصوؿ إلى االنجاز العالمي .باإلضافة إلى كونيا األساس لممارسة ميارات
السباحة بدءا بمصادقة الماء والتكيؼ معو إلى الطفو واالنسياب والوقوؼ في الماء وميارات
السباحة التمييدية مثؿ السباحة عمى الصدر والظير وصوال إلى اكتساب الفرد طرؽ السباحة
التنافسية األربعة (الحرة ،الظير ،الصدر ،الفراشة) ،وذلؾ ضمف تحقيؽ مبدأيف ميميف ىما
الترويح وتحقيؽ األمف والسبلمة.
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 -3-3-1السباحة العالجية:
وىي إحدى األىداؼ الميمة لممارسة السباحة لوقاية مف بعض التشوىات وعبلجيا .فيي
تستخدـ منذ زمف بعيد لمنواحي العبلجية ،وقد تزايدت ىذه االستخدامات يوما بعد يوـ حتى أصبح
برنامج السباحة جزءا مف برامج العبلج لكثير مف حاالت العوؽ والتشوه.
يجمع الخبراء عمى أف رياضة السباحة تكاد تمثؿ المرتبة
األولى مف حيث قيمتيا العبلجية مقارنة باألنشطة األخرى ،وذلؾ الف لممعوؽ القدرة عمى الحركة
في الماء بصورة اكبر مف اليابسة حيث أف وزف الجسـ في الماء يفقد جزءا مف وزنو يساوي وزف
السائ ؿ المزاح ،لذا فيو يبذؿ جيدا اقؿ لبلحتفاظ باالتزاف ،كما أف األلـ الذي يعني منو عمى
األرض بسبب وزف جسمو يقؿ بدرجة كبيرة في الماء .باإلضافة إلى الناحية النفسية التي تزيد مف
ثقة
المعوؽ عندما يرى إمكانية تعممو لميارات السباحة وسيولة تحركو في الماء مما ينمي لديو
إتجاىات إيجابية نحو نفسو ونحو اآلخريف ،كما أف رياضة السباحة توفر لممريض فرصة التعرؼ
عمى اآلخريف في ظروؼ ممارسة اقرب لمطبيعة مما يساعد عمى زيادة التكيؼ اإلجتماعي والتوافؽ
النفسي في المجتمع الذي يعيش فيو.
ويعد تعميـ المعوقيف والمرضى السباحة مف األمور التي تتطمب عناية خاصة وربما مميزة ويتطمب
لمتعامؿ مع ىذه الفئة مف األفراد التفيـ الواعي لخصائص حالتيـ ويفضؿ عادة االستفادة مف
توجييات وارشادات الطبيب المختص والتعاوف بينو وبيف المعمـ في تحديد طرؽ السباحة التي
تبلؤـ الشخص وكمية الجيد المطموب منو.
والستثمار ما تقد ـ في ىذا الباب مف أىمية السباحة وتحقيؽ الفائدة مف مجاالتيا المتعددة
نضع بيف يدي القارئ بعض التماريف العبلجية التي تعمؿ عمى تطوير القابميات البدنية لجياز
الدوري التنفسي ،إذ أف عمميات الشييؽ والزفير المتكررة تقوي عضبلت الصدر نتيجة التحكـ في
كمية اليواء الداخؿ إلى الرئتيف .ويمكف تصنيؼ ىذه التماريف كبل حسب فائدتو ،فالمجموعة
األولى تكوف حركاتيا بطيئة مع استخداـ قوة كبيرة وتنفس عميؽ ،وفائدتيا ىنا تحفيز أنسجة
الرئتيف لزيادة كمية اليواء أثناء عممية الشييؽ .أما تماريف المجموعة الثانية ،فاف التنفس يكوف
أسيؿ الف الرأس خارج الماء عندئذ ال نحتاج إلى جيد كبير لتنظيـ عممية التنفس ،أما تماريف
المجموعة الثالثة التي تؤدي مف وضع الوقوؼ ،فاف توقؼ التنفس لدورتيف أو ثبلث ضروري
لتقوية عضبلت الصدر إال انو ال ينصح باستخداـ ىذه التماريف لممصابيف بأمراض القمب ،الف
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وقؼ التنفس يزيد مف ضغط القمب .أما المجموعة الرابعة فتؤدي مف الوضع المختمط ،ويمكف أف
تؤدي ىذه التماريف لمعالجة تشوىات القوائـ وأمراض الجياز الدوري التنفسي أو لمترويح ،وأخي ار
لبناء القوة.
 -4-3-1السباحة الترويحية:

ىي السباحة التي يمارسيا الفرد لغرض تيدئة النفس وأشغاؿ وقت الفراغ وألغراض ترويحية

بعيدة عف المنافسة والعبلج ،فممارسة ىواية ترويحية مف قبؿ الفرد تعد شيئا ميما في خمؽ
الشخصية المتكاممة مف الناحية النفسية واالجتماعية.
وتعد رياضة السباحة مف األنشطة الترويحية الميمة والتي تستطيع أف تضفي لونا بييجا عمى
الحياة بعد عناء ا لعمؿ لمتحرر مف الضغط والتوتر الذي يصاحب رتابة الحياة اليومية ،والسباحة
نشاط ترويحي ال تمزـ الفرد الممارس بإتباع قواعد محددة أو طريقة معينة لمسباحة ،وانما تترؾ
لمفرد حرية اختيار الوقت والطريقة فيو يمارسيا بغرض المعب والتسمية والميو والترفيو وما
يصاحبيا مف ضحؾ وسعادة ومرح باعتبار أنيا نشاط طوعي يميؿ إليو ويستمتع بو.

 -4-1األسس والعوامل المؤثرة في السباحة:

 -1-4-1أسس وعوامل األمن والسالمة:

يجب أف يراعى عند ممارسة رياضة السباحة توفير الوسائؿ التي تضمف عدـ تعرض المتعمميف
والممارسيف لمحوادث والمخاطر وكثير ما تحدث اإلصابات أو حاالت الغرؽ نتيجة اإلىماؿ
والتيور وعدـ توفر العناية البلزمة لعوامؿ األمف والسبلمة وفيما يأتي بعض االعتبارات الميمة
التي يجب مراعاتيا مما يضمف تجنب الحوادث واإلصابات وحاالت الغرؽ.
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* عوامل األمن الصحية:
-1

إجراء الكشؼ الطبي وفحص الحالة الصحية لجميع المشتركيف في تعمـ برنامج السباحة

وعدـ السماح لممتعمميف الذيف لدييـ أي نوع مف األمراض المعدية مثؿ األمراض الصدرية والجمدية
بالنزوؿ إلى الماء خشية نقؿ العدوى إلى بقية زمبلئيـ.
-0

ينبغي أف تكوف ىناؾ أدوات إسعاؼ أولية مييأة دائما لبلستعماؿ.

-3

ال يسمح بالنزوؿ إلى الماء إذا كاف الجسـ مجروحا أو مصابا بخدش عميؽ.

-4

عدـ السماح لممتعمميف بالنزوؿ إلى الماء والمعدة ممتمئة بالطعاـ.
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-5

عدـ السماح لممتعمميف بالنزوؿ إلى الماء وىـ يأكموف أو يضعوف أي شيء في الفـ "قطع

الحموى أو العمؾ".
-6

أخذ اإلحماء الكافي قبؿ الدخوؿ إلى حوض السباحة وذلؾ لتجنب التقمص العضمي

واإلصابات واإلرىاؽ.
-7

عدـ النزوؿ إلى الحوض إذا كاف الجسـ متعرقا واألفضؿ االنتظار حتى يجؼ ثـ

االغتساؿ جيدا.
-8

أخذ دوش والذىاب إلى دورة المياه قبؿ النزوؿ إلى الحوض.

-9

تعقيـ األقداـ قبؿ النزوؿ لمماء بمواد معقمة.

 -12تجنب الوقوؼ مدة طويم ة بدوف حركة داخؿ الماء وخاصة في الماء البارد حيث يعمؿ ذلؾ
عمى إحداث تقمصات عضمية باإلضافة إلى ىبوط درجة ح اررة الجسـ.
-11

تنشيؼ الجسـ جيدا بعد السباحة وعدـ ترؾ الجسـ مبتبل خاصة الوجو والصدر واإلبط مع

أىمية تبديؿ المبلبس المبممة "المايوه" عقب االنتياء مف السباحة ويمكف لممتعمـ تناوؿ شراب دافئ
إذا كاف الجو باردا عقب الخروج مف المسبح.
* األمن والسالمة في حوض السباحة:
-1

عدـ وجود أرضية زلقة في الممر المحيط لمحوض وتجنب األرضية المصقولة.

-0

يجب االعتناء بمصادر اإلضاءة والتيوية والح اررة والرطوبة.

-3

يحدد ويوضح شكؿ وعمؽ أرضية حوض السباحة عمى أساس درجة الميارة لمسباحيف

ويكتب بوضوح عمؽ الحوض عمى الممر الخارجي لحافة الحوض.
-4

إجراء فحص لحوض السباحة بصورة دورية وصيانتو باستمرار "المكائف الخاصة بتجييز

وتصفية وتعقيـ مياه الحوض" وكذلؾ بالنسبة لببلط األرضية والجدراف والقاع.
-5

يجب معالجة الممرات الخارجية وأحواض األقداـ والحواجز ودورات المياه بالمطيرات

والمعقمات في فترات منتظمة.
-6

يجب إجراء الفحص والكشؼ المستمريف لبلطمئناف عمى صبلحية التركيب الكيميائي لماء

الحوض مف حيث اختبار الكمور المتبقي والبكتريا والحرة...الخ.
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*أسس األمن والسالمة لمسباحين:
-1

تجنب السباحة بمفردؾ وأسبح دائما مع زمبلئؾ لمساعدتؾ عند الضرورة.

-0

يجب السباحة في المنطقة التي تكوف تحت إشراؼ وتوجيو المدرس أو الشخص المختص

بالمراقبة واإلنقاذ.
إتباع القواعد والتعميمات الخاصة بالنزوؿ إلى الماء بطريؽ السمـ أو في المنطقة التي

-3

ترغب السباحة فييا.
اطمب النجاة والمساعدة بالتمويح واشارات الذراعيف في حالة عدـ قدرتؾ عمى السباحة أو

-4

في حالة التعرض لئلصابة المفاجئة وتجنب طمب المساعدة بطريقة غير جدية ولمجرد التسمية.
تجنب التيريج والصخب في الماء وكذلؾ الجري حوؿ أرضية الحماـ أو ممارسة األلعاب

-5

التي قد تعرضؾ لمخطر سواء في المنطقة الضحمة أو في الممرات المحيطة لحوض السباحة.
-6

عدـ القفز إلى الماء في المناطؽ غير المعروفة.

-7

عدـ استخداـ أدوات الطفو المساعدة واالعتماد عمييا بديبل لميارة السباحة.

-8

يحدث في بعض األحياف اإلصابة بتقمص عضمي لؤلطراؼ وذلؾ نتيجة عدـ اإلحماء

الكافي أو التعب واإلرىاؽ والشعور بالبرد وعند حدوث مثؿ ىذه اإلصابة يجب أف يغير السباح
طريقة سباحتو ويجعؿ جسمو مسترخيا ثـ يقوـ بتدليكيا لمتخمص مف التقمص العضمي الذي يتطمب
دائما اإلمتداد السريع لمعضبلت.
طبؽ تعميمات المدرس وأطع أوامره.

-9

 -12تعد القدرة عمى الطفو أطوؿ مدة ممكنة مف الطرؽ المفيدة في حالة التعرض لمغرؽ لحيف
وصوؿ المساعدات البلزمة لئلنقاذ فضبل عف أف الطفو مف الميارات الميمة لؤلمف والسبلمة
وخاصة الطفو المتكرر.
* إنقاذ الغرقى:

تحدث معظـ حاالت الغرؽ الطارئة في األماكف التي تمتد إلييا يد المساعدة السريعة

وعندئذ يمكف تقديـ المساعدة المناسبة عمى النحو التالي:
 -1عندما يكوف الشخص المراد مساعدتو قريبا مف الحافة فيمكف االنبطاح عمى الحافة ومد إحدى
الذراعيف لمشخص المراد إنقاذه ومسؾ حافة الحوض باليد األخرى بقوة ويسحب الغريؽ مف الرسغ
والذراع.
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 -0عندما يكوف الشخص المراد مساعدتو في مدى ابعد مف متناوؿ الذراع فيمكف إنقاذه باالستعانة
بأدوات مساعدة يمكف إيصاليا إلى الغريؽ مثؿ عصى اإلنقاذ...الخ ،بحيث يسمح لو بمسؾ احد
طرفي األداة الممتدة نحوه ويسحب ببطء نحو حافة الحوض.
 -3عندما يكوف الشخص المراد مساعدتو في مدى ال يمكف الوصوؿ إليو بمد الذراع أو أي شيء
فيمكف أف تمقى لو إحدى أدوات الطفو "أطواؽ النجاة" متصمة بحبؿ النجاة يسمح بوصوليا لمغريؽ.
 -4عندما يكوف الشخص المراد مساعدتو عمى مسافة بعيدة يصعب إلقاء شيء إليو يمسؾ بو
خاصة بالمياه المفتوحة فيمكف الوصوؿ إليو باستخداـ القارب ثـ مد المجداؼ نحوه وعندما يمسؾ
بو يبدأ بسحبو ببطء بطوؿ القارب حتى يستطيع اإلمساؾ بمؤخرتو.
والميـ ىنا عدـ االندفاع لمساعدة الغريؽ دوف عمـ ودراية وتفكير ومعرفة اإلمكانيات الذاتية لعدـ
تعرض المنقذ والغريؽ إلى نتيجة اخطر مما ىو عميو عندما يصبح االثناف في حالة خطر ،لذا
يجب التأني واستخداـ الطرؽ السابقة لئلنقاذ.
عمى أف ال ننسى أف ىناؾ طرقا كثي ار لئلنقاذ يمكف لممعمـ استعماليا مع المبتدئيف وبدوف أدوات
وتعتمد ىذه عمى إمكانيات المدرس الذاتية.
 -2-4-1األسس الميكانيكية:
يكوف مقدار قوة الطفو ،وفقا لمبدأ اكتشؼ قبؿ أكثر مف  002سنة مف قبؿ العالـ
ارخميدس ،مساوية لوزف الماء الذي يزيحو الجسـ المغمور كميا أو جزئيا وىذا يعني انو إذا أزاح
الجسـ ماء وزنو أكثر مف وزف الجسـ نفسو فاف الجسـ سيطفو كالفميف ،ولجسـ اإلنساف غالبا
أقصى مقدار لقوة الطفو ،ويتحقؽ ذلؾ عندما يكوف الجسـ مغمو ار كميا وبذلؾ يزيح اكبر حجـ
ممكف مف الماء ،حجـ مساو لحجـ ذلؾ الجسـ المغمور نفسو.
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 -3-4-1األسس والعوامل الفسيولوجية (الوظيفية):
تعد السباحة مف األنشطة ذات االستجابات الفسيولوجية المعقدة فيما لو قورنت باألنشطة
األخرى ،الختبلؼ بيئة األداء واتخاذ وضعا أفقيا مختمفا عف بقية األلعاب .كما تشترؾ في
السباحة مجموعات عضمية كبيرة تعمؿ بإيقاع عاؿ لعمميات الشد واالرتخاء وحسب المسافة
23

محمود حسف ،عمي البيؾ ،مصطفى كاظـ ،المنياج الشامؿ لمعممي ومدربي السباحة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.15
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المقطوعة ،وىي كأي نشاط حركي ترتبط في واقعيا باألجيزة الحيوية التي تتكيؼ وفؽ متطمبات
النشاط الممارس فيي بحؽ ذات اثر كبير عمى الجسـ وأجيزة اإلنساف الحيوية ومف التأثيرات
الوظيفية لمسباحة:
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 -1الجمع بيف الجياز العصبي والعضمي لمضبط العصبي لبلنقباض العضمي الذي لو الدور
الكبير في عمميات السباحة ،إذ أف الجياز العصبي ىو مصدر اإلثارة الحقيقية لكؿ أجيزة الجسـ
لتقوـ بالحركات المطموبة لتظير الحركة في الجياز العضمي.
 -0زيادة عدد السعرات الح اررية المبذولة في السباحة نظ ار الف جزء منيا يحتاجيا السباح لمتغمب
عمى مقاومة الماء وانخفاض درجة الح اررة ،إذ يحاوؿ السباح تدفئة جسمو والماء المحيط بو .وعند
تحرؾ الماء االنسيابي يذىب الماء الدافئ ليبدؿ الماء البارد.
 -4-4-1األسس والعوامل النفسية والتربوية:
تتحقؽ السباحة جراء دقة ونتائج التصرؼ .وتكمف الخصوصية بربط شخصية السباح
وتنظيميا بشعوره ،فبواسطة معايير التصرؼ في السباحة يظير بأنيا تحتاج إلى الوحدة
النفسجسمية لكامؿ الشخصية ،ويجد المرء في التدريب عمى السباحة صياغة جديدة تؤكد أف
السباحة عنصر الحياة تتطمب مزاولتيا مف قبؿ جميع أفراد المجتمع لتقوية جسمو وفكره وعقمو
ووعيو واستعداده وقدراتو.
إف نموذج التصرؼ في السباحة يتكوف بواسطة النظرة إلى عمـ النفس الرياضي الذي يظير مف
متطمبات االنجاز الرياضي في التدريب والمنافسات .فقابمية الرياضي إلى التوجيو الشعوري
وسموكو يتـ عف طريؽ تعمـ السباح تعدد جوانب التدريب وىدفو وشعوره .ويفيـ في عمـ النفس بأنو
توجيو اإلحساس عمى التصرؼ أو السموؾ الكامؿ لتحقيؽ التصرؼ أو السباحة طبقا لمصطمح
ويتـ

اإلرادة.

التفاعؿ بيف األجيزة الوظيفية والبيئة وتغيرىا جراء أسس وقواعد المعرفة ،ويشترط في قواعد
المعرفة توافر استقباؿ المعمومات واستيعابيا وخزنيا ،حيث أف استمرار المعرفة لدى اإلنساف مع
ظواىر الطبيعة والمجتمع والمتطمبات تتـ بواسطة التحميؿ وتركيب األعصاب والنشاط الفردي.
فعند تغير نشاط السباح مع بيئتو تحصؿ حالة موضوعية في الضبط والوضوح والشكؿ المجرد
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المنطقي في شعور السباح ،فأي نشاط سواء كاف رياضيا أو غير رياضي ييدؼ إلى التصرؼ.
ونتيجة توافر لؤلسس العقمية (قواعد المعرفة) والتي ليا أىمية مختمفة في وحدة الوظائؼ تؤدي إلى
التصرؼ .لكي يتـ الوصوؿ إلى ىدؼ النشاط الحركي في السباحة يجب مراقبة الرياضي واخباره
حوؿ:
-1

المستمزمات االجتماعية وخاصة حياتو الشخصية ودراستو ووظيفتو.

-0

المستمزمات الداخمية الحديثة وتصرفو.

-3

المستمزمات الجديدة التي تحقؽ التدريب والسباقات في السباحة.

تتضمف المعرفة جميع النشاط العقمي الذي يشمؿ اإلدراؾ والتذكير والتفكير والتصور عمى الرغـ
مف تمييز ىذه العمميات بخصائص معينة بعضيا عف بعض ،بيد أنيا في الوقت نفسو تتشابو في
خبرات السباح وفي استجابتو العقمية ،كما أنيا جميعيا تكاد تخضع لنفس المبادئ والقوانيف فقبؿ
بدء المنافسات يجب إخبار السباح حوؿ المنافسيف وحوؿ المستمزمات األخرى مثؿ مسار
المنافسات وحوؿ زمف بدء المنافسة ولتسمسؿ المنافسات والحكـ وغير ذلؾ ،ويحصؿ السباح مف
خبلؿ العناصر السابقة عمى وضع تنظيـ المراقبة ،فمكي يحصؿ تنظيـ التصرؼ ،سواء كاف
الوصوؿ إلى اليدؼ الموضوع في المنافسات عامة والتنظيـ البلزـ لمسار التصرؼ والذي يأخذ فيو
مكونات مراقبة التصرؼ معنى خاصا .ويجب إدراؾ المستمزمات المختمفة "اإلحساس والشعور"
واالستيعاب الصحيح ،بينما يمعب نوع وكمية خزف المعمومات الميمة (الذاكرة) وامكانية إخبار
المرجع دو ار ميما .إف ارتباطيا بمحتوى الشكؿ الموضوع يكسب السباح مواقؼ المنافسات بنفسو
أو سوؼ يقوـ بتنظيـ أسموبو وتصرفو وامكاف انتظاره عمى أعمى انجاز ممكف ،فحجـ ونوع
انعكاس ىذه المستمزمات واستيعابيا يؤثر بصورة مختمفة عمى إنجاز أي سباح.
فالمعرفة عبارة عف إحساس دقيؽ
وتصور وتفكير وذاكرة .فاستقباؿ المعمومات عمى شكؿ قواعد معرفية تقميدية أو داخمية وقاعدة
مراقبة التصرؼ تحصؿ بواسطة اإلحساس وتناوؿ استيعاب معمومات التفكير الظاىري والتفكير
الدقيؽ إلى المجيود المعنوي وتنتيي بتنفيذ المعرفة (تميز أسموب التنظيـ األمثؿ) عند برمجة
األسموب (التصور الحركي والتوقع) وتنظيـ التصرؼ.
أما خزف المعمومات فيحصؿ بأشكاؿ مختمفة نسبة إلى شكؿ الذاكرة .إف كؿ واحدة مف تمؾ األجزاء
تعطي وحدة المعمومات والمعارؼ بحيث ينتظر مف خبلليا إلى مختمؼ الجوانب العقمية وادراكيا
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وتقنيتيا بواسطة تأثيرىا في التفكير ضمف جانب ال يمكف تحقيؽ المعرفة دوف الحس ،فمف جانب
آخر تحصؿ المعرفة الحسية بواسطة مجاؿ التقنيات .فخبلؿ اإلحساس (المعرفة الحسية) تنعكس
الظواىر أوال ويتبادليا السباح بواسطة تفكيره (المعمومات المقننة) كأغراض المعرفة ،بحيث يتـ
ويظير

طبقا لعبلقات سابقة تبادلية.

بوضوح

عمى

تركيب ا لمتطمبات الخاصة .فالسباح يجد نفسو أف لديو معرفة بالعبلقات المعقدة ،ألنيا تتكوف مف
الماء والسباحيف الذيف يسبحوف معو ثـ السباحيف المنافسيف .وليظير ىذا النظاـ نسبة إلى قوانيف
فعندما يستنتج اإلحساس شكؿ

وحدود معينة.

الظواىر الخارجية بواسطة التفكير أو ال يتـ ذلؾ وفؽ العبلقات الداخمية .فمراقبة النظـ ومعرفة
أسموب المعب بدقة .ومعرفة السباحة ونظاـ المنافسات يمكف السباح بعد ذلؾ معرفة االرتباط
المشترؾ بأكممو ألي ظاىرة مف الظواىر.
تحصؿ القواعد العقمية وفؽ عبلقة مشتركة خاصة بالمنافسات الرياضية طبقا لمراعاة
التأثي ر المباشر وغير مباشر بواسطة المنافسيف .فالسباح يراقب خصمو بدقة وذلؾ لتنظيـ سرعتو،
فالمتطمبات العقمية وخصوصياتيا مف النشاط الرياضي تراقب بدقة بسبب االختبلؼ الكبير بيف
خواص السباحة ،واف تنويعيا يعد عنص ار ميما لتحقيؽ المستوى الرياضي العالي.
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خالصة الفصل األول:
تعد السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يستخدـ فييا الفرد جسمو لمتحرؾ خبلؿ
الوسط المائي الذي يعد غريبا نوعا ما عميو بصفتو وسطا يختمؼ كميا عف الوسط الذي اعتاد
التحرؾ فيو (األرض) .فالوضع الذي يتخذه في الماء مختمؼ كميا عنو في األرض باإلضافة إلى
25
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تأثيرات ضغط الماء عمى جسـ السباح والتي قد تحدث عنو تغيرات فسيولوجية في األجيزة
الداخمية باإلضافة إلى التأثيرات النفسية في ىذا الوسط الغريب وتعرضو لكثير مف االنفعاالت .وما
يتناقمو الناس مف أفكار يمكف أف تكوف ذات تأثيرات مختمفة الشدة أيضا.
يعتبر الماء مدلؾ طبيعي لجميع عضبلت الجسـ ،إذ يساعد الماء عمى التقميؿ مف وزف
الجسـ ،بسبب اختبلؼ الكثافة بيف جسـ اإلنساف والماء ،فبواسطة التماريف المائية يتـ تنشيط الدورة
الدموية وزيادة سعة القمب ،كما تساعد السباحة في تنشيط عممية الشييؽ والزفير مف خبلؿ اتساع
الرئ تاف الستيعاب اكبر كمية مف اليواء وتقوية عضبلت الصدر ،وىي وسيمة ترفييية في قضاء
أوقات ممتعة ،وازالة ىموـ الحياة والمتاعب الفكرية ،مف خبلؿ القفز إلى الماء والغطس والعوـ
والتعرض لمشمس.
إف رياضة السباحة تمثؿ حاف از خاصا يقع عمى جسـ اإلنساف بشكؿ عاـ والخمية
الجسمية بشكؿ خاص ،والتي تؤثر بشكؿ ايجابي في أجيزة الجسـ المختمفة ،فممارستيا بشكؿ دائـ
ومنتظـ وبتدريبات مؤثرة تؤدي إلى بناء ما يسمى بالقمب الرياضي ،الذي يساعد الدورة الدموية أف
تكوف اقتصادية في عمميا مما يؤدي إلى تطوير المياقة البدنية وبالتالي تحسيف األداء الحركي.

تمهيد الفصل الثاني:
إف التعميـ عممية تربوية حساسة ،يعتمد عمييا المجتمع لتربية أجيالو .والعممية التربوية
بأبعادىا وتأثيراتيا عمى مصير المجتمع ،إرتبطت بعوامؿ عديدة أىميا المعمـ الذي يعتبر أساسيا،
وركيزة ليا إذ أف مسؤولية التعميـ تقع كميا عمى عاتقو .وحتى يكوف لكممة التعميـ معنى فبل بد مف
توفر شروط بعضيا خارجية و تتمثؿ في حضور جميور المتعمميف صغا ار أو كبا ار متماثميف في
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السف والمستوى وىياكؿ اإلستقباؿ أي مؤسسات إلى جانب أشخاص مؤىميف لمتكفؿ بالمتعمميف
وبعضيا داخمية حسب الطريقة التقميدية لمتعميـ بتوقع وجود مادة منظمة يستمزـ تبميغيا وبالتالي
وجب معرفة كيفية إيصاليا ومعرفة إلى مف يتـ تبميغيا .واإلتصاؿ في الوسط التعميمي يتطمب
مرسؿ الذي ىو المعمـ يوجو رسالتو كإرشادات أو عروض عف طريؽ قناة معينة والذي ىو
المتعمـ.
يشترط االتصاؿ الفعاؿ عمى المدرب إستعماؿ رموز واضحة ليفيميا المتدربيف ،أي أف
تكوف العبارات التي يستعمميا والصور التي يعمؿ بيا ،والعروض التي يقوـ بيا في متناوؿ
المستقبؿ إذ يأخذ بعيف اإلعتبار لغتيـ ،خصائص إدراكيـ التي تتغير حسب السف  ،ثـ يجب
تحديد القناة المناسبة ،كأف يحاوؿ إيجاد وضعية تسمح لو بإسماع الكؿ مع تجنب العوامؿ
المحرجة ،ويقوـ بيذا كمو في جو عاطفي ،وحتى تكوف مردودية يجب تحقيؽ إتصاؿ متبادال إذ
يعطي الحؽ لممتدربيف أف يكوف مرسبل زيادة عمى أنو مستقبؿ وىذا ما ىو عميو في التعميـ
التقميدي إذ باإلمكاف مراقبة فعالية اإلتصاؿ ،إف المربي الذي يأخذ بعيف اإلعتبار أثناء تحضير
دروسو مخطط اإلتصاؿ يضع نفسو في المنطؽ البيداغوجي لكف في الرياضة يتعمؽ األمر
بالعادات التي توافؽ طموحات الممارسيف مما يجمبيـ لمميوؿ إلى إحدى الرياضات .فردية أو
جماعية مما يجبر عمى إستعماؿ اإلتصاؿ اإلنعكاسي.

 -1-2مفهوم البداغوجيا:

البداغوجيا :ىي كممة يونانية ظيرت ىذه الكممة سنة  ،1495وىي مركبة مف كممتيف " "PAISأو

" "PAIDOSوتعني التمميذ و " "AGIENتعني السيرة،فنقصد بيا إذف سيرة التمميذ.
أما مف الناحية اإلصطبلحية فقد يتضح ذلؾ في القاموس الذي يعرؼ البيداغوجيا عمى أنيا:
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ىي نظريات وتطبيقات التي تؤثر عمى المتعمـ مف الناحية الخارجية .ىي تبميغ أو نقؿ معرفة
نظرية تطبيقية ،وىدفيا ىو إيضاح والبحث عف الطرؽ واألساليب المثمى التي تسمح بتعميـ وتربية
الطفؿ بدنيا ،عقميا ،ونفسيا.
كما اختمفت الدراسات واألبحاث في تحديد مفيوميا وفيمايمي نماذج مف بعض التعاريؼ
المتداولة:
 يعرؼ " "j.j.ROUSSEAUالبيداغوجيا الحديثة :بأنيا "النظريات والتطبيقات البيداغوجية التيتسمط عمى الطفؿ ،مف المحيط الخارجي وتتطور انطبلقا مف حاجياتو ورغباتو وقدراتو في
التعبير"

26

 ويرى "قبود" أف ":البيداغوجية ىي عمـ وتقنية ومذىب ،وتكنولوجية التدريس وثقافة….في آفواحد".
وىي بالنسبة لػ"أردينو" أف" :البيداغوجيا ىي عبارة عف النشاط الذي يقوـ بو بعض الممثميف
المعترؼ بيـ مف طرؼ المجتمع قصد مساعدة األفراد عمى التكيؼ".
 أما " "O.LAND SHEEREفيحدد مفيوـ البيداغوجيا بأنيا" :ىي مجمؿ النظريات والقواعدالتي مف شأنيا أف تسيؿ العمؿ اليومي لممعمميف ،وتمثؿ ليس فقط األىداؼ المرجو تحقيقيا بؿ
أيضا الوسائؿ المستعممة مف أجؿ متابعة وتحقيؽ ىذه األىداؼ.
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 ويعتبرىا "ديبلندشير" أنيا" :ىي مجموعة مف النظريات والقواعد التي تساعد المدرسيف والمربييفوتوجييـ في مياميـ اليومية" ،وال تيتـ بالمواضيع واألىداؼ المراد تحقيقيا فقط ،بؿ وكذلؾ باألفراد
والجماعات المشاركة في العممية التربوية والوسائؿ المعتمد عمييا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ".

 أما " ديكايتي" يعرؼ" :البيداغوجيا أو التكنولوجيا التربوية كإستراتيجية عامة…..حيث ىدفياىو اختيار الوسائؿ البيداغوجية المناسبة وتكييفيا تبعا لمحاالت التربوية قصد تحقيؽ األىداؼ
المنشودة".
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J.J.ROUSSEAU:clefs pour la pédagogie,édition S.E.G. hers :1987, p03
LAND SHEERE: La formation des enseignants de demain, édition casterian, hers :1976,
بف عقيمة كماؿ ،النشا ط البدني والرياضي عمى مستوى الطور األوؿ والثاني لمرحمة التعميـ األساسي ومدى إنعكاسو عمى البعد النفسي التربوي ،معيد
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 -2-2البيداغوجيا في ميدان التربية البدنية والرياضية:
ىدؼ التربية البدنية والرياضية ىو تكويف أفراد يتمتعوف بصحة بدنية وعقمية سميمة،
فموضوعيا إذف ىو الجسـ والتعامؿ مع ىذا الجانب بمقتضى تعاريؼ عديدة ،فاآلراء واإلتجاىات
بشأنو متشعبة ومختمفة مما أدى إلى تعدد المفاىيـ وتعقدىا.
يرى "ثيبولت" أف ىناؾ …" :عدة مفاىيـ ونظريات في ميداف التربية البدنية والرياضية ،وىو
يعتبر الجسـ كأداة لمحرب".
في ال حيف"جيفويس يرى أف التربية البدنية والرياضية ليا ميدانيا الخاص بيا الذي يتمثؿ في
التعبير الحركي ،جعؿ الحركة دقيقة وصحيحة ،كذلؾ مساعدة الطفؿ عمى إكتساب الميارات
الحركية واألساسية والصحيحة.
أما "طوماس" فيضيؼ التيارات التربوية في ميداف التربية البدنية والرياضية حسب أىدافيا
المنشودة إلى أربعة" :عسكري ،طبي وبيداغوجي ،وكميا عرفت تطورات عبر السنيف".
وىدفنا ىنا ال يتمثؿ في عرض مختمؼ مراحؿ تطور التربية البدنية والرياضية ولكف التأكيد
عمى:
 مكانتيا في المنظومة التربوية والدور الذي تمعبو في تربية األوالد.
 إستقبلليا عف الرياضية.
 خصوصية طرقيا.
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فالتربية البدنية والرياضية ،كعنصر مف التربية العامة ،والتي تعتمد أساسا عمى النشاط
البدني ال تيدؼ فقط إلى تربية الجسـ بؿ أبعد مف ذلؾ ،فيي تسعى إلى تكويف إنساف متكامؿ مف
الناحية الجسمية ،العقمية والروحية.وىذا التعدد في األىداؼ وبالتالي في الطرؽ والوسائؿ
البيداغوجية ىو الذي أدى إلى تعدد المفاىيـ وتعقدىا.

30

 -3-2التدخل البيداغوجي في األلعاب الجماعية:
إف األطفاؿ الضعفاء ،مف حيث األداء الرياضي في األلعاب الجماعية ،قادروف عمى تحقيؽ
نتائج معتبرة إذا ما أعطى ليـ قميؿ مف اإلنتباه واإلىتماـ مف طرؼ المربي.
29

أيت لونيس مراد ،دراسة تحميمية لمتغذية الرجعية المدرجة في حالة التعميـ والتعمـ وعبلقتيا بالتجربة البيداغوجية ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي

إبراىيـ ،جامعة الجزائر ،0222 ،ص.100
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سعداوي محمد ،تحميؿ التعميـ في التربية البدنية والرياضية،األسموب البيداغوجي لممدرب والمعمـ ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ ،جامعة

الجزائر ،1995 ،ص .98

48

فقد بينت الدراسات بأف اإلىتماـ والتكفؿ بيذه الفئة أثناء المسار التعميمي ،قد يفيدىـ كثي ار
ويجعميـ قادروف عمى تحقيؽ نتائج معتبرة ،فميمة وواجب المربي إتجاه ىذه الفئة تتمثؿ في
تنبيييـ وتوجيييـ ،وكذلؾ تعبئة طاقاتيـ نحو اليدؼ المراد تحقيقو.
إف الوقوؼ بجانب الطفؿ والحرص عمى وضعو في ظروؼ أمنية خبلؿ عممية التعميـ،
يساعد كثي ار عمى الرفع مف معنوياتو وقدراتو ،وبالتالي تحسيف قابمية التأثير واإلستقباؿ عنده ،فيذا
الشرط يسمح بسد الفراغ الذي يعاني منو الطفؿ أثناء عممية التعمـ ،فمكي يستطيع الطفؿ أف يكوف
قاد ار عمى الممارسة البدنية ،يجب عمى المربي أف يساعده ويدعمو.
إف المتدربيف الذيف يعانوف في األداء الرياضي معرضوف إلى اإلستيزاء مف طرؼ زمبلئيـ
األقوياء ،فينا تظير أىمية المدرب اتجاه الوضعية التي يعيشيا ىؤالء المتدربيف ،الشيء الذي
يؤمنو نفسيا وكذلؾ يحفزه وبالتالي يستطيع التغمب أو تجاوز الضعؼ النفسي الذي يشكو منو.

 -4-2التدخل البيداغوجي في األلعاب الفردية:
تكتسي الحاالت البيداغوجية التي تزخر بيا ىذه األنشطة أىمية بالغة مف الناحية التربوية
وخاصة عندما ال تحمؿ معيا الطابع التنافسي والمواجية مع الغير.
فيي مف جية ،تسمح لمتمميذ إجتياز قدراتو الظاىرية وتحثو عمى التحدي ،ومف جية أخرى
تسمح لممربي بتقدير األداء البيداغوجي لممتعمميف وتقييميـ ،فمثؿ ىذه الحاالت البيداغوجية مناسبة
لممتعمميف الذيف يعانوف ضعفا مف الناحية البدنية مقارنة مع زمبلئيـ الذيف يظيروف إمكانيات
عالية أثناء الحصة التعميمية التي تطغى فييا الطريقة البيداغوجية القديمة.

