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 بسم اهللا الرمحان الرحيم
  

  ﴿وقضى ربك أال تعبدا إال إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك
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   "الدكتور بوعجناق، مزاري، ساسي، بوحاج، علوان، عبد اللي، منصور " بالذكر 
  إىل كل أساتذة وعمال معهد التربية البدنية والرياضية 

  من أحب عبد السالم وأحبوه إىل كل
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  أشرف على هذاالذي "  بن عكي محند آكلي"كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور 

  الذي لم یبخل عليا بمعلوماته القيمة ونصائحه وتوجيهاته السریرة وحسنمنذ البداية  العمل
  المتواضع التي مهدت لي الطريق إلتمام هذا العمل متابعته لي

  
  العبد في عون أخيهاحي واهللا في عون العبد مادام على نج ازمالئي الذين وقفوإلى 
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  :مقدمة
الحاصل والسريع في مختلف ميادين الحياة عامة واأللعاب الرياضية خاصة إن التطور     

في أغلب دول العالم سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية وخاصة التكنولوجية ألزم 
وينهضوا به على قد  االعاملين في مجال التربية البدنية والرياضية بما فيهم المدربين أن يأخذو

كل هذا التطور لم يأتي اعتباطيا، بل جاء من خالل ترجمة البحوث وساق بحيث نجد أن 
احة أخرى بوالدراسات العلمية إلى واقع علمي في خدمة المجتمع الرياضي وتعد رياضة الس

وممتعة لكثير من شعوب العالم لما تكسبه للفرد من فوائد  ةرياضات هذا المجتمع، فهي مميز
  .األلعاب األولمبية بعد رياضة ألعاب القوى يانبدنية ونفسية واجتماعية، كما تعد ث

ولقد شهدت رياضة السباحة في السنوات األخيرة المنصرمة تقدما عمليا واضحا في     
ليست  ةيبها بشكل خاص، لذا بدأت الكثير من الدول منذ فتررمجال تعليم السباحة بشكل عام وتد

إلى أفضل اإلنجازات العالمية من تطوير هذه الرياضة وصوال لبقصيرة في تسابق مع الزمن 
خالل الدراسات والبحوث العلمية التي احتوى في مضامينها االرتقاء برياضة السباحة والتي من 
خاللها ساهمت في فهم مميزات نمو األطفال وكيفية األخذ بيد هؤالء بغية التمكن من تحقيق 

  .هداف التربوية المنشودةاأل
فوائدها على أي كان، وحتى  ىن هذه الرياضة التي ال تخفلذا فمن الضروري تعليم وتلقي    

إن خفيت فالعلم ال يمكن أن يكون نكرة وبالتالي السباحة رياضة عظيمة البد أن تعطى حقها 
  .وتعطي ألهلها

رياضة السباحة كباقي الرياضات األخرى إذ يدخل في مجال تدريبها ثالث ركائز     
  :أساسية متمثلة في

  .اضيعلم التدريب الري -
 .علم الطب الرياضي -

 .علم النفس الرياضي -

ويسهم الباحث في هذه الدراسة بركيزة من ركائز التدريب أال وهي علم التدريب      
  .الرياضي و بالتحديد بيداغوجية التدريب

ومن أجل كل هذا وذلك البد لمدرب السباحة أن يتميز بصفات ومزايا تخول له أداء     
  جه، وأهم هذه الصفات نجد بيداغوجية التدريب، وبما أنه ال يوجد مهامه وواجباته على أكمل و

  
  



 

مطلق للبيداغوجية وال توجد بيداغوجية واحدة في األداء العلمي يؤخذ بها وبالتالي الالتعريف 
داغوجية مناسبة والتي تتماشى مع مؤهالت األطفال لديه، ييمكن للمدرب من إيجاد طريقة ب

الية في عالقاته مع األطفال ولهذا كان موضوع بحثنا هو عالقة فستمكنه من تحقيق أدوار مث
عض بلمبتدئين، حيث جاءت هذه الدراسة بعد اإللمام بابيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة 
  .، ومقياس سلم القيادة في الرياضة لشيالدوري...المفاهيم األساسية والمصطلحات، وإختبار

  : م وبابين وستة فصول كاآلتيقد قسمت الدراسة إلى مدخل عا    
ل العام نتطرق إلى