فالميمات البيداغوجية األساسية التي يستوجب عمى المربي التحمي بيا ىي تشجيع الطفؿ عمى
تغيير وتحسيف مواقفو ،ومساعدتو في مواجية العراقيؿ وتحمؿ المسؤوليات ،والعمؿ عمى قصد
جعمو قاد ار عمى تحمؿ نتائج أفعالو بدوف الشعور بأي تأثير نفسي.
إف الحفاظ وتربية صفات الحب ،التطور والتحسف لدى المتعمميف ال تتطمب مف المربي
التخمي عف الطريقة التقميدية فحسب ،بؿ عميو إجتناب خمؽ جو ذو طابع المنافسة ،ألنو يؤثر سمبا
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عمى الجانب النفسي لمطفؿ خاصة في الحاالت البيداغوجية التي تكوف فييا قدرات المتعمميف
وامكانياتيـ متكافئة.
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 -5-2العالقة البيداغوجية:

وىي تفاعؿ يضع العبلقة بيف المعمـ و المتعمـ مف أجؿ تحقيؽ العممية التعميمية ،مع

مراعاة حقوؽ وواجبات كؿ طرؼ ،إذ أف ىذه العبلقة تيسر تبميغ المعمومات ويكوف ىذا التفاعؿ
إيجابيا إذ أخذن ا بعيف اإلعتبار مف المتعمميف ،مستواىـ وقدراتيـ عمى اإلستيعاب دوف إىماؿ حؽ
المتعمـ في إيداء رأيو ،وىذا لخمؽ وفاؽ بينيما ،ونقصد بيا الحالة التي يكوف فييا المربي في
إحتكاؾ مع المتعمـ  ،وتعني اإلتصاؿ ،تبادؿ اإلحتكاكات ،الفعؿ ورد الفعؿ… بيف المربي والمتعمـ
وطبيعة ىذه العبلقة تختمؼ مف تيار بيداغوجي آلخر.
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 -1-5-2العالقة البيداغوجية عند التيار البيداغوجي القديم:

في الماضي كانت التربية ترمي إلى تكويف فرد متكيؼ مع النظاـ اإلجتماعي ،أي أف

وظيفتيا األساسية كانت ىي ضماف إستم اررية ثقافة معينة وتجنب اإلنقطاع بيف األجياؿ وذلؾ
باإلعتماد عمى مفاىيـ :الخضوع واإلنضباط والواجب.
وكاف ىدفيا ىو تمكيف التمميذ مف التعرؼ عمى مختمؼ نماذج التفكير والسموؾ مف خبلؿ
وضعو في حالة إحتكاؾ مع مختمؼ اإلنجازات اإلنسانية ،وبالتالي إعداده لتأدية دوره ككائف
إجتماعي ،يحتؿ المربي في إطاره مكانة محورية في العممية التربوية بإعتباره كمصدر لممعمومات،
في حيف التمميذ يأتي في الدرجة الثانية حيث يقتصر دوره عمى استعماؿ المعمومات واعادتيا.
ولقد وجيت عدة إنتقادات ليذا التيار بسبب طابعو اإلستبدادي الذي يتجمى في تنظيمو الشبو
العسكري وكذا بسبب إعطائو األولوية لمذاكرة دوف التفكير اإلبداعي وحرية التصرؼ عند التمميذ.
 -2-5-2العالقة البيداغوجية عند التيار البيداغوجي الحديث:

ظير ىذا التيار بفضؿ التطورات التي عرفتيا العموـ اإلنسانية( خاصة عمـ النفس) وىو

يعتبر التمميذ محور العممية التربوية ويشجع كؿ المناىج واألساليب التي تساعد عمى تطوير طرؽ
تفكيره وتنمية روحو اإلبداعية وتضمف حرية إرادتو.
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ميمة المدرس تتمثؿ في تنبيو الطاقات الفردية وليس في إعطاء األوامر لتنفيذىا ،أما العبلقة
التربوية بيف "أستاذ وتمميذ" فيي مبنية عمى أساس اإلحتراـ والتقدير المتبادؿ بيف الطرفيف.
ونشير ىنا إلى أف اإلحتراـ الذي يكنو التمميذ لؤلستاذ ال يفرضو مف الخارج أي طبيعة النظاـ
التربوي وانما ينبع مف الداخؿ أي تميمو شخصية المدرب.
ويدور النقاش بيف التيار التربوي التقميدي والحديث -أساسا -حوؿ الوظائؼ التنظيمية،
فالتيار التقميدي يؤكد عمى مسألة فرض الوجود والعبلقة العاطفية السمبية وغيرىا مف مميزات المعمـ
السمطوي الذي يركز إىتمامو عمى المادة المدرسة بدال مف المتعمـ.
في الحيف يولي التيار الحديث أىمية كبيرة لمسألة التغذية الرجعية والنمو ،وتشخيص التعميـ
والعاطفة اإليجابية.
في الختاـ يمكف القوؿ بأف ىناؾ مفيوماف يميزاف العبلقة التربوية ،األوؿ ىو التيار التقميدي
الذي ييتـ بالمعمـ أكثر مف المتعمـ ،والثاني يتمثؿ في التيار البيداغوجي الحديث الذي يعتبر
المتعمـ كعنصر أساسي في العممية التربوية.
لقد انعكست التطورات التي عرفتيا مختمؼ مجاالت العموـ( خاصة عمـ النفس والفيزيولوجية)
إ يجابيا عمى البيداغوجيا الحديثة ،فيذه األخيرة تعتبر الطفؿ كائف لو مميزات ،حاجات واىتمامات
خاصة بو.
استعممت ىذه الطريقة( الغير مباشرة) ألوؿ مرة في ميداف العبلج النفسي مف طرؼ العالـ
النفسي األمريكي "روجيرس" قبؿ أف يتـ إدراجيا فيما بعد في ميداف التربية ،حيث مبدأىا مبني
أساسا عمى الثقة واإلحتراـ المتبادؿ بيف المدرب والمتعمـ.
البيداغوجيا الحديثة تعتبر الطفؿ كالنقطة المركزية لمعممية التعميمية ،حيث أنو يتمتع بكؿ
اإلستعدادات التي تساعده في عممية التعمـ.
أما الميمات األساسية لممربي في إطار ىذا التيار ،فيي تتمثؿ في مساعدة الطفؿ عمى اكتساب
اإلستقبللية الذاتية مع الحرص عمى تزويده بالتجارب والمعارؼ الضرورية التي قد يستعيف بيا
لتحميؿ بعض اإلشكاليات التي يواجييا أثناء مشواره التعميمي.
وبصفة عامة ،يمكف القوؿ أف تعدد البحوث والتطورات في ىذا الميداف قد جعؿ التسميات
والمفاىيـ في ىذا الميداف متنوعة.
المدرسة النشيطة:
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تعتبر ىذه المدرسة كتيار بيداغوجي حديث ،قامت بإدخاؿ تغيرات جذرية في كؿ األداة
والوسائؿ المنتيجة في ميداف التربية ،فيي عكس البيداغوجيا القديمة التي تعتمد عمى اإلستقباؿ،
السيطرة والذاكرة.الخ ،حيث مبدأىا يتمثؿ في المعرفة الجيدة لمطفؿ مف حيث إىتماماتو ،مميزاتو
واحتياجاتو.
تسعى ىذه المدرسة النشيطة إلى تمبية كؿ احتياجات الطفؿ ،وبعبارة أخرى ىي مركزة عمى
الطفؿ ،فكؿ مبادئيا مستوحاة مف أعماؿ " روسو" الذي إىتـ كثي ار بالمدرسة نظ ار ألىميتيا بالنسبة
لممجتمع ،باإلضافة إلى ذلؾ،فإف الطرؽ البيداغوجية المسماة " النشيطة" ىي مركزة أيضا عمى
أفكار " ديوي" ومف بيف مبادئيا األساسية نستطيع ذكر عمى سبيؿ المثاؿ :التسيير الذاتي ،حرية
المشاركة وروح الديمقراطية وىذا مف خبلؿ شعارىا المتمثؿ في " التعميـ بالفعؿ" الذي يكتسي أىمية
معتبرة أثناء العممية التربوية.
التسيير الذاتي:

تعتبر ىذه الطريقة" التسيير الذاتي " كأحد متغيرات المدرسة النشيطة ،حيث تعطي أىمية

كبيرة لمحياة اإلجتماعية لمطفؿ ،فيي تعتمد أساسا عمى عمـ النفس الوراثي وذلؾ قصد مساعدة
الطفؿ وجعمو إنساف
إجتماعي ،كما تيتـ أيضا بمختمؼ الجوانب التي تساعد الطفؿ عمى إكتساب معنى الحرية
واإلستقبللية في التسيير.
وبصفة عامة ،يمكف القوؿ أف ىذا التيار يسعى إلى إلغاء كؿ مف أنواع السيطرة الموجودة
بيف المدرب والمتعمـ وكذلؾ إلى تشجيع كؿ المبادرات النابعة مف ىذا األخير ،وليذا سنتحدث
عف البيداغوجية والوجودية اإلنسانية وتعني البيداغوجية الوجودية واإلنسانية وجود نوع مف فمسفة
الحياة ،حيث اإلنساف يكوف في نفس الوقت مرتبط بنظاـ معيف مف القيـ وكذلؾ بالزماف والمكاف،
فكممة " التربية تكتسي أىمية عالية بالنسبة ليذا التيار الفكري الذي يسعى إلى تطوير وترقية الفرد.
في إطار ىذا التيار ،الفرد يتمتع بحرية تامة في تأدية مختمؼ النشاطات ،كما أنو يتكفؿ
بنفسو في تطوير قدراتو ،فيذا التيار إذف مخالؼ تماما لمتيار العقبلني والميكانيكي المذاف يسعياف
إلى تكويف فرد متكيؼ ،فاألفكار األساسية ليذا التيار كميا مبنية عمى المسممة التي تسمـ أنو كمما
ت وفر شروط األماف والحرية ،فإف الفرد يكوف أتـ قدراتو ،فحسب منطؽ ىذا التيار ،الفرد يكوف إذف
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متحض ار لتعمـ كؿ الفعاليات التي تمبي حاجياتو ،وفي المقابؿ ،دور المربي يقتصر فقط عمى
مساعدة الطفؿ وتزويده بالمعمومات األساسية التي تساعده في عممية التعمـ.
مف خبلؿ ىذه األفكار ،يتضح لنا أف توفير الشروط المبلئمة تكتسي أىمية عالية بالنسبة
لعممية التعمـ وبالتالي المربي يجب أف يكوف دائما بجانب المتعمـ ،العمؿ عمى فيـ ومعرفة المتعمـ
اتجاه الميمات البيداغوجية المقدمة لو ،كما يجب أف يكوف أيضا قادر عمى التحكـ في القوى
واإلنفعاالت الصادرة مف المتعمـ ومف ذاتيتو أيضا.
 -3-5-2العالقة البيداغوجية في ميدان التربية البدنية والرياضية:
بصفة عامة ،لقد انعكست مختمؼ التغيرات والتطورات التي عرفتيا البيداغوجيا إيجابيا عمى
ميداف التربية البدنية والرياضية ،فعمى غرار زمبلئيـ في التعميـ العاـ ،فإف كؿ البيداغوجييف في
ىذا الميداف يشجعوف كؿ القيـ المرتبطة بالتربية الحديثة.
عرؼ ميداف التربية البدنية والرياضية خبلؿ السنوات األخيرة عدة تطورات الشيء الذي زاد
بالتالي مف مكانتيا في النظاـ التربوي العاـ ،وفي ىذا الموضوع "ممفازيف" قاؿ أف …":التربية
البدنية والري اضية دخمت مرحمة تطويرية جديدة ،فيي حاولت إدخاؿ طرؽ تعميمية جديدة مع
الحرص عمى اإلبقاء عمى مكانتيا في النظاـ التربوي كمادة تدريبية".
فالدور والمكانة التي تكتسبيا ىذه المادة مرتبطة أساسا بالغايات واألىداؼ التي تسعى إلى
تحقيقيا والمتمثمة في مساعدة الطفؿ عمى تحقيؽ تطو ار منسجما ،كما تقوـ أيضا بتزويده بالمعارؼ
األساسية وخاصة التي ليا عبلقة بالتصرؼ الحركي -تمس كؿ التبلميذ خبلؿ

التكويف المدرسي -مرتبطة بالحياة ،فيي تشجع الشباب عمى التفتح كما تسمح ليـ أيضا باكتساب
الثقافة الضرورية لمتكيؼ مع الوسط.
لكف رغـ وجود وظيور أفكار جديدة فيما يخص منيجية تعميـ التربية البدنية والرياضية،
فالطريقة التقميدية ما تزاؿ ىي الطاغية في ىذا الميداف ،حيث نجد أف أغمبية المدرسيف خبلؿ
المسار التعميمي ييتموف فقط بالطريقة المثمى إليصاؿ المعمومات لمتبلميذ ،فالتعميـ التقميدي
(الكبلسيكي) إذف ف ي ميداف التربية البدنية يعتمد أساسا عمى تشجيع إيصاؿ المحتويات التي تقدـ
في شكؿ أجزاء مفصمة لممتعمـ.
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أما ا لمبادئ التي تعتمد عمييا طريقة التعميـ الحديثة تتمثؿ في أف الفعؿ والمبادرة تأتي مف
الطفؿ ،وعممية التعمـ مركزة عميو ،حيث تأخذ بعيف اإلعتبار كؿ خصائصو ومميزاتو.
إف معظـ النشاطات البدنية التي تعتمد عمييا التربية البدنية والرياضية تكوف مستمدة مف
الحركات الرياضية ،الشيء الذي يعتبره بعض البيداغوجييف كعائؽ لتطبيؽ الطرؽ البيداغوجية
الحديثة (التنظيمية) وفي ىذا الموضوع ترى "الفرقة البيداغوجية" التابعة ألحد الثانويات الفرنسية أف
النماذج الحركية المرتبطة بمختمؼ النشاطات الرياضية والتقيد بمختمؼ قوانينيا يمكف أف يشكؿ
عائقا حقيقيا أماـ المشاركة الفعالة لمتبلميذ .ونشير ىنا أف رغـ المحاوالت العديدة لتكيؼ قوانيف
األلعاب الرياضية لمواقع المدرسي ،فإف معظـ المدرسيف مازالوا يميموف إلى تطبيؽ النماذج
الرياضية ،فيما يخص الطرؽ البيداغوجية المعتمدة عمييا في ميداف التربية البدنية والرياضية ،نجد
بصفة عامة إما الطريقة القديمة أو الطريقة الحديثة.
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 -6-2العالقة البيداغوجية واإلتصال:

اإلتصاؿ في ميداف البيداغوجية ىو عممية إرساؿ واستقباؿ المعمومات عمى شكؿ رموز

ووسائؿ ،وتكوف إما لفظية أو كتابية أو رمزية ،وتكوف العبلقة بيف المعمـ والمتعمـ مف أجؿ ىدؼ
معيف وىو التعمـ ،وىذا يعني ىناؾ مرسؿ – رسالة -ومستقبؿ إذف ىناؾ إتصاؿ بيف طرفيف.

34

 -1-6-2أهداف و طرق اإلتصال البيداغوجي:
إف المعمومة المطم قة ال يمكف أف تكفي وحدىا في الميداف البيداغوجي ،إذ أف المربي الذي
يمقى درسو لمتبلميذ ثـ يطوي أوراقو و يذىب دوف متابعة ومعرفة مدى إستعاب التبلميذ لدرسو،
فيعتبر عامؿ غير مناسب.ففي الواقع يجب عمى كؿ مربي أف يعرؼ رأي المتعمميف كعدـ
اإلستعاب لبعض األشياء الغامضة  ،و ىذا راجع إلى عدة أسباب أىميا:
 محتوى الحصة ال يوافؽ مستوى المتعمميف. -طريقة النقؿ لمحصة غير فعالة.
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 وىناؾ مف يفسر عدـ فيـ الرسالة البيداغوجية يكمف في تفاوت المستوى أو قمة ذكاء المتعمميفوىذا الفيـ عادة يأتي مف المربى المكوف الذي يمقي درسو دوف معرفة تجاوب تبلميذه .فعف طريقة
اإلستجابة ( )Feed Backيتعرؼ المربى عمى حوائز اإلتصاؿ وعمى شخصية وقدرات تبلميذه
ودرجة تأقمـ رسالتو ،وتسمح ىذه اإلستجابة عمى تحسيف شروط إستقباؿ الرسالة .إذ يمكف أف يسأؿ
المربي تبلميذه ليعرؼ تجاوبيـ مع الدرس كأف يقوؿ :ىؿ تسمعونني؟ ىؿ أتكمـ بصوت عاؿ؟ ماذا
قمت لكـ؟

ويمكف أف يعود إلى إعادة التذكير بشروط المربي أحيانا إلى التقييـ ،35في حيف تسمح ىذه

الطريقة بمعرفة مدى إستعاب التبلميذ لمدرس و كذا ردود أفعاليـ.
 -2-6-2اإلتصال البيداغوجي الجيد:

حتى يكوف اإلتصاؿ البيداغوجي بيف المعمـ والمتعمـ جيدا وفعاؿ ال بد مف توفر شروط و

أسس لمنجاح واتقاف الرسالة وبموغ اليدؼ المنشود إليو.
 -3-6-2أسس اإلتصال الجيد:
يقوـ اإلتصاؿ الجيد عمى ثبلثة أسس رئيسية:
 اإلتصال الجيد :ويتمثؿ في اإلستماع واإلنتباه لما يصدر مف المرسؿ مف رموز وأشكاؿ في
محتوى الرسالة.
 الفهم الجيد :وىي العممية التي يتـ فييا تحويؿ الرسالة إلى رموز ليكوف معناىا كما أراده
المرسؿ.

 التبميغ الجيد :إختيار الميارات والعبارات التي يستعمميا والصور والعروض التي يعمؿ بيا حتى
يكوف لممستقبؿ إمكانية حميا.
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 -4-6-2شروط اإلتصال البداغوجي الجيد:
إف ا إلتصاؿ البداغوجي الجيد يتعمؽ بوجود قاعدة بيف المعمـ والمتعمـ ،ويعتمد عمى شروط
معينة وىي مشاركة المتعمميف ،تداخؿ مواضيع المربي ،ونوعية العبلقة مع المربي .أما إذا إحتكر
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Pierre chazaut, science humaines, B.E. de E.S. édition vigot 1991, p:163
مصطفى عشوي ،مدخؿ إلى عمـ النفس ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1992 ،ص ص.150 -151
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المربي الكبلـ فإف التبادالت تصبح صعبة وتقؿ بذلؾ فعالية الجماعة وتسبب البلمباالة ونقص
الثقة بالنفس.
إف ىيئة األستاذ وسموكاتو وتحكمو في منح حؽ المشاركة لممتعمميف يتوجو إلى تواتر
لتدخبلت ومدة مشاركة كؿ عضو وأشكاؿ االتصاؿ ،ويحدد االتصاالت ما بيف األفراد ،إنو العدد
خمسة وعشروف ( ) 05متعمـ عمى العموـ حد أقصى في التعميـ ،في حيف يجب أف تتوفر في
المرسؿ والمستقبؿ عدة خصائص:
 المرسل :أف يؤمف بالرسالة التي يؤدييا ويقوـ بتبميغيا ،ويقتنع بمحتواىا ،وعرض أفكارىا عرضامنطقيا سيبل ،واف يتبع تنظيـ محتوى الرسالة مف زاوية النتائج الصحيحة ومعرفة الخبرات التي
يحتوييا مضموف الرسالة ،وأف يكوف ما يمقيو بمقدور المتعمميف فيميا ،وأف يكوف عمى دراية كافية
بأنواع الوسائؿ التعميمية ،وقنوات االتصاؿ المناسبة في نقؿ الرسالة في الزماف والمكاف المناسبيف
ليا في الدرس وتحسيف اختيارىا وتشغيميا.
وأخي ار عمى المربي أف يمـ بكؿ خصائص المتعمميف بصفتيـ مستقبميف ،مف الناحية
الجسمية ،العقمي ة ،النفسية ،اإلجتماعية وتقدير القيـ السائدة والعادات والتقاليد المكونة لثقافة
المجتمع.
 المستقبل :يجب أف يكوف تجانس في سف المستقبميف ومستواىـ وجنسيـ ،وكمما روعي ىذاالتجانس في عممية االتصاؿ كمما سيؿ دور المرسؿ ،الذي ىو تحقيؽ األىداؼ المسطرة واشباع

حاجات ورغبات المتعمميف وايجاد حموؿ لمشكبلتيـ.
عف طريؽ ىذه الدراسة يمكف لممرسؿ انتقاء وسائؿ وقنوات االتصاؿ المناسبة التي تنجح
في إيصاؿ الرسالة واتماـ العممية التعميمية وىذا ما يدعى باالتصاؿ البيداغوجي الجيد.
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 -7-2حواجز االتصال البيداغوجي في العالقة البيداغوجية:
ميما تكف العبلقة البيداغوجية فانو البد مف توفر صفات اإلنتباه واإلقناع ،ففي اغمب
األحياف توجد حواجز بيف األستاذ والتمميذ كعدـ التساوي مف الجية المعرفية واالختبلؼ في
المكانة والسمطة وىذا بإمكاف األستاذ الرفع أو التخفيض مف شأف التبلميذ مف حيث القدرات في
الحالتيف يكوف ىناؾ عدـ التفاىـ ،فالتمميذ يوجو إلى المربي عدة مطالب بغية في تحسيف معارفو
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وتوظيفيا ،أما في ميداف التربية الرياضية فاالتصاؿ ليس لغويا فحسب بؿ كذلؾ عف طريؽ اإلشارة
" ،"gestuelجسمي " "corporelleوىذا يعني " "extra l’inguistiqueفالمربي يتحكـ أيضا
بواسطة جسمو "كممات ،حركات ،نظرات".
وىذا يسمى باالتصاؿ غير المغوي ويمكف إما رفع أو تخفيض مف قيمة المعمومة ،واف صح
التعبير في بعض األحياف نجد أف الرسالة ال تصؿ المستقبؿ وىذا ىو المشكؿ والذي يرتابو نوع
مف الشؾ في قدرة األستاذ عف اإلقناع ،كوف ما يتفوه بو بعيدا عف الواقع المعاش وفي الحقيقة
تنقسـ حواجز االتصاؿ إلى ثبلثة أقساـ حسب موقعيا في مخطط االتصاؿ:
 -1-7-2في اإللقاء (عمى مستوى األستاذ):

وىذه الحواجز التي تؤدي إلى إخفاؽ الرسالة والتي تعود إلى عدة أشياء منيا :مشكؿ المغة

التي تكوف غير مفيومة ،االختبلؼ في األسموب مثبل والتقنية البيداغوجية كعدـ نجاح في عرض
األفكار عرضا منطقيا وعدـ إتباع تنظيـ محتوى الحصة مف زاوية النتائج السميمة واالستم اررية
الذاتية في الحديث الذي يدخؿ فيو التحكـ المسبؽ لشكميات ،والجزئيات ،في تقديـ تمريف كاستعماؿ
طريقة منفردة تبعد الجميور المتعمميف والمستقبميف عف تقبؿ الرسالة مثبل استعبلئو وكبريائو أو عند
استخدامو الطريقة الديمقراطية التي تربط العبلقة بيف األفراد ربطا مقبوال كذلؾ عدـ تقدير لمقيـ
السائدة والعادات والتقاليد التي تشكؿ عموما الثقافة لؤلفراد في المجتمع ،كذلؾ عدـ معرفة إنكار أو
جيؿ التبلميذ الذي يمكف أف يذىب مف عدـ االعتراؼ باستجابة إلى حد االحتقار أو البلمباالة
بآرائيـ وشخصيـ.
 -2-7-2حواجز االتصال في االستقبال:

وىو ما يقابؿ في العممية التربوية ،التمميذ وىو الشخص أو الجماعة الذي يوجو إلييـ

المرسؿ الرسالة بيدؼ مشاركتيـ في الخبرة ،ويقصد بو تعديؿ السموؾ ،فينا مف بيف ىذه الحواجز
والتي تعيؽ الرسالة ،تعب التبلميذ الذي يؤدي إلى نقص تدريجي في المعمومة المقدمة
إلى حد التوافؽ الكمي عف االستقباؿ ،وكذلؾ المغة غير المفيومة تؤدي إلى عدـ االستيعاب والممؿ
وفشؿ التمميذ في السماع وعدـ المتابعة ،كذلؾ أحاسيس التبلميذ (الخوؼ ،األمف ،التكبر،
الصراعات...الخ) تؤثر عمى مناخ التبادالت عامة.
كذلؾ الدور االجتماعي الذي يفسر اإلحساسات وبالتالي عدـ السماع والتركيز حوؿ الذات
و يفسر بعدـ قدرة التمميذ باالستغناء عف فكرتو الشخصية وبالتالي إىماؿ كبلـ األستاذ.
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 -3-7-2حواجز االتصال عمى مستوى التبميغ:
يعتبر التشويش أىـ حاجز عمى مستوى التبميغ وىي اإلعاقة التي تمس الرسالة ويشارؾ في
تدىورىا ،ويمكف أف يكوف عف طريؽ الصدفة( .متقطع أو متواصؿ).
 عف طريؽ الصدفة ،مفاجئ وعدـ توقعو يجبر المتكمـ عف الزيادة في الكبلـ (اإلسياب) أوالتوقؼ كمية.
 التشويش المتواصؿ :أما ىذا الحاجز فيكوف مستم ار طواؿ الحصة ،وقد يؤدي إلى توقؼالحصة.

38

 -8-2الطرق البيداغوجية.

 -1-8-2الطريقة البيداغوجية التقميدية:
 يقوؿ " :" Henri Lamourإف التعمـ في ىذه الطريقة يعمؿ بالبيداغوجية التقميدية بحيث انويتع امؿ مع المتعمـ بشدة وقسوة وكؿ ما يتكمـ بو فيو عمى شكؿ أوامر فقط حتى يصؿ إلى
االنضباط واليدوء ،بحيث أف الفعالية ىنا تعني األمر واألمر يعني الحماية واليدوء.
أما –  - Ph.TISSIEفيرى أف في الطريقة التقميدية يجب:
"تحويؿ كؿ الحركات إلى تمرينات".
 ويرى " " :" HABERTيجب أف تكوف قوي لكي تصبح ميـ وضروري" وفي النياية ال توجدالتربية البدنية بدوف تعب.
 أما "  :" Claud BAYERفيرى أف الطريقة التقميدية أو الطريقة الديداكتيكية تركز أساسا عمىمبادئ التبسيط والتحميؿ والتطوير بحيث تقسـ مادة التعميـ إلى عناصر أو أجزاء ،وىناؾ

عامميف أساسيف يساىماف في كؿ تحصيؿ وىما ،التذكير و اإلعادة المذاف يجعبلف الطفؿ منسجـ
مثؿ المراىؽ.

39

 أما "  " Cry POLMADEفيرى أف الطرؽ التقميدية مف خبلؿ مبدئو أساسي :أف التعميـ ماىو إال نوع مف التدريب ،بمعنى أف المراىؽ يكتسب الممكات الطبيعية تسمح لو بالوصوؿ بطريقة
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Claud BAYER: L’ enseignement des jeux sportifs collectifs, édition vigot 1985, p49.
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عادية إلى المعارؼ والى قدرات الشخص الكبير ،وال يأتي ذلؾ إال باالتجاه واإلتقاف ،والصعوبة
البيداغوجية في مثؿ ىذه الحالة تكوف مف خبلؿ خمؿ في قدرات الطفؿ أو نقص في االنتباه
واإلتقاف.
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 -2-8-2الطريقة البيداغوجية الحديثة:

في بداية عصرنا ظيرت حركة جديدة في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا غيرت جذريا

األنماط التقميدية التعميمة والتربوية ،وفي ذلؾ الوقت أعطيت التسمية لممدرسة الحيوية واف التجارب
األولى ،ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية ،المربي" "jhon DEWAYفي سنة 1896ـ فتح
في مدينة شيكاكو " "CHICAGOمدرسة تجريبية تحمؿ اسمو وفي ىذه المدرسة يترؾ األطفاؿ
يعمموف أشياء طبيعية ،وكؿ نشاط يمثؿ مركز اىتماـ يدور حولو البحث والتحقيؽ واألعماؿ وأف
ىذه المعارؼ كانت تحصؿ بتزامف مع األعماؿ التي تتطمب الكتابة والقراءة والحساب ،وبالنسبة
" "jhon DEWAYالطفؿ يتعمـ كؿ ما يخص مراكز اىتماماتو وعميو فاف قيمة الدافع لمتعميـ ،ىو
التعمـ.
فإذا كاف الذكاء ينمو عف طريؽ الحركة فاف اليدؼ األوؿ لمتربية ىو تنمية ىذه الحركة،
بحيث أف الوضعية التي تكوف أماـ الطفؿ ليا معنى وبالتالي يعطييا أىمية.
أما بالنسبة لػ"  )1873( " CLARAREDEيوجد تطابؽ بيف إمكانيات الطفؿ واحتياجاتو التي
تجمب انتباىو ،وعميو نستطيع غرس في نفسية الطفؿ ىدؼ واحد وىو المعب ،ولكف ىذا المعب يبدأ
شيئا فشيئا ،يأخذ أشكاال مختمفة حسب العمر.
يتضمف الجيد عف طريؽ االىتماـ ،وبيذا يتحمؿ الطفؿ بنفسو تكوينو عف طريؽ المساىمة
في بمورة المعارؼ والحركة ومف ىنا نستطيع القوؿ أف في التربية البدنية الرياضية تنظيـ لؤللعاب
أساسي ألنو يساعد الطفؿ عمى بذؿ مجيود وبتكويف نفسو انطبلقا بوضعو في حاالت صعبة.
إف التنمية االجتماعية تتطور بالتوازي مع التنمية العقمية ،إف المدرسة التقميدية لـ تعترؼ بقيمة
الحركة ال عقمية في المخطط االجتماعي عمى عكس المدرسة الحيوية التي تبحث بإدخاؿ حياة
حقيقية وىي تعطي لمطفؿ فرصة تجارب الحقائؽ االجتماعية كما تضعو بيف حاجات فيزيائية لـ
يكشؼ األصوؿ وسمطة الكبير ترجع مستخمفة بمبادرة الطفؿ بحركة شخصية التي تييئو لمتعاوف
مع األشياء بطريقة مستقمة ويكوف قاد ار عمى المبادرة والحوار ،إف عممية التعميـ ال تنتيي ىنا حتى
Guy, POLMADE: les méthode en pédagogie, presse universitaires de France 1976, p 09.
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يتحقؽ التعمـ ،واف األستاذ يكوف تحت تصرؼ التبلميذ ،واف ىذه الوسائؿ مقدمة بممفات مختمفة،
كتب ،أشرطة ،صور وبطبيعة الحاؿ فاف األستاذ الذي يكوف تحت تصرؼ التمميذ عند طمب
التبلميذ المذيف يبدؤوف المبادرة في أعماليـ وعمى األستاذ توجيو ىذه األعماؿ ويكوف بحث ،ولكف
البحث لـ يأتي كجواب عف تساؤؿ ،وعندما يتضح لؤلستاذ أف بحثو ال يجمب االنتباه ينقطع عف
تقديمو ليحمؿ أسباب عدـ اإلنتباه.
بالنسبة لؤلستاذ التربية البدنية والرياضية في الثانويات ورغـ المشاكؿ العديدة المذيف
يواجيونيا يجب التنويع في العمؿ حتى يواجو عدـ اىتماـ التبلميذ وخاصة أقساـ السنة النيائية مع
ترؾ المبادرة لمتمميذ عف طريؽ الحركة الشخصية أو عمؿ جماعي أو بتقييـ المسؤوليات لكي تييئ
األطفاؿ إلى حياة ديمقراطية ،إف الجيد عف طريؽ االىتماـ ،والعمؿ الجماعي ىـ مكمبلت لمعمؿ
الفردي ألننا نعرؼ أف التطور ال يتـ عند كؿ طفؿ بنفس الوتيرة.
لكف ال نستطيع أف نكوف حركتيف بدوف أف نعمؿ حركة واضحة (أو ظاىرة) بحيث أف
العمؿ العقمي يترجـ حتميا بحركة بؿ بالعكس فيو يترجـ سكوف ،التركيز ،واذا أخذنا مثاؿ الطريقة
الحركية ا لقائمة باف ننظر ،وننقي ،ونزف الشيء الذي يراد لمسو ،وىنا يوجد حركة وتوجد مساىمة
وىذه ليست بالطريقة الحركية ألف كؿ حركة فييا خالية مف مبادرة الطفؿ.
في الختاـ نستطيع القوؿ ميما كانت الوضعية الصعبة التي توجد فييا الطفؿ فيو يستطيع أف
يتجاوزىا عف طريؽ البحث والتجارب الحقيقية والحركات التي خزنيا ،يستطيع أف يواجو كؿ مشكؿ
بتفكيره ال عف طريؽ تخزينو لممعمومات.
 -3-8-2الطريقة البيداغوجية الموجهة:
وحوؿ ىذه الطريقة فإنو في كثير مف األحياف ترتكب بعض األخطاء التي ال تحتاج إلى
كثير مف الشرح وانما تحتاج إلى توجيو يصحح الخطأ أو يعيد األمور إلى نصابيا.

أما طريقة اإلشراؼ فيذه نتبع الطريقة السابقة ولكنيا تأخذ شكبل أكثر حزما وأكثر دقة وتظير فييا
صفة القيادة.
بحيث أف الطريقة الموجية ىي عبارة عف أوامر يستعمميا المعمـ لتوجيو الطفؿ ألداء عمؿ
ما ،كما يقوؿ الدكتور " "DORNHOFFفي ىذا الشأف:
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إف األوامر عبارة عف توجييات مرتبة بأوصاؼ وقيادات لمييئة الخارجية لمطفؿ ولمجموعة مف
األطفاؿ.
أما فيما يخص حالة جسـ الطفؿ والحركات المحددة وعبلقات األطفاؿ بينيـ ،فاف أشكاؿ األوامر
يجب أف تكوف مثؿ أشكاؿ التحرؾ.
* إعطاء لمبيداغوجيا ولؤلطفاؿ نظرة احتمالية حوؿ الحالة الحقيقية.
* ضماف التحرؾ بدوف حادث في الحركة.
* تجنب أو عزؿ منبع الخطر.
* المساىمة الستعماؿ الوقت بطريقة جذرية.
إف أشكاؿ األوامر تستعمؿ التربية في نفس الوقت لمتصرؼ التأديبي.
إف األطفاؿ يجب عمييـ أف يعرفوا جيدا أشكاؿ األوامر ويطبقونيا بالتدقيؽ.
 -4-8-2الطريقة البيداغوجية الغير موجهة:

وىي تعني الصفة أو مجموعة مف الصيغ والمواضيع التربوية التي تتكفؿ بمجموعة

العبلقات البيداغوجية ،وىذا يعني أنو باعتبار المشرؼ الحرية المطمقة (غير مشروطة) وىذا يمنع
التحديد أو التنبؤ المنيجي ،والطريقة الغير موجية تتحدد بامتناع المعمـ أو المدرب عف التوجيو
وباستعمالو ليذه الطريقة يجعؿ التمميذ يوجو نفسو ويدرؾ أىمية ىذا التعميـ الذاتي الذي يكتسبو
بحضور المدرب والمعممة وىذا ما يسميو"D.HAMELINE "ET "MJ. DARDRLIN" :
بالمرور مف التعميـ الخاص باألستاذ إلى التعميـ الذاتي.

 -9-2األساليب البيداغوجية:
" " MUSKA MOSTONيبلحظ نوع مف العبلقة بيف التربية البدنية والرياضية والعموـ النفسية،
البيداغوجية ،االجتماعية والفيزيولوجية.
ولذلؾ يقترح إيجاد طريقة اإلظيار وحؿ المشاكؿ الضرورية لممادة ،كيؼ يتـ تعميـ الشخص؟
الوسيمة المستعممة لمؤل الفراغ الموجود بيف المعمـ ومتطمبات التعميـ ،يستوجب المعرفة الجيدة
ألساليب التعميـ وكيفية تطبيقيا.
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 -1-9-2األسموب األول :السمطوي
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وىذا النموذج يركز عمى المعمـ والمادة التعميمية.
وفييا يكوف المعمـ ىو المسئوؿ عمى كيفية التعميـ وعمى كيفية تعميـ التعميـ ،فيناؾ عبلقة مسيطر
ومسيطر عميو ،فالمتعمـ يبحث عف مواجية المتطمبات والخصائص المرسمة مف طرؼ المعمـ،
والتحكـ االيجابي في المتطمبات ،وفييا المتعمـ يقيـ بالنسبة لمجماعة التي ينتمي إلييا.
 -2-9-2األسموب الثاني:

يمكف لممتعمـ أخذ القرار الذي يتوقعو في مستواه وىذا االنتقاؿ في القرار يحدث خمؿ في

تصرؼ المعمـ والمتعمـ ،وبذلؾ معمومة مراقبة ،تعميـ المتعمـ يتحقؽ في صالح االختبلؼ إنطبلقا
مف ىذا االختبلؼ المعمـ يشعر بأكثر راحة والمتعمـ يشعر انو مقبوؿ كما ىو ،وىنا المعمـ ليس
المعمـ الكامؿ ليس لو القدرة في تعميـ نفس الشيء لمكؿ ،وفي نفس الوقت يتمقى ىذه االختبلفات
الفردية في الجوانب البدنية ،النفسية واالجتماعية.
وباعتبار أف المعمـ ليس المسئوؿ عف النموذج الكامؿ فانو بذلؾ يخمؽ وضعيات عمؿ،
ويمعب بذلؾ دور المنبو وذلؾ بتوجيو وتصحيح األخطاء وىذا بداية االنضباط الذاتي ،أما فيما
يخص التقييـ فالمتعمـ ىو الذي يقيـ نفسو بالمقارنة مع الفوج الذي ينتمي إليو.
 -3-9-2األسموب الثالث :أسموب التعميم المتبادل.

المشرؼ ىنا يتدخؿ عمى مستوى التقييـ ،وىذا التحديد وقت العمؿ ووقت المبلحظة.

وفي ىذا األسموب المتعمـ يعتبر كمساعد المعمـ ،فالمعمـ يحدد األدوار وىذا بصفة تدريجية ،ويحدد
المعمميف الصغار "كمساعديف" بحيث يسمح ليـ بالنقاش وابداء اآلراء لموصوؿ إلى فكرة الغير
وفيما يتـ تحديد وبوضوح ميمة كؿ معمـ صغير ،وبذلؾ كبلىما يشعر بأنو مبلحظ ،الشيء
الذي يسمح بالتقييـ ،وفي ىذا األسموب المتعمـ لو دور المعمـ ،يبلحظ وينفذ ويدخؿ األستاذ
بواسطة المعمـ الصغير.

 -4-9-2األسموب الرابع :التعميم بموجهات صغيرة.
ىنا تتدخؿ شخصية ثالثة وىي اإلداري والذي يمعب دور المبلحظ ،وكيفية األداء في ىذا
األسموب ال تختمؼ عف األسموب السابؽ إال أف الشرح و المبلحظة تكوف ثبلثية.
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فيما يكوف دور اإلداري مكمؿ لنتائج مبلحظة الفوج ،فالفوج يسير طبقا لوظيفة ثبلثية يتـ
فييا التنفيذ والمبلحظة التي يختارىا الروح اإلداري.
 -5-9-2األسموب الخامس :التعميم ببرنامج فردي.

ىنا يتدخؿ التقييـ الشخصي وفييا المتعمميف يكونوا قد بمغوا مستوى الوعي والنضج يسمح

ليـ بأخذ القرار التقييم ي الخاص بيـ ،وفي ىذه األثناء المعمـ يعتبر أف كؿ المتعمميف ليس ليـ
نفس المستوى ،ويتوقع ما يبلئـ أكثر كؿ متعمـ ،والمتطمبات بذلؾ ،يجب أف تكوف درجة جيدة في
المبلحظة لئلداري ،وتقييـ االنضباط الذاتي عند المتعمـ والمعمـ بدرجة عالية لييكمة وتنظيـ
اختصاصو التقني البيداغوجي.
وفيما يكوف كؿ متعمـ يعتمد عمى برنامج المقدـ مف طرؼ المعمـ ويقرر كيفية تنفيذه.
أما التقييـ فيكوف بواسطة وسائؿ تقنية محددة والتي تدفع المتعمـ بإظيار المردود الحركي،
فالمعمـ ال يتدخؿ إال في حالة الضرورة القصوى.
 -6-9-2األسموب السادس :التعميم باكتشاف الفكرة.
لحد اآلف كؿ األساليب مرتكزة عمى أحادية التسيير ،إذف عممية النشاط الفكري لـ تحفز
منيجيا فكيؼ يتـ تجاوز ىذه العقبة ،أنيا نظرية الخمؿ المعرفي "فستينجر" - FESTINGER -
غياب التنسيؽ.
المبدأ :إف الخمؿ المعرفي يخمؼ الحاجة ،ىذا يعني أف ىناؾ إعاقة حالة اإلكتساب والتقبؿ الفكري
الشيء الذي يحرر عممية البحث ويتـ تحديد موضوع التعميـ ،وتحدد أجزاء المراحؿ وىذه المراحؿ
تعتبر أسئمة ومبادئ تسمح باالنتقاؿ التدريجي نحو اكتساب المعرفة ،وىذه الق اررات صالحة لمفرد،
الفوج الصغير والفوج الكبير.

ولذلؾ عمى المعمـ أف يم تزـ بعدـ ذكر اإلجابة أبدا فمينتظر ،وتدعيـ اإلجابة بالمعنى .فالمعمـ عميو
مراقبة التنفيذ والفترات ما بيف المراحؿ ،وسرعة تعدي ىذه المراحؿ.
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أما التقييـ يكوف فردي أي تقييـ إجابة كؿ متعمـ ،وعممية التقييـ تكوف عند الوصوؿ إلى اليدؼ
المسطر.
 -7-9-2األسموب السابع :التعميم عن طريق المشكل لمحل.

ىذا يعني استمرار التطور الفكري عف طريؽ عممية تشرؾ في اخذ القرار في التعميـ وبأكثر

حرية عف طريؽ اكتشاؼ الفكرة ،التعميـ بطريقة مضادة موجية مف طرؼ المعمـ ،أما التدريس عف
طريؽ المشكؿ لمحؿ فإف عممية البحث ،االكتشاؼ واالختبار مف مسؤولية الطالب ،فالمعمـ يقدـ
المشكؿ لمحؿ مف اجؿ ىدؼ تقديـ لمطالب فرصة تطوير قدراتو ومياراتو والكشؼ عنيا فالمعمـ
بذلؾ يختار الموضوع ،وتكوف المشاكؿ التي عمى المتعمميف حميا والمعمـ ىنا يتوقع الحموؿ ويحدد
اإلجابات األكثر دقة وينظـ مكاف العمؿ مف ناحية الوسائؿ ،ويتـ التنفيذ كاألتي:
* المعمـ يقدـ المشكؿ شفويا أو كتابيا.
* المتعمـ يأخذ كؿ الوقت لقراءة وفيـ المشاكؿ ويمكف أف يطمب توضيحات.
* المعمـ يبلحظ ويشجع السير الحسف لمعمؿ وعميو أف:
 يترؾ المتعمـ يقوـ ببحثو الشخصي. ال يتدخؿ حتى واف يأتي الجواب متأخرا. أثناء ىذه المرحمة االستكشافية المعمـ ممزـ بتشجيع المتعمـ. ال يتصرؼ بسموؾ إقصائي ميمؿ ،ال يتوافؽ وسموؾ المعمـ.أما التقييـ فيناؾ صعوبة لتحديد الوقت بالضبط لتدخؿ مف طرؼ المعمـ ،ولكف عموما
ىناؾ تقييـ ذاتي واقتراح المعمـ يسمح لممتعمـ اختيار السموؾ الحركي المناسب.
 -8-9-2األسموب الثامن:

في األسموب السابع المتعمـ تعمـ اخذ كؿ الق اررات ما عدا قرار تحديد المشكمة إذا:

 ىؿ يستطيع المتعمـ طرح األسئمة بنفسو "تحديد المشكمة"؟ ،وىناؾ أسئمة تطرح نفسيا:ىؿ يمكف تعميـ اإلبداع؟ يمكف ذلؾ ألف الفرد يستطيع تحسيف مياراتو فطرح األسئمة إذا أنو
يتعمـ بمختمؼ الطرؽ.
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خالصة الفصل الثاني:
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نتيجة لتطور المفاىيـ الخاصة بالبيداغوجية ،وذلؾ بفعؿ تطور الفكر اإلنساني بشكؿ عاـ
وتطور العموـ في العصر الحديث وتداخميا وتشابكيا ،أصبحت فف مف فنوف الحياة وخصوصا
ميداف التربية البدنية والرياضية خاضعا لمبحث والتجريب العممي لموقوؼ عمى أحدث أساليب
التعميـ والتدريب والتنظيـ ،فتعتبر العممية البيداغوجية عامؿ أساسي في تشكيؿ العبلقات
والتفاعبلت اإلجتماعية ،وساىمت بكؿ فعالية في تربية والتنمية الحسية والمعرفية بطريقة سميمة
لمناشئيف.
مف خبلؿ التحاليؿ البيداغوجية نستنتج وجود تياريف إثنيف لمبيداغوجية األوؿ تقميدي والثاني
جديد.
فالتيار األوؿ ىو محاولة إكتساب القدر اليائؿ مف المعارؼ والمعمومات وتحسيف وتطوير
الميارات ،وكذا تقنيات وقواعد السموكات اإلجتماعية ،يعني جعؿ الطفؿ قاد ار عمى مبلئمة ومسايرة
النموذج الثقافي لممجتمع.
أما التيار الثاني ىو مساعدة الطفؿ عمى الترويح واإلعتماد عمى نفسو والسماح لو بأخذ
المبادرة بيدؼ تنمية وتحسيف قدراتو الفكرية والعقمية ،فبصورة عامة فيي تعتمد عمى ثقافة الطفؿ.
فانطبلقا مف ىذه المجموعة مف اإلعتبارات يظير مف الصعب إعطاء تعريؼ عاـ لمبيداغوجيا.
فيي فعؿ مطبؽ حسب مفيوـ معيف مف طرؼ ممثميف مرخصيف مف ىذا المجتمع ،مف أجؿ التأقمـ
الممكف لؤلفراد ،فيي تشمؿ عمى كؿ األفراد واألشياء التي تقوـ بالفعؿ.
فبالتالي تعد جممة مف النظريات والقواعد التي توجو المعمميف والمدربيف في أفعاليـ اليومية.

تمهيد الفصل الثالث:
إف الغرض األساسي مف تناولنا لموضوع مدرب السباحة مف حيث أنو الشخصية التربوية
والرياضية يتولى قيادة عممية التربية والتعميـ ويؤثر تأثي ار مباش ار في التطوير الشامؿ المتزف
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لشخصية الفرد الرياضي ،وتأسست تربية وتعميـ األفراد الناشئيف في السباحة عمى مقدار ما يتحمى
بو المدرب مف خصائص وسمات وقدرات ومعارؼ وخبرات وميارات معينة ،والتي يشترط توافرىا
في مدرب السباحة لفئة الناشئيف حتى يكتب لعممو كؿ نجاح وتوفيؽ ،وعمى ذلؾ فبل بد أف يكوف
المدرب نموذجا ومثؿ يحتذي بو محبا لعممو ومخمصا لو يشعر نحوه بوالء ،ويمتمؾ درجة عالية مف
المعارؼ والمعمومات والقدرات والميارات العامة والخاصة ،وتكوينا عمميا في المستوى ،مقتنعا تماـ
االقتناع بالنظـ والمفاىيـ والقيـ االشتراكية لمدولة ،حتى نضمف بذلؾ قدرتو عمى حسف تشكيؿ
الشخصية الرياضية ومحاولة الوصوؿ بيا إلى أعمى مراتب البطولة والمستوى المطموب.
إف نجاح مدرب السباحة في عممو يرتبط إلى حد كبير بمستواه ومعموماتو ومعارفو وقدراتو
في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص بالعمؿ في ميداف السباحة ،فكمما يتميز بالتأىيؿ
التخصصي العالي كمما إزداد إتقانو لممعارؼ النظرية وطرؽ تطبيقيا ،كمما كاف أقدر عمى تطوير
وتنمية ال مستوى الرياضي لؤلفراد إلى أقصى درجة ،فبل بد أف يمـ إلماما تاما باألسس النظرية
والعممية المختمفة لعمـ التدريب ،وأف يتقف الميارات الحركية وخطط المعب في مجاؿ تخصصو،
وأف يمتمؾ المعمومات التي ترتبط بأسس تطوير وتنمية الميارات الحركية والخصائص البدنية
وطرؽ إكتساب يا والتقدـ بيا مع ضرورة إلمامو بالخصائص المميزة لتدريب الناشئيف واألطفاؿ
والفتيات في فرع تخصصو.

 -1-3المدرب
-1-1-3

تعريف بالمدرب:
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إف نشاط المدرب ىو نشاط بيداغوجي والبيداغوجي يكوف الشخصية ويحوؿ نفسية اإلنساف،
ثقتو ،سموكو...الخ.
كؿ ىذه النشاطات تطبؽ عمى أساس فعاليات ونشاط شخصية المدرب الفعاؿ.
إف المعرفة الجيدة لئلنساف ىي التي تسمح باستيعاب مجموع العموـ اإلنسانية والمدرب ىو الذي
يتكفؿ بتدريبات حصاف الجري الرياضي
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المدرب ال يحب الرياضي لذاتو ،وال لمجتمعو ،بؿ ىو مكمؼ بتربيتو وتكوينو.
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 -2-1-3كفاءة المدرب:
في دراسة أجراىا "فرويدلوس" ( )1996عف محاكاة المدربيف إستخمص الكفاءات التالية:
 اإلقتدار في التدريب ،مبادئو وأىدافو ونظرياتو وطريقتو وفروعو المختمفة. الوعي التاـ باألخبلؽ واآلداب الرياضية وكيفية اإلرتقاء بيا. تشخيص جوانب الضعؼ والقصور في مختمؼ الجوانب السموكية(حركية ،معرفية ،انفعالية). قيادة الفريؽ نفسيا قبؿ وخبلؿ وبعد المنافسات. -اإلستفادة مف كافة المعطيات والقوى اإلجتماعية لصالح الرياضييف.
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-3-1-3

شخصية مدرب السباحة وتكوينه البيداغوجي:

* تعريف الشخصية:

توجد تعاريؼ كثيرة لمشخصية كما سجؿ ذلؾ كؿ مف "ألبور"( )1937و"رابورت" (،)1970

وغيرىا ،إال أف معظـ ىذه التعاريؼ تتفؽ عمى كوف الشخصية تركيبية معقدة
فكممة" ،"PERSONAتعني الطبيعة والمميزات الثابتة لمشخصية" ،بيشو" و"ديبلي"(،1975
ص.)304

بالنسبة لػ" شمدوف" فيو يعرؼ الشخصية بأنيا عبارة عف تنظيـ ديناميكي لمجوانب المعرفية،
العاطفية ،اإلرادية ،كذلؾ الفيزيولوجية ،والمورفولوجية لمفرد ،التي تتضمف كؿ صفاتو ومميزاتو
(الذكاء ،طبيعتو،مزاحو) ،كذلؾ مختمؼ تركيباتو ونماذج سموكية الخاصة بو.
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ومف خبلؿ التحميؿ البيبموغرافي ،ال نستطيع إعطاء كؿ التعاريؼ الموجودة بصدد ىذا
الموضوع ،وىذا لكونيا متعددة وزيادة عمى ذلؾ ،أف لكؿ واحدة منيا مراجعيا الخاصة بيا ومف
بينيا نجد النظريات التي تعتمد عمى التحميؿ النفسي(فرويد) ،نظريات تعتمد عمى تفسير السمات
األساسية لمشخصية(ألبور وكاتؿ) ،كخبلصة ،يظير لنا مف خبلؿ ىذه التحاليؿ بأف ىناؾ
عنصريف أساسييف يؤثراف في عممية التكويف والتشكيؿ لمشخصية.
فحسب" بيشو" و"ديبلي" ( ،1975ص ،)30العوامؿ اإلجتماعية وبالتكامؿ مع العوامؿ
البيولوجية ىي التي تحدد أىداؼ تصرفاتنا ،أما العوامؿ اإلجتماعية فيي تحدد الوسائؿ التي تسمح
بتحقيؽ ىذه األىداؼ.
وخبلؿ ىذ ا العرض ،سنحاوؿ إعطاء بعض التفسيرات التي ليا صمة بكؿ األبعاد األساسية
والرياضية يعتمد أساسا عمى النشاط البدني ،وبالتالي نحاوؿ عمى األقؿ أخذ نظرة عف العبلقة
الموجودة بيف الشخصية وممارسة الرياضة.
*عالقة الرياضية بتكوين الشخصية:

رغـ تشعب اآلراء في شأف ىذا الموضوع ،إال أف ىناؾ قواسـ مشتركة بيف معظـ البحوث

التي تطرقت إليو ،نذكر منيا:
 اإلختبلؼ في السمات األساسية بيف الرياضي والغير رياضي ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ"ألديرماف"( ،ص )164ىناؾ سمات أساسية تميز الرياضي عف الغير رياضي ،الرياضي الممتاز
عف الرياضي المتوسط.
 تأثير الرياضات ذات الطابع التنافسي عمى بنية الشخصية. إختبلؼ الميؿ إلى ممارسة نوع معيف مف الرياضة مف فرد آلخر ،وىنا نتساءؿ :ىؿ تسمح لناىذه المعطيات باستخبلص السمات المميزة لشخصية المربي؟ ىذه المشكمة عالجتيا عدة بحوث.

مف أىـ نتائجيا ،نذكر تمؾ التي توصبل إلييا كؿ مف " كراتي" و "بانؾ" ( ،)1975فبالنسبة ليما
تتشكؿ شخصية الرياضي مف ثبلث مركبات أساسية وىي:
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 فكرية ،وتظـ القدرات اإلبداعية كالقدرة عمى التصور والروح اإلبداعية…الخ.46
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 عاطفية كاإلندفاع ونضج الحواس وتكمميا. إرادية مثؿ اإلستقرار والقدرة عمى أخذ القرار.في حيف يرى" كاتؿ" أف الشخصية متشكمة مف ثبلثة خطوط عريضة وىي:
 الجانب الديناميكي الذي يحرؾ الفرد صوب تحقيؽ أىداؼ معينة. قدرة الفرد التي تقيـ فعالية سموكو. الجاني التصرفي ،الذي يضبط كيفية أداء أفعالو.فمعظـ البحوث ،ال سيما تمؾ المتخصصة في عمـ النفس الرياضي ،التي تناولت العبلقة
الكائنة بيف الشخصية والرياضة ترى أف لمفرد الرياضي صفات أساسية أبرزىا.
 النزعة إلى العيش في الجماعة:

أكدت معظـ البحوث أف الفرد الرياضي كثير الميوؿ إلى العيش في الجماعة ،ولكف رغـ

وجود بحوث عديدة في ىذا الشأف ،إال أنو ما زاؿ لحد اآلف يشكؿ موضوع تساؤالت عديدة.
 السيطرة:
تعني قدرة الفرد عمى التوجيو والتحكـ في اآلخريف ،فمعظـ البحوث السيما تمؾ التي أجراىا
"قوطييؿ"( ،)1966برونر"( ،)1969كيف( )1979تؤكد عمى وجود ىذه الصفة لدى الرياضييف
خاصة الذيف يمارسوف رياضة ذات طابع تنافسي -وىي تشمؿ الجوانب التالية:تأكيد الذات ،الثقة
في النفس ،المقاومة ،اإلبتكار ،اإلندفاع أثناء المنافسة ،كما تنطوي عمى جوانب سمبية منيا:
األنانية،اإلعتزاز بالنفس ،وىناؾ إشكاليةبخصوص ىذه الصفة مفادىا :ىؿ ىذه الصفة نتيجة
لممارسة الرياضة أو ىي دافع إلى ممارستيا؟.

 اإلنبساط:
ىذه

الصفة

مرتبطة

47

بالصفتيف

السابقتيف،

حسب

أراء

الباحثيف"،قوطؿ"("،)1966كيف"( ،)1972إيكقامي" ( ،)1972فيي تعني تفتح الفرد عمى العالـ
الخارجي ،وبالتالي تكيفو بسيولة مع متغيرات المحيط بخبلؼ الفرد المنطوي.
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 الصالبة:
وىي ال تعني الصبلبة الجسمية والمقاومة البدنية فحسب ،بؿ تشمؿ القوة المعنوية والصحة
النفسية أيضا ،ويؤكد ىذا عدة باحثيف" ،وارنر"(" ،)1962كروؿ"( )1967وفي ىذا المعنى يقوؿ
"كاتؿ"( )1967إف صبلبة الرياضي تظير مف خبلؿ مزاحو الواقعي.
 صورة خاصة عن الذات:
لقد الحظ الكثير مف الباحثيف "ويمكيف"(" ،)1964شاندؿ"( ،)1965بأف الرياضييف لدييـ
إحساس مفرط بقيمة شخصيتيـ ويحمموف صورة الئقة عف ذواتيـ تكوف فييا صفات مثؿ الثقة
بالنفس واإلطمئناف ذات أىمية مركزية.

48

 اإلستقرار:
إختمفت اآلراء المتعمقة بشأف ىذه السمة ،وعمى سبيؿ المثاؿ نجد "كيف"( )1972استخمص
أف درجة القمؽ عند الرياضييف ضعيفة وأف معظميـ يتميزوف باإلستقرار النفسي والعاطفي ،في
حيف كؿ مف
"ريفر" ( )1965و"إيكيتماف" ( )1972توصبل في بحوثيما إلى عكس ذلؾ فيذا اإلختبلؼ
والتعارض في موضوع الصفات المميزة لمفرد الرياضي عف غيره راجع إلى الصعوبات المنيجية
التي ما تزاؿ تعترض طريؽ البحوث والدراسات المتعمقة بالشخصية ،لكف رغـ عدـ خموصيا إلى
نتائج نيائية متفقة عمييا.
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 -4-1-3دور المدرب:

إف الدور الذي يقع عمى عاتؽ المدرب ليس بالشيء الييف أو السيؿ بؿ يترتب عميو

مجموعة مف الوظائؼ البد أف يكوف ممما بيا سواء مف الناحية العممية أو النفسية أو اإلجتماعية
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أو التنبؤ عف طريؽ الخبرة وسنحاوؿ خبلؿ بحثنا ىذا اإلشارة إلى بعض الجوانب اليامة واألساسية
ألي مدرب ناجح.
* دور المدرب في معرفة التطور البيولوجي البدني لمطفل:

إف إعداد الرياضي الفني بشكؿ منتظـ البد أف يتوافؽ ومراحؿ تطور نمو الجسـ بالنسبة

لمسباحة أو أي رياضة أخرى ،فإذا ما تجاىؿ المدرب ىذا األمر أو كاف غير ممما بالجوانب
العممية لمتطور الحركي والبيولوجي لجسـ الطفؿ فإنو يعد خطأ جسيما في عمؿ المدرب ،وليذا
سنحاوؿ خبلؿ ىذا البحث وصؼ المراحؿ العمرية األساسية لتطور الطفؿ ،فالمرحمة العمرية (-6
 )9سنة ىي المرحمة المفضمة مف اجؿ إعداد السباح الناجح ،ألنو أنسب عمر في عممية نمو
الطفؿ فيو يتصؼ نمو متوسطة ومرونة في التطور وتدرج تغير التراكيب والوظائؼ وىنا ال
يخشى المدرب الذي ال يتجاوز مبادئ السيولة والنظاـ والتدرج حدوث أي مساوئ خبلؿ عممو مع
أطفاؿ في ىذا العمر.
* دور المدرب في اإلعداد النفسي لمسباح:
اإلعداد النفسي يعتبر مف أىـ مقومات النجاح لذا فإف ممارسة التربية البدنية والرياضية
والتدريبات الرياضية ال تعني تنمية الصفات الجسمية وتكويف القابميات الحركية فقط بؿ تحسيف
الصفات النفسية وصقؿ قوة المتدربيف نفسيا.
وليذا يتطمب النشاط الرياض ي مف الرياضييف إبداء صفات نفسية لتحقيؽ نتائج رياضية
عالية ،وليذا تنخفض بؿ ميمة المدرب في اإلستفادة مف ممارسة الرياضة بانتظاـ والتدريبات
الرياضية  ،استفادة واعية وىادفة لبناء الصفات النفسية المعينة عند الرياضييف كالتصميـ عمى
تحقيؽ اليدؼ المنشود والحزـ والشجاعة واإلصرار.

 -5-1-3أخالقيات المدرب:

إف أخبلقيات التدريب تحتؿ المقاـ األوؿ في أساس العبلقات اإلجتماعية القائمة بيف

المدرب والسباح :ويضع قانوف ويسبتر  WEISPETEURعدة تعريفات كاممة لمتطبيؽ:
أ -نظاـ لمتعامؿ مع ما ىو طيب أو شرير أو صواب أو خطأ.
ب -مجموعة مبادئ دقيقة تثبتا لؤلخبلقيات.
ت -الخمؽ يعني:

 التعمؽ بالمبادئ واعتبارات الصواب والتأثير الخاطئ أو الطيب.
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 السموؾ الطيب.
ث .القابمية ألف يكوف حكما طيبا أو شريرا:

50

 التكيؼ لممعيار الجيد أو الصحيح.

 األفعاؿ المقدرة عمى اإلمتناع الداخمي.
 اإلتصاؿ بالعمبلء المقبوليف.
 إقناع المجتمع.
وعميو يترتب عمى المدرب مجموعة مف اإلعتبارات األخبلقية التي يمكننا تعديدىا فيمايمي:
 -1أف يحترـ كؿ رياضي كشخصية منفردة.
 -0يجب أف يكوف مثاؿ لمرياضي في إحتراـ اآلخريف والمنافسيف.
 -3يجب أف يكوف مثاؿ يحتذي بو في الشكؿ والشخصية وأسموب الكبلـ.
 -4يجب أف يحترـ رأي الحكاـ وال يعترض عمى آرائيـ.
 -5يجب أف ينمي في رياضيو إحتراـ إظيار مواطف الضعؼ فييـ.
 -6يحاوؿ خمؼ الرفاىية لممتدربيف عف طريؽ:
 تنقية مادة التدريب.
 إعداد وسائؿ تعمـ آمنة.
 مبلعب آمنة.
 المحافظة عمى سبلمة الرياضييف مف التعب واإلكتئاب النفسي.
 إعداد وسائؿ طبية مبلئمة.
 .7تعميـ العبيو أف يمعبوا بروح المعبة وأف يحترموا قواعدىا.
 .8يجب خمؽ روح التفاىـ بيف العبيو وحبيـ المعبة وتشجيع روح التعاوف وفف القيادة.
 .9إستخداـ التساوي والميزاف العادؿ في الحكـ بيف المتدربيف.

 .12التعامؿ مع المتدربيف باحتراـ ومساواة ولطؼ.
 .11اإلنتقاد البناء المباشر المتدربيف في اليدؼ السموكي الموجب.
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 .10مدح المتدربيف ألمانتيـ وتجنب استغبلليـ لتمجيد الذات.
 .13التأكيد عمى العبلقات الرياضية والنموذجية والمعب النظيؼ في كؿ المواقؼ التنافسية.
 .14تعميـ المتدربيف كيفية اإللتصاؽ بقواعد األمانة وحضور الدروس وقواعد الذوؽ العامة.
 .15أف يكوف معروفا في مجاؿ الرياضة أنو مؤىؿ ألف يحقؽ مستوى مبلئما لتقدـ المتدربيف.
 .16حريص عمى تطوير وتحديث مستواه العممي والميني.
 .17حريص عمى اإلشتراؾ في المنظمات والييئات التي تنيض بالرياضة.
 .18أف يتعامؿ بسياسة وتعقؿ مع المواقؼ المحرجة والمتأزمة.
 .19أف يعمؿ عمى تحضير البلعب جيدا بحيث يكسبو ثقة في المباريات الرياضية.
 .02أف يطمب العناية الطبية لبلعبيف قبؿ بداية الموسـ الرياضي.
 .01أف يتعاوف مع اآلخريف في التحضير لممواسـ الرياضية.
 .00يكوف حريصا عمى الحضور في جميع المواسـ الرياضية.
 .03يساىـ باإلقتراحات البناءة لئلتحاد المختص لتنمية وتنظيـ الخبرات الرياضية التنافسية.
 .04إظيار اإلحتراـ والتقدير ألخصائي الدورات ومساعدتيـ في الوقت المناسب.
 .05حرصو عمى إتاحة الوقت لمقابمة احتياجات البلعبيف والتعرؼ عمى احتياجاتيـ.
 .06تشجيع المشاىديف إلظيار السموؾ المحترـ وكرـ الضيافة نحو خصوميـ إذ يتوجب عميو أف
يعمؿ عمى إمتصاص رد فعؿ الجماىير.

52

 -6-1-3خصائص وصفات مدرب السباحة:

لقد اتفؽ معظـ عمماء التدريب الرياضي عمى أف المدرب الرياضي البد مف أف تكوف لديو

شخصية موىوبة ذات أبعاد مميزة فيو يمتمؾ صفات خاصة تميزه عف باقي األشخاص.
وقد أقيمت عدة دراسات عمى مجموعة مف المدربيف لمتعرؼ عمى الطبيعة والشخصية لممدرب
المثالي ،ومف بيف ىذه الدراسات ىناؾ دراسة (أوجمت وتوتكو) التي أجريت عمى مجموعة مف

المدربيف ،والتي أمكنت مف التوصؿ إلى النتائج التالية التي تبيف مجموعة مف الصفات التي البد
مف أف تتوفر في المدرب الناجح وىي كالتالي:
52
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 -1مجموعة ناجحة جدا عندىـ الرغبة لكي يكونوا عمى القمة.
 -0منظموف يخططوف لكؿ شيء.
 -3يتحكموف في عواطفيـ تحت ضغط شديد.
 -4يميموف لمثقة بالنفس.
 -5سجموا صفات قيادية عالية.
 -6يميموف لحب القيادة وتحمؿ المسؤولية.
 -7يموموف أنفسيـ ويقبموف التأنيب إذا ارتكبوا خطأ معيف.
 -8ناجحوف عاطفيا.
 -9يتمتعوف باإلختبلط بالناس.
 -12إصرار في التعبير عف الميؿ العدواني لدييـ مماثمة لتمؾ التي يتمتعوف بيا كمدربيف.
عمى الجانب السمبي أظير المدربيف عدـ الميؿ لئلعتماد عمى اآلخريف ،وكانوا غير ميتميف
بمشاكؿ أعضاء فرقيـ ،وال يميموف إلى دعـ أحد نفسيا عند التعرض لطارئ نفسي ،المدربوف ىـ
أشخاص ولذلؾ يتعامموف مع بعض المواقؼ كأشخاص آخريف".
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وتتمثؿ ىذه الخصائص والصفات فيمايمي:
* التأثير عمى الرياضي:
البد عمى المدرب أف يقضي ساعات مع البلعب أو السباح وتنمية السباح تتأثر كثي ار بشعوره تجاه
مدربو مثؿ:اإلعجاب ،الوالء ،فإذا توافؽ السباح مع سياسة المدرب وأسموبو لموصوؿ إلى ىدؼ ما
 ،وخاصة إذا أحب مدربو فإف اقتراحات المدرب واألىداؼ التي يسعى إلييا سوؼ تتحقؽ ،ومما
اتضح أنو في حاؿ تغيير
المدرب نجد السباح ال يتوافؽ معو ألنو حؿ محؿ مدربو السابؽ الذي يحبو وتعمؽ بو وىذا
سينعكس بالصورة عمى نتائجو التي ستقؿ بكثير.

* كيفية التنبؤ بنجاح الرياضي بمساعدة التحميل النفسي:
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مف أىـ المشاكؿ التي تصادؼ المدرب كيفية اختياره لبلعبيف وما ىي الصفات التي يمكنو
اإلعتماد عمييا في اإلختيار؟ ىؿ يستطيع المدرب أف يتنبأ بالقدرة الميارية لبلعب بعد مرحمة النمو
التي مر بيا؟.
تعتبر ال صفات الوراثية مف أىـ الصفات التي يجب أف يركز عمييا المدرب مثؿ الطوؿ ،الوزف
وبناء الجسـ ،أما الذيف ال يتمتعوف بيذه الصفات يستطيعوف بالمثابرة والتدريب تحقيؽ التميز
الرياضي  ،لذا فإنو مف الممكف التغمب عمى التكويف الجسمي بالمثابرة والتدريب الجاد وتمعب
الشخصية دو ار ىاما في نجاح السباح ومف مميزاف شخصية السباح الناجح ىي اإلصرار وعدـ
العدوانية.
* القدرات العامة:

إف لؤلطفاؿ قدرات عامة أكثر مف األكبر سنا (مثبل في سنة  17-15سنة) ومع ىذه السف

تحدث عممية نضج وارشاد وتمييز ويجب أف يكرس الرياضي وقتو في مرحمة النضج ألداء
التدريبات والواجبات لكي يبمغ درجة عالية مف الميارة.
* التنبؤ األولي:
يجب أف تضع في اإلعتبارات أف المستويات العالية لمفرد الرياضي ليست بالضرورة قواعد
مطبقة لمتنبؤ بمستويات الفرد الرياضي في المستقبؿ ،وبالرغـ مف وجود متعمميف بسرعة ومتعمميف
ببطء فبل يوجد سريع التعمـ باستمرار وال آخر بطيء التعمـ باستمرار ويعني ذلؾ عدـ وجود مؤشر
لمقدرة عمى اإلستيعاب العاـ أو معامؿ لمتحسيف ويجب أف تكوف لممدرب توقعات إلنجاز العبيو
العدديف ،والتحسف النسبي في األداء لممياـ البسيطة أكثر توقعا مف األداء لممياـ المعقدة.
* المعاممة الفردية لمسباح:
إف ميارة المدرب تتحدد بقدرتو عمى التنبؤ باحتياجات السباح الفردية ،فالمدرب الذي يؤدي
إلى مستوى عاؿ بمقاييس غير صمبة ونظرة إيجابية ىو الشخص الذي يطور البطؿ الحقيقي
بشرط أف يكوف المتدرب مستعدا أف ينصت ويتعمـ  ،لذا تعد العبلقات الفردية بيف المدرب
والمتدرب ذات تأثير إيجابي لمرقي بمستوى المتدرب.

 -7-1-3أسس اختيار األنشطة لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي لمسباحين المبتدئين:
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فيمايمي نضع مجموعة مف األسس التي يمكف لمدرب السباحة أف يسترشد بيا عند إختياره
لؤلنشطة المختارة التي ستحقؽ أىداؼ البرنامج التدريبي.
أ -أن تكون التمارين واألنشطة التي ستحقق أهداف البرنامج التدريبي :حيث تتكامؿ ىذه
التماريف مع غيرىا لتحقيؽ اليدؼ .ومف األىمية مراعاة مقدرة التمريف عمى التأثير في سموؾ
السباحيف الصغار ويجب اإلحتراس في المغاالة في تعقيد التمريف سعيا وراء تحقيؽ عدة أىداؼ
فرعي ة ،كأف يصمـ المدرب وينفذ تمريف مركب مف عدد مف الميارات تكوف في مجمميا تمريف
أصعب مف أف يستوعبو السباحيف الصغار ويكوف المدرب قد اختار تماريف أكثر بساطة بحيث
يعمؿ ىذا التمريف المبسط مف خبلؿ تك ارره وأداءه أداء صحيحا عمى تحقيؽ اليدؼ المرجو منو.
ب -أن تكون التمارين واألنشطة المختارة مناسبة لمتوسط قدرات السباحين الناشئين :مما ال شؾ
فيو أف قدرات الناشئيف متفاوتة وعند إختيار التماريف التي يؤدييا مجمميـ يجب أف يوضع في
االعتبار قدرات أداء المتوسطيف حتى ال يستفيد مف ىذه التماريف بعضيـ البعض اآلخر حيث إننا
نجد أف عددا مف البلعبيف لنفس التماريف معا يظؿ واردا وىذا يظير جميا في اإلحماء والتيدئة
وحتى في الجزء الرئيسي مف الوحدة التدريبية.
ت -أن تراعي التمارين واألنشطة المختارة الفروق الفردية بين السباحين الناشئين :إف مراعاة
الفروؽ الفردية في أداء التماريف خبلؿ البرنامج التدريبي يظؿ أمر بالغ األىمية حتى نضمف لذوي
القدرات األعمى و األقؿ مف المتوسط اإلرتقاء بالمستوى،إف ذلؾ يمكف تحقيقو خاصة في
الرياضيات الفردية.
وبشكؿ عاـ تنشأ الفروؽ بيف الناشئيف خبلؿ عدد مف العوامؿ التي تؤثر في ذلؾ منيا عمى
سبيؿ المثاؿ العمر الرياضي لمناشئيف والسف والحالة الصحيحة والجنس والسمة العصبية.
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ترعي التمارين واألنشطة المختارة لمنمو الكمي لمسباحين :إذ اختيار التماريف واألنشطة
ث -أن ا
المقدمة لمسباحيف في البرنامج يجب أف تتناسب مع النمو البدني والوظيفي والحركي والنفسي
واإلجتماعي ،إذ أف تقديـ أنشطة حركية تفوؽ النمو البدني والوظيفي والحركي والنفسي
واإلجتماعي ،إذ أف تقديـ أنشطة حركية تفوؽ قدرات نموىـ قد تؤدي إلى عدـ اإلستفادة بيا في
حالة ما إذا كاف مف ىذه التماريف أقؿ مف مستوى قدرات السباحيف الناشئيف ،أما إذا كانت التماريف
أكبر مف مستوى قدراتيـ فربما تسبب ليـ تأثي ار سمبيا عمى قدراتيـ ومستوياتيـ مستقببل.
ج -أن يراعي التنوع في التمارين واألنشطة المختارة :إف سير التماريف عمى وتيرة واحدة تجعؿ
السباحيف يمموف سريعا وىـ أصبل لدييـ إستعداد ليذا الممؿ وىذا حدث ذلؾ تشتت إنتباىيـ ،لذلؾ
كاف مف األىمية إختيار التماريف التي تتسـ بالتنوع.
إف اختيار بعض التماريف التي تحقؽ النمو الشامؿ لمسباحيف الناشئيف تمعب دو ار ىاما في أف يجد
كؿ ناشئ ذاتو فييا وقد تؤدي ىذه التماريف إلى اإلرتقاء بمستوى عناصر ميارية أو بدنية أو
معرفية ،وقد يكوف ليا تأثير إيجابي عمى مستوى الناشئيف أكثر مف التماريف التخصصية.
إف التمرينات المتنوعة تؤدي إلى إيقاظ روح الحماس لدى السباحيف الناشئيف فتزيد مف
مقدرتيـ عمى التعمـ.
وفيمايمي مجموعة مف اإلقتراحات التي يمكف اإلستعانة بيا لتحقيؽ التنوع في التماريف المختارة:
 التنوع في اختيار التماريف واألنشطة التعميمية لمميارات الحركية وتمرينات التطبيقية. إستخداـ التمرينات الترفييية التربوية. إستخداـ التماريف التي تعتمد عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية.ح -أن يراعي في التمارين إختيار اإلمكانات المتاحة :تؤثر اإلمكانات مثؿ وجود مدرب مساعد
أو مسابح ذات التجييزات وكذلؾ األجيزة المختمفة والوسائؿ التعميمية وغيرىا عمى اختيار
التمرينات وكمما قمت اإلمكانات كانت ىناؾ محدودية في اختيار التمرينات والعكس صحيح.
وفي حالة ضعؼ اإلمكانات فإف ذلؾ يستدعي قياـ المدرب جيدا كبي ار إلختيار التماريف
التي تحقؽ اليداؼ.
خ -أن يراعي في اختيار التمارين إتاحة الفرصة لمسباحين الناشئين :وىذا لمتعمـ الذاتي والتفكير
اإلبتكاري والقدرة عمى تحميؿ المواقؼ واتخاذ الق اررات.
إف عممية التدريب ىي عممية تربوية أوال وأخي ار ومف أىدافيا األساسية مساعدة السباحيف الناشئيف
كي يستفيدوا مف الخبرات المقدمة ليـ كي يستخدمونيا في حياتيـ بشكؿ عاـ ،وليس مف الحكمة
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أف يظؿ الناشئيف مؤدوف لدور المتمقيف طواؿ الوقت مؤديف دوف مشاركة حقيقية في تعمميـ في
أنشطة التعميـ الذاتي.
إف انتظار الناشئيف دائما لتوجييات المدرب وتعميماتو تجعميـ مستقببل عاجزيف عمى إتخاذ الق اررات
في معظـ األحياف ،لذا كاف مف الميـ أف يختار مدرب السباحة الناشئيف بعض التماريف التي
تحفز السباحيف الناشئيف وتدعوىـ لمتفكير واإلبتكار ومف الميـ أف يعطي المدرب فرصة اإلحساس
بقدراتيـ عمى إتخاذ الق اررات واتاحة الفرصة ليـ لمنمو والتطور مف خبلؿ ىذه التمرينات.
إف مثؿ ىذه اإلختيارات لمتماريف تعمؿ عمى تنمية قدرات السباحيف الناشئيف في تحميؿ
المواقؼ المختمفة والمتغيرة والتي يتعرضوف ليا في مجاؿ الرياضة ومجاالت الحياة بشكؿ عاـ
وىكذا يحقؽ شمولية النمو ليـ.

 -8-1-3األداء البيداغوجي لممدرب في حصة التربية البدنية والرياضية:
يشمؿ األداء البيداغوجي كؿ النشاطات ( التصرفات) التي يقوـ بيا المدرب والمتعمـ أثناء
الحصة التعميمية ،فيما يخص بحثنا ىذا ،سنكتفي فقط بإعطاء التوضيحات الخاصة باألداء
البيداغوجي لممدرب وخاصة مدرب السباحة وىذا لكونو متعمؽ مباشرة بموضوع بحثنا.
يعتبر المسار التعميمي ( البيداغوجي) مف العمميات المعتمدة التي تتدخؿ عدة عوامؿ وصفو
"بيرو" بأنو.… :عبارة عف نقطة تبلقي لثبلثة متغيرات التي تتمثؿ في المرسؿ ( المدرب)،
المستقبؿ( المرسؿ إليو) وكذلؾ الظروؼ التي تجري فييا العممية التعميمية.
نفس المبلحظة أدى بيا "ديصولت" ،فبالنسبة لو ىناؾ ثبلث عوامؿ تؤثر عمى األداء
البيداغوجي:
أوال :المدرب وكفاءتو ،تجربتو ،أصمو اإلجتماعي ،اىتماماتو وطريقتو في التدريب…الخ.
ثانيا :المتعمـ (المستقبؿ) فالتمميذ يستقبؿ المعمومات المقدمة إليو وفؽ لبعض العوامؿ المتمثمة في
العمر ،الجنس ،الظروؼ اإلجتماعية والثقافية…الخ.

ثالث :طبيعة المادة ،والوسائؿ التعميمية ،والمكاف والوسط اإلجتماعي الذي تجري فيو عممية التعمـ.
فالمسار التعميمي عبارة عف اإلحتكاؾ المتبادؿ بيف مخاطبيف( مدرب ومتدرب) مع األخذ
بعيف اإلعتبار كؿ خصائصيـ ومميزاتيـ.
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أما بالنسبة لػ"دورتيوؼ"،فيو يرى أف أثناء المسار التعميمي تتدخؿ عدة متغيرات ،فبالنسبة لو،
مرحمة"اإلنجاز" تعتبر مف المراحؿ األساسية في المسار التعميمي والتي في خبلليا يكوف المدرس
في اتصاالت واحتكاكات متبادلة مع التمميذ.
نستخمص مف خبلؿ التحاليؿ واآلراء المقدمة ىنا بصفة موجزة ،أف ألداء البيداغوجي لممدرب
يشكؿ أحد المتغيرات األساسية في المسار التعميمي.
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 -2-3التدريب الرياضي:
 -1-2-3مفهوم التدريب:

إف كممة تدريب استعممت بمعاني كثيرة فالفسيولوجييف يقصدوف بيا جميع الحركات التي تحمؿ

الجسـ بجيدا إضافيا وتعمؿ عمى توليد انسجاـ حركي خارجي في أعضاء الجسـ الداخمية مما
يؤدي إلى رفع قابمية ا لجسـ ،وبيذا المعنى يمكف أف يكوف العمؿ البدني لو صفات التدريب ويؤدي
إلى انسجاـ األجيزة الداخمية.
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إف تحسف التوافؽ العصبي العضمي يعني تعمـ أو تحسف سير الحركات وينظر إليو مف وجية
نظر ىؤالء الفسيولوجييف عمى أنو تمريف وأنو زيادة قابمية اإلنتاج عند الشخص وعموما فإف
إصبلح التمريف في الوقت الحاضر يطمؽ عمى كؿ تعمـ منظـ يكوف ىدفو التقدـ السريع لكؿ مف
الناحية الجسمية والعقمية وزيادة التعمـ الحركي التكتيكي لئلنساف.
وفي موضوع التربية الرياضية حيف نتكمـ عمى التدريب الرياضي تقصد بو تصوره عامة
تحضير الرياضييف لموصوؿ إلى أعمى مستوى ويستعمؿ اآلف ىذا االصطبلح بمفيومو الضيؽ
والشامؿ ،ويرى "ماتفيؼ" ىذا االصطبلح بمفيومو الضيؽ يعني التحضير الجسمي التكنيكي
والتكتيكي والعقمي والنفسي والتربوي لمرياضي بمساعدة التمرينات الجسمية وذلؾ عف طريؽ
الجيد ،ونقصد باصطبلح التدريب الرياضي في معناه الشامؿ كؿ مف المراحؿ المنظمة لمتييئة
لموصوؿ بو إلى المستويات العالمية.
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أيت لونيس مراد ،دراسة تحميمية لمتغذية الرجعية المدرجة في حالة التعميـ والتعمـ وعبلقتيا بالتجربة البيداغوجية ،مرجع سابؽ ،ص.08

 55عمي محمد زكي ،األسس العممية لمسباحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1998 ،ص.15
56

تشارلز بيوكر ،تجمة حسف معوض ،أسس التربية البدنية ،أميكا.1964 ،
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يرى البعض أف كممة "التدريب  Trainingمصطمح مشتؽ مف الكممة البلتينية  Trahereوتعني
يسحب" أو "يجذب" وقد انتيى األمر بيذا المصطمح إلى المغة اإلنجميزية وكاف يقصد بو قديما،
"سحب أو جذب الجواد مف مربط الجياد (إسطبؿ الخيؿ) إلعداده لئلشتراؾ في السباقات".
وبمرور الزمف انتشر استخداـ مصطمح" التدريب  – Trainingنقبل عف المغة انجميزية -في
المجاؿ الرياضي واعترى مفيومو ومعناه القديـ الكثير مف التعديؿ والتيذيب".
وفي لغتنا العربية يقاؿ" -درب" فبلنا بالشيء ،وعميو ،وفيو ،عوده ومرنو ويقاؿ :درب البعير،
أدبو وعممو السير في الدروب".
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وقد قاـ بعض عمماء الثقافة الرياضية بتحديد معنى التدريب الرياضي بصورة تعكس خبراتيـ
وتجربتيـ وما يؤمنوف بو مف اتجاىات ومذاىب وفمسفات ،وىكذا اختمؼ مفيوـ التدريب الرياضي
لدى كؿ منيـ وبالتالي اختمؼ تعريفيـ لو.
ولف نحاوؿ في ىذا المجاؿ أف نعدد أو نناقش مختمؼ اآلراء التي تناولت و"التدريب
الرياضي"بالتعريؼ ،بؿ ستكتفي بتقديـ التعريؼ التالي الذي يتميز – مف وجية نظرنا-بقدر كبير
مف الصبلحية.
" التدريب الرياضي عممية تربوية تخضع لؤلسس والمبادئ العممية وتيدؼ-أساسا -إلى إعداد
الفرد لتحقيؽ أعمى مستوى رياضي ممكف في نوع معيف مف أنواع األنشطة الرياضية".
وفي ضوء ىذا التعريؼ يمكننا أف نستخمص أف التدريب الرياضي مف العمميات التربوية التي
تخضع في جوىرىا لقوانيف ومبادئ العموـ الطبيعية(كعمـ التشريح ،وعمـ وظائؼ األعضاء "
الفسيولوجي" ،وعمـ الميكانيكا…الخ) ،والعموـ اإلنسانية(كعمـ النفس وعمـ التربية...الخ) ،وىدفيا
النيائي إعداد الفرد لموصوؿ إلى أعمى مستوى رياضي تسمح بو قدراتو واستعداداتو وامكاناتو وذلؾ
في نوعو النشاط الرياضي الذي يتخصص فيو والذي يمارسو بمحض إرادتو.
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 -2-2-3خصائص التدريب الرياضي:

يختمؼ التدريب الرياضي عف سائر الوسائؿ األخرى لمتربية الرياضية التي تستيدؼ التأثير

عمى الفرد ،كدرس التربية الرياضية بالمدرسة ،أو نشاط وقت الفراغ ،أو النشاط الترويجي…الخ،
ومف أىـ الخصائص التي يتميز بيا التدريب الرياضي مايمي:
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 -1أف اليدؼ الرئيسي مف التدريب الرياضي ىو محاولة الوصوؿ بالفرد إلى أعمى مستوى
رياضي ممكف في نوع معيف مف أنواع األنشطة الرياضية ،وعمى ذلؾ فإف التدريب الرياضي يشكؿ
أساس ما يسمى"،برياضة المستويات" أو "رياضة البطوالت"أي ممارسة النشاط الرياضي بغرض
تحقيؽ أحسف ما يمكف مف مستوى رياضي في البطوالت أو المنافسات الرياضية المختمفة ،وطبقا
ليذا المفيوـ فإف ممارسة النشاط الرياضي بغرض شغؿ أو قضاء وقت الفراغ ،أو بيدؼ الترويج،
أو لمحاولة اكتساب المياقة البدينة العامة ،ما ىي إال أساليب أخرى لممارسة النشاط الرياضي
تدخؿ تحت نطاؽ ما يسمى" بالرياضة الشعبية"-أي ممارسة غالبية أفراد الشعب لمنشاط الرياضي
دوف محاولة الوصوؿ لمتفوؽ الرياضي ،أو دوف تخصص دقيؽ في نشاط رياضي معيف.
ولكي يمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ فإف التدريب الرياضي يسعى إلى تنمية وتطوير كؿ مف القوى
البدنية" كالقوة العضمية والسرعة والتحمؿ"…الخ ،والقوى الفنية " كالميارات الحركية الرياضية
والقدرات الخططية" ،والقوى النفسية لمفرد الرياضي ومحاولة إستخداميا وتوجيييا نحو تحقيؽ أعمى
مستوى ممكف في نوع معيف مف أنواع األنشطة الرياضية.
وعمى ذلؾ فإف حمؿ عممية التدريب الرياضي ،يتميز بارتفاع درجة شدتو وكميتو -وىذا يعني
استخداـ مختمؼ التمرينات أو األ نشطة البدنية ،أو المنافسات الرياضية التي تتميز بقوتيا وشدتيا،
أو التي تتميز بطوؿ فترة تكرارىا ،والتي تتطمب قياـ الفرد الرياضي ببذؿ أقصى ما يمكف مف جيد
حتى يمكف بذلؾ سرعة تطوير وتنمية كؿ ىذه القوى إلى الدرجة القصوى.
 -2مف أبرز الخصائص التي تميز التدريب الرياضي في العصر الحديث إعتماده عمى المعارؼ
والمعمومات العممية ،فالتدريب الرياضي الحديث يستمد مادتو مف العديد مف العموـ الطبيعية
واإلنسانية كالطب الرياضي والميكانيكا الحيوية وعمـ الحركة وعمـ النفس الرياضي والتربية وعمـ
اإلجتماع الرياضي...الخ.
 -3ذلؾ مف المعارؼ والمعمومات التي ترتبط تطبيقاتيا بالمجاؿ الرياضي ولقد كانت الموىبة
الفردية قديما -في الثبلثينات واألربعينات -تمعب دو ار كبي ار في وصوؿ الفرد إلى أعمى المستويات
الرياضية ،أما اآلف فإف إمكانية وصوؿ الموىبة إلى أعمى المستويات الرياضية دوف إرتباطيا
بالتدريب العممي الحديث قد أصبح أم ار مستبعدا.
 -4أف التدريب الرياضي عممية تربوية ذات صبغة " فردية" إذ أنيا تراعي الفروؽ الفردية مف
حيث درجة المستوى أو العمر أو الجنس.
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فعمى سبيؿ المثاؿ يختمؼ تدريب الناشئ عف تدريب العب الدرجة الثانية ،الذي يختمؼ بالتالي
عف تدريب البلعب الدولي ،كما يختمؼ تدريب البنيف عف تدريب البنات في نواحي متعددة ،حتى
في الفريؽ الجماعي الواحد كفريؽ الكرة الطائرة لكؿ العب طبقا لمركزه في الفريؽ ،وما يتطمبو ىذا
المركز مف ميارات وقدرات وصفات بدنية أو نفسية معينة.
كم ا تراعي عممية التدريب الرياضي الفروؽ الفردية بيف أنواع األنشطة الرياضية المختمفة مف حيث
الصفات المميزة لكؿ نشاط  ،فعمى سبيؿ المثاؿ يختمؼ تدريب رامي الجمة أو القرص عف
تدريب المصارع ،ويختمؼ تدريب السباح عف تدريب العب كرة السمة ،الذي يختمؼ بالتالي عف
تدريب العب تنس الطاولة وىكذا.
ويتطمب ذلؾ كمو اختيار طرؽ متعددة لمتدريب الرياضي ،وطرؽ متعددة لتشكيؿ حمؿ التدريب
وفترات الراحة ،كما يتطمب التركيز عمى نواحي بدنية ونفسية معينة ،واستخداـ وسائؿ مختمفة
لمرعاية واإلشراؼ والتوجيو ،ولعمى ذلؾ نجد أف خطط التدريب المختمفة تضع في اعتبارىا عامؿ
الفروؽ الفردية سواء بيف األفراد أو بيف األنشطة الرياضية المختمفة.
 -5أف التدريب الرياضي عممية تتميز " باإلنمداد" أو اإلستمرار" وليس" بالموسمية"-أي أنيا ال
تشغؿ فترة معينة أو موسما معينا ثـ تنقضي وتزوؿ .وىذا يعني أف الوصوؿ ألعمى المستويات
الرياضية العالية يتطمب – أوال اإلستمرار في التدريب طواؿ أشير السنة كميا .إذ أننا نخطئ حينما
نترؾ التدريب الرياضي عقب انتياء المنافسات الرياضية ونركف لمراحة التامة ،إذ أف ذلؾ يسيـ
بدرجة كبيرة في ىبوط مستوى الفرد ويتطمب البدء مف جديد لمحاولة تنمية وتطوير مستوى الفرد
عقب فترة اليدوء والراحة.
وبطبيعة الحاؿ بتأسيسي ذلؾ كمو عمى التخطيط المنظـ لعممية التدريب الرياضي(خطط
التدريب طويمة المدى – خطط التدريب األسبوعية).
 -6يؤثر التدريب الرياضي في تشكيؿ أسموب حياة الفرد بدرجة كبيرة  ،إذ أف طبيعة النشاط
الرياضي الذي يتميز بالمستوى العالي ( رياضة المستويات أو البطوالت) تتطمب مف الفرد
الرياضي ضرورة تشكيؿ أسموب حياتو ،كنظاـ حياتو اليومية والتغذية والنواحي.
 -7الصحية… الخ بصورة تسيـ بجانب عمميات التدريب الرياضي في رفع المستوى الرياضي
يتطرؽ إلى جميع أوجو حياة الفرد ،ويصبح في معظـ األحياف ،عامبل ىاما تتأثر بو طريقة حياة
الفرد وأسموب معيشتو.
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 -8يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي لممدرب بارتباطو بدرجة كبيرة مف الفاعمية مف ناحية
الفرد الرياضي ،إذ يقع عمى كاىؿ المدرب الرياضي العديد مف المياـ التعميمية والتربوية التي
تسيـ في تربية الفرد ا لرياضي تربية شاممة ،متزنة وتتيح لو فرصة تحقيؽ أعمى المستويات
الرياضية.
ويتطمب األمر اتصالو المباشر بالعديد مف المؤسسات التربوية التي ترعى البلعب كاألسرة
وغيرىما وضرورة إيجاد العبلقات التعاونية اإليجابية معيا.
ولكي يكمؿ الدور القيادي لممدرب بالنجاح البد أف يرتبط بدرجة كبيرة مف الفاعمية واإلستقبلؿ
وتحمؿ المسؤولية والمشاركة فييا مف جانب البلعب إذ أف عممية التدريب الرياضي عممية تعاونية
لدرجة كبيرة تحت قيادة المدرب.
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* خصائص تدريب الناشئين تبعا لمعمر (السن):
بشكؿ عاـ يجب أف يكوف تدريب السباحة مصد ار لئلستمتاع بالنسبة لمنشء الصغير ،لذلؾ
فإنو يجب عدـ المبالغة في الوقت أو حجـ التدريب بحيث يفقد التدريب أحد مميزاتو اليامة
كمصدر لئلستمتاع.
** خصائص المجموعة العمرية ( )78-77سنوات:

يحقؽ األطفاؿ في ىذه الفترة العمرية تقدـ مقبوال عندما يتدربوف مف ( )24-23مرات في األسبوع

بواقع ( )72-45دقيقة في كؿ جرعة تدريب ،وىذه الفترة الزمنية تشمؿ اإلحماء والتيدئة.
إف التركيز األساسي لمتدريب يجب أف يوجو نحو االستمتاع والتمكف مف األداء الصحيح
لطرؽ السباحة ،لذلؾ فإف تشكيؿ جرعة التدريب تشمؿ التنوع مف حيث تحسيف طرؽ أداء
السباحات ،االستمتاع ،األلعاب والمسابقات وتدعيـ روح االنتماء بيف جماعة األصدقاء.
ويتضمف التدريب األرضي درجة معتدلة مف التدريبات المطاطية ،وأحيانا تدريبات المقاومة
باستخداـ حباؿ المطاط.
يمكف أف يتدرب األطفاؿ في ىذه الفترة العمرية عمى مدار السنة كميا ( 11أو  )10شيرا،
ولكف يجب أف يشعروا بعدـ اإلجبار عمى ضرورة الحضور والمشاركة ،يمكف التوقؼ عف التمريف
عندما يرغبوف في ذلؾ ليوـ أو عدة أسابيع .وتعقد منافسات كؿ عدة أسابيع مع مراعاة أف تكوف
المنافسات لفترة قصيرة ال تستغرؽ أكثر مف عدة ساعات.
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** خصائص المجموعة العمرية ( )17-79سنوات:
الخصائص التي سبؽ توضيحيا لمجموعة ( )28-27سنوات تنطبؽ عمى أطفاؿ ىذه الفترة
العمرية .تشيد ىذه الفترة العمرية زيادة مسافة التدريب ،نظ ار ألف لدييـ المقدرة عمى التكرار األسرع
في التمريف .أحد الفروؽ اليامة ىو تخصيص جرعة أو جرعتيف في األسبوع تتميز بالتحدي
وتشجيع الناشئ عمى استكماؿ التدريب.
** خصائص المجموعة العمرية ( )12-11سنة:
يصبح التدريب أكثر حجما وشدة عندما يصؿ الناشئ ليذا العمر .ويجب أف تصؿ
الممارسة إلى  25أياـ في األسبوع بواقع (ساعة ونصؼ إلى ساعتيف) في جرعة التدريب ،ويجب
أف يكوف الناشئ في ىذه المجموعة العمرية أكثر التزاما لحضور أغمب جرعات التدريب وليس
كميا .ويشبو نظاـ التدريب السباحيف الكبير ،ومع ذلؾ يكونو أقصر ويتضمف مسافة أقؿ .المزيد
مف التركيز يجب أف يوجو نحو الناشئ لمكفاح مف أجؿ أف يصبح سباحا أفضؿ .ومف األىمية أف
تقترح واجبات التدريب بحيث تتميز بالصعوبة ولكف يمكف أف يحققيا .كما يجب أف تخصص
بعض جرعات في األسبوع لتحقيؽ االستمتاع واأللعاب المائية ،ويوجو التركيز نحو الكفاح مف
أجؿ نجاح وتحقيؽ أىداؼ األداء أكثر كمف التركيز عمى النتائج والفوز بالمنافسة.
يجب أف نشجع الناشئيف في ىذا العمر عمى التدريب عمى مدار السنة ،ومع ذلؾ يمكف
إعطاء أسبوعيف أو ثبلثة أسابيع راحة .ويمكف زيادة االشتراؾ في المنافسات أثناء فصؿ الصيؼ
بحيث تؤدى صباحا أو مساءا كما يمكف بداية تطبيؽ برنامج التدريب األرضي الرسمي الذي
يتضمف تدريبات المقاومة أو استمرار استخداـ حباؿ المطاط ،تمرينات المقعد السويدي.

 -3-2-3المميزات الرئيسية لمتدريب الرياضي.

يتصؼ التدريب الرياضي بمميزات ميمة يمكف حصرىا فيمايمي:

61

62

 إف التدريب الرياضي ييدؼ دائما إلى الوصوؿ بالفرد إلى المستويات العالية في رياضة معينةواف التطور المستمر لممستويات الرياضية العالية أدى إلى التخصص وأصبح حتى الموىوبوف غير
قادريف عمى الوصوؿ إلى المستوى العالمي بألعاب متعددة ولكف ىذا اليعني أف يقتصر التدريب
الرياضي عمى لعبة فقط إذ أف التدريب سيخدـ األلعاب األخرى كالعاب مساعدة لمعبة التي
تخصص ليا البلعب.
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 -إف التدريب الرياضي في مستواه العالي عممية تتسـ

بالصفة الفردية فمحتويات التدريب

الرياضي متباينة ومتعددة ،وأننا نبلحظ ىذه الصيغة الفردية المتداينة حتى عند الرياضييف ذوي
 النتائج المتقاربة ،فإذا كانت القوة عند البلعب واطئة مثبل فانو يستطيع تعويضيا بضبطالتكنيؾ ،واذا كانت ميارة البلعب غير كافية فيستطيع تعويض ذلؾ بالتحمؿ الجيد.
 كمما كانت القابمية الفردية لمرياضي واضحة (النواحي القوية والضعيفة) كمما كاف استغبللياوتوزيع الطاقات أحسف.
 ولكي تستغؿ جميع الطاقات الفيزيولوجية والجسمية البد أف يحتوي التمريف عمى تحمؿ عاليوىنا يكوف مف الضروري أف تنسجـ طريقة حياة الرياضي مع متطمبات مستواه بما يطور ىذا
المستوى ولذلؾ فاف التدريب الرياضي واستمرار يتو يظير في الخطط التدريبية التي تبنى عمى
األسس العممية وعمى التجارب الناجحة في الحياة العممية مما يظمف االستم اررية.
 كذلؾ مف ناحية التدريب يجب أف يتدرب الرياضي مع المجموعة قدر اإلمكاف وفرديا قدرالحاجة وأف القابمية والتصرفات الخاصة لمرياضي البد أف تأخذ بعيف اإلعتبار عند وضع الخطط
التدريبية الجماعية.
 إف التدريب الرياضي الحديث يعتمد عمى العمـ كأساس لمحصوؿ عمى نتائج جيدة كما يستندعمى العموـ الطبيعية واالجتماعية فبالنسبة لمناحية التربوية يأتي العموـ اإلجتماعية لمتربية
اإلشتراكية بالدرجة األولى بالنسبة لمناحية النظرية وطريقة إخراج التدريب تأتي إضافة إلى ماتقدـ
العموـ التالية:
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 عمـ النفس الرياضي والطب الرياضي ،والبيوميكانيؾ ،والكيمياء العضوية وعمـ اإلجتماع،وكذلؾ التجارب الناجحة لممدربيف والرياضييف التي يجب تطبيقيا تحت ظروؼ انضباطية خاصة.
 إف التدريب الرياضي يتصؼ بالوحدة بيف التربية والتعميـ كفروع التربية األخرى ولذلؾ فيجبعمى المدرب أف يحسف تطوير قابميات الرياضي الجسمانية واف يطور استعداده إلى المستويات
العالية.
 وأخي ار ىناؾ صفة ميمة لمتدريب الرياضي ،وىي أف المدرب يجب أف يقود ويوجو التدريبوعميو في نفس الوقت أف يربي الرياضي عمى االعتماد عمى النفس .
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 إف قيادة المدرب يجب أف تشمؿ جميع وجوه التدريب أما بالنسبة لمتوجيو التربوي فواجبو ىوتوقيؼ العبلقة والعمؿ المنظـ مع المربيف اآلخريف ،وال يجوز لو أف يستغؿ مركزه ليكوف وكيبل
عمى الرياضييف ،كما يجب عميو أف يثبت كؿ شيء بو الف الوصوؿ إلى المستوى العالي
 لمرياضي إال إذا أصبح الرياضي مستقبل في تفكيره وعممو وىذه صفة يشترط توفيرىا عندالرياضي مف أجؿ الفوز في المنافسات.

 -4-2-3واجبات التدريب الرياضي:
إف ضماف الوصوؿ بالفرد إلى أعمى مستوى رياضي ممكف يمقى عمى عممية التدريب الرياضي
مسؤولية تحقيؽ واجبات معينة  ،وتتمخص أىـ الواجبات التي يجب عمى عممية التدريب الرياضي
تحقيقيا فيما يمي:
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أ -الواجبات التعميمية.

ب -الواجبات التربوية.
ويجب عمينا مراعاة أف الواجبات التعميمية والواجبات التربوية يرتبطاف معا ارتباطا وثيقا ويكوناف
وحدة واحدة.
أ -الواجبات التعميمية:
تتضمف الواجبات التعميمية جميع العمميات التي تستيدؼ التأثير عمى قدرت وميارات
ومعمومات ومعارؼ الفرد الرياضي ،وتشمؿ أىـ الواجبات التعميمية لعممية التدريب الرياضي عمى
مايمي:
 -1التنمية الشاممة المتزنة لمصفات أو القدرات البدنية األساسية كالقوة العضمية والسرعة
والتحمؿ…الخ ،والعمؿ عمى اإلرتقاء بالحالة الصحية لمفرد.
 -2التنمية الخاصة لمصفات أو القدرات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص
فيو الفرد.
 -3تعمـ واتقاف الميارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي التخصصي والبلزمة لموصوؿ
إلى أعمى مستوى رياضي.
 -4تعمـ واتقاف القدرات الخططية الضرورية لممنافسات الرياضية في نوع النشاط الرياضي
التخصصي.
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 -5اكتساب المعارؼ والمعمومات النظرية عف النواحي الفنية لؤلداء الحركي وعف النواحي
الخططية وعف طرؽ التدريب المختمفة والنواحي الصحية المرتبطة بالنشاط الرياضي وعف القوانيف
والموائح واألنظمة الرياضية ...الخ.
ب .الواجبات التربوية:

تتضمف الواجبات التربوية كؿ المؤثرات التربوية المنظمة التي تستيدؼ تطوير السمات الخمقية

واإلرادية وغيرىا مف مختمؼ الخصائص والمبلمح األخرى لمشخصية ،وتشمؿ أىـ الواجبات
التربوية لعممية التدريب الرياضي عمى مايمي:
 -1تربية النشئ عمى حب الرياضة ،والعمؿ عمى أف يكوف النشاط الرياضي ذو المستوى العالي
مف الحاجات األساسية لمفرد.

 -2تشكيؿ مختمؼ دوافع وحاجات وميوؿ الفرد واإلرتقاء بيا بصورة تستيدؼ أساسا خدمة الوطف،
وذلؾ عف طريؽ معرفة الدور اإليجابي الياـ الذي تسيـ بو المستويات الرياضية العالية في ىذا

المجاؿ.
 -3تربية وتطوير السمات الخمقية الحميدة كحب الوطف والخمؽ الرياضي والروح الرياضية...الخ.
 -4تربية وتطوير الخصائص والسمات اإلرادية كسمة المثابرة وسمة ضبط النفس وسمة الشجاعة

والجرأة وسمة التصميـ...الخ.

وفي ضوء ما تقدـ يمكف ترجمة أىـ الواجبات التعميمية والتربوية لمتدريب الرياضي إلى عدة
عمميات محددة تيدؼ كؿ منيا إلى تحقيؽ واجب معيف ،وىذه العمميات ىي:
 .1اإلعداد البدني:

ييدؼ اإلعداد البدني إلى تنمية الصفات أو القدرات البدنية كالقوة العضمية والتحمؿ والسرعة

والرشاقة.
 .2اإلعداد المهاري والخططي:
ييدؼ اإلعداد المياري والخططي إلى تعميـ الميارات الحركية الرياضية والقدرات لخططية التي
يستخدميا الفرد في غضوف المنافسات الرياضية ومحاولة إتقانيا وتثبيتيا  ،واإلعداد المياري
والخططي يكوناف وح دة واحدة ،إذ أف الميارات الحركية الرياضية ىي التي تشكؿ أساس األداء
الخططي ،ىذا باإلضافة إلى أف عممية تعميـ الميارات الحركية ينبغي أف تخضع أساسا لوجية
النظر الخططية.
 .3اإلعداد المعرفي( النظري):
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ييدؼ اإلعداد المعرفي( أو اإلعداد النظري) إلى إكساب الفرد الرياضي مختمؼ المعارؼ
والمعمومات الخاصة بعمـ التدريب الرياضي حتى يستطيع اإلستفادة مف ىذه المعمومات والمعارؼ
أثناء اشتراكو في عمميات التدريب الرياضي أو في أثناء المنافسات الرياضية وبذلؾ يستطيع الفرد
الرياضي أف يسيـ بصورة إيجابية في تنمية مستواه الرياضي.
 .4اإلعداد التربوي -النفسي:

ييدؼ اإلعداد التربوي-النفسي إلى إعداد الفرد مف النواحي التربوية والنفسية.
ويجب عمينا النظر إلى ىذه العمميات األربعة عمى أنيا مكونات مترابطة ،لعممية واحدة ىي عممية
التدريب الرياضي ،ولذا ينبغي اإلىتماـ بيا جميعا حتى يمكف الوصوؿ بالفرد إلى أعمى المستويات
الرياضية.
 .5تهيئة الناحية العقمية:
كمما ارتفع المستوى ارتفعت المتطمبات العقمية البلزمة لتمؾ المعبة ومف ثمة يطمب مف
الرياضي االعتماد عمى النفس في التدريب إلى حد بعيد وعميو تطبيؽ خطتو التكتيكية في المباراة
والعمؿ عمى تطوير التكتيؾ الرياضي بالنظر إلى منيجية التدريب الخاص كؿ ىذا
يتطمب منو معمومات غزيرة في جميع نواحي التدريب لكي يكوف قاد ار عمى استعماليا التدريب
والمنافسات.
إف التربية الفعمية والتعميـ جزء ال ينفصؿ عف التدريب ومف الضروري بذؿ جيد لمعمؿ عمى
تقوية ىذه الناحية ورفعيا.

 -5-2-3أثار التدريب الرياضي
إف النتائج التي تحققيا ممارسة العمؿ العضمي المنتظـ كثيرة ومتنوعة ،والفرد الذي يشترؾ
بانتظاـ في تدريب يوافؽ احتياجاتو فيكتسب حالة مف المياقة البدنية يسمى شخصا مدربا ،أما الذي
يترؾ عضبلتو تميف وتترىؿ حتى يصبح في حالة بدنية ضعيفة فيسمى شخصا "غير مدرب"
والمكاف ىنا اليتسع لسرد جميع مميزات الشخص المدرب ولكف منيا ما لو أىمية خاصة باألجيزة
الحيوية لمجسـ نذكره فيما يمي:
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* أثار التدريب عمى الصحة العامة لعضمة القمب:
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ىناؾ أدلة ميسورة تبيف أف عضمة القمب تزداد حجما باستخداميا ،والبقاء أعباء عمييا خبلؿ
النش اط البدني تحدث حالة تضخميا  ،وىي حالة صحية سميمة فاصطبلحا "القمب الرياضي "
كانت لو داللة عمى حالة مرضية عميمة يسببيا االشتراؾ في النشاط البدني ولكف يؤكد
الفسيولوجيوف أف ذلؾ غير صحيح واف القمب الرياضي حالة عادية تتبع قانوف االستعماؿ ،ما
يستعمؿ يقوـ وما اليستعمؿ يصيبو الضمور ،وذلؾ تعني زيادة نمو وقوة القمب.
وىناؾ جداؿ كبير حوؿ ما إذا كاف القمب يصيبو الضرر مف أثر مجيود عضمي متطرؼ،
ولكف ىناؾ اتفاقا عاما عمى أف القمب العادي لمطفؿ اليمكف أف يصيبو الضرر ،خبلؿ التدريب،
فيذا الجداؿ ينحصر في األشخاص في سني 35أو  42وأصحاب النظرية القائمة باف النشاط
البدني اليمكف أف يصيب القمب العادي بضرر كثيروف ولكف يعارضوف آخروف ممف يعتقدوف أف
العمؿ الممفاجيء العنيؼ قديسبب تصدع القمب ،وفي تقرير نشرتو الجمعية األمريكية لمصحة
والتربية البدنية والترويح بعد بحث مستفيض اشترؾ فيو أطباء نطاسيوف ،وفسيولوجيوف ومربوف
صحييف وبدنيوف ،أشير إلى أف القمب والجياز الدوري العادييف تزيد قوتيما خبلؿ االستعماؿ،
ولكف أضاؼ التقرير أف المنافسات البدنية العنيفة يجب أف يتفادىا األشخاص ممف ىـ فوؽ 35
سنة مف العمر ،اال إذا كانوا يقوموف بذلؾ بانتظاـ حتى احتفظوا بمياقتيـ البدنية.
* أثار التدريب عمى كمية – دقة القمب:

كنتيجة لبحوث أجريت عمى رجاؿ مثؿ ديمار – عداء الماراتوف العظيـ – والعبيف أولمبييف
وآخروف اتفؼ عامة عمى أف كمية الدـ في كؿ دقة مف دقات القمب الشخص المدرب أكبر حجما

منيا في الشخص غير المرغوب ،وقد أوضح البحث الذي أجري عمى ديمار أف قمبو يدفع 00لت ار
مف الدـ 12لترات في الشخص الغير مرغوب فيو.
* أثار التدرب في التنفس:
إف القرائف موجودة لتوضح أثار التدريب عمى الجياز التنفسي وبعضيا مايمي:
 يزداد اتساع القفص الصدري وذلؾ في سف مبكرة ،وليس في مرحمة البموغ مطمقا. تكوف سرعة التنفس أكثر بطؤا وبعض األدلة تبيف أف الشخص المدرب تبيف أف الشخصالمدرب يتنفس مف  6إلى  8مرات في الدقيقة في حيف أنيا تصؿ إلى  18مرة عند الشخص غير
المدرب.
 يزداد عمؽ القفص الصدري.89

 تزداد المساحة التي يتعرض فييا الدـ إلى األوكسجيف أما في األشخاص الخامميف فيغمؽ جزءكبير مف رئاتيـ أماـ اليواء الداخمي.
 يكوف التنفس بعضمة الحجاب الحاجز عميقا ،إذ أنو في الشخص المدرب تقؿ حركة الحجاب. وفي العمؿ المماثؿ يستنشؽ الشخص المدرب كمية أقؿ مف اليواء ولكف يمتص منيا قد ار أكبرمف األوكسجيف ،فاالقتصاد في عممية التنفس تعتمد عمى زيادة الشعيرات في الرئتيف مما يعرض
كمية أكبر مف الدـ لميراء في أي وقت.
* أثار التدريب في الجهاز العضمي:
إف الدالئؿ تبيف أف ىناؾ أثار مفيدة لمتدريب في الجياز العضمي فيما يمي بعضيا:
 غبلؼ الموفة العضمية أو الجزء الذي يغمؼ كؿ لوفة بغشاء مف نسيج الصناـ يزداد سمكا وقوة. تضخـ كمية النسيج الصناـ داخؿ العضمة. يزداد حجـ العضمة ويعتقد أف األلياؼ العضمية تزداد في الحجـ وليس العدد. تزداد قوة العضمة ضروري أف تدرب العضمة لتزداد قوتيا. تكتسب العضمة الجمد. تحدث تغي ار كيماوية في العضمة ،وتزداد كمية الفوسفو كرياتيف ،الجموكوجيف ،المواد الغيرالنتروجينية ،الييموغموبيف ،وكؿ ىذا يساعد العضبلت في العمؿ أكثر.
 يسيؿ مرور اإلثارة العصبية خبلؿ نياية العصب الحركي في الميفة العضمية. -يزداد عدد الشعيرات الدموية.

 -6-2-3فسيولوجيا التدريب الرياضي:

يعتبر عمـ فسيولوجيا التدريب الرياضي أو فسيولوجيا الرياضة مف العموـ األساسية اليامة

لمعامميف في مجاؿ الرياضة أو التدريب الرياضي ،ونتيجة لزيادة معامؿ فسيولوجيا الرياضة خبلؿ
السنوات األخيرة استطاع الباحثوف الحصوؿ عمى المعمومات والحقائؽ الفسيولوجية اليامة والتي
أسيمت في تطوير التدريب وتقنيف حمؿ التدريب حتى يكوف مبلئما لقدرة الجسـ عمى تحممو
واإلستفادة نمف تأثيراتو اإليجابية وتجنب التأثيرات السمبية عمى الحالة الوظيفية والصحية ،وقد دلت
الدراسات العممية عمى أف تشكيؿ حمؿ التدريب دوف دراسة تأثيراه
الفسيولوجية عمى الجسـ يؤدي في كثير مف األحياف إلى اإلصابات المرضية التي تظير خبلؿ
الموسـ التدريبي ،واذا كاف الفسيولوجي العاـ ىو دراسة كؿ وظائؼ الجسـ ،فإف فسيولوجيا التدريب
الرياضي يعتبر فرعا مف فروع عمـ الفسيولوجي العاـ ييتـ بدراسة التغيرات الوظيفية التي تحدث
92

في الجسـ نتيجة اإلشتراؾ في أداء التدريب الرياضي ،وىذه الدراسة تيتـ بتحديد التغيرات الوظيفية
التي تحدث نتيجة أداء التدريب لمرة واحدة فقط وكيفية حدوث ىذه التغيرات ،كما ال تقتصر
الدراسة فقط عمى ذلؾ ولكنيا أيضا تيتـ بدراسة التغيرات الوظيفية التي تحدث نتيجة تكرار
جرعات التدريب لعدة مرات وذلؾ بيدؼ تحديدىا والتعرؼ عمى كيفية حدوثيا.
وبناء عمى ما سبؽ يمكف تحديد تعريؼ فسيولوجيا التدريب الرياضي " بأنو العمـ الذي
يعطي وصفا وتفسي ار لمتغيرات الوظيفية الناتجة عند أداء التدريب لمرة واحدة أو عند تكرار أداء
التدريب لعدة مرات بيدؼ تحسيف استجابات الجسـ غالبا".
ويبلحظ مف التعريؼ السابؽ أف الوصؼ والتفسير لمتغيرات الوظيفية ىي إجابات عف:
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ماذا يحدث مف تغيرات وظيفية؟ وكيؼ تحدث ىذه التغيرات نتيجة أداء التدريب الرياضي؟ كما أف
إضافة كممة" غالبا" في نياية التعريؼ يقصد بو أنو ليس مف الضروري دائما توقع اإلستفادة
المباشرة مف المعمومات الفسيولوجية في شكؿ تحسيف استجابات الجسـ ،حيث أف مجرد الكشؼ عف
ىذه المعمومات وحده لو أىميتو في حد ذاتو وىذه المعمومات مثميا في ذلؾ مثؿ أي معمومات
أساسية في العموـ األخرى عمى مدى التاريخ اإلنساني والتي لـ يظير وقت اكتشاؼ فوائدىا
التطبيقية ،ألف ىذه المعمومات ظيرت أىميتيا التطبيقية فيما بعد بصورة كبيرة .فعند ظيور
الترانزستورات مثبل لـ يكف ليا أىمية تطبيقية تذكر في حيف أنيا في الوقت الحالي أصبحت جزءا
أساسيا مف حياتنا اليومية نراىا مطبقة في الراديو والتميفزيوف والكمبيوتر وغير ذلؾ ،ومما ال شؾ فيو
أف مجرد التعرؼ عمى ميكانيكية استجابات الجسـ الفسيولوجية ،أي أنو استجابات الجسـ ومحاولة
الترفع بالتفصيؿ عمى القوانيف الكيميائية والفيزيائية التي تحدث عمى أساسيا التغيرات الوظيفية ،فإف
ىذا بالتالي يساعد عمى تحسيف استجابات الجسـ والتحكـ فييا بما يعمؿ عمى فاعمية تحسينيا.
ويمكف ا إلستفادة مف معمومات فسيولوجيا التدريب الرياضي في تطوير المياقة البدنية واإلعداد
البدني لمفرد ،فإذا كانت المياقة البدنية تعني بصفة عامة بأنو قدرة الفرد عمى مواجية التحديات
البدنية في الحياة بنجاح فإف تحسيف المياقة البدنية لمفرد يمكف أف يعرؼ بأنو تطبيقات المبادئ
األساسية لفسيولوجيات الرياضة لتحسيف استجابة وتكيؼ اإلنساف لتحديات الحياة اليومية.
ويطمؽ مصطمح" اإلعداد الرياضي"لوصؼ العمميات التي تستخدـ إلعداد األشخاص
ليكونوا الئقيف بدنيا لمنافسة رياضية معينة ،أي أف ال يحتوي عمى تعميـ واتقاف الميارات الحركية
وال طرؽ الوقاية مف اإلصابات ،ويقتصر فقط إعداد الفرد بدنيا لمواجية التحديات البدنية لممنافسة
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الرياضية ،لذا فإف العبلقة بيف" اإلعداد الرياضي" وفسيولوجيا الرياضة تشبو نفس العبلقة بيف
المياقة البدنية وفسيولوجيا الرياضة ،حيث أف اإلعداد الرياضي ىو تطبيقات لمعمومات فسيولوجيا
الرياضة بيدؼ تحسيف كفاءة الجسـ لئلستجابة بنجاح عمى التحديات البدنية الخاصة بنوع
المنافسة الرياضية.
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وعند دراسة التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتدريب الرياضي ،يجب التعرؼ عمى الفرؽ
بيف نوعيف مف ىذه التغيرات تبعا لنوعية ممارسة النشاط الرياضي ،فإف كاف المقصود ىو وصؼ
وتفسير التغيرات الفسيولوجية الناتجة عف أداء الحؿ البدني لمرة واحدة فإننا نطمؽ
عمى ىذه التغيرات مصطمح " اإلستجابات" ،وىذه ر أإلستجابات عبارة عف " تغيرات مفاجئة
مؤقتة في وظائؼ الجسـ نتيجة أداء الحمؿ البدني ،وىذه التغيرات تختفي بعد انتياء وقت الحمؿ
البدني ،ومف أمثمة اإلستجابات زيادة معدؿ القمب ،وارتفاع ضغط الدـ ،وزيادة معدؿ التنفس ،وكؿ
ىذه التغيرات تختفي خبلؿ عدة دقائؽ بعد اإلنتياء مف أداء الحمؿ البدني .
أما النوع اآلخر مف التغيرات الفسيولوجية فيو مرتبط بتكرار الحمؿ البدني عدة أسابيع،
ويطمؽ عمى ىذه التغيرات مصطمح لتكيؼ ويشمؿ تغيرات وظيفية وبنائية نتيجة التدريب بحيث
تمكف ىذه التغيرات الجسـ مف اإلستجابة ألداء الحمؿ البدني بسيولة أكثر ،وعادة ال يبلحظ
التكيؼ إال بعد مرور عدة أسابيع مف التدريب المنتظـ ،واف كانت بعض ىذه التغيرات قد تبلحظ
خبلؿ أربعة أو خمسة أياـ مف التدريب ،ومف أمثمة ذلؾ نقص معدؿ القمب لؤلحماؿ األقؿ مف
الشدة القصوى نتيجة زيادة قدرة القمب عمى ضخ نفس كمية الدـ إلى العضبلت العاممة مع
اإلقتصاد في بذؿ الطاقة لذلؾ.
لعؿ التقدـ اليائؿ الذي نبلحظو في نتائج المستويات الرياضية ما ىو إال نتاج التطور العممي في
شتى العموـ المرتبطة بالتدريب الرياضي ،وقد ساعدت عمى تقدـ فسيولوجيا التدريب الرياضي عدة
عوامؿ ظيرت في اآلونة األخيرة ويمكف تمخيصيا فيما يمي:
 تطور األسس النظرية لتقويـ الحالة لوظيفية أثناء ممارسة الرياضة األمر الذي ساعد عمىاستخداـ طرؽ جديدة لتشخيص الحالة الوظيفية مف اتجاىات ومداخؿ مختمفة.
 ارتفاع مستوى الدراسات الفنية الطبية بما أمكف مف تسجيؿ وظائؼ الجسـ ،ليس فقط في حالةالراحة ولكف أيضا أمكف تسجيؿ ذلؾ أثناء أداء الحمؿ البدني.
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 انتشار طرؽ اختبار الكفاءة البدنية في الظروؼ العممية أو الظروؼ الطبيعية ألداء األنشطةالرياضية ،وىذا ساعد عمى زيادة إمكانية الكشؼ عمى اإلمكانات اإلحتياطية الوظيفية ألجيزة
الجسـ المختمفة.
 زيادة تطور عمى الكيمياء الحيوية وعمـ المناعة وعمـ الغدد الصماء والمورفولوجي األمر الذيساعد عمى فتح آفاؽ جديدة لتطور الطب الرياضي وفسيولوجيا التدريب الرياضي.
 -1-6 -2أهمية فسيولوجية التدريب الرياضي:
تعتبر المعمومات الفسيولوجية مف أىـ األسس إلعداد المدرب ومدرس التربية الرياضية
الناجح ،حيث تنعكس ىذه المعمومات عمى حياتو العممية بما يحقؽ تخطيط وتنفيذ البرامج
الرياضية سواء كانت تدريبية أو ترويجية بحيث تحقؽ أىدافيا و نجاح وفاعمية وأماف ،فمف غير
المعقوؿ أف يتعادؿ المدرب أو المدرس مع البلعب الذي يشكؿ جسمو جيا از بيولوجيا معقد
التركيب تقوـ كؿ خمية منو بوظائفيا المختمفة ،ولكف يتحقؽ ليذا الجسـ البشري أف يؤدي وظائفو
بكفاءة عالية أثناء النشاط الرياضي مما ينعكس إيجابيا عمى مستوى األداء البد وأف يكوف المدرب
أو المدرس عمى عمـ وفيـ بيذه الوظائؼ المختمفة ألعضاء الجسـ حتى يمكنو مف خبلؿ برامج
التدريب أف يطورىا ،وفيما يمي يمكف توضيح بعض فوائد الفسيولوجي في المجاؿ الرياضي.
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أ -الوقاية الصحية:
يعتبر تحسيف الحالة الصحية مف أىـ األىداؼ التربوية لمتدريب الرياضي والتربية الرياضية
بوجو عاـ ،وا لرياضة ىي وسيمة ىامة يمكف عف طريقيا تحقيؽ ىذا اليدؼ الياـ ،إال أف تحقيؽ
ىذا اليدؼ قد ال يتحقؽ بؿ عمى العكس مف ذلؾ فإف الممارسة الخاطئة لمتدريب الرياضي
ولتشكيؿ حمؿ التدريب دوف مراعاة الظروؼ المختمفة قد يؤدي إلى حدوث كثير مف اإلصابات أو
األمراض وفي بعض األحياف قد تحدث حاالت الوفاة.
ولعؿ السبب المباشر إلىتماـ عمماء الطب الرياضي وفسيولوجيا التدريب الرياضي بالتعرؼ
عمى تأثير ممارسة الرياضة عمى الحالة الصحية إنما يرجع إلى ما نممسو في وقتنا الحالي مف
زيادة ىائمة في حمؿ التدريب سواء مف حيث الحجـ أو الشدة ،وىذا بالتالي يتطمب مف المدرب أف
يكوف عمى فيـ لمبيانات الفسيولوجية عف تأثير حمؿ التدريب عمى العبيو لكي يتمكف مف تقنيف
الحمؿ المبلئـ والتدرج بو وكذا الحدود التي تتوقؼ عندىا زيادة حمؿ التدريب حتى ال يكوف ليا
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تأثي ار عكسيا عمى الحالة الوظيفية في الجسـ وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى الحالة الصحية لبلعب.
وال زالت الدراسات في ىذا المجاؿ تحاوؿ الكشؼ عف أسباب اختبلؼ الحالة الصحية لدى
الرياضييف وارتباط ذلؾ بفترات الموسـ التدريبي المختمفة ،حتى أف بعض الدراسات قد أكدت أف
زيادة حمؿ التدريب أكثر مف قدرة البلعب عمى تحممو يؤدي إلى ضعؼ
جياز المنا عة في الجسـ و بذلؾ تزيد سرعة إصابة البلعب باألمراض التي تظير قبؿ المسابقات
والتي كثي ارىا تكوف عائقا عف تحقيؽ كثير مف المستويات

المتوقعة ،ولعؿ إخبار البلعبيف

الدولييف في دورة لوس انجموس األولمبية  1984تعتبر مؤش ار ىاما في جانب ما أظيرتو ىذه
الدراسات ،فمقد فشؿ بعض البلعبيف الدولييف في تحقيؽ ما كانوا يتوقعونو بسبب مثؿ ىذه
األمراض المفاجئة حيث لـ يتمكف البلعب األمريكي "كارؿ لويس" مف تحطيـ الرقـ العالمي لموثب
الطويؿ واكتفى بمحاولتيف لشعوره بإرىاؽ وبرد شديديف ،كما خسرت بريطانيا ميداليتيف ذىبيتيف في
العدو حيث لـ يحقؽ لعداء اإلنجميزي الشيير "ستيؼ أوفيت" المركز األوؿ في سباؽ 822متر،
كما كاف متوقعا حيث أنو صاحب الميدالية الذىبية في دورة موسكو  ،1982وقد كانت المفاجأة
في أنو احتؿ في ىذا السباؽ المركز األخير ،وقد أعمي عميو بعد السباؽ واتضح أنو أصيب
بمرض الربو قبؿ اإلشتراؾ في الدورة األولمبية ،ومما يدعو لمعجب ما حققو السباح الكندي "فيكتور
ديفير" في الحصوؿ عمى الميدالية الذىبية في سباؽ  022متر صدر مسجبل رقما جديدا ،وقد قبؿ
الدورة األولمبية ،وكاف العب المارثوف الكوبي األصؿ واألمريكي الجنسية "البرتو ساالزار" يعتبره
النقاد أسرع العب في سباؽ المارثوف قدره 0.8.13ساعة ،وبعد ىذا السباؽ أصيب بنزلة برد في
اإلشترؾ في أي سباؽ حتى أواخر ،1983ولعؿ ىذه الظواىر التي قد ال
ا
الرئتيف منعتو مف
يبلحظيا القارئ مف خ بلؿ ما تنشره الصحؼ اليومية عف أخبار الدورة تحتاج مف الباحثيف كثير
مف الجيد المضاعؼ لمتعرؼ عمى أسباب حدوث مثؿ ىذه اإلصابات المرضية وتحميؿ حمؿ
لتدريب ومدى استجابة وتكيؼ الجسـ لو مف الناحية الفسيولوجية.
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وال يقتصر األمر في اإلستفادة مف الفسيولوجي في وقاية البلعب الصحية ،ولكف أيضا في
حماية حياتو ذاتيا ،ومف الواقع ذكر العالماف "فوكس وماتيوس" 1981عف حدوث بعض حاالت
الوفاة بيف العبي كرة القدـ األمريكية خبلؿ السنوات  1982-1987حيث بمغت سبع حاالت لدى
طبلب المدارس العميا وخمس حاالت لدى طبلب الكميات ،ويرجع السبب في ذلؾ إلى إصابتيـ
بضربة الح اررة ،وقد دلت نتائج تحميؿ أسباب ىذه اإلصابات إلى أف معظميا إلى أف معظميا قد
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حدث في اليوـ األوؿ أو الثاني مف بدء الموسـ التدريبي ،كما أف البلعبيف كانوا يرتدوف مبلبس
المعب الثقيمة بالمساند الوقائية كاممة وقد تراوحت درجة ح اررة الجو والرطوبة
في ىذه الحاالت ما بيف  %122رطوبة يقابميا  62درجة فير نييت( °15.6سنتجرد) إلى أف ىذه
الحاالت ارتبطت بارتفاع الح اررة مع انخفاض الرطوبة أو العكس بانخفاض الح اررة مع زيادة
الرطوبة ،كما يجب مبلحظة أف ىناؾ خمس حاالت لـ يسمح ليـ بتناوؿ الماء أثناء التدريب،
بينما سمح ليـ بتناوؿ أقراص الممح.
ويدؿ تحميؿ مثؿ ىذه الحاالت عمى نقص المعمومات البلزمة المدربيف والمدرسيف والبلعبيف
مف الناحية الفسيولوجية عف كيفية تخميص الجسـ مف الحرارة وأىمية تناوؿ الماء أثناء األداء في
الجو الحار باإلضافة إلى أىمية التعرؼ عمى التغي ارت الفسيولوجية التي تحدث أثناء أداء النشاط
الرياضي .وتعد ىذه مجرد أمثمة عمى أىمية عمـ الفسيولوجي لمرياضييف بصفة عامة مف أجؿ
الصحة والوقاية مف األمراض واإلصابات.
ب -القيمة اإلقتصادية:
الشؾ أف العامؿ اإلقتصادي لو أىمية كبيرة عند اإلعداد لتحقيؽ أي ىدؼ ،وتساعد
المعمومات الفسيولوجية في تحقيؽ كثير مف أىداؼ التدريب الرياضي مع إقتصاد في الجيد
والوقت والماؿ ويتضح ذلؾ في كثير مف المجاالت فكثي ار ما ظيرت بعض األدوات واألجيزة
التدريبية التي يدعي أصحابيا تأثيرىا عمى تقميؿ الوزف أو زيادة القوة و التحمؿ وغيرىا وقد يكوف
إلستخدـ ىذه األدوات واألجيزة تأثي ار عكسيا أو ضا ار مف الوجية الفسيولوجية ،ولذا فإف
المدرب حينما يفيـ ذلؾ يستطيع أف يقتصد في اختباره ألدوات ووسائؿ التدريب المفيدة ويتجنب ما
ىو غير مبلئـ منيا ،باإلضافة إلى ما أظيرتو المعمومات الفسيولوجية عف أنواع الغذاء المناسب
وبذ لؾ يمكف وضع البرنامج الغذائي المبلئـ.بما يحقؽ الفائدة المرجوة كما أف توزيع الجدوؿ الزمني
لمتركيز عمى تنمية الصفات البدنية أو إلعطاء البلعب الفترة المبلئمة حتى تتكيؼ أجيزة الجسـ
مع حمؿ التدريب قبؿ اإلرتفاع بو ،كؿ ىذا يعتبر اقتصادا في الوقت والجيد المبذوؿ بحيث يكوف
مرك از عمى تنمية الصفات الخاصة المطموبة إلعداد البلعب وتحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي.
ج -التعرف عمى التأثيرات الفسيولوجية لمتدريب الرياضي:
لعؿ فيـ المدرس أو المدرب لكيفية استجابة وتكيؼ أجيزة الجسـ المختمفة ألداء التدريب
الرياضي يعد مف أىـ الفوائد التطبيقية لعمـ الفسيولوجي في المجاؿ العممي إذ يمكف مف خبلؿ ىذه
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المعمومات وضع وتخطيط برامج التدريب وكذلؾ تشكيؿ حمؿ التدريب وتطوير وتحسيف طرؽ
التدريب ،ومف خبلؿ ذلؾ يممؾ سرعة إدراؾ اإلستجابات الفسيولوجية التي تدؿ عمى إجياد وزيادة
حمؿ التدريب مما يساعد عمى تقنيف مكونات حمؿ التدريب.
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د -تقنين حمل التدريب:

يعتبر حمؿ التدريب ىو الوسيمة الرئيسية إلحداث التأثيرات الفسيولوجية لمجسـ مما يحقؽ

تحسيف استجاباتو وبالتالي تكيؼ أجيزة الجسـ واإلرتفاع بالمستوى الرياضي عف طريؽ التدريب.
إال أف استخداـ الحمؿ البدني المبلئمة لمعب ىو الشيء الياـ ،حيث أف استخداـ األحماؿ البدنية
التي يقؿ مستواىا عف مستوى البلعب ال تؤدي بالتالي إلى إحداث التقدـ الرياضي المطموب
ويصبح البرنامج أو عدـ التخطيط لسميـ لدورة الحمؿ األسبوعية أو الفترية وتنسيؽ مكونات الحمؿ
خبلؿ ذلؾ،أنما يؤدي إلى اختبلؿ الحالة الصحية لبلعب ويسيـ في زيادة حاالت اإلجياد وكثرة
اإلصابات المرضية ،ولذا فإف تقنيف حمؿ التدريب بحيث يتبلءـ مع الحالة الوظيفية لمجسـ يعتبر
مف أىـ عوامؿ نجاح البرنامج التدريبي وبالتالي تحسف مستوى األداء أو انخفاضو ،وتساعد في
تحقيؽ ذلؾ اإلختبارات الفسيولوجية والفحوص ا لطبية والمعممية التي تجري أوال بأوؿ باإلضافة إلى
اإلختبارات الفسيولوجية الميدانية التي يمكف لممدرب أو المدرس القياـ بيا أثناء التدريب.
ه -اإلختبارات والمقاييس الوظيفية:

تعتبر اإلختبارات والمقاييس الوظيفية مف أىـ العوامؿ التي يجب أف تصاحب البرنامج

التدريبي حتى يمكف التأكد مف مبلئمة حمؿ التدريب لمستوى البلعب وحتى يمكف في ضوئيا
اإلرتفاع بالحمؿ أو تثبيتو أو تقميمو ،كما يمكف عف طريقيا الكشؼ عف أي اختبلؿ غير طبيعي
في الحالة الصحية لبلعب في بدايتو قبؿ أف يتضاعؼ في غضوف عمميات التدريب وزيادة درجة
الحمؿ البدني دوف مبلحظة حالة البلعب الوظيفية والصحية ،ولقد تطورت طرؽ اإلختبارات
والمقاييس لتشمؿ إمكانية جميع البيانات عف البلعب في حالة الراحة ،وكذلؾ أثناء الحالة النشطة
وأداء التدريبات،كما تساىـ ىذه اإلختبارات والمقاييس في تتبع حالة البلعب التدريبية خبلؿ
الموسـ التدريبي مما قد يجعميا مؤش ار ىاما لمتنبؤ بما يمكف أف يحققو البلعب مف مستوى رياضي،
وقد تكشؼ ىذه اإلختبارات والمقاييس عف بعض معوقات تحقيؽ البلعب
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لممستوى الرياضي المطموب ،حيث أف ذلؾ ال يرجع إلى الحالة الوظيفية وحدىا ،فحيف تؤكد نتائج
ىذه اإلختبارات ارتفاع مستوى الحالة الوظيفية لبلعب وبالرغـ مف ذلؾ لـ يتحقؽ ارتفاعا موازيا في
مستوى األداء الرياضي فإف معاقات ذلؾ قد تكمف في النواحي األخرى كالناحية النفسية أو الفنية
أو الخططية ،وبذلؾ يمكف عبلج ىذه المعوقات حتى يحقؽ البلعب المستوى المطموب.
و -اإلنتقاء الرياضي:

ظيرت مشكم ة الفروؽ الفردية منذ بدء الخميقة ،فاألفراد ال يتساووف في جميع قدراتيـ ،ولذا

فإف اكتشاؼ القدرات الحركية والخصائص الفسيولوجية التي يتميز بيا كؿ إنساف ثـ توجييو
لممارسة نوع معيف مف األنشطة الرياضية يتبلءـ مع ما يتميز بو ،إنما يعجؿ بالحصوؿ عمى
النجاح وتحقيؽ المستويات المطموبة مع اإلقتصاد في القوت والجيد والماؿ الذي يبذؿ مع أفراد
ليسوا صالحيف لمممارسة نوع معيف مف األنشطة الرياضية.
وبالرغـ مف أنو ال تزاؿ ىناؾ صعوبة في تحديد نموذج معيف لمخصائص الوظيفية ترجع
إلى كثرة العوامؿ الفسيولوجية وتعدد الطرؽ الفسيولوجية لمتعرؼ عمى اإلمكانات الوظيفية العب،
مع األخذ في اإلعتبار تفاعؿ الوظائؼ الفسيولوجية فيما بينيا أثناء عمميات التدريب ،وبالرغـ مف
ىذه الصعوبات فقد اتجو كثير مف الباحثيف إلى التنبؤ في مجاؿ اإلنتقاء عمى أساس
اإلمكانات الوظيفية لمفرد بناء عمى عوامؿ كثيرة كمؤشرات وظيفية مثؿ الحالة الصحية العامة
واإلمكانات الوظيفية لمجياز الدوري والتنفسي واإلقتصاد الوظيفي لمعمميات الوظيفية البل إرادية
وخصائص استعادة اإلستشفاء باإلضافة إلى مستوى الكفاءة البدنية العامة والخاصة إلرتباط كؿ
منيما بمستوى الحد األقصى إلستيبلؾ األكسوجيف ،كما يراعي أيضا مستوى اإلمكانات البلىوائية
لمواجية متطمبات األنشطة التي تعتمد عمى التحمؿ البلىوائي.

خالصة الفصل الثالث:

في ضوء ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ يتبيف لنا أف نجاح المدرب الرياضي في عممو

يرتبط إلى حد كبير بمستواه ومعموماتو ومعارفو وقدراتو في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص
في ميدانو ،فكمما تميز المدرب بالتأىيؿ التخصصي العالي وكمما ازداد إتقانو لممعارؼ النظرية
وطرؽ تطبيقيا ،كمما كاف أقدر عمى تطوير وتنمية المستوى الرياضي لدى السباحيف إلى أقصى
درجة ،فبل بد أف يمـ إلماما تاما باألسس النظرية والعممية المختمفة لعمـ التدريب ،واف يتقف
الميارات الحركية وخطط المعب في مجاؿ تخصصو ،وأف يمتمؾ المعمومات التي ترتبط بأسس
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تطوير وتنمية الميارات الحركية والخصائص البدنية وطرؽ اكتسابيا والتقدـ بيا مع ضرورة إلمامو
بالخصائص المميزة السباحيف الناشئيف واألطفاؿ والفتيات وكثي ار ما يتطمب عمؿ المدرب قيامو
بإجراء نموذج لبعض الميارات الحركية واإلشتراؾ العممي مع السباحيف أثناء التدريب.

تمهيد الفصل الرابع:
تيدؼ ىذه المرحمة إلى تعميـ النشئ كيفية السباحة وتعميميـ الميارات األساسية في
السباحة وذلؾ بغرض اكتسابيـ الشعور باألمف والمقدرة عمى التحرؾ في الماء في االتجاه
المطموب ،وذلؾ عف طريؽ تعميـ القدرات والميارات األساسية التي تعد النشئ فيما بعد لمتخصص
في نوع معيف مف السباحة.
فيناؾ جدؿ كبير حوؿ إعداد وتدريب سباحي المراحؿ السنية المبكرة ،فاإلىتماـ بالبراعـ
والتخطيط السميـ لعممية إعدادىـ وتدريبيـ يعتبر وبحؽ ضماف لممستقبؿ القريب ليؤالء السباحيف
الصغار ،فيرى البعض ضرورة الضغط عمى ىؤالء السباحيف والتركيز عمى التدريبات السرعة،
والبعض اآلخر يرى اإلىتماـ بالجوانب التكنيكية والمياراتية والتأىيمية في ميداف السباحة ،وأظيرت
البحوث وتجارب الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ أف تدريب العنيؼ لسباحي المراحؿ النسبية المبكرة
يمثؿ خطورة حقيقية عمى الجوانب التكنيكية والفيزيولوجية والنفسية ليـ مما يجعميـ يتعدوف عف
السباحة في سف مبكرة وفي ىذا افصؿ سوؼ نتناوؿ تعميـ الميارات والطرؽ األساسية في السباحة
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لدى الناشئيف والتغيرات البدنية والمياراتية التي تحدث لمسباحيف األطفاؿ الناشئيف ،كما نتناوؿ
بعض االتجاىات األساسية الخاصة بتدريب ىؤالء الناشئيف ،باإلضافة إلى بعض االتجاىات
األخرى التي تتطمب بالضرورة مناقشتيا مف أجؿ الخروج بفمسفة جديدة تساير الواقع العممي
والبيداغوجي إلعداد البراعـ والناشئيف حتى يتسنى لنا توسيع قاعدة السباحيف الصالحيف والموىوبيف
لوصوؿ إلى المستوى العالي المطموب في سف البطولة.

 -1-4المهارات األساسية في السباحة لدى المبتدئين:
 -1-1-4مهارة الثقة مع الماء:
إنو مف األفضؿ البدء بالتعميـ بالنسبة لؤلطفاؿ الصغار في السف في حماما تعميمي يتميز
بعمؽ مناسب (72-42سـ) بصورة تسمح لممبتدئ بالوقوؼ والجموس والجثور والزحؼ والطفو
والمشي عمى اليديف مع أداء ضربات الرجميف التبادلية.
وعمى مدرب السباحة أف يحاوؿ كؿ جيده إكساب األطفاؿ الثقة في الماء واأللفة مع الوسط
المائي ،ويستطيع تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ األلعاب الصغيرة وتمرينات الثقة وىناؾ مجموعة مف
التمرينات التي تيدؼ إلى إكساب الثقة لممتعمـ.
وسنحاوؿ خبلؿ بحثنا ىذا عرض مجموعة مف التمرينات التي يقوـ بيا المدرب خبلؿ
الحصة التعميمية:
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التمرين األول:
يطمب المدرب مف األطفاؿ الجموس عمى جانب الحماـ وطرطشة الماء بالقدميف.
التمرين الثاني:
بعد التمريف األوؿ يطمب المدرب مف األطفاؿ الدخوؿ إلى الماء بشكؿ آمف.
التمرين الثالث:
المشي لؤلماـ والخمؼ ممسكا بماسورة الحماـ.
التمرين الرابع:
الوثب ألعمى وألسفؿ ممسكا بماسورة الحماـ.
التمرين الخامس:
غسؿ الوجو بالماء.
التمرين السادس:
تنفس مثؿ كمب البحر.
التمرين لسابع:

المشي في قطار ممسكا كؿ واحد زميمو مف الوسط(مشية التمساح).

التمرين الثامن:
مسؾ أداة الطفو األيدي لؤلماـ والمشي في مسافة معينة.
التمرين التاسع:
يقوـ األطفاؿ برسـ حمقة داخؿ الماء ،األيدي متماسكة مع بعضيا البعض ،ثـ يطمب منيـ
المدرب إدخاؿ رأسيـ في الماء والقياـ بفقاعات صغيرة داخؿ الماء ثـ إخراج رؤوسيـ والقياـ بنفس
التمريف لمرات عديدة.
التمرين العاشر:
ىو نفس الوضع السابؽ بالنسبة لؤلطفاؿ ،لكف في ىذه المرة نطمب منيـ القياـ بضربات
الرجميف بصفة تبادلية.
ويجب ممارسة ىذه األلعاب في الجزء الضحؿ مف الحماـ ألنيا مف األشياء المفيدة
إلكساب الثقة لممبتدئيف ويجب أف تتميز ىذه األلعاب بصفة المرح والسعادة حتى ال يشعر الطفؿ
بالممؿ أو أنو مجبر عمى أداء تمريف بصفة إلزامية ،وىنا يظير جميا دور المدرب في إكساب
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الطفؿ الثقة بالماء وبنفسو وذلؾ مف خبلؿ دخولو معو في الماء حتى يشعر ىذا األخير باألماف،
كما عميو أف يتكمـ بمغة األطفاؿ وتفادي المصطمحات الصعبة الفيـ وعميو القياـ بذلؾ بصفة
سمسة أي عدـ الصراخ في وجو األطفاؿ حتى ال يتعقد الطفؿ نيائيا مف الماء.
ألف ىذه المرحمة مف العمر جد حساسة وتتطمب معاممة خاصة ،وىناؾ مجموعة مف
األلعاب والتمرينات التمييدية التي يمكف المدرب اختيارىا مف أجؿ تعميـ الميارات التمييدية يمكننا
ذكر منيا:
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 -1يتحرؾ األطفاؿ في اتجاىات مختمفة تبعا إلشارة المدرب(لؤلماـ ،لمخمؼ ،لميميف  ،لمشماؿ).
 -2يقوـ الطفؿ بمبلكمة خيالة الماء( مف جية الحائط) مف أجؿ اإلحماء.

 -3يحاوؿ نصؼ مجموعة األطفاؿ اليروب مف الدائرة التي يشكميا النصؼ اآلخر مف األطفاؿ.
 -4دخوؿ الوجو الماء وعد أصابع الزميؿ.

 -5يطمب المدرب مف الطفؿ تقميد تمميذ آخر في عمؿ أشكاؿ مختمفة.
 -6القياـ بوثب األرنب في الجزء الضحؿ بعرض الحماـ.

وىناؾ مجموعة مف التمرينات األداءات التي يمكف القياـ بيا بغرض إدماج الطفؿ في ىذا الوسط
الجديد ،الوسط المائي.

 -2-1-4مهارة الطفو:
إنو مف الميارات اليامة والواجب تمقينيا لمطفؿ ميارة الطفو ونقصد ىنا الطفو بقاء الجسـ
كميا أو جزئيا فوؽ سطح الماء ،ويمكننا اإلستدالؿ ىنا بنظرية أرخميدس التي تقوؿ ":إذا غمر
جسـ في سائؿ فإنو يمقى دفعا مف أسفؿ إلى أعمى تعادؿ قوة وزف السائؿ المزاح" ،وىذه القوة التي
تتجو ألعمى تجاه جسـ السباح تساوي حجـ وزف الماء المزاح وتكوف مساوية لحجـ الجزء المغمور
مف جسمو في الماء ،لذلؾ فإف دفع الماء مف أسفؿ ألعمى يعتمد عمى العبلقة بيف وزف وحجـ
الجسـ الطافي فكمما زاد ثقؿ الشخص نسبيا عف حجمو كمما قمت لديو فرصة الطفو.
ولمطفو عبلقة مباشرة مع األجساـ البشرية ،حيث تختمؼ ىذه األخيرة مف حيث خاصية
جاذبيتيا ،فاألشخاص الذيف يممكوف نسبة كبيرة مف العظاـ والعضبلت يكونوا أثقؿ مف غيرىـ،
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حيث أف العظاـ والعضبلت ليا خاصية جذب عالية ،بينما األنسجة الدىنية تتميز بخاصية جذب
أقؿ ،وليذا فإف األجساـ التي تتركب مف نسبة عالية مف العظاـ والعضبلت نقؿ فييا خاصية
الطفو عف األجساـ التي يدخؿ في تركيبيا نسبة عالية مف الدىف ،وىذا ما يفسر مقدرة البنات
والسيدات عمى الطفو في الماء بشكؿ أفضؿ مف الرجاؿ.
وعادة فإنو مف الصعب عمى المبتدئ الطفو بشكؿ جيد ،ليذا يستحسف أف يقدـ المدرب
بعض األدوات المساعدة عمى الطفو في الماء -وتعود الصعوبة إلى طبيعة األجساـ بالنسبة
لؤلطفاؿ ،الخوؼ الشديد الذي ينتابيـ في الماء ،التوتر والتشنج العضمي.
وىناؾ مجموعة مف التمرينات عمى الطفو التي يستطيع المدرب القياـ بيا:
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التمرين األول:

يقوـ الطفؿ في ىذا التمريف بالوقوؼ في الجزء الضحؿ مف الحماـ ثـ يثني الجدع أماـ

أسفؿ محاوال الوصوؿ باليديف نحو القدميف ،ثـ يقوـ باسترخاء الجسـ في ذلؾ الوضع فيحدث أف
تتحرؾ القدماف بعيدا عف قاع الحماـ تدريجيا ،والعودة لوضع الوقوؼ الرأسي عمى قاع الحماـ مرة
أخرى ،يحرؾ المتعمـ رأسو ألعمى ولمخمؼ مع تحريؾ اليديف ألسفؿ ولمخمؼ نحو المقعدة.
التمرين الثاني:
يطمب المدرب مف الطفؿ بالقياـ بنفس الوضعية السابقة في البداية ،ولكف باإلنتقاؿ مف
وضع اإلنتباه السابؽ إلى وضع التكور وذلؾ بسحب الركبتيف نحو الصدر ووضع الذراعيف حوؿ
الركبتيف ثـ يثبت في ىذا الوضع المتكرر ،ثـ يعود إلى وضع الوقوؼ بترؾ الذراعيف تتحركاف
ألسفؿ ،ودفع الرأس ألعمى لمخمؼ مع فرد الرجميف.
التمرين الثالث:
يعد ىذا التمريف مف أىـ التمرينات بالنسبة لممبتدئيف ،حيث يحاوؿ الطفؿ اإلنتقاؿ مف
وضع التكور تحريؾ اليديف نحو الكتفيف ،إمدادا الذراعيف كامبل لؤلماـ مع امتداد الرجميف لمخمؼ،
بحيث يكوف الجسـ عمى كامؿ استقامتو وموازيا لسطح الماء مع األخذ بعيف اإلعتبار أف يحصؿ
عمى الشييؽ العميؽ قبؿ إتخاذ ىذا الوضع.
التمرين الرابع :الطفو عمى الظير ( كالخشبة)
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عادة ما يكوف مركز ثقؿ الجسـ لدى أغمب األشخاص أسفؿ مركز الطفو ،حيث يكوف
مركز الثقؿ في منطقة الحوض تقريبا ،ولذا فإف العبلقة بيف مركز الطفو ومركز الثقؿ تحدد وضع
طفو الجسـ عمى الظير ،فعندما يكوف المركزاف متباعديف بدرجة كبيرة فإنو يحدث الطفو بيف
الطفو األفقي والرأسي ،وأغمب أنواع جسـ اإلنساف تكوف مقدرتيا عمى الطفو األفقي والرأسي.
يأخذ ال طفؿ نفسا عميقا ويجب أف تكوف الرأس مستمقية عمى الماء والذراعاف ممتداف جانبا
واألرجؿ مستقيمة إلى األماـ بحيث يكوف الجسـ موازي لسطح الماء.

 -3-1-4مهارة الوقوف في الماء:
تعد ىذه الميارة ىامة لما تسيـ بو في تحقيؽ األمف والسبلمة لممتعمـ المبتدئ ،حيث تتيح لممتعمـ
اإلحتفاظ بجسمو مرتفعا حيث الفـ واألنؼ يكوناف خارج الماء مما يسيؿ مف عممية التنفس.
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* تمرين الوقوف في الماء:

يتخذ الجسـ الوضع الرأسي مع الميؿ لؤلماـ قميبل ،وتكوف الذراعاف مسترخيتيف أماـ الجسـ

ومتوازيتيف مع سطح الماء ،كما يجب أف يكوف الرجبلف أسفؿ المقعدة.
 حركة الذراعين:تؤدي حركات الذراعيف أماـ الجسـ وتحت سطح الماء بمسافة  02سـ ،بحيث تكوف راحتا
اليديف موجيتيف والمرفقيف مثنيتيف مع الضغط الخفيؼ براحتي اليديف لمداخؿ ولمخارج في حركة
إنزالقية مع المحافظة عمى ضغط الماء عمى راحتي اليديف.
-حركات الرجمين:

تؤدي حركات الرجميف بطريقة تشبو التبديؿ عند ركوب الدراجة حيث الضغط الخفيؼ وخفض
األرجؿ ضد مقاومة الماء لئلحتفاظ بالجسـ واقفا في الماء ،ويمكف المحافظة عمى ذلؾ أف يؤدي

المتعمـ حركات رجميف مقصية.
التوافق:

تؤدي كؿ مف حركات الرجميف والذراعيف معا عمى نحو توافقي يسمح باحتفاظ المتعمـ

بضغط الماء عمى كؿ مف الذراعيف والرجميف بأف تؤدى كؿ مف حركات الذراعيف والرجميف ببطء
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واستمرار ،ويجب البدء بتعمـ ىذه الميارة باستخداـ الذراعيف فقط وفي الجزء غير العميؽ مف
الحماما ،ثـ يؤدييا في جزء أعمؽ بمساعدة الزميؿ.

 -4-1-4تعميم السباحة تحت الماء.

ييدؼ التعمـ ىنا إلى جعؿ المتعمـ قاد ار عمى الغوص بجسمو كمية تحت الماء ،لكي يشعر

باختبلؼ الضغط ،والتغمب عمى ذلؾ تدريجيا ،وذلؾ مع فتح العينيف ،ويجب أف يتأكد المعمـ أف
المتعمـ يفتح عينيو ففقط بعد غوص رأسو في الماء ،ألف تفتيح العينيف قبؿ الغوص في الماء قد
يحدث خبرة إحساسية سيئة عند اتصاؿ العينيف المفتوحتيف بسطح الماء.
وعممية تعمـ السباحة تحت الماء يجب أف تبدأ في الماء الضحؿ ،ويبدأ المتعمـ بممس الماء
بوجية لفترات قصيرة ،ثـ الزيادة التدريجية كمايمي:
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* الغوص البسيط تحت الماء:

 التنظيم:

يمكف أداء الغوص مع استخداـ األدوات المساعدة السابؽ ذكرىا ،كذلؾ يمكف أداء التمريف
في شكؿ دائرة ،أو مع زميؿ ،أو المتعمـ بمفرده.
 النقاط التعميمية:

 يأخذ المتعمـ الشييؽ بطريقة صحيحة قبؿ الغوص في الماء. الرأس تغوص كمية تحت الماء. إطالة فترة الغوص تدريجيا. -إخراج الزفير تحت الماء.

* تفتيح العينين تحت الماء.

 التنظيم:

يؤدى التمريف مع زميؿ أو بمفرده ،والتقاط بعض األشياء تحت الماء.
 النقاط التعميمية:
 مبلحظة شخص آلخر تحت الماء. المواجية لوجو الزميؿ تحت الماء.75
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 عد أصابع الزميؿ. التعرؼ عمى أشياء موجودة في يد الزميؿ. إخراج أشياء مف قاع الحماـ.* الغوص في الماء بالرأس أوال:

 التنظيم:

استخداـ أدوات لمغطس.
 النقاط التعميمية:
 ممارسة تمرينات إعدادية قبؿ الغوص في ماء عميؽ. يجب عمى المعمـ أف يبيف لممتعمميف كيؼ يثبتوف أطرافيـ. استخداـ األشكاؿ التعميمية اآلتية: الوقوؼ عمى اليديف في الماء الضحؿ مع توضيح المعمـ لطرؽ األداء.
 الوثب في الماء مف وضع الجموس عمى حافة الحوض ،بحيث يكوف دخوؿ الماء بالرأس مع
مبلحظة التأكد مف أف الماء عمى عمؽ كاؼ.
المستويات المطموب تحقيقيا لتعمـ السباحة تحت الماء كجزء مف البرنامج التعميمي األساسي.
 -1يجب أف يكوف المتعمـ قاد ار عمى الغوص برأسو كامبل أسفؿ الماء ،والغوص لمسافة معينة.
 -0يجب أف يحتفظ المتعمـ بالعينيف مفتوحتيف تحت الماء ،ويستطيع التقاط شيئيف أو ثبلثة مف
تحت الماء.

 -5-1-4تعميم الوثب في الماء:
يجب أف يتعمـ المبتدئ اعتياد الوثب في الماء منذ الدرس األوؿ باعتبار أف ذلؾ يساعد
عمى زيادة الثقة عندما يكوف في الماء ،وأغمب المتعمميف الجدد يؤدوف ذلؾ التمريف بحماس ويجب
أف يستثمر المعمـ رغبة المتعمـ وارادتو في تحقيؽ ذلؾ ألف ذلؾ يساعد المتعمـ في تحسيف ميارات
التنفس والغوص ،فالوثب في ماء عميؽ يجعؿ المبتدئ يشعر بقوة دفع الماء ألعمى مما يزيد مف
ثقتو في أف الماء يساعده في دفع جسمو إلى أعمى ،والوثبة األولى يجب أف تؤدى في عمؽ
مساوي لطوؿ المتعمـ ،ثـ يتبع ذلؾ الوثب في ماء عميؽ إلى مستوى الصدر والكتؼ ،ثـ مع التقدـ
يمكف لممتعمـ الوثب في ماء أكثر عمقا.
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وفيمايمي بعض المراحؿ التعميمية التي تحقؽ لممتعمـ النتائج الجيدة وىي:
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* وثب في ماء ضحل بالمساعدة:

 التنظيم:

يمكف أف تكوف المساعدة زميبل أو عمودا.
 النقاط التعميمية:
 يجب أف يمسؾ المتعمـ بأصابع قدميو حافة الحماـ عند الوثب في الماء ،وذلؾ لمنع التزحمؽ. يجب أف تعطى أىمية إلنثناء الركبتيف عند الوثب في الماء الضحؿ. في حالة خوؼ المتعمـ مف الوثب في الماء ،يمكف أف يثبت ويمسؾ بالزميؿ أو بالعمود ،وذلؾباليديف ثـ بيد واحدة.
* الوثب في ماء ضحل بدون مساعدة:
يكوف عمؽ الماء في مستوى الكتؼ أو الصدر ،وال وثب بدوف مساعدة.
 التنظيم:
يوكي أى ي ثب الوتعلن بوفزده ،وكذلك كل سوجيي هعا ،أو في هجووعة ويوكي استخذام أدوات
هساعذة هثل األطواق أو األعوذة الوتصلة.
 النقاط التعميمية:
 يمكف أف يثب المتعمـ داخؿ طوؽ وبدوف لمسو أو الوثب فوؽ كرة كبيرة. يمكف استخداـ التنوع اآلتي: الوثب ثـ السباحة تحت الماء.
 الوثب بالطوؽ األوؿ ثـ المحاؽ بالطوؽ الثاني.
 الوثب فوؽ أداة الطفو ثـ العودة إلى مكاف الوثب بالسباحة تحت الماء.
* الوثب في ماء عمق الكتف:
 التنظيم:
يجب اإلحتفاظ بعصا ،تستخذم عنذ إحتياج الوتعلن وىو في عوك الواء.
 النقاط التعميمية:

 -يجب تشجيع المتعمـ عمى أف يفتح عينيو تحت الماء.
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 يجب أف يوضح المعمـ لممتعمـ أىمية التحرؾ في الماء مستخدما الذراعيف والرجميف بكفاءة. يمكف استخداـ األشكاؿ التالية مف تمرينات الوثب: الوثب والجسـ مفرود.
 الوثب مف وضع اإلقعاء.
 الوثب مف وضع التكور.
 الوثب مع فتح القدميف ولؼ الوسط.
 الوثب بالظير.
 الوثب مع زميؿ.
 الوثب مع أخذ وضع السباحة.

 -6-1-4تعميم مهارة اإلنزالق:
يجب إعطاء اىتماـ خاص بتعمـ اإلنزالؽ ،حيث إف النجاح أو الفشؿ في اكتساب المتعمـ ليذه
الميارة يؤثر بدرجة كبيرة عمى النجاح أو الفشؿ في المراحؿ المتقدمة ،ويعتبر استخداـ "
العمود" في تعمـ ىذه ال ميارة أم ار ذا أىمية خاصة سواء أكاف اإلنزالؽ مف وضع الطفو عمى البطف
أـ وضع الطفو عمى الظير.
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* تمرينات إعدادية لإلنزالق عمى البطن والظهر:
 التنظيم:
يتخذ المتعمـ وضع الطفو السميـ.
 النقاط التعميمية:
 الوقوؼ مف وضع الطفو عمى البطف ،وذلؾ بضغط أحد الذراعيف بقوة ألسفؿ ،ثـ تسحبالرجبلف ليكوف الجذع في الوضع الرأسي.
 الوقوؼ مف وضع الطفو عمى الظير ،وذلؾ بسحب أحد الرجميف مع استخداـ الذراعيف ،ليتحوؿالجذع إلى الوضع الرأسي.
* اإلنزالق بواسطة دفع قاع الحمام.
 التنظيم:

يمكف استخداـ لوحة الطفو لممساعدة في عممية اإلنزالؽ.
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 النقاط التعميمية:
يؤدى المتعمـ اإلنزالؽ بعد دفع قاع الحماـ ألبعد مسافة ،ثـ الوقوؼ والدفع مرة أخرى،
ويستمر حتى نياية عرض الحماـ.
* اإلنزالق بواسطة دفع حافة الحمام.
 التنظيم:
يمكف استخداـ الزميؿ لممساعدة.
النقاط التعميمية:
 دفع المتعمـ حافة الحماـ وذلؾ بقدـ واحدة ،ثـ بعد ذلؾ بالقدميف معا. يجب أف يتـ الدفع مع مساعدة الزميؿ ،ثـ تقؿ ىذه المساعدة تدريجيا ،ويجب تشجيع المتعمـعمى تحسيف األداء ،وذلؾ بواسطة عمؿ مسابقات لمف يستطيع اإلنزالؽ ألطوؿ مسافة ،أو مف
يستطيع اإلنزالؽ تحت الماء ،أو الغوص تحت الكوبري بدوف لمسو.
* المستويات المطموب تحقيقها لتعمم اإلنزالق لمرحمة التعمم األساسي.
 -1دفع حافة الحماـ واإلنزالؽ عمى البطف أو الظير.
 -0تحسيف شكؿ اإلنزالؽ ،وذلؾ بإطالة فترة اإلنزالؽ عمى البطف أو الظير.
 -3إطالة فترة اإلنزالؽ عمى البطف والظير خبلؿ المسابقات.

 -7-1-4تعميم مهارات اإلنتقال في الماء:
* حركات الرجمين في السباحة عمى البطن:
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 التنظيم:
يمكف استخداـ العمود أو لوحة الطفو.
 النقاط التعميمية:

 يجب اإلحتفاظ بالقدميف ممتدتيف كؿ الوقت ،كما يجب أال تكونا متصمتيف. تنوع الحركات كالزيادة في قوة رش الماء ،وسرعة حركات الرجميف وبطئيا ،وأداء الحركات أسفؿالماء ،واخراج الزفير عمى فترات منتظمة.

* حركات الرجمين في سباحة الزحف عمى الظهر:
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 التنظيم:
يمكف استخداـ العمود أو لوحة الطفو.
 النقاط التعميمية:
 عدـ خروج الركبتيف مف الماء. تنوع الحركة ،وزيادة وبطؤ سرعة األداء ،وأداء الحركات أسفؿ الماء.* حركات الذراعين لسباحتي الزحف عمى البطن والظهر:
 التنظيم:
يوكي للوتعلن تحزيك رجليو حزكات بسيطة حتى يوكنو الوحافظة على استقزار وضع جسوو.

 النقاط التعميمية:
 يجب دفع اليديف بقوة قبؿ بداية الحركة الرجوعية خارج الماء. يجب أف تستمر اليداف في الدفع ألسفؿ حتى مستوى الفخذ. يجب أف تحتفظ اليداف أثناء الحركة الرجوعية باإلسترخاء.* النموذج الحركي المركب لسباحتي الزحف عمى البطن والظهر:
 النقاط التعميمية:

 تؤدى حركة دفع الرجميف مف حافة الحماـ ،تمييا حركات الرجميف ،ثـ تتبعيا حركات الذراعيف. -يؤدى التوافؽ بيف الرجميف والذراعيف بدوف ربط التنفس.

ث-

*المستويات المطموب تحقيقيا لئلنتقاؿ في الماء لمرحمة التعمـ األساسية
 -1أداء ضربات الرجميف التبادلية ،وضربات الذراعيف التبادلية مف وضع الطفو عمى البطف
والظير.
 -0اإلنزالؽ مف وضع الطفو عمى البطف مع ضربات الرجميف التبادلية واستخداـ لوحة الطفو ،ثـ
اإلنزالؽ عمى الظير بدوف استخداـ أدوات مساعدة.
 -3تحسيف األداء الحركي لمذراعيف والرجميف في مسافة معينة.

 -8-1-4تعميم التنفس:

129

يجب أف يتعود الطفؿ أنو بمجرد نزوؿ األنؼ والفـ أسفؿ الماء فإنو يجب إخراج ىواء الزفير مف
األنؼ والفـ حتى ال يدخؿ إلييا الماء ،وحتى يتـ ذلؾ جيدا يجب اتباع الخطوات التالية:
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* شهيق عميق يتبعه زفير بطيء:

 التنظيم:

إستخداـ أدوات قابمة لمنفخ ،كرات صغيرة ،أو لعب ببلستيؾ كالحيوانات الصغيرة ،والصناديؽ.
 النقاط التعميمية:
 نفخ األشياء السابقة لمستوى معيف يحدده المعمـ.* النفخ في الماء:

يحتفظ الفـ فوؽ سطح الماء مباشرة ،والتركيز يكوف عمى قوة إخراج الزفير.
* البقبقة:
 التنظيم:
استخداـ األطواؽ ،والعمود ،حافة الحماـ ،دوائر ،مع الزميؿ.
 النقاط التعميمية:

 احتفاظ المتعمـ بفمو في الماء. التنوع في عمؿ البقبقة بواسطة النفخ في الماء بأعمى صوت ،وكذلؾ بقوة. يجب تنبيو األطفاؿ إلى عدـ حؾ العينيف عند خروج رأسيـ مف الماء.-

* إخراج الزفير داخل الماء ببطء:
 النقاط التعميمية:
 يعتاد الطفؿ أخذ التنفس بطريقة منتظمة إيقاعية وذلؾ في خمس عدات ،ثـ عشر عدات،ويجب أف يكوف الفـ مفتوحا ومييئا ألخذ الشييؽ عند رفعو عف سطح الماء.
 يؤدى التمريف مف الوقوؼ ،ثـ مف المشي أماـ ،وأخي ار مع حركات الرجميف.* التنفس من الجانب:

 التنظيم:
يوكي استخذام العذيذ هي الوسائل كالعوود ،أو لوحة الطفو ،أو حافة الحوام ،وكذلك هساعذة
الشهيل.
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 النقاط التعميمية:
 عدـ رفع الرأس أثناء أخذ التنفس. يجب أف يتأكد المعمـ مف إخراج الزفير بقوة لممتعمـ. ربط التنفس بحركات الذراعيف والرجميف.* المستويات المطموب تحقيقها ألخذ التنفس بالنسبة لمرحمة التعمم األساسي:
 -1اإليقاع المنتظـ في أخذ الشييؽ ،واخراج الزفير في الماء ،يكرر ىذا التمريف عشر مرات.
 -0الشييؽ والزفير مع رفع وخفض الرأس ،كذلؾ مع لؼ الرأس في اإلتجاىيف ،وربط ذلؾ
باإلنتقاؿ في الماء.
 -3ربط الشييؽ والزفير مع حركات الطفو عمى البطف والظير ،وكذلؾ التوافؽ األولي.

 -2-4الطرق األساسية في السباحة لدى المبتدئين:
 -1-2-4تعميم سباحة الزحف عمى البطن:
* تعميم حركة الرجمين:

عند تعميـ المتعمـ أداء حركة الرجميف يجب إعطاؤه نموذجا ألداء الحركة عمى األرض لفترة
قصيرة ،وذلؾ لمساعدتو في تكويف تصور أفضؿ لنموذج حركة الرجميف ،وتمارس كؿ التمرينات
األخرى في الماء ،وعندما يكوف الماء في عمؽ الركبة ،يستطيع المتعمـ أداء حركة

الرجميف مف وضع اإلنزالؽ ،وفي ىذه الحالة يمكف أف يبدأ في حركة الذراعيف التبادلية تحت
الماء(السباحة الكبلبي) ،وعندما تؤدى حركة الرجميف والمتعمـ ممسؾ بحافة الحماـ ،فيجب عميو
أف يمسؾ الحافة بيد واحدة بينما اليد األخرى تقوـ بدور السند ،وذلؾ بالضغط عمى الحائط42-32
سنتيمت ار أسفؿ سطح الماء ،وتشير األصابع إلى قاع الحماـ ،ويجب المحافظة عمى أف تكوف
اليداف ممتدتيف لتحافظا عمى الجسـ في وضع اإلنبطاح ،وفي البداية فإف المتعمـ يرفع رأسو ليكوف
قاد ار عمى التنفس بحرية وسيولة ،وبعد ذلؾ يمكف أف يخفض الرأس ليخرج الزفير داخؿ الماء،
ويأخذ الشييؽ مف الجانب ،كما يجب تبديؿ المتعمـ لوضع الذراعيف ،أي اليد التي تقوـ بالسند،
تمسؾ حافة الحماـ ،بينما اليد األخرى تقوـ بالسند...وىكذا.
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وعند أداء حركة الرجميف يجب أف تؤدى والرجؿ ممتدة ومفرودة تقريبا وعند مساعدة الزميؿ،
عميو أف يقؼ أماـ السباح ،ومف وضع الطفو عمى البطف لممتعمـ يقوـ الزميؿ بمسؾ اليديف
والمشي لمخمؼ ،وذلؾ وفقا لدفع حركات الرجميف لممتعمـ  ،ويجب أال يقوـ بجذبو أو شده ،كما
يجب عدـ اإلستمرار لفترة طويمة في تعميـ الميارات سواء خارج الحماـ أو داخمو أو بمساعدة
الزميؿ ،ولكف يجب اإلنتقاؿ ألداء الميارة سواء خارج الحماـ أو داخمو أو بمساعدة
الزميؿ ،ولكف يجب اإلنتقاؿ ألداء الميارة التالية حينما يستطيع السباح أخذ اإلحساس بالحركة،
ومف الممكف أف يستخدـ المتعمـ أداة الطفو ،حتى يكوف قاد ار عمى التركيز الكامؿ عمى حركة
الرجميف ،ويبدأ المتعمـ أداء حركة الرجميف بعد دفع الحائط واإلنزالؽ ،ويجب الحرص عمى أف يكوف
الجسـ مستقيما ،كما يجب أف ترفع الرأس بالقدر الذي يسمح لمفـ فقط أف يكوف خارج الماء ألخذ
التنفس ،وعندما يستطيع المتعمـ سباحة مسافة(05مترا) بإستخداـ حركة الرجميف يجب أف يتدرب
عمى أخذ التنفس مف الجانب مع أدائو لحركة الرجميف ،كما يجب اإلحتفاظ بالوجو في الماء حتى
مستوى مفرؽ الشعر.
ويستخدـ المتعمـ أربع ضربات لمرجميف مع التنفس ،أو ضربتيف لمرجميف ثـ يضع الوجو في
الماء إلخراج الزفير ،كما يجب تعمـ أخذ التنفس مف الجانبيف وادارة الرأس.
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وفيمايمي بعض التمرينات التي يوصى باستخداميا في المسافات القصيرة بغرض تحسيف
أداء الرجميف وتقوية العضبلت وىي:
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 -1اإلنزالؽ .......حركات الرجمي .......اليداف ممتدتاف أماـ الجسـ.
 -0اإلنزالؽ .......حركات الرجميف .......تشبيؾ الذراعيف منبستطيف أما الرأس.
 -3اإلنزالؽ .......حركات الرجميف .......الذراع بجانب الجسـ.
 -4اإلنزالؽ .......حركات الرجميف .......تشبيؾ الذراعيف خمؼ الظير.
وحيث إف الذراعيف ال تعمبلف ،فيجب أف يكوف أداء حركة الرجميف بقوة أكثر.
نقاط فنية عند تعميم حركات الرجمين:
فيمايمي النقاط التي يجب مراعاتيا عند استخداـ ضربات الرجميف في سباحتي الزحؼ عمى
البطف والظير:
81
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 -1يجب اإلحتفاظ بالجسـ مستقيما ،مع اإلحتفاظ بالكتفيف عمى سطح الماء ،وتجنب أي
انحناءات
 -0يجب أف تكوف الحركة مف مفصؿ الفخذ.
 -3في سباحة الزحؼ عمى البطف ،تثنى الرجبلف قميبل مف مفصؿ الركبة وتؤدى بقوة خاصة.
 -4في سباحة الزحؼ عمى الظير ،يجب اإلحتفاظ بالرجميف ممتدتيف.
 -5يجب أف يتعرؼ كؿ سباح عمى مدى الحركة المبلئمة لو بيف ( 52-32سنتيمترا) ،والتدريب
عمى ذلؾ.
* تعميم حركة الذراعين:

يقدـ لممتعمـ نموذج ألداء حركة الذراعيف مع إتاحة الفرصة لو لتجربتيا لفترة قصيرة خارج

الماء ثـ في الماء ،وذلؾ مف وضع الوقوؼ ثني الجذع وامتداد الذراعيف أماـ ،مع مبلحظة أف
يكوف عمؽ الماء في مستوى الصدر ،ومف الميـ أف يحتفظ المتعمـ بوضع الجذع
والكتفيف عمى سطح الماء كما في السباحة ،ويبدأ المتعمـ بأداء مرجحة تبادلية لمذراعيف لؤلماـ،
وذلؾ وفقا لؤلداء الحركي الذي شرح لو.

83

وال يعطى اإلىتماـ في ىذه المرحمة لمتنفس ،ولكف عندما يستطيع المتعمـ أداء الحركة في
صورتيا األولية يجب ربطيا بالتنفس ،كما يجب ممارسة أخذ الشييؽ مف أي جانب ،ويؤدى بعد
ذلؾ نفس التمريف مع حركات الذراعيف مف وضع الطفو عمى البطف ،وبمساعدة الزميؿ الذي يقؼ
بيف رجمي المتعمـ ،ويمسؾ رجميو مف أعمى الركبة ،كذلؾ يمكف مساعدة الزميؿ لممتعمـ،
وذلؾ بالوقوؼ خمفو ومسؾ الكعبيف،ويجب عمى المتعمـ عدـ رفع الرجميف لمخارج ،ألف ذلؾ سوؼ
يؤثر عمى وضع الجسـ المستقيـ ،ويمكف أف يستخدـ المتعمـ بعض األدوات المساعدة لسند
الرجميف في ىذه الفترة ،وأياما كاف األمر فيجب أف تؤدى حركات الذراعيف أوال بدوف ربط ذلؾ
بالتنفس ،ثـ بعد ذلؾ يدمج توقيت الحركة مع التنفس ،وأثناء المرحمة التالية لمممارسة تطور الميارة
فإف المتعمـ يؤدي حركة الذراع دوف مساعدة ،وأفضؿ طريقة ألداء ذلؾ تكوف بواسطة دفع حائط
الحماـ واإلنزالؽ وأداء حركات الذراعيف ،ويجب المحافظة عمى اتزاف الجسـ بواسطة أداء حركات
الرجميف ألعمى و ألسفؿ بانتظاـ مع عدـ العنؼ في الحركة ،وعندما يستطيع المتعمـ أداء حركت
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عصاـ حممي ،إستراتيجية تدريب الناشئيف في السباحة ،مرجع سابؽ ،ص.016
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الذراعيف بشكؿ مقبوؿ ،وتكوف كمية الدفع لمماء واضحة ،يجب البدء في ربط الرجميف والذراعيف
في حركة متكاممة.
نقاط فنية عند تعميم حركات الذراعين:

 -1يجب االحتفاظ بوضع الجسـ مستقيما عند أداء حركة الذراعيف.
 -0يجب أف تتبع اليد المرفؽ عند مرحمة الدفع.
 -3يجب تزايد سرعة الحركة أثناء مرحمة الشد ،ويجب أف تصؿ ألقصى سرعة خبلؿ الثمث
األخير مف مرحمة الدفع تحت الماء.
 -4يجب عدـ تجنب المتعمـ لمقاومة الماء أثناء مرحمة الدفع.
 -5يجب عدـ إنياء مرحمة الدفع مبك ار جدا ،وانما يجب تحقيؽ الطوؿ األمثؿ لمرحمة الدفع
األفقي.
 -6يجب أف يحقؽ المتعمـ أقصى قدر مف استرخاء الذراعيف أثناء مرحمة الحركة الرجوعية خارج
الماء مع اإلحتفاظ بالمرفؽ مشي ار إلى أعمى.
 -7اإلنتقاؿ مف حركة إلى حركة أخرى يجب أف يكوف انسيابيا.
 -8يجب أف تدخؿ الذراع أماـ الكتؼ ،ولي ست قاطعة مع المحور الطولي لمجسـ ،كما يجب أف
يحتفظ المتعمـ بعينيو مفتوحتيف في الماء لمبلحظة صحة حركة الذراعيف.
* تعميم التوافق:

ال يجد أغمب المتعمميف صعوبة في توافؽ حركات الذراعيف والرجميف ،ويبدأ العديد مف

المبتدئيف ربط حركات ال ذراعيف بطريقة إيقاعية بحركات الرجميف ،ولكف بالنسبة لبعض المتعمميف
تكوف ممارسة بعض التمرينات التالية ضرورية لتوافؽ حركات الذراعيف مع حركات الرجميف وىي:
 الدفع واإلنزالؽ ،ثـ يتبع ذلؾ حركة الرجميف وتبقى الذراعاف ممتدتيف أماـ الرأس ،والرأس تكوفمرتفعة قميبل بيف الذراعيف.
 ربط حركة الذراعيف بحركة الرجميف لمسافة مف  5-4أمتار بعد الدفع ،وأداء ست ضرباترجميف يجب أداء دورة كاممة بالذراعيف مشتممة عمى مرحمة الدفع والمرحمة الرجوعية.
التوافؽ اإليقاعي السميـ لحركة الذراعيف وضربات الرجميف ،يمكف تعميمو باستخداـ إشارات
صوتية ،أو أف يحتفظ المتعمـ بتصور عقمي لضربات الرجميف ،ومف الممكف تعميـ التوافؽ باستخداـ
ذراع واحدة مع ضربات الرجميف حتى يتاح لممتعمـ ممارسة أفضؿ لتركيز اإلنتباه عمى توافؽ حركة
114

الذراع واألرجؿ ،وفي ىذه الحالة تبقى الذراع األخرى مفرودة أماـ  ،ويمكف استخداـ أداة طفو
صغيرة ،كما يتعمـ المتعمـ التنفس وربطو حركات الذراعيف والرجميف ،وعندئذ فإف الرأس تتجو إلى
ناحية الذراع التي تقوـ باألداء عند أخذ الشييؽ.
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كما ىو مبلحظ فإف طريقة أداء التنفس تتحقؽ وتدعـ عند أداء السباحة كاممة ،وذلؾ
يوضح أىمية الربط بيف الذراعيف والرجميف ،كما يجب عمى المتعمـ بعد الدفع وبعد البدء
التركيز عمى ذراع التنفس ،ويجب أف يسبح مسافة قصيرة مستخدما الحركة المركبة المكونة مف
الذراعيف والرجميف والزفير والشييؽ.
يعتبر تعميـ المتعمـ لدورة تنفس واحدة مع دورتيف ،كاممتيف لمذراعيف والرجميف مفيدا في
المرحمة األول ية لتجنب التأثير الضار لمتنفس غير المنتظـ عمى إيقاع التنفس بينما في المراحؿ
التعميمية المقبمة يجب تعويد المتعمـ أداء دورة تنفس كاممة مع دورة الذراعيف والرجميف واحدة ،ومف
المفضؿ جعؿ المتعمـ يمارس أخذ الشييؽ عمى الجانبيف منذ بداية التعمـ  ،كذلؾ يجب التدرج في
طوؿ المسافة بطرقة منتظمة.
نقاط فنية عند التوافق:
 -1بعد الدفع واإل نزالؽ ،يجب عمى المتعمـ أف يبدأ أوال بحركات الرجميف تتبعيا بعد ذلؾ حركات
الذراعيف.
 -0يجب اإلىتماـ بالمحافظة عمى استمرار عمؿ حركات الرجميف أثناء ربطيا بحركات الذراعيف.
 -3يجب اإلحتفاظ بالجسـ مفرودا والكتفيف أفقييف عمى سطح الماء .
 -4يجب إخراج الزفير في الماء ،وذلؾ عندما تكمؿ ذراع التنفس مرحمة الدفع ،مع مراعاة دوراف
الرأس دوف الكتفيف عند أخذ الشييؽ.
 -5يجب أف يتعمـ المتعمـ أخذ التنفس مف الجانبيف.
 -6يجب إطالة المسافة تدريجيا لتجنب استمرار الخطأ الناتج عف ربط حركات الرجميف بالذراعيف.
 -7يجب إعطاء العناية الفردية لعممية اإلنتقاؿ مف مرحمة اإلنزالؽ إلى المرحمة النشطة إلستخداـ
حركات الرجميف والذراعيف ،كما يجب تك ار ار الممارسة حتى يتمكف المتعمـ مف السيطرة عمى
األداء.
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 -2-2-4تعميم سباحة الزحف عمى الظهر:
* تعميم حركات الرجمين:
يقؼ المتعمموف في دائرة بحيث تكوف األيدي متشابكة ،تمتد الذراعاف لمخارج ،ويرقد
المتعمموف عمى ظيورىـ ،والقدماف تشيراف إلى مركز الدائرة ،وفي ذلؾ الوضع يطمب مف المتعمـ
أداء حركات الرجميف تبادليا محتفظا بالقدميف ممتدتيف ،وتؤدى حركات الرجميف مع مبلحظة أف
يكوف التركيز عمى أف تخترؽ أصابع القدـ سطح الماء ،وبعد تكرار األداء عدة مرات يطمب مف
المتعمـ تدوير القدميف لمداخؿ أثناء الحركة إلى أعمى.

86

بعد ذلؾ يبدأ التركيز عمى حركات الرجميف بعد الدفع أو اإلنزالؽ ،وفيمايؿ بعض التمرينات
التي تساعد عمى تحقيؽ نتائج متقدمة لتعميـ حركات الرجميف في سباحة الزحؼ عمى الظير وىي:
 -1الدفع واإلنزالؽ بمساعدة حركات الرجميف ،وعمؿ حركات تبادلية بالذراعيف تساعد عمى الطفو
في الماء.
 -0الدفع واإلنزالؽ بمساعدة حركات الرجميف ،مع اإلحتفاظ بالذراعيف بجانب الجسـ وعدـ
تحريكيا.
 -3التمريف السابؽ ،مع تثبيت إحدى الذراعيف أعمى الرأس في الماء ،والثانية توضع بجانب الفخذ
ثـ يتبادؿ الذراعاف…وىكذا.
نقاط فنية عند تعميم حركات الرجمين:

باإلضافة لمنقاط السابؽ شرحيا لسباحة الزحؼ عمى البطف ،يجب أف نضع في اإلعتبار

النقاط التالية:

87

 -1اإلتساؽ في حركة القدميف التبادلية.
 -0التأكد مف أف جسـ المتعمـ مفرود.
-3

اإلحتفاظ بالركبتيف أسفؿ الماء في كؿ مراحؿ ضربات الرجميف ،ولكف رغـ ذلؾ تؤدى

الحركة ألعمى بسرعة وبقوة.
* تعميم حركات الذراعين:

 -يبدأ المتعمـ في أخذ إحساس األداء الحركي عمى األرض بأداء حركة مروحية بالذراعيف.
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 يقؼ المتعمـ وظيره لمحائط ،أو يرقد عمى الظير  ،ثـ تؤدى الحركة المروحية بالذراعيف معتعديؿ شكؿ األداء بحيث تتحرؾ الذراعاف جانبا بطوؿ الجسـ ،وتؤدى الحركات بدوف توقؼ،
ويمكف أف يؤدى نفس التمريف بفاعمية في الماء الضحؿ عمؽ ( 02-15سنتيمتر) وأشكاؿ التماريف
الخاصة بالذراعيف يمكف أف تنبثؽ مف تمرينات الذراعيف في سباحة الزحؼ عمى البطف.

88

نقاط فنية عند تعميم حركات الذراعين:

باإلضافة إلى اإلستفادة مف المبلحظات في سباحة الزحؼ عمى البطف ،نضع بعض النقاط

الفنية اآلتية:
 -1يجب انثناء مفصؿ المرفؽ تدريجيا مف لحظة دخوؿ الذراع الماء حتى تصؿ اليد إلى مستوى
الكتؼ ،وعندئذ تمتد بسرعة وبقوة لتدفع الماء في اتجاه الرجميف.
 -0يستخدـ وضع "ارتفاع المرفؽ" بطريقة مماثمة في سباحة الزحؼ عمى البطف ،ويحافظ عمى
ذلؾ أثناء مرحمة الدفع وحتى الثمث األخير مف حركة الدفع ،ويبقى تزايد السرعة حتى يمتد مفصؿ
المرفؽ كامبل.
 -3تؤدى حركة الذراع تحت سطح الماء لمسافة مف 32 -15سنتيمتر.
 -4يجب أف تكوف حركات الذراعيف في وضع استرخاء ألقصى قدر ممكف أثناء الحركة
الرجوعية.
* تعميم التوافق:
تطبؽ نفس التمرينات الخاصة بسباحة الزحؼ عمى البطف والتي سبؽ شرحيا ،واف كاف
الربط ىنا أسيؿ -نتيجة تواجد الفـ واألنؼ خارج الماء مما يسيؿ مف عممية التنفس نسبيا ،ويفضؿ
ربط التنفس بحركة ذراع واحدة ،ويكوف الشييؽ أثناء مرحمة رجوعية ،بينما الزفير يكوف أثناء
مرحمة الدفع.

89

 -3-2-4تعميم سباحة الفراشة:
* تعميم حركات الرجمين:

يجب أف يمتمؾ المتعمـ السيطرة الكاممة عمى أداء ضربات الرجميف لسباحتي الزحؼ عمى

البطف والظير ،قبؿ أف يبدأ في تعمـ حركات الرجميف في سباحة الفراشة.
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كما يجب معرفة أف براعة حركة الظير،أي (عضبلت الظير السفمى) ىامة ألداء حركة الفراشة،
وتمؾ البراعة يمكف تنميتيا مف خبلؿ تصميـ بعض التمارينات الخاصة ،وكذلؾ خبلؿ تمارينات
الم رجحة عمى ( الحمؽ ،العقمة) كذلؾ فإف التمارينات األولية في الماء يجب عند اختيارىا مراعاة
ذلؾ لتنمية براعة الحركة حوؿ منطقة أسفؿ الظير لمعمود الفقري ،وليكوف المعمـ واعيا مدركا
لعممية انسياب الحركة مف الظير إلى الرجميف.
ويبدأ المتعمـ في تعمـ سباحة الفراشة مف خبلؿ أداء وثبات تموجية قوية في ماء عمؽ
الصدر والفخذ ،حيث يؤدى المتعمـ حركة الوثب مع مرجحة الذراعيف والغوص في الماء بالذراعيف
أوال ثـ يعقبيا بالرأس ،وأثناء الغوص يكوف الجسـ مفرودا عمى سطح الماء ،وبعد
ذلؾ يحدث تجوؼ بسيط في الظير ،ثـ تدوير"لؼ" لمرجميف لتصؿ القدماف إلى قاع الحماـ
استعدادا لوثبة الدولفيف التالية:
وعمى السباح أف يممس قاع الحماـ بيديو لتجنب اصطداـ رأسو بالقاع عند ممارسة ذلؾ
التمريف في ماء ضحؿ وعميو أف يدفع القاع بأطراؼ األصابع.
ويساعد ىذا التمريف في اكتساب المتعمـ لضربات الرجميف ،كما يجب مرجحة الذراعيف
لؤلماـ عند أداء الوثبات.
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وخبلؿ المرحمة الثانية إلكتساب ضربات الرجميف ،يجب أف يتعمـ المتعمـ مرجحة الرجميف بشكؿ
حركة كرباجية بعد دفع قاع الحماـ ،وتبدأ المرجحة مف عضبلت الظير السفمى ،ويمكف أداء
وثبات الدولفيف لمخمؼ ،ولمجانب بنفس الطريقة ،وعندما يسيطر المتعمـ عمى أداء طريقة الدولفيف
أو الفخذ ،كما يسمح لممتعمـ بالتحرؾ أماـ أو خمفا أو جانبا سواء بالجري أو السباحة مع أداء
وثبات الدولفيف.
يعتبر إعطاء النموذج ألداء الحركة ىاما جدا لمساعدة المتعمـ اكتساب الميارات األخرى
المطموبة لحركة الدولفيف ،فالنموذج يساعد المتعمـ في التعرؼ عمى كيفية بدء الحركة مف أسفؿ
الظير ،وكيؼ تنساب ألسفؿ الفخذيف والساؽ والقدميف ،ورؤية المتعمـ لذلؾ يمنحو الفرصة لمتعرؼ
عمى البناء الحركي ،وتذكر طبيعة األداء.
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مف النواحي التعميمية المفيدة لتعمـ حركة الدولفيف ،أف تؤدى الحركة مع مسؾ حافة الحماـ
باليديف ،حيث إف ذلؾ يبعث لدى المتعمـ الشعور باألمف ويزيد مف التركيز عمى النواحي الفنية
ألداء الحركة،ويمكف أف يؤدي التمريف مف وضع اإلنبطاح عمى الظير أو البطف أو الجانب ،كما
يمكف عند بداية األداء اإلستفادة مف الدفع واإلنزالؽ ،وعندئذ يمكف استخداـ لوحة الطفو.
وعند التمريف عمى أداء ضربات الرجميف مف وضع الطفو عمى البطف ،يجب أف تعمؿ
الذراعاف حركة تبادلية لمجانب لممحافظة عمى استقرار الجسـ ويجب إعطاء اىتماـ لدفع المقعدة
ألعمى وأدائيا حركة كرباجية كما ىو الحاؿ في الجزء السفمي مف (الساقيف) ،كما يجب عدـ
المبالغة في تحريؾ الكتفيف ألعمى وألسفؿ.
عند أداء التمريف عمى الجانب األيمف أو األيسر ،فإف اليد السفمى تمتد أماـ بينما األخرى
تساعد في المحافظة عمى الوضع الجانبي ،وذلؾ بالحركات التبادلية خمؼ الظير أو أماـ الصدر،
وفي ىذا التمريف يمكف لممتعمـ مبلحظة حركاتو والتأكد مف أف يدفع المقعدة بقوة.
تمارس حركة الدولفيف مف وضع الطفو عمى البطف أسفؿ وأعمى سطح الماء مع البدء بالدفع
واإلنزالؽ ،والذراعاف تكوناف ممتدتيف أماـ في البداية ،وفي المحظة التي يفقد فييا الجسـ بعض
قوتو الدافعة ،فإف المتعمـ يجذب الذراعيف جانبا أسفؿ ناحية الفخذيف ،وفي ىذه العممية يجب عمى
المتعمـ إخراج الزفير ببطء ويبلحظ عدـ التنفس عند أداء اإلنزالؽ عمى سطح الماء ،وحركات
الرجميف دولفف ،ومف المستحسف عند محاولة ربط التنفس بالحركة استخداـ أداة الطفو في
البداية ،ويفضؿ في المرحمة األولى محاولة ربط التنفس بالحركة استخداـ أداة الطفو في البداية،
ويفضؿ في المرحمة األولى تعمـ أربع ضربات رجميف مع دورة شييؽ وزفير ،فتمؾ تمنح المتعمـ وقتا
أكثر لمتركيز عمى التنفس ،ويجب أف ينظـ التنفس بحيث ينتيي الزفير مع مرجحة الرجميف عاليا،
وأخذ الشييؽ مع مرجحة الرجميف ألسفؿ ،وىذا المبدأ يطبؽ أيضا عند أداء ضربتي رجميف مع
التنفس.
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ومف المفضؿ أف يبدأ التمريف باستخداـ بعض تمرينات سباحة الزحؼ عمى البطف
واإلنزالؽ ،وذلؾ إلكساب الحركة إإليقاع السريع الكرباجي ،ويستمر المتعمـ بعد ثبلثة أمتار في
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السباحة باستخداـ نفس سرعة حركة الرجميف في سباحة الزحؼ عمى البطف فيما عدا تأدية مرحمة
الرجميف معا.
نقاط فنية عند تعميم حركات الرجمين:

 -1يجب التأكد مف أف الحركة تبدأ مف الجذع عند أداء تمرينات تعميـ حركة الرجميف.
 -0مدى ضربات الرجميف يتراوح بيف  42-32سنتيمترا ،وفي المرحمة األولى مف التعمـ يستحسف
استخداـ المدى القميؿ حفاظا عمى انسيابية الحركة.
 -3في حالة استمرار المتعمـ في أداء مدى كبير لضربات الرجميف ،يستطيع المعمـ معالجة ذلؾ
بأف يطمب مف المتعمـ بعد الدفع واإلنزالؽ أداء ضربات رجميف قوية وعنيفة لمدة قميمة ،ثـ أداء
حركة الرجميف الدولفف سريعا(انتقاؿ أثر التعمـ).
 -4يجب أف تؤدى الحركة بدوف تقطع ،أي تؤدى باستم اررية وانسيابية خاصة عند نياية أداء
مرجحة الرجميف ألسفؿ.
 -5يجب أف تبقى الرأس والكتفاف ثابتة ألقصى حد ممكف.
* تعميم حركات الذراعين:
يستخدـ المنيج المتعب في تعميـ الذراعيف لسباحة الزحؼ عمى البطف.
نقاط فنية لتعميم حركات الذراعين:
 -1يجب زيادة القوة التدريجية أثناء مرحمة الدفع ،وأقصى جيد يؤدى في الثمث األخير لتمؾ
المرحمة.
 -0عند نياية مرحمة الدفع ،يدفع المتعمـ يديو جانبا بالنسبة لمجسـ ،كما يجب إنياء مرحمة الدفع
قبؿ وصوؿ اليديف إلى الفخذيف ويثني المرفقيف قميبل عندما يبدأ في الحركة الرجوعية خارج الماء.
 -3يبدأ في أخذ الشييؽ أثناء الثمث األخير لمرحمة الدفع.
 -4يجب اإلحتفاظ بالذراعيف مسترخيتيف أثناء المرحمة الرجوعية.
 -5يجب تعميـ السباح مرجحة الذراعيف لؤلماـ بسرعة ،واإلحتفاظ بالمرفقيف عاليا ،والرأس والكتفاف
عمى سطح الماء ،حتى تتـ المرجحة ،أما أثناء الحركة الرجوعية بدوف لمس الماء.
* تعميم التوافق:
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التعمـ لفترة كبيرة لتوافؽ وربط حركات الرجميف بالذراعيف بطريقة سميمة ويجب أف يتعمـ
المبتدئ الربط بيف الرجميف والذراعيف عندما يتمكف مف سباحة رجميف دولفف لمسافة  02مترا،
وتؤدى حركات الرجميف أوال بعد الدفع واإلنزالؽ لمسافة قصيرة مع تثبيت الذراعيف أماما ،ويبدأ
الشد بالذراعيف عندما تبدأ ضربات الرجميف ألسفؿ ،وفي البداية يقوـ المتعمـ بسباحة مسافة قصيرة
بدوف أخذ تنفس ،وأثناء ىذه الفترة يجب أف يخرج الزفير ببطء مف الفـ واألنؼ في الماء ،ومف
المفضؿ استخداـ إشارات صوتية أو العد ( واحد -اثنيف ،واحد – اثنيف) ،وذلؾ لتوافؽ حركات
الرجميف والذراعيف وبيذه الطريقة يمكف إكساب المتعمـ إيقاع الحركة المركبة مف الرجميف
والذراعيف.
ويجب عمى المتعمـ أف يتعمـ في ىذه الفترة أخذ الشييؽ واخراج الزفير كؿ أربع دورات ،ألف
زيا دة عدد مرات التنفس تحدث اضطرابا في التوافؽ الحركي ،ثـ بعد ذلؾ يمكف أخذ التنفس كؿ
دورتيف ،أما أخذ التنفس مرة واحدة كؿ دورة يعتبر أكثر صعوبة.
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نقاط فنية عند تعميم التوافق:

 -1يجب أف يقوـ المتعمـ بأداء ضربات الرجميف ،بعد الدفع واإلنزالؽ قبؿ أداء حركات الرجميف
والذراعيف معا.
 -0يجب أف تؤدى حركة الرجميف والذراعيف بطريقة انسيابية مستمرة ،وبدوف تقطع أو توقؼ

 -3حتى يسيؿ عمى المتعمـ تنظيـ التوقيت السميـ لمتنفس ،فمف األىمية أف يضع المتعمـ في
اعتباره أف يكمؿ الزفير عندما يصؿ إلى منتصؼ حركة الدفع الثانية) وذلؾ حتى يكوف في مقدوره
أخذ الشييؽ بطريقة سميمة في الحركة التالية.

 -4-2-4تعميم سباحة الصدر:
بعد اكتساب المتعمـ لثبلث سباحات (الزحؼ عمى البطف -الزحؼ عمى الظير -الفراشة) يصبح
مف السيؿ تعمـ سباحة الصدر ،ويمكف اإلستفادة مف أشكاؿ التمرينات المستخدمة في السباحة
السابقة.
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* تعميم حركات الرجمين:
فيمايمي بعض النقاط الفنية التي يجب مبلحظتيا وىي :
 -1أف يكوف الجسـ ممتدا في وضع مستقيـ أثناء حركة الرجميف ،بينما تكوف الرأس ثابتة.
 -0يجب أف تستمر حركة الرجميف بطريقة انسيابية سمسة ،وليست بطريقة تتميز بإخراج القوة
المفاجئة كما يجب اإلحتفاظ بالكعبيف متبلصقيف وكذلؾ الركبتاف عند بداية الحركة ،وتتحرؾ
الساقاف نحو اإلليتيف أثناء المرحمة الرجوعية لحركة الرجميف ،بينما يجب عدـ تحريؾ اإلليتيف،
عندئذ ،وعند نياية مرحمة الحركة الرجوعية فإف الركبتيف قد يتباعداف قميبل بينما يجب أف يثني
القدماف.
 -3يجب التأكد مف اإلنتقاؿ اإلنسيابي بيف المرحمة األولية والمرحمة الرئيسية لحركة الرجميف،
وذلؾ لتحقيؽ اإليقاع السميـ وتنظيـ الجيد.
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 -4عندما يصعب عمى المتعمـ تعمـ حركات الرجميف لسباحة الصدر أو أداء حركة الرجميف
بطريقة خاطئة(مثؿ الحركة الرجوعية غير المتساوية لمرجميف) عندئذ يمكف أداء اآلتي:
 ينبطح المتعمـ عمى مقعد سويدي بحيث تكوف نياية المقعد عند منتصؼ الفخذ ،وتثنى الركبتافوتسحب الرجبلف حتى يممس الكعبيف اإلليتيف ،ثـ يرجعا لموضع اإلبتدائي.
 يحتفظ المتعمـ بالركبتيف والكعبيف قريبا أحدىما مف اآلخر  ،وتثنى القدماف نحو الذقف ،بحيثتشير أ صابعيما لمخارج ،يقوـ زميؿ بمسؾ باطف القدـ ليذا المتعمـ ليعطيو اإلحساس بالضغط عند
امتداد الرجميف.
 يستخدـ التمريف السابؽ في الماء حتى يشعر المتعمـ بضغط الماء عمى باطف القدـ نتيجةالدفع.
 يستخدـ التمريف أوال في الماء الضحؿ ،وتستخدـ اليداف لممشي أماما ،ويمكف أداء التمريف أيضابمساعدة الزميؿ.
 عندما يكتسب المتعمـ القدرة عمى التحرؾ لمسافة قصيرة لؤلماـ بيذه الطريقة يجب أف يمارسالتمريف عمى األرض مرة أخرى ،ويتبع الحركة السابؽ شرحيا تباعد بسيط بيف الكعبيف بعد سحب
الرجميف.
94

قاسـ حسف حسيف ،افتخار أحمد ،مبادئ وأسس السباحة ،مرجع سابؽ ،ص.03

100

 ويفضؿ لضماف تركيز المتعمـ عمى األداء الصحيح وضع حزاـ مطاط حوؿ الرجميف وأعمىالركبتيف ،ويجب أف يتأكد المتعمـ ب ضـ الكعبيف أثناء الحركة الرجوعية لمرجميف ،وأف القدميف تثنياف
نحو الذقف.
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* تعميم حركات الذراعين:

ىناؾ بعض النقاط الفنية التي يجب معرفتيا عند تعميـ حركة الذراعيف وىي :

 -1يجب التدريب عمى حركة الذراعيف في الماء الضحؿ مف وضع الجموس ،ومف وضع الوقوؼ،
أماـ ،أحد القدميف أما األخرى.
 -0يجب أف يقدـ المعمـ المساعدة لممتعمـ لمتنظيـ الديناميكي واإليقاعي لمحركة ،وفي سبيؿ ذلؾ
يمكف أف يستخدـ اإلشارات الصوتية كما سبؽ شرح ذلؾ في حركات الرجميف.
 -3يجب أف تكوف الذراعاف ممتدتيف كامبل بعد كؿ دورة ذراع.
 -4يجب اإلىتماـ بطريقة التنفس ألنيا تستكمؿ األداء الفني لحركة الذراعيف والرجميف ،ويتعمـ
المتعمـ التنفس في المرحمة األولى مف تمريف الذراعيف.
* تعميم التوافق:
فيمايمي بعض النقاط الفنية:
 -1يبدأ الربط بيف حركات الرجميف والذراعيف وىما عمى كامؿ امتدادىما ،ثـ يقوـ المتعمـ
باإلستجابة لنداء المعمـ( الذراعاف والرجبلف ممتدة ،الشد ،الدفع…الخ).

 -0بعد اعتياد المتعمـ عمى اإلشارات الصوتية ،فإف إيقاع الحركة يتغير لتكيؼ ويتوافؽ مع نموذج
األداء الفني السميـ لمحركة( بعد أداء الدفع واإلنزالؽ يبدأ المتعمـ بحركة الذراع ،وعند نياية حركة
الذراع تبدأ حركة الرجميف).
 -3عندما يصؿ المتعمـ إلى نياية حركة الرجميف والذراعيف ،يجب أف يبقى الجسـ ممتدا لمحظة
قصيرة(مرحمة اإلنزالؽ) حتى يتسنى لممتعمـ التركيز الكامؿ عمى الحركة التالية ،وبعد ذلؾ تنقص
تدريجيا وبانتظاـ مرحمة اإلنزالؽ مع تحسف كفاءة المتعمـ حتى تختفي كمية.
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 -4يجب اإلحتفاظ بالرأس ثابتة وعدـ دورانيا أو ميميا عمى أحد الجانبيف حتى يمكف اإلحتفاظ
بوضع الجسـ مستقرا.

 -5-2-4تعميم سباحة المتنوع:
تبدو أىمية أداء سباحة المتنوع في الدور الذي تمعبو لتحسيف التوافؽ وتكيؼ المتعمـ ،كما
أنيا ضمف المسابقات األولمبية ،كما يجب أف يمارس المتعمـ أنواع السباحات األربع ،واف كانت
الخبرة العممية قد أوضحت أف ليس مف المبلئـ البدء بيا جميعا ،وانما يجب البدء بنوعيف فقط مف
السباحة والدوراف المتضمف ليما ،ثـ إضافة تعمـ السباحة الثالثة ثـ الرابعة وذلؾ خبلؿ البرنامج
التدريبي.

* تعميم البدء:
يجب أف يتعمـ المتعمـ أداء البدء العادي الممثؿ في أشكاؿ الوثب الشائعة في الماء قبؿ
تعمـ البدء بالغوص بالرأس في الماء ،ويجب أف يبدأ تعمـ البدء بالغوص السيؿ بالرأس في الماء
الضحؿ ،ثـ مف أداء الدحرجة ،وكذلؾ الوقوؼ عمى اليديف بمساعدة المعمـ أو الزميؿ ،فتمؾ تعتبر
تمرينات تمييدية ألداء أوؿ وثبة بالرأس في الماء ،ويمكف أداء نموذج عف زيادة عدد المتعمميف،
ويطمب مف األطفاؿ التقميد بدوف شرح النواحي الفنية.
كذلؾ يجب التركيز عمى مسافة اإلنزالؽ التي يقطعيا السباح وذلؾ بعد أخذ قوة الدفع وعمى أف
يسأؿ األطفاؿ:
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 مف يستطيع قطع مسافة أطوؿ؟. مف يستطيع قطع مسافة معينة في وقت محدد؟.حيث إف ذلؾ يساعد عمى اإلحساس بمرحمة الطيراف والدخوؿ في الماء وبعد ذلؾ يطمب مف
المتعمـ أداء بدء السباؽ الفعمي.
 نقاط فنية عند تعميم البدء:

 -1عند التدريب عمى البدء في المراحؿ األولى يجب أف يكوف الماء عمى عمؽ كاؼ.
 -0التدريب عمى البدء مف أوضع مختمفة(حافة الحماـ -مكاف البدء).
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 -3لكي يتحقؽ اإلرتفاع الجيد ،يجب أف يعد المتعمـ لذلؾ بمرجحة الذراعيف مع الرجميف عدة
مرات.
 -4عند أداء كؿ أنواع البدء يجب التأكد مف أف جسـ السباح عمى كامؿ امتداده.
 -5يمكف تصحيح نقطة الدخوؿ لممتعمـ ،وذلؾ بجعمو يؤدي اإلرتقاء مف ارتفاع معيف أو يحدد لو
عبلقة لمنقطة التي يفضؿ الدخوؿ عندىا.
 -6يجب التدريب عمى اإلنتقاؿ مف فترة اإلنزالؽ إلى الربط بيف الرجميف والذراعيف ،بغرض تنمية
إحساس المتعمـ بالمحظة الصحيحة لبدء السباحة بالرجميف والذراعيف.
 البدء الخاص بسباحة الزحف عمى الظهر:

يجد المبتدئ عادة صعوبة في أداء ثني رأسو لمخمؼ ،ويمكف التغمب عمى تمؾ الصعوبة

بالتركيز عمى أىمية وضع الرأس أثناء مرحمة الطيراف ،والدخوؿ ،ثـ أثناء اإلنزالؽ ،ويمكف شرح
ذلؾ مف خبلؿ النموذج ،ويتعمـ المتعمـ أوال تطوير طوفاف جسمو أعمى سطح الماء ،بعد أداء
ارتقاء عاؿ وتقوس عميؽ لمظير ،ويجب أف يعتاد المتعمـ عمى التثبيت الجيد لمقدميف بالحائط،
وذلؾ لمحصوؿ عمى الدفع الجيد ،واذا لـ يستطع ذلؾ ،فيجب وضع القدميف في ماسورة الحماـ،
لمنع انزالقيما ،حيث إف ذلؾ يساعد عمى التجوؼ المطموب لمنطقة الظير.
 نقاط فنية لتعميم البدء الخاص بسباحة الظهر :

 -1لتحقيؽ الدفع القوي ،يجب التمييد بقفؿ وفتح زوايا الجسـ ،عدة مرات.
 -0يجب التمريف عمى ربط اإلنتقاؿ مف اإلرتقاء ،والدفع إلى أداء السباحة الكاممة ،وتعتبر ممارسة
حركة الوثب لسباحة الدولفف عمى الظير مفيدة لتحقيؽ ىذا الغرض.
 -3ممارسة بدء سباحة الظير كما في ظروؼ المنافسة.

* تعميم الدوران:
تعتمد مقدرة المتعمـ عمى الدوراف بكفاءة وبسرعة عمى سرعة رد الفعؿ وسرعة
اإلنطبلؽ(الدفع)  ،والمقدرة عمى الربط والتوجيو ،ليذا الغرض يجب ممارسة كؿ أشكاؿ التمرينات
األرضية التي تساعد عمى تحقيؽ ذلؾ ،كما يجب شرح واعطاء نموذج لممتعمميف ألداء النواحي
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الفنية لمدوراف الحديث ،ومف المفيد في ذلؾ عرض التحميؿ الفني لؤلداء مف خبلؿ وسائؿ
إيضاح(أفبلـ سينمائية وسمسمة مف الصور…الخ).
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ىناؾ عدة تمرينات أولية يجب ممارستيا في الماء قبؿ أف يطمب مف المتعمـ تنفيذ
الدورانات ،وفيمايمي بعض ىذه التمرينات.
 -1إ ستمرار لؼ الوسط حوؿ المحور الطولي ،وذلؾ بتثبيت الجذع في وضع عمودي في الماء،
ثـ ثني الركبتيف والذراعيف لممساعدة في المؼ.
 -0نفس التمريف السابؽ مع تشبيؾ الذراعيف أماـ الصدر ،ونتيجة لذلؾ نستخدـ المقعدة بقوة أكبر
لممساعدة في حركة المؼ.
 -3نفس التمريف السابؽ ،فيما عدا قياـ السباح بأداء نصؼ لفة( 182درجة) عند سماع اإلشارة
فو ار ويجب أف يمارس المتعمـ ذلؾ بدوف مساعدة الذراعيف.
 -4المؼ مف وضع الرقود عمى الظير مع إستخداـ المقعدة واليديف بقوة في الماء.
 -5مف وضع الرقود عمى الظير ،ثني الركبتيف ،مع ثني الذقف خفيفا لؤلماـ ،تدفع الذراعيف
واليداف ضد الحائط ليحدث التدوير في اإلتجاه المرغوب.
 -6نفس التمريف السابؽ ،فيما عدا أف درجة الدوراف تؤدى في زاوية " "°182ويؤدى عند سماع
اإلشارة فورا.
 -7دوراف الكتؼ لؤلماـ ولمخمؼ(الدوراف حوؿ المحور العكسي).
يتعمـ السباح بعد ذلؾ الدوراف والمؼ مف وضع السباحة في الماء بدوف لمس حائط الحماـ،
ويؤدي المتعمـ الدورانات والمفات حوؿ محاور الجسـ المختمفة كما سبؽ شرحو ،وتؤدى الدورانات
المستخدمة مع السباحات المختمفة ،لكف التركيز في ىذه المرحمة التعميمية يرتكز عمى الدوراف في
الماء بدوف لمس حائط الحماـ ،واليدؼ مف تمؾ التمرينات ىو إكساب المتعمـ لفات ودورانات
الجسـ المختمفة مع الطرؽ الفنية المختمفة لمدوراف.
يمكف أف يقؼ السباح عمى مسافة  0-1.5متر مف حائط الحماـ في ماء عمؽ الفخذ ،مع انثناء
الجذع نحو ال حائط ،وتمتد اليد أو اليداف معا نحو الحائط عمى أساس نوع الدوراف الذي يؤدى ،ثـ
يدفع السباح نفسو بقوة الرجميف مف قاع الحماـ ،وينزلؽ نحو الحائط ،ويمارس الدوراف ونوع
السباحة التي يريد ممارستيا.
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في المرحمة التالية مف التعمـ يقترب السباح مف الحائط عؿ مسافات مختمفة ويمارس
دورانات مختمفة ،أو حركات المؼ في أي اتجاه يتضمف مختمؼ الدورانات.
عند أداء الدوراف بالنسبة لسباحة الظير ،يرقد السباح عمى ظيره عمى األرض بحيث تممس
إحدى اليديف الحائط خمؼ الرأس ،ويقوـ بثني الرجميف في اإلتجاه الذي تممس فيو اليد
الحائط ،وفي نفس الوقت يدفع نفسو بعيدا عف الحائط باليد التي تممس الحائط ،ويمؼ
حوالي ، °182ويضع القدميف ويفرد الذراعيف عاليا خمؼ الرأس ،ويدفع الحائط ،ويمكف أف يؤدي
ىذا التمريف في ماء ضحؿ (  02-15سنتيمترا).
 نقاط فنية لتعميم الدوران:

 -1يجب أف يتعمـ السباح الشعور بأداء مختمؼ حركات المؼ و الدوراف في الدورانات المختمفة.
 -0يجب أف تكوف سرعة اقتراب عند أداء الدوراف في القمة.
 -3يجب أف تكوف اليد في الوضع الصحيح عند أداء الدوراف ،ألف ذلؾ أحد العوامؿ الحاسمة في
تحديد سرعة الدوراف وسرعة المرحمة األولى منو.
 -4يمكف تحقيؽ أفضؿ دفع عندما تممس قدما السباح الحائط عمى مسافة قوس (42-32
سنتيمترا) تحت سطح الماء.
 -5يجرب التمريف بكثرة عمى حركة اإلنتقاؿ مف الدوراف لنوع السباحة الممارسة ،كما ىو الحاؿ
في التمريف لحركة اإلنتقاؿ في البدء.

خالصة الفصل الرابع:
تعد رياضة السباحة إحدى الميارات الحركية التي ليا قيمة عالية في حياة الفرد ،وفي جزء
ميـ في التربية البدنية ،تمنح الفرد القدرة عمى التمتع بالحياة بالشكؿ األمثؿ مف خبلؿ ممارستيا،
إذ تساىـ في بناء أجيزة الجسـ المختمفة المختمفة بصورة عامة والجياز الحركي بشكؿ خاص،
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فعند تطوير صفة القوة بشكؿ تدريجي إلى إف تصؿ إلى أكبر مدى ليا في نيايتيا ،وتطور القوة
سيؤدي إلى تطوير الميارات الحركية ،أما السرعة فتتطور وبشكؿ خاص سرعة رد الفعؿ والسرعة
االنتقالية ،فتطور ىذه الصفة يعني كافة النشاطات المتعمقة بصفة السرعة.
تتطور المطاولة أيضا في ىذه المرحمة لكف بشكؿ محدود ويعود ذلؾ إلى عدـ اكتماؿ نمو
األلياؼ الحمراء داخؿ عضبلت الجسـ.
إف تطور صفتي الرشاقة والتوازف تختمؼ بيف المتدربيف وغير المتدربيف فعند المتدربيف
تبلحظ تصور ىاتيف الصفتيف بشكؿ جيد ،أما عند غير المتدربيف فبدا ىاتيف الصفتاف بالتراجع
وذلؾ لقرب اكتماؿ األجيزة الييكمية لمجسـ وعمى وجو الخصوص المفاصؿ الكبيرة ،أما بالنسبة
لصفة الميارة فتتطور نتيجة تطور الصفات البدنية والحركية ويكوف ىذا التطور بأعمى مستوياتو
عند المتدربيف.

الباب الثاني:
تمهيد الفصل األول:

الشؾ أف تقديـ أي بحث عمـ مف العموـ يقاس بدرجة الدقة التي يصؿ إلييا في تحديد مفاىيمو

وفي دقة األدوات المستخدمة لقياسو وتزداد الصعوبة في المقياس الذي يعتمد عؿ السموؾ البشري
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في مجاالتو المتعددة ،واليمكف لمباحث أف يقوـ بدراسة ظاىرة دوف أف تكوف لو األدات المناسبة
لقياس ىذه الظاىرة.
وفي ىذا الفصؿ سنحاوؿ أف نوضح أىـ اإلجراءات الميدانية التي إتبعناىا في الدراسة ،ومف
أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية ،يمكف الوثوؽ بيا واعتبارىا نتائج موضوعية قابمة لمتجريب مرة
أخرى ،وبالتالي الحصوؿ عمى نفس النتائج األولى ،كما ىو معروؼ فإف الذي يميز أي بحث
عممي ،ىو مدى قابميتو لمموضوعية العممية وىذا يتحقؽ إال إذا إتبع صاحب الدراسة ،منيجية
عممية دقيقة وموضوعية.

 -1-1المنهج المتبع:

يتميز البحث العممي بتعدد مناىجو.

فالمنيج لغة ىو الطريؽ الواضح والمستقيـ…98الخ.
98

العيسوي عبد الرحماف ،مناىج البحث العممي ،المكتب العربي الحديث ،مصر ،1996،ص.76

109

في الترتيؿ :قولو تعالى "لكؿ جعمنا منكـ شرعة ومنياجا"…99الخ.
حيث يعتبر اختيار منيج الدراسة مرحمة ىامة عممية البحث العممي ،إذ يحدد كيفية جمع
البيانات والمعمومات حوؿ الموضوع المدروس ،لذا فإف منيج الدراسة لو عبلقة مباشرة بموضوع
الدراسة ،وبإشكالية البحث،حيث طبيعة الموضوع ىي التي تحدد إختيار المنيج المتبع ،وانطبلقا
مف موضوع دراستنا( :عبلقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئيف) حيث نتطرؽ في
بحثنا إلى موضوع أو ظاىرة مف الظواىر التربوية والنفسية واإلجتماعية ماىي عميو في الحاضر
وكشؼ جوانبيا وتحديد العبلقة بيف عناصرىا ،بغرض توضيح تأثير المتغيير المستقؿ عمى
المتغيير التابع واستجابة لطبيعة الدراسة ،إعتمدنا المنيج الوصفي التحميمي الذي يعرؼ بػ:
"ىو تصور دقيؽ لمعبلقات المتبادلة بيف المجتمع واإلتجاىات والميوؿ والرغبات والتصور

بحيث يعطي صورة لمواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبمية"…100الخ.

وقد عرفو (ىويتي ) في تصنيفو لممناىج" :بأنو يعتمد عمى تجميع الحقائؽ والمعمومات ثـ مقارنتيا
وتحميميا وتفسيرىا لموصوؿ إلى تعمينات مقبولة"…101الخ.

"الطريقة المنظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة أو موقؼ أو أفراد أو أحداث أو
أوضاع معينة بيدؼ إكتشاؼ حقائؽ جديدة أو لتحقيؽ مف صحة حقائؽ قديمة ،وأثارىا ،والعبلقات

التي تتصؿ بيا وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا"…102الخ.

عرفو (بشير صالح الرشيدي) بأنو "مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لوصؼ
الظاىرة أو الموضوع إعتمادا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميبل
كافيا ودقيقا لئلستخبلص داللتيا والوصوؿ إلى نتائج أو تعميمات عمى الظاىرة أو الموضوع محؿ

البحث"…103الخ.

 -2-1متغيرات البحث:
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أحمد بدر،أصوؿ البحث العممي ومناىجو ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،1979 ،ص.004
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إف إشكالية فرضيات كؿ دراسة تصاغ عمى شكؿ متغيرات تأثر إحداىما عمى
اآلخر ،باإلعتماد عمى مفاىيـ ومصطمحات ووجب عمينا تحديد ىذه المتغيرات
المستعممة وىي كاألتي:
الفرضيات الجزئية األولى:
 -المتغير المستقؿ :ىو العبلقة بيف السبب والنتيجة أي العامؿ المستعمؿ نريد مف خبللو قياس

النواتج...104الخ.

 المتغير التابع :ىو الذي يوضح الناتج أو الجواب ألنو يحدد الظاىرة التي نحف بصدد محاولتشرحيا وىي تمؾ العوامؿ أو الظواىر التي يسعى الباحث إلى قياسيا ،وىي تتأثر بالمتغير

المستقؿ...105الخ.

أ-المتغير المستقل :تقدير البيداغوجية التربوية لدى مدربي السباحة.
ب -المتغير التابع :المنيج التعميمي المتبع مف طرؼ مدربي السباحة.
الفرضيات الجزئية الثانية:

أ -المتغير المستقل :كفاءة وقدرة والمستوى التأىيمي لممدربيف.
ب -المتغير التابع :المنيج التعميمي.

 -3-1الدراسة اإلستطالعية:

البحوث اإلستطبلعية ،ىي تمؾ البحوث التي تتناوؿ موضوعات جديدة لـ يتطرؽ إلييا أي

كثير مف أبعادىا
ا
باحث مف قبؿ وال تتوفر عنيا بيانات أو معمومات أو حتى يجيؿ الباحث

وجوانبيا...106الخ.

وباعتبار أف دراستنا ( عبلقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئيف)
كانت بداية المشروع منذ توجيو وارشاد األستاذ المشرؼ يوـ ،0226/10/09وقد قمت بزيارة
لمجموعة مف المسابح ،فكاف إختيارنا لمسبح والمتواجد بالمركب الرياضي الجواري "أحمد غرموؿ"
بالجزائر العاصمة ،ولقد مكنتنا الدراسة اإلستطبلعية مف دراسة كؿ التقنيات واإلحتماالت قصد
صياغة فرضية عمؿ قابؿ لئلختبار ومدى إستجابة عينة البحث لؤلىداؼ.
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 -4- 1مجتمع الدراسة
إف مجتمع الدراسة يمثؿ الفئة اإلجتماعية التي نريد إقامة الدراسة التطبيقية عمييا وفؽ
المنيج المختار والمناسب ليذه الدراسة ،وفي ىذه الدراسة كاف مجتمع البحث مجموع مدربي
السباحة الموجوديف بمسبح "أحمد غرموؿ" والذي كاف عددىـ  51مدرب و 14مدربة ،موزعيف
عمى  11نادي رياضي لمساحة ،وىذا التوزيع يكوف حسب متطمبات وخصوصيات كؿ نادي ،حيث
يضـ كؿ نادي مجموعة مف األفواج يتراوح عددىـ ما بيف ( 21إلى  )12أفواج ،ولكؿ فوج
مجموعة مف المدربيف والمدربات يتراوح عددىـ ما بيف ( 21إلى  )24مدربيف أو مدربات أوكمييما.

 -5-1عينة الدراسة:

إف اليدؼ مف إختيار العينة الحصوؿ عمى معمومات مف المجتمع األصمي لمبحث ،فميس مف

السيؿ أف يقوـ الباحث بتطبيؽ بحثو عمى جميع أفراد المجتمع األصمي ،فالعينة إذا ىي إنتقاء عدد
األفراد لدراسة معينة تجعؿ النتائج منيـ ممثميف لمجتمع الدراسة ،فاإلختبار الجديد لمعينة يجعؿ

النتائج قابمة لمتعميـ عمى المجتمع ،حيث تكوف نتائجيا صادقة بالنسبة لو ،...107فكاف

إخالعينة مف المجتمع األصمي بطريقة عشوائية والتي ضمت  14مدربة و  06مدرب وىذا كمرحمة
نيائية.

 -6-1مواصفات العينة:

لقد حرصنا عمى أنتكوف عينة المدربيف ذوي الخبرة والمبتدئيف ،المدربيف ذوي الكفاءة العممية

مف حيث الشيادة (مربي رياضة ،تقني سامي ،ليسانس في التربية البدنية والرياضية،

مستشار) ،والذيف ال يحمموف شيادات حتى تشمؿ العينة جميع المدربيف الذيف يعمموف في المسبح
الجواري "أحمد غرموؿ" بالجزائر العاصمة.

 -7-1أدوات البحث:
إلجراء ىذا البحث قمنا باستعماؿ مقياس" سمـ القيادة في الرياضة لشبلدوري" والذي تـ
استعمالو أيضا مف طرؼ الطالب":آيت لوينيس مراد" في صدد إعداده لرسالة الماجستير.
107

إخبلص محمد عبد الحف يظ ،مصطفى حسيف باىي ،طرؽ البحث العممي والتحميؿ اإلحصائي ،مركز الكتاب لمنشر ،مصر ،0222 ،ص.109

130

 -8-1مبررات استعمال هذا المقياس في الدراسة:

بما أف عممية جمع البيانات والمعمومات ال يتـ إال مف خبلؿ المقاييس واإلستبيانات وكذا

طبيعة مشكمتنا وصياغة فرضياتنا استدعت استعماؿ ىذه األداة لغرض الوصوؿ إلى تحديد العبلقة
بيف المتغيرات.

 -9-1إجراءات الدراسة:

قمنا بتسميـ اإلستمارات إلى المدربيف ،مع تقديـ بعض الشرح لؤلسئمة وكيفية اإلجابة عنيا.

ثـ قمنا بتسميـ اإلستمارات لعينة صغيرة تضـ  14مدرب ومدربة ،ثـ قمنا بإعادة نفس اإلستمارة
إلى نفس العينة بعد أسبوع مف أجؿ التأكد مف صدؽ وثبات اإلختيار ،بعدىا قمنا بتسميـ اإلستمارة
إلى  42مدرب ومدربة.

 -10-1العمميات اإلحصائية:

ال يمكف ألي باحث أف يستغني عف الطرؽ واألساليب اإلحصائي ميما كاف نوع الدراسة التي

يقوـ بيا سواء كانت إجتماعي أو إقتصادية ،تمد بالوصؼ الموضوعي الدقيؽ ،فالباحث اليمكف
اإلعتماد عمى المبلحضات ولكف اإلعتماد عمى اإلحصاء يقود الباحث إلى األسموب الصحيح

والنتائج السميمة...108الخ ،وقد إستخدمنا في بحثنا ىذا التقنيات اإلحصائية التالية:
-

المتوسط الحسابي.

-

القاعة الثبلثية.

-

معامؿ اإلرتباط.

-

حسب إختبار كا.0

 صدق اإلختبار:
يعتبر صدؽ اإلختبار شرطا أساسيا لئلختبار الناجح والفعاؿ ونقصد بصدؽ اإلختبار الذي
وضع مف أجمو ،وىذا يمكف تفسيره عمى أنو اإلستعماؿ في البحوث العممية لمتوصؿ إلى نتائج ليا
داللة معنوية أي استعممت مف طرؼ باحثيف لدراسة نفس المتغيرات لكف في ظروؼ مغايرة ففي

108

محمد السيد ،اإلحصاء البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية ،ط ،0دار النيضة العربية ،مصر ،1972 ،ص.74
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بحثنا ىذا استعمؿ ىذا اإلختبار مف طرؼ "شيبلدوري" مصمـ ىذا البحث وكذا مف طرؼ "آيت
لونيس" في دراستو في رسالة الماجستير.
 ثبات اإلختبار :يقول فان دالين عن ثبات اإلختبار:

"إف اإلختبار يعتبر ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس

المفحوصيف تحت نفس الشروط.

109

ولكي نتأكد مف صحة واستقرار نتائج الدراسة التي نحف بصدد القياـ بيا قمنا بتطبيؽ
اإلختبار مرتيف عمى نفس العينة مف المدربيف حيث قمنا بتقديـ اإلستبياف لػ 12مدربيف ثـ إختيارىـ
عشوائيا وبعد أسبوع ق منا بإعادة تقديـ نفس اإلستبياف لنفس الفئة لمتأكد مف ثبات اإلختبار أي قمنا
بإعادة اإلختبار ،ويمكف تفسير ىذا باستعماؿ إختبار اإلرتباط( تطبيؽ واعادة تطبيؽ) وىو إختبار
.Pearson Brave

 -11- 1موضوعية اإلختبار:

تعني موضوعية اإلختبار أف يقيس إختبار ما وضع لقياسو واختبار "شيبلدوري" صمـ

لقياس األسموب البيداغوجي والقيادي وبالتالي الموضوعية ىنا متوفرة في بحثنا ىذا.

 -12- 1الصعوبات والتعديالت المقترحة:

عند قيامنا بالتجربة اإلستطبلعية واجيتنا مجموعة مف المشكبلت والصعوبات حاولنا جاىديف

تفادييا:
 الصعوبات:
 صعوبة فيـ بعض األسئمة مف طرؼ المدربيف وتكمف الصعوبة لدى البعض في عدـ إتقانيـلمغة العربية الفصحى.
 التأخير في إعادة اإلستمارة في حالة تسميميا لممدرب. رفض بعض المدربيف اإلجابة عمى األسئمة وعدـ تعاونيـ واإلجابة بطريقة عشوائية مما يتطمبمنا إلغاء ىذه اإلجابات وتقديـ اإلستبياف إلى مدربيف آخريف بنفس عدد اإلجابات الممغية مف أجؿ
ثبات عينة الدراسة.
 التعديالت المقترحة:
109

محمد صبحي حسنيف ،القياس والتقويـ في التربية البدنية والري اضية ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.190 ،1995 ،
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 القياـ بإعادة صيغة األسئمة بالفرنسية شفويا لبعض المدربيف كي يتمكنوا مف اإلجابة عمييا. الطمب مف المدربيف ممئ اإلستمارة في المكاف عينة وعدـ أخذىا. -متابعة المستجوب أثناء قيامو باإلجابة وذلؾ لمساعدتو وتسييؿ الميمة عميو.

خالصة الفصل األول:

يمكف إعتبار ىذا الفصؿ الذي تطرقنا مف خبللو إلى المنيجية وطرؽ البحث فمف بيف أىـ

الفصوؿ إلى تناولنا الدراسة ،ألنو يحتوي عمى أىـ العناص األساسية التي قادتنا إلى إحتواء أىـ
المتغيرات والعوامؿ التي كاف بإمكانيا أف تعيؽ السير الحسف لمدراسة.
إف ىذا الفصؿ يعتبر بمثابة الدليؿ والمرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كؿ الصعوبات
وبالتالي الوصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ البحث بسيولة كبيرة في ىذا البحث ،تناولنا فيو أىـ العناصر
التي تقيد الدراسة بشكؿ مباشر منيا (المنيج المتبع ،متغيرات البحث ،الدراسة اإلستطبلعية،
مجتمع الدراسة ،أدوات البحث ،العمميات اإلحصائية).

تمهيد الفصل الثاني:

تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى المعالجة اإلحصائية الوصفية لممعطيات التي لدينا ،وكؿ ما

يتعمؽ بيا بالعرض والتحميؿ النتائج وبعد ذلؾ عرض وتحميؿ والمناقشة لكؿ محور لكي نتوصؿ
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في النياية إلى اإلستنتاجات العامة ،ونخرج بخاتمة البحث مع جممة مف اإلقتراحات والفرضيات
المستقبمة.

 -1-2المعالجة اإلحصائية
 -1-1-2عرض وتحميل نتائج كل عبارة
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العبارة رقم ( :)71ىؿ يسير المدرب عمى أف يبذؿ الرياضييف قصارى جيدىـ؟
الهدف من العبارة رقم( :)71معرفة درجة سير المدرب لمقدار بذؿ الرياضييف جيدىـ لموصوؿ إلى
اليدؼ المرغوب مف طرفو.
تكررات والنسب المئوية و قيـ كا 2لمعبارة األولى.
جدول رقم ( :)71يمثؿ ال ا
األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ك2

مستوى

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

المحسوبة

المجدولة

الداللة

15

37.5

10

32

27

17.5

23

7.5

3

7.5

14.5

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)21يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %37.5مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب يسير وبشكؿ دائـ عمى أف يبذؿ الرياضييف
قصارى جيدىـ لموصوؿ إلى األىداؼ المسطرة مف طرؼ المدرب وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ
( ،)21وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة
كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،14.5 :وىذا ما يدؿ أف
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.
الشكل رقم ( :)01يمثل النسب المئوية للعبارة رقم()01
%7,5

%37,5

%7,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%17,5

%30

العبارة رقم ( :)72ىؿ يشرح المدرب لكؿ رياضي الجوانب التقنية والتكتيكية لمرياضة الممارسة؟
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الهدف من العبارة رقم ( :)72معرفة إذا كاف المدرب يشرح لكؿ رياضي الجوانب التقنية والتكتيكية
لمرياضة الممارسة.
جدول رقم ( :)72يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الثانية.
األجوبة

دائما

العبارات

ت

%

24

12

عبارة رقم
71

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ك2

مستوى

درجة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

المحسوبة

المجدولة

الداللة

الحرية

13

30.5

14

35

23

27.5

26

15

13.05

29.49

2.25

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)20يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %35مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب يسير أحيانا عمى أف يشرح لكؿ رياضي الجوانب
التقنية والتكتيكية لمرياضة الممارسة ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)20وىو ما يؤكده مقدار
كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي
أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،13.05 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية.
الشكل رقم( :)02يمثل النسب المئوية للعبارة رقم()02
%15

%10

%7,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%35

%32,5

العبارة رقم ( :)73ىؿ ييتـ المدرب إىتماما خاصا في تصحيح أخطاء الرياضييف؟
الهدف من العبارة رقم ( :)73معرفة إذا كاف المدرب ييتـ بتصحيح أخطاء الرياضييف.
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جدول رقم ( :)73يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الثالثة.
األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ك2

مستوى

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

المحسوبة

المجدولة

الداللة

25

10.5

14

35

14

35

24

12

23

27.5

17.75

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)23يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %35مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب يولي اىتماما خاصا في تصحيح أخطاء
الرياضييف وىذا يكوف غالبا أو أحيانا ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)23وىو ما يؤكده مقدار
كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي
أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،17.75 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية.

الشكل رقم ( :)03يمثل النسب المئوية للعبارة رقم (.)03
%7,5

%12,5

%10
%35

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
%35

العبارة رقم ( :)74ىؿ يعمـ المدرب الرياضي الذي لـ ينجح في أداء ميمتو؟
الهدف من العبارة رقم ( :)74معرفة إذا كاف المدرب يعمـ الرياضي الذي لـ ينجح في ميمتو.
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جدول رقم ( :)74يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الرابعة.
األجوبة
العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادر
ا

ك2

ك2

مستوى

درجة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

المحسوبة

المجدولة

الداللة

الحرية

27

17.5

17

40.5

25

10.5

28

02

23

27.5

14.60

29.49

2.25

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)24يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %40.5مف عينة البحث أجابوا بأف غالبا ما يعمـ المدرب الرياضي الذي لـ ينجح في أداء
ميمتو ،وىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب والرياضي ،وىذا ما تـ تمثيمو في
البياف رقـ ( ،)24وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث
كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،14.60 :وىذا
ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.

الشكل رقم ( :)04يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)04

%7,5

%17,5

%20

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%12,5

%42,5

العبارة رقم ( :)75ىؿ يعمـ المدرب تقنيات الرياضة لكؿ رياضي عمى حدى؟
الهدف من العبارة رقم ( :)75معرفة إذا كاف المدرب يعمـ تقنيات الرياضة لكؿ رياضي عمى حدى.
142

جدول رقم ( :)75يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الخامسة.
األجوبة
العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

14

35

17

40.5

25

10.5

23

27.5

21

20.5

ك2

ك2

مستوى

درجة

المحسوبة

المجدولة

الداللة

الحرية

04.98

29.49

2.25

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)25يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %40.5مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب غالبا ما يعمـ الرياضي تقنيات الرياضة لكؿ
رياضي عمى حدى ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)25وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى
الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف
قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،04.98 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية،
وبالتالي ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب والرياضي في تعميمو تقنيات السباحة عمى حدى.
الشكل رقم ( :)05يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)05
%2,5

%35

%7,5
%12,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%42,5

العبارة رقم ( :)76ىؿ يجب عمى المدرب أف يتمتع بروح طيبة وحسنة؟
الهدف من العبارة رقم ( :)76معرفة الروح التي يجب عمى المدرب أف يتمتع بيا.
جدول رقم ( :)76يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة السادسة.
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األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

10

32

14

35

25

10.5

25

10.5

24

12

ك2

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

12.87

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)26يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %35مف عينة البحث أجابوا بأف غالبا ما يتطمب عمى المدرب أف يتمتع بروح طيبة وحسنة،
وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)26وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة
الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي
تقدر بػ ،12.87 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،ومف ىنا يتبيف لنا أنو ىناؾ
عبلقة إيجابية بيف المدرب واكتسابو الروح الطيبة التي يجب أف يتمتع بيا.

الشكل رقم ( :)06يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)06
%10

%30

%12,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%12,5

%35

العبارة رقم ( :)77ىؿ يجب عمى المدرب أف يكوف واثقا في أدائو؟

الهدف من العبارة رقم ( :)77معرفة إذا كاف المدرب واثؽ في أدائو.
جدول رقم ( :)77يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة السابعة.
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األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

17

40.5

10

32

11

07.5

22

22

22

22

مستوى

ك2

المحسوبة

المجدولة

الداللة

13.05

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)27يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %40.5مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب يجب أف يكوف دائما واثقا في أدائو ،وىذا ما تـ
تمثيمو في البياف رقـ ( ،)27وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية
( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ:
 ، 13.05وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،ومنو ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب
والثقة أثناء األداء.

الشكل رقم ( :)07يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)07
%00
%00

%42,5

%27,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%30

العبارة رقم ( :)78ىؿ يجبر المدرب الرياضييف عمى تنفيذ أوامره؟
الهدف من العبارة رقم ( :)78معرفة إذا كاف المدرب يجبر الرياضييف عمى تنفيذ أوامره.
جدول رقم ( :)78يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الثامنة.
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دائما

األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

10

32

14

35

12

05

23

27.5

21

0.5

ك2

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

16.05

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)28يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %35مف عينة البحث أجابوا بأف غالبا ما يجبر المدرب يجبر المدرب الرياضييف عمى تنفيذ
أوامره ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)28وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة
( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا

2

المحسوبة والتي تقدر بػ ،16.05 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،ومف ىنا نجد
أف ىناؾ عبلقة بيف المدرب واجباره لممتدربيف عمى تنفيذ األوامر.

الشكل رقم ( :)08يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)08
%2,5

%30

%7,5
%25

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
%35

العبارة رقم ( :)79ىؿ يمجأ المدرب إلى إنتحاؿ األعذار عند تقصيره واىمالو؟
الهدف من العبارة رقم ( :)79معرفة األعذار التي يدلييا المدرب أثناء إىمالو وتقصيره في حؽ
الرياضييف.

جدول رقم ( :)79يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة التاسعة.
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األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

غالبا

ت

%

ت

20

25

24

أحيانا
%

ت

12

26

نادرا
%

ت

15

15

أبدا
%

ت

37.5

13

ك2

المحسوبة

%
30.5

16.05

ك2

المجدولة

29.49

مستوى
الداللة

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)29يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %37.5مف عينة البحث أجابوا بأف المدرب غالبا ما يمجأ إلى إنتحاؿ األعذار عند تقصيره
واىمالو ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)29وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة
( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا

2

المحسوبة والتي تقدر بػ ،16.05 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،وفيو يتبيف لنا
أنو ىناؾ عبلقة سمبية بيف المدرب وانتحالو األعذار عند التقصير.
الشكل رقم ( :)09يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)09
%05
%32,5

%10

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%15

%37,5

العبارة رقم ( :)17ىؿ يجب عمى المدرب أف يحضر مسبقا ما يجب فعمو أثناء الحصة التدريبية؟
الهدف من العبارة رقم ( :)17معرفة إذا كاف المدرب يحضر ما يفعمو أثناء الحصة مسبقا.
جدول رقم ( :)17يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة العاشرة.
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األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

المحسوبة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

16

42

13

30.5

12

05

21

20.5

22

22

17.75

ك2

المجدولة

29.49

مستوى
الداللة

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)12يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %42مف عينة البحث أجابوا بأف يجب عمى المدرب دائما أف يحضر ما يجب فعمو أثناء
الحصة ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)12وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة
( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا

2

المحسوبة والتي تقدر بػ ،17.75 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،وبالتالي ىناؾ
عبلقة إيجابية بيف المدرب وتحضيره المسبؽ لما يجب فعمو أثناء الحصة.

الشكل رقم ( :)10يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)10
%00

%40

%2,5
%25

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
%32,5

العبارة رقم ( :)11ىؿ يرفض المدرب التجديد والتغيير؟
الهدف من العبارة رقم ( :)11معرفة موقؼ المدرب مف التجديد والتغيير.
جدول رقم ( :)11يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الحادية عشر.
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دائما

األجوبة
العبارات
عبارة رقم
71

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

24

12

10

32

11

07.5

24

12

29

00.5

ك2

ك2

مستوى

درجة

المحسوبة

المجدولة

الداللة

الحرية

27.05

29.49

2.25

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)11يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %32مف عينة البحث أجابوا بأف غالبا ما يرفض المدرب التجديد والتغيير ،وىذا ما تـ تمثيمو
في البياف رقـ ( ،)11وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية (،)24
حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أكبر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ،27.07 :
وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،وبالتالي ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب
ورفضو لمتجديد والتغيير.
الشكل رقم ( :)11يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)11
%10
%22,5

دائما

%10

غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%30
%27,5

العبارة رقم ( :)12ىؿ يشرح المدرب لكؿ رياضي ما يجب فعمو وما يجب تجنيبو خبلؿ الحصة
التدريبية؟
الهدف من العبارة رقم ( :)12معرفة إذا كاف المدرب يشرح ما يفعمو الرياضي وما يتجنبو خبلؿ
الحصة التدريبية.
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جدول رقم ( :)12يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الثانية عشر.
األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

17

40..

14

35

29

00.5

22

22

22

22

ك2

مستوى

المحسوبة

المجدولة

الداللة

14.75

29.49

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)10يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %40.5مف عينة البحث أجابوا بأف يجب عمى المدرب وبشكؿ دائـ أف يشرح لكؿ متدرب ما
يجب فعمو وما يجب تركو خبلؿ الحصة ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)10وىو ما يؤكده
مقدار كا 2عند مستوى الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة
= ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،14.75 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ
ذات داللة إحصائية ،ومف ىنا يتبيف لنا أنو ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب وشرحو لممتدرب ما
يجب فعمو وما يجب تجنبو خبلؿ الحصة.
الشكل رقم ( :)12يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)12
%00
%00

%42,5

%22,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
%35

العبارة رقم ( :)13ىؿ مستوى المدرب المعرفي يساعده في أدائو التدريبي؟
الهدف من العبارة رقم ( :)13معرفة مستوى المدرب المعرفي ،واذا كاف يساعده في عممو التدريبي.
جدول رقم ( :)13يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الثالثة عشر.
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دائما

األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

المحسوبة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

13

30.5

13

30.5

23

27.5

25

10.5

26

15

11

ك2

المجدولة

29.49

مستوى
الداللة

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)13يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %30.5مف عينة البحث أجابوا بأف دائما أو غالبا ما يكوف مستوى المدرب المعرفي يساعده
في أدائو التدريبي ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)13وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى
الداللة ( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف
قيمة كا 2المحسوبة والتي تقدر بػ ،11 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،وبالتالي
نجد أنو ىناؾ عبلقة إيجابية بيف المدرب والمستوى المعرفي.
الشكل رقم ( :)13يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)13
%15

%32,5

%12,5

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%7,5

%32,5

العبارة رقم ( :)14ىؿ خبرتو الفنية تساعد عمى األداء العممي؟
الهدف من العبارة رقم ( :)14معرفة إذا كانت خبرة المدرب الفنية تساعده عمى األداء العممي.
جدول رقم ( :)14يمثؿ تك اررات ونسب مئوية وقيـ كا 2لمعبارة الرابعة عشر.
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األجوبة

العبارات
عبارة رقم
71

دائما

أحيانا

غالبا

أبدا

نادرا

ك2

المحسوبة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

15

37.5

10

32

12

05

23

27.5

22

22

11.75

ك2

المجدولة

29.49

مستوى
الداللة

2.25

درجة

الحرية

24

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ التي توضح نسب اإلجابات حوؿ العبارة رقـ( ،)14يتبيف أف نسبة كبيرة
وىي  %37.5مف عينة اؿبحث أجابوا بأف دائما تكوف خبرة المدرب الفنية تساعد عمى أدائو
العممي ،وىذا ما تـ تمثيمو في البياف رقـ ( ،)14وىو ما يؤكده مقدار كا 2عند مستوى الداللة
( ،)0.05ودرجة الحرية ( ،)24حيث كانت قيمة كا 2المجدولة = ،29.49وىي أصغر مف قيمة كا

2

المحسوبة والتي تقدر بػ ،11.75 :وىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،وبالتالي ىناؾ
عبلقة إيجابية بيف المدرب والخبرة الفنية.
الشكل رقم ( :)14يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(.)14
%00

%37,5

%7,5
%25

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
%30

152

 -2-1-2عرض وتحميل نتائج المحور األول:

جدول رقم ( : )16يمثؿ تك اررات ونسب مئوية لعبارات المحور األوؿ.
العبارات
األجوبة

عبارة رقم 71
التكرار

التكرار

عبارة رقم 72
التكرار

التكرار

عبارة رقم 73
التكرار
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التكرار

عبارة رقم 74
التكرار

التكرار

عبارة رقم 75
التكرار

التكرار

المجموع

ت

دائما

ت

12
13.33

10

32 %

ت

أحيانا

ت

29.0

27

أبدا

24.8

23

14
23

24

23
42

26

14

17.5
13.33

35
29.0

14

24.8

24

29.0

24

13.33

25

24.8

28

29.0

24

25

29.0

45

10.5
24.8

02
23

17

13.33

73

40.5

10.5

12
23

17

45

35

40.5

35

27.5

27.5 %

المجموع

13.33

35

27.5 %

ت

13

10.5

30.5

17.5 %

ناد ار

23

24.8

01

27.5
24

21

15

27.5

27.5

20.5

42

42

42

42

24

16
022

2

المحسوبة
كا

15

28.20

24

28.20

25

28.20

27

28.20

14

28.20

37.5 %

غالبا

كا

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

07.45

2

المجدولة
مستوى

06.32

2.25

الداللة
درجة

16

الحرية

تحميل النتائج:

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )15والمتعمؽ بالفرضية األولى التي تدرس مدى تأثير

البيداغوجية المتبعة عمى المنيج التعميمي.
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بمغت قيمة كا

2

المحسوبة  07.45وىي أكبر مف القيمة المجدولة لػ كا 2والتي بمغت  06.32ويمكف القوؿ مف خبلؿ
الجدوؿ رقـ ( )15أف المنيج التعميمي يتأثر بالبيداغوجية المتبعة مف طرؼ المدرب.

 -3-1-2عرض وتحميل نتائج المحور الثاني:

جدول رقم ( :)17يمثؿ تك اررات ونسب مئوية لعبارات المحور الثاني.
العبارات

عبارة رقم 76

عبارة رقم 78

عبارة رقم 77
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عبارة رقم 79

المجموع

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

ت

10

12.75

17

12.75

10

12.75

20

12.75

%

32

ت

14

%

35

ت

25

%

10.5

ت

25

%

10.5

ت

24

%

األجوبة
دائما
غالبا
أحيانا
ناد ار
أبدا

40.5
11

10

32
14

11

32
28

11

28

07.5
25.75

22

24.52

11

25.75

23

28

24.52

12

22

20.5

المجموع

42

42

42

كا 2المحسوبة

65.78

كا 2المجدولة

01.23

مستوى الداللة

2.25

درجة الحرية

10

26

28

30

15
25.75

27.5
21

24

11

44

12

05

22
22

25

35
12

43

15

25.75

03

37.5
24.52

13

24.52

42

18
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تحميل النتائج:
يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )17والمتعمؽ بالفرضية الثانية التي تدرس مدى تأثير
شخصية المدرب عمى البيداغوجية المتبعة في أداءه العممي.
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بمغت قيمة كا

2

المحسوبة  65.78وىي أكبر مف القيمة المجدولة لػ كا 2والتي بمغت  01.23ويمكف القوؿ مف خبلؿ
الجدوؿ رقـ ( )17أف البيداغوجية المتبعة مف طرؼ المدرب أثناء أداءه العممي يدخؿ فيو عامؿ
الشخصية.

 -4-1-2عرض وتحميل نتائج المحور الثالث:

جدول رقم ( :)18يمثؿ تك اررات ونسب مئوية لعبارات المحور الثالث.
العبارات

عبارة رقم 17

عبارة رقم 11
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عبارة رقم 12

المجموع

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع

ت

16

10.33

24

10.33

17

10.33

%

42

ت

13

%

30.5

ت

12

األجوبة
دائما
غالبا
أحيانا

12
13

أبدا

13

10

ت

21

%

20.5

ت

22

%

21.66

12

11
24

29

12

32

00.5
21.66

12
23

14

13

39

35

07.5

%

ناد ار

40.5

32
12

37

22

21.66

25

22
23

29

22

22

00.5

22

المجموع

42

42

42

كا 2المحسوبة

30.20

كا 2المجدولة

15.51

مستوى الداللة

2.25

درجة الحرية

28

23

29
102

تحميل النتائج:
يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )18والمتعمؽ بالفرضية الثالثة التي تدرس مدى تأثير كفاءة
المدرب عمى البيداغوجية المتبعة في أداءه العممي.
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05إذ بمغت قيمة كا 2المحسوبة
 30.20وىي أكبر مف القيمة المجدولة لػ كا 2والتي بمغت  15.51ويمكف القوؿ مف خبلؿ الجدوؿ
رقـ ( )18أف البيداغوجية المتبعة مف طرؼ المدرب أثناء أداءه العممي يدخؿ فييا عامؿ الكفاءة.

 -5-1-2عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:
جدول رقم ( :)19يمثؿ تك اررات ونسب مئوية لعبارات المحور الرابع.
العبارات األجوب

عبارة رقم 13

عبارة رقم 14

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

المشاهد

المتوقع

المشاهد

المتوقع
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المجموع

ت

13

%

30.5

ت

13

%

30.5

ت

23

%

27.5

ت

25

%

10.5

ت

26

%

15

22

المجموع

42

42

كا 2المحسوبة

12.44

كا 2المجدولة

29.49

مستوى الداللة

2.25

درجة الحرية

24

دائما
غالبا
أحيانا
ناد ار
أبدا

14

14

14

08

35
10.5

10

10.5

05

32
26.5

12

26.5

13

05
24

23

24

28

27.5
23

22

23

26

82

تحميل النتائج:
يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )19والمتعمؽ بالفرضية الثانية لتي تدرس مدى تأثير المستوى
التأىيمي لممدرب عمى البيداغوجية المتبعة في أداءه العممي.
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05إذ بمغت كا المحسوبة 12.44
2

وىي أكبر مف القيمة المجدولة لػ كا والتي بمغت  29.49ويمكف القوؿ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ()19
2

أف البيداغوجية المتبعة مف طرؼ المدرب أثناء أداءه العممي يدخؿ فييا عامؿ المستوى التأىيمي.

 -2-2تفسير ومناقشة النتائج:

 -1-2-2تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى:

مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية األولى لمبحث والتي إفترضنا فييا أف المنيج التعميمي

يتأثر بالبيداغوجية المتبعة مف طرؼ مدربي السباحة لممبتدئيف وانطبلقا مف ىذه الفرضية والنتائج
ا لمحصؿ عمييا مف خبلؿ متابعتنا لممدربيف وقيامنا باستبياف فإننا نستطيع إثبات صحة ىذه
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الفرضية ،إذ أف المدربيف الذي يتمتعوف ببيداغوجية معينة في التعميـ يستجيب ليـ عدد أكبر مف
األطفاؿ ويتمكنوف مف اإلستعاب بشكؿ أسرع.
فمف خبلؿ النسب المئوية التي تحصمنا عمييا يمكننا القوؿ أف المدرب الذي يبذؿ قصارى
جيده يتحمؿ عناء شرح الجوانب التكتيكية والتقنية لمسباحة التي يود تعميميا لمطفؿ بالمغة التي
يفيميا الطفؿ وليس بمغتو ىو ،والذي يحس بإىتمامو بو ورعايتو وييتـ بالجانب النفسي التربوي
لمطفؿ يقوـ بتعميـ الطفؿ بالطريقة السميمة والصحيحة والتي تمكف الطفؿ في حد ذاتو مف إخراج
الطاقات الكامنة بداخمو.
وىذا ما أشار إليو (أسامة كامؿ راتب ،0222 ،ص  )382في دراسة أجريت لمتعرؼ عمى
الصفات اإليجابية التي تساعد المدرب في عممو وعمى نجاحو أمكف التوصؿ إلى مجموعة مف
الصفات اإليجابية المرغوبة وىي :اإلبتكار ،الجدية ،التفيـ و التعاوف ،الحيوية ،الثقة ،ضبط
الذات.
ومف ىنا وفي إطار وحدود وظروؼ ما ترمي إليو ىذه الدراسة وحسب مبلحظتنا لمفرؽ

يمكننا القوؿ أنو قد تحققت الفرضية األولى.

 -2-2-2تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية.

لقد قمنا بصياغة الفرضية الثانية عمى أساس أف اختبلؼ كؿ مف الكفاءة والشخصية

والمستوى التأىيمي بيف مدربي السباحة لممبتدئيف لو تأثير عمى األداء البيداغوجي ليؤالء.
وانطبلقا مف النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ مبلحظتنا لمدربي السباحة لممبتدئيف المتواجديف
بالمسبح الرياضي الجواري لػ" أحمد غرموؿ" أثناء قياميـ بعمميـ ،وبعد تقديـ اإلستبياف فإننا
إستطعنا إثبات ىذه الفرضية وذلؾ مف خبلؿ النسب المئوية التي توصمنا إلييا وجدنا أكبر

التك اررات بقيمة  50%و 60%التي دلت عمى أف المدرب الكفؤ دائما واثؽ في أداءه أما غير الكفؤ
فيجد دائما أعذار لتبرير أفعالو.
حي ث وجدنا أف المدربيف األكفاء ليـ عمـ بالتقنيات الواجب استخداميا ويحضروف برنامج
الحصة التعميمية الذيف يودوف القياـ بيا واليدؼ الذيف يريدوف الوصوؿ إليو.
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لذا فبلحظنا أف الطريقة التي يعمموف بيا أو البيداغوجية المتبعة مف طرؼ ىؤالء أكثر
نجاعة ألنيـ عمى عمـ ود ارية بما يودوف القياـ بو وىذا ما يعطييـ ثقة بالنفسية تتجمى في
الشخصية القوية التي يتمتعوف بيا ،والحظنا أف المدربيف الذيف يممكوف صفة اإلنعطاؼ وتعني
إدراؾ وتفيـ مشاعر وحاجات واىتماـ الطفؿ يتميزوف بطريقة سمسة في التعميـ يتجاوب معيا
األطفاؿ بشكؿ إيجابي فالمدرب ا لذي يشجع الطفؿ عمى إبداء رأيو والتعبير عف مشاعره يساىـ في
تطوير وتنمية العبلقات اإلنسانية فبذلؾ يزيد مف فعالية ونجاعة شخصية المدرب عمى أداءه
البيداغوجي أثناء الحصة التعميمية ومدى إنعكاس ذلؾ عمى الطفؿ بشكؿ خاص.
ويؤكد ىذا ( أسامة كامؿ راتب ،0222 ،ص  " )379إف المدرب يحتاج إلى صفات أخرى مثؿ
ذلؾ صفة اإلعتطاؼ ،إف اإلعتطاؼ يجعؿ المدرب يعرؼ ميوؿ وحاجات الرياضييف ليس قيادتيـ
فحسب ولكف إلستشارة دافعيتيـ".
ومما الحظناه أيضا ولو أىمية بالغة بالنسبة لمدرب السباحة لممبتدئيف ىو المستوى الثقافي
والمعرفي والمعموماتي لممدرب والذي عمى أساسو يقوـ بتقديـ تعميمية فكمما كاف المدرب مؤىؿ
وتمقى تكويف معرفي حوؿ تقنيات تعميمات السباحة لكؿ شريحة مف األطفاؿ وكاف تكويف
بيداغوجي حوؿ كيفية التعامؿ مع األطفاؿ بالطريقة السمسة والمناسبة والتي تمكنو مف إخراج
الطاقات الكامنة الموجودة في الطفؿ ،كمما كاف أداءه البيداغوجي أفضؿ وعميو فإف المدرب يتعامؿ
مع شريحة مف األطفاؿ تتميز بإختبلؼ مستويات أعضائيا سواءا مف النواحي البدنية،
الميارية ،التعميمية أو حتى مف نواحي السموؾ والشخصية ،وبالتالي عمى المدرب أف يكوف تعاممو
حسب خصائص ومميزات كؿ طفؿ وىذا يتطمب منو دراية معرفية ومستوى ثقافي يؤىؿ لو القياـ
بذلؾ.

إستنتاج عامة:
مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا حاولنا تسميط الضوء عمى مدربي السباحة لممبتدئيف
باعتبارىـ الثروة الحقيقية لمرياضة ،بؿ ولممجتمع ككؿ عمى أساس أنينـ كياف صغير ال ينضج بعد
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مف الميـ إعداده كي يحقؽ أفضؿ مستويات لؤلداء الرياضي والحظنا اف أغمبية مدربي السباحة
لممبتدئيف يتميزوف بػ:
 إستخداميـ الطريقة الروسية في تعميـ السباحة لممبتدئيف.
 عدـ إىتماماىـ بالجانب النفسي-التربوي بؿ إىتماميـ بالنتائج المحصؿ عمييا في نياية الموسـ
الرياضي.
 عدد األطفاؿ لدى المدرب الواحد يفوؽ  02طفؿ مما ال يسمح لممدرب باإلىتماـ بيـ بشكؿ جيد
سواء مف ناحية التدريب أو مف ناحية المراقبة والحرص عمى أمف األطفاؿ.
 نقص الجانب الترفييي الذي يؤىؿ لمطفؿ ممارسة الحركة الرياضية في جو مف الراحة النفسية
والمرح.
 نبلحظ أف الشبكة اإلتصالية مدرب-متدرب شبكة شبو منعدمة والمدرب ال ييتـ بالحالة
النفسية-اإلجتماعية لمطفؿ وجؿ إىتمامو في التدريب فقط.
 إىتماـ المدربيف بالجانب المادي نظ ار ألف النادي الواحد ال يدفع بشكؿ جيد مما يؤدي بالمدرب
إلى العمؿ في أكثر مف نادي خبلؿ حصص متتالية مما يقمؿ مف تركيزىـ واىتماميـ أثناء
العمؿ.
 وجود مدربيف مؤىميف ويحمموف شيادات تؤىؿ ليـ العمؿ في المجاؿ الرياضي وكذا يتمتعوف
بأسموب جيد ومعرفة عممية ووجود عدد ىائؿ مف المدربيف غير المؤىميف لمعمؿ في النوادي
الرياضية ،ال يحمموف أي شيادة غير مؤىميف حتى لتربية األطفاؿ.
 وجود مسبح بيداغوجي واحد ال ئؤىؿ لجميع األطفاؿ الوصوؿ في الوقت المحدد وغياب
األطفاؿ بشكؿ مستمر ال يساعد المدربيف عمى العمؿ وانياء البرنامج المخطط لو.
 رفض بعض األطفاؿ اإلنضماـ إلى بعض المدربيف نظ ار ألسموب ىؤالء.
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بالرغـ مف أف السباحة مف الرياضات اليامة إال أنو تبقى ميضومة الحؽ في الجزائر.
وألف السباحة رياضة عريقة وألنيا تقوـ عمى مبادئ وأسس مضبوطة إستوجب إستدعاء
أخصائييف لتحقيؽ أدوار مثالية في عبلقاتيـ التدريبية والتعميمية ،ولكف الشيء المبلحظ في القوت
الراىف ىو قمة ىؤالء في المسابح.
 مما يؤثر بشكؿ سمبي عمى المنيج التعميمي المتبع ال يقوـ عمى أسس عممية او تخطيط
وبرمجة الحصص التعميمية لؤلطفاؿ التي تتناسب ومؤىبلتيـ وكذا البناء المورفولوجي ليـ تقوـ
عمى ىدؼ معيف يسعى المدرب إلى تحقيقو في نياية المطاؼ.
 مما يجعؿ مف العبلقة مدرب-متدرب ،عبلقة سطحية أيف تكوف شبكة اإلتصاؿ ضعيفة حيث
نبلحظ عدـ إىتماـ مدربي السباحة لممبتدئيف بالجانب النفسي -التربوي لمطفؿ وانعداـ العبلقات
اإلنسانية وعدـ اإلىتماـ بالراحة النفسية لؤلطفاؿ وخمؽ جو إيجابي داخؿ المسبح مف خبلؿ تنمية
عبلقات فردية إيجابية بغية الرفع مف مستوى اإلنجاز.
 الشيء الذي ميد لظيور الصفات غير المرغوب فييا التي أثبتتيا الدراسات السابقة أو ما
يعرؼ بالصفات الشخصية السمبية غير المرغوبة والتي ال تساعد المدرب.
 الشيء الذي ميد لظيور الصفات غير المرغوب فييا التي أثبتتيا الدراسات السابقة آو ما
يعرؼ بالصفات الشخصية السمبية غير المرغوبة والتي تساعد المدرب عمى نجاحو في عممو ومف
بينيا عدـ النظاـ ،الحساسية لمنقد ،الكسؿ ،غير عطوؼ عمى اآلخريف ،كؿ ىذه الصفات ال تؤىؿ
لممدرب القياـ بيذا العمؿ وكؿ ىذا ينعكس بصورة مزرية عمى الطفؿ.
لذا فالتحدي الذي يواجو األخصائييف في تعميـ السبحة ىو النيوض بيذه الرياضة واألخذ
بيا قدما رغـ الشوائب والعراقيؿ التي تتعرض مسيرتيـ مف أجؿ الخروج بجيؿ صالح وانارة الطريؽ
في مدارجة المختمفة واألخذ بيده حتى يتمكف مف تحقيؽ نتائج وبطوالت في المحافؿ الوطنية
والعربية والدولية.
وأخي ار نذكر أف ىذا البحث يبقى مفتوح لمبحث فيو والتعمؽ في دراستو مف جوانب أخرى لـ
نتطرؽ إلييا وكإنطبلقة لدراسات أخرى مف زوايا أخرى.

إقتراحات وفرضيات مستقبمية:
مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا خرجنا بمجموعة مف اإلقتراحات والفرضيات المستقبمية،
تتمثؿ فيمايمي:
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عمى الصعيد البشري:
 إعادة رسكمة المدربيف أو القياـ بدورات تربصية مف فترة ألخرى حتى يكونوا عمى إطبلعبالطرؽ التدريبية وعدـ إستخداميـ لنفس األسموب التدريبي.
 العمؿ عمى خمؽ جو ترفييي أثناء الحصة التدريبية حتى ال يشعر الطفؿ بالممؿ والحرص عمىعدـ تكرار نفس الحصة بشكؿ مستمر.
 فتح مجاؿ اإلتصاؿ بيف المدرب والطفؿ كي ال تنحصر العبلقة في التدريب فقط. إختيار المدربيف عمى أساس الشيادات والكفاءات وليس عمى أساس المصالح الخاصة التي التخدـ الرياضة وال السباحة بشكؿ خاص.
 يجب أف يكوف المدرب عمى دراية عممية بالمنيج التدريبي والتدرج البيداغوجي في التعميـالبلزمة وكذا تخطيط وبرمجة الحصص التعميمية بما يناسب ومؤىبلت الطفؿ.
 مف الناحية إلعبلمية يجب أف يكوف مدرب السباحة ممما بالمعطيات الجديدة والدراساتالحديثة المتعمقة بالجانب المنيجي  ،العممي والبيداغوجي.
 تكويف عبلقات جيدة مع األولياء حتى يقدموا لمطفؿ الدعـ النفسي الذي يحتاجو وتحسيسيـبمدى أىمية السباحة.
عمى الصعيد المادي:
 توفير اإلمكانيات والوسائؿ البلزمة والتي يحتاجيا المدرب أثناء الحصة التدريبية (ألعاب أوأدوات تطفو فوؽ الماء)" "plancheلكي يقوـ المدرب بدوره عمى أكمؿ وجو.
 يجب أف تكوف ح اررة المسبح مناسبة والماء معالج بإستمرار كي ال يتعطؿ ويعرقؿ البرنامجالمتبع مف طرؼ المدرب.
 توفير مسابح بيداغوجية أخرى ،حيث نبلحظ وجود مسبح بيداغوجي واحد في العاصمة وىوالمركب الجواري الرياضي لمسبح" أحمد غرموؿ" مما ال يسمح لؤلطفاؿ الذيف يقطنوف بعيدا
التواجد في الوقت المناسب.
عمى صعيد السمطات:
 -مساىمة السمطات في تطوير ممارسة الرياضة بتقديـ الدعـ المادي البلزـ.
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 فرض رقابة عمى الفرؽ والمدربيف والسير عمى فرض إحتراـ قوانيف التسيير وخصوصياتممارسة السباحة كرياضة وعدـ ترؾ المجاؿ لمتبلعبات واإلنحرافات (سواء مف جانب التسيير
المادي أو العبلقات اإلنسانية).
 عدـ الخمط بيف السباحة الترفييية والسباحة الرياضية ،ىذه األخيرة تتطمب إىتماـ خاص ودعـكبير في شتى المجاالت.
 تخصيص ميزانية أكبر لمسباحة فنبلحظ أف أكبر ميزانية بالنسبة لمنادي الواحد تخصص لكرةالقدـ وتيمش السباحة كغيرىا مف الرياضات.

المصادر والمراجع بالمغة العربية:
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المصادر:
 -1القرآف الكريـ ،سورة المائدة ،اآلية.48
 -0المعجـ البسيط ،الجزء األوؿ ،مطبعة مصر.1962 ،

المراجع:

 -3إخبلص محمد عبد الحفيظ ،مصطفى حسيف باىي ،طرؽ البحث العممي والتحميؿ
اإلحصائي ،مركز الكتاب لمنشر ،مصر.0222 ،
 -4إخبلص محمد عبد الحفيظ ،مصطفى حسيف باىي ،طرؽ البحث العممي والتحميؿ
اإلختصاصي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية ،القاىرة ،مركز الكتاب
لمنشر.1978،
 -5أبو العبل أحمد عبد الفتاح ،السباحة مف البداية إلى البطولة ،دار الفكر ،القاىرة.1998 ،
 -6أبو العبل أحمد عبد الفتاح ،التدريب الرياضي ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1997 ،
 -7أحمد بدر،أصوؿ البحث العممي ومناىجو ،وكالة المطبوعات ،الكويت.1979 ،
 -8أحمد عمر الروبي ،إنتقاء الموىوبيف في المجاؿ الرياضي ،مطبعة عالـ الكتب ،القاىرة،
.1986
 -9أسامة راتب  ،أسس تدريب كرة الماء ،دار الفكر العربي ،مصر.1919 ،
 -12أسامة راتب ،اإلعداد النفسي لتدريب الناشئيف ،دار الفكر العربي ،مصر.1997 ،
 -11أسامة كامؿ راتب ،تعميـ السباحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط.1992 ،0
 -10أسامة راتب ،تعميـ السباحة ،ط ،3دار الفكر العربي ،مصر.1991 ،
 -13أسامة كماؿ راتب ،تعميـ السباحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1997 ،
 -14أميف أنور الخولي ،أصوؿ التربية البدنية والرياضية ،اإلعداد الميني ،دار الفكر
العربي،مصر،ط.1996 ،21
 -15أيت لونيس مراد ،دراسة تحميمية لمتغذية الرجعية المدرجة في حالة التعميـ والتعمـ وعبلقتيا
بالتجربة البيداغوجية ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ ،جامعة الجزائر.0222 ،
 -16بشير صالح الرشيدي ،مناىج البحث التربوي ،دار الكتاب الحديث.0222 ،
 -17بف عقيمة كماؿ ،النشاط البدني والرياضي عمى مستوى الطور األوؿ والثاني لمرحمة التعميـ
األساسي ومدى إنعكاسو عمى البعد النفسي التربوي ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي
إبراىيـ ،جامعة الجزائر.0222 ،
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 -18تركي رابح ،مناىج البحث في عموـ التربية وعمـ النفس ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر،
.1984
 -19تشارلز بيوكر ،تجمة حسف معوض ،أسس التربية البدنية ،أميكا.1964 ،
 -02سعداوي محمد ،تحميؿ التعميـ في التربية البدنية والرياضية،األسموب البيداغوجي لممدرب
والمعمـ ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ ،جامعة الجزائر.1995 ،
 -01السيد عبد المقصود ،نظرية التدريب الرياضي ،مركز الكتاب لمنشر ،ط ،21القاىرة.1989 ،
 -00السيد عبد المقصود ،نظريات التدريب الرياضي ،تدريب وفيسيولوجية التحمؿ ،مطبعة
الشباب الحر ،القاىرة.1990 ،
 -03شارؼ عبد القادر ،دور أنظمة التدريب في تطوير كفاءات األفراد ،معيد التربية البدنية
والرياضية بدالي إبراىيـ ،جامعة الجزائر.0224 ،
 -04شمغوـ عبد الرحمف ،إبراز أىمية اإلتصاؿ في العبلقة البيداغوجية ودوره في تدريس التربية
البدنية والرياضية ،معيد التربية البدنية والرياضية بدالي إبراىيـ ،جامعة الجزائر.1994 ،
 -05عبد العالي نصيؼ ،د.قاسـ حسف ،مبادئ عمـ التدريب الرياضي ،مطبعة و ازرة التعميـ
العالي ،بغداد.1982 ،
 -06عبد الفتاؼ السيد الطوخي ،توفيؽ سبلمة ،التربية الرياضية عند اإلغريؽ و عبلقتيا
بالرياضة في مصر الفرعونية ،دار الفكر الحديث لمطباعة والنشر ،مصر.1989 ،
 -07عصاـ أميف حممي ،تدريب السباحة بيف النظرية والتطبيؽ ،الطبعة الثانية ،دار المعارؼ،
اإلسكندرية.1990 ،
 -08عصاـ أميف حممي ،إستراتيجية تدريب الناشئيف في السباحة ،منسأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
.1998
 -09عمي محمد زكي ،األسس العممية لمسباحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1998 ،
 -32العيسوي عبد الرحماف ،مناىج البحث العممي ،المكتب العربي الحديث ،مصر.1996،
 -31فيصؿ رشيد عياش ،رياضة السباحة وألعاب الماء ،مطبعة العماؿ المركزية ،بغداد.1985 ،
 -30فيصؿ رشيد عياش ،الميارات األساسية لرياضة السباحة ،مطبعة دار الحكمة ،الموصؿ،
.1991
 -33قاسـ حسف حسيف ،أسس التدريب الرياضي ،دار الفكر ،ط.1998 ،1
 -34قاسـ حسف حسيف ،افتخار أحمد ،مبادئ وأسس السباحة ،دار الفكر ،عماف.0222 ،
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 -35محمد عمي أحمد القط ،المبادء العممية لمسباحة ،المركز العربي لمنشر ،الزقازيؽ.1999 ،
 -36محمد عمي القط ،فيزيولوجية الرياضة وتدريب السباحة ،المركز العربي لمنشر ،الجزء الثاني،
القاىرة.0220 ،
 -37محمد عمي القط ،إستراتيجية التدريب الرياضي في السباحة ،مركز العربي لمنشر ،القاىرة،
.0225
 -38محمد عمي أحمد القط  ،فيسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة ،الجزء األوؿ ،المركز العربي
لمنشر ،0220 ،القاىرة.
 -39محمد حسف عبلوي ،عمـ التدريب الرياضي ،ط ،10دار المعارؼ ،1990 ،القاىرة.
 -42محمد عوض بسيوني ،فيصؿ ياسيف الشاطئ ،نظريات وطرؽ التربية البدنية ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،طبعة.1990 ،20
 -41محمد زياف عمر ،البحث العممي منيجو وتقنياتو ،ط ،24الجزائر ،ديواف المطبوعات
الجامعية .1983
 -40محمد صبحي حسنيف ،القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية ،الجزء األوؿ ،الطبعة
الثالثة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1995 ،
 -43محمد السيد ،اإلحصاء البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية ،ط ،0دار النيضة العربية،
مصر.1972 ،
 -44محمد شفيؽ زكي ،البحث العمم ي الخطوات والمنيج إلعداد البحوث اإلجتيماعية ،المكتب
الجامعي ،مصر.1985 ،
 -45محمود حسف ،عمي البيؾ ،مصطفى كاظـ ،المنياج الشامؿ لمعممي ومدربي السباحة،
منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1997 ،
 -46مصطفى عشوي ،مدخؿ إلى عمـ النفس ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1992 ،
 -47ناصر ثابت ،أضواء عمى الدراسة الميدانية ،ط ،1مكتبة الفبلح الكويتية.1984 ،
 -48نبيؿ العطار ،أسامى حممي ،مقدمة األسس العممية لمسباحة ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية،
.1997
 -49وجيو محجوب ،طرائؽ البحث العممي ومناىجو ،دار الكتاب لمطباعة والنشر،
الموصؿ.1991،
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة الجزائر

معهد التربية البدنية والرياضية
المدينة الجديدة سيدي عبد اهلل
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إستبيان خاص بالمدربين

……………………..……….

الجنس:

…………………….…….

تاريخ الميالد:

النادي:

…………….………………….

………………………..….……..……….

عدد السنوات الممارسة:
نوع الشهادة:

………..……..

………………………………...

تعميمات األداء عمى المقياس:

في إيطار تحضير مذكرة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في نظرية ومنيجية التربية

البدنية والرياضية ،تخصص التدريب الرياضي ،نرجو منكـ أخي المدرب ،أختي المدربة اإلجابة
عمى ىذا اإلستبياف ونوحي منكـ الموضوعية في إجابتكـ التي ستكوف بمثابة حقيقة عممية
ستساعدنا عمى إنجاز ىذا البحث العممي.
يتكوف المقياس الحالي مف  14عبارة ،لكؿ عبارة إحتماالت ،ولئلجابة إما( :دائما ،غالبا،
أحيانا ،نادرا ،أبدا) ،ضع عبلمة(× ) في المكاف المناسب مع العمـ أنو ال توجد ىناؾ عبارات
صحيحة وأخرى خاطئة.
ولؾ مني جزيؿ الشكر عمى تعاونؾ.

الطالب الباحث:

زاوي عبد السبلـ

المقياس األسموب البيداغوجي لممدربين
دائما غالبا أحيانا ناد ار أبدا

العبارات
ىؿ يسير المدرب عمى أف يبذؿ الرياضييف قصارى جيدىـ؟
ىؿ يشرح المدرب لكؿ رياضي الجوانب التقنية والتكتيكية لمرياضة
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الممارسة؟
ىؿ ييتـ المدرب إىتماما خاصا في تصحيح أخطاء الرياضييف؟
ىؿ يعمـ المدرب الرياضي الذي لـ ينجح في أداء ميمتو؟
ىؿ يعمـ المدرب تقنيات الرياضة لكؿ رياضي عمى حدى؟
ىؿ يجب عمى المدرب أف يتمتع بروح طيبة وحسنة؟
ىؿ يجب عمى المدرب أف يكوف واثقا في أدائو؟
ىؿ يجبر المدرب الرياضييف عمى تنفيذ أوامره؟
ىؿ يمجأ المدرب إلى إنتحاؿ األعذار عند تقصيره واىمالو؟
ىؿ يجب عمى المدرب أف يحضر مسبقا ما يجب فعمو أثناء
الحصة التدريبية؟
ىؿ يرفض المدرب التجديد والتغيير؟
ىؿ يشرح المدرب لكؿ رياضي ما يجب فعمو وما يجب تجنيبو
خبلؿ الحصة التدريبية؟
ىؿ مستوى المدرب المعرفي يساعده في أدائو التدريبي؟
ىؿ خبرتو الفنية تساعد عمى األداء العممي؟
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Horaires

16h00- 17h00

17 h00-18 h00

18 h00-19 h 00

19 h 00- 20 h 00

Samedi

CRBB

USMA

CRB

NRDA

Dimanche

OSM

OCA

PTT

SAHEL

Lundi

SAHEL

RCN

NRDA

ORCA/ ASHA

Mardi

PTT

OCA

CRBB

SAHEL

Mercredi

CRB

NRDA

USMA

ORCA/ ASHA

Jeudi

RCN

SAHEL

OSM

CRBB

Jours

Horaires

16h00- 18 h00

18 h00- 20 h 00
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2

3

4

5
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4
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7
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2
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8
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3
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6

SAHEL
7
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9
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9
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3
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5
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1
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2
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4
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3
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6

SAHEL
7
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8
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3

CRBB
4
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5
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2
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1
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6
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3

SAHEL
7

PTTA
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OCA
9

OSM
8
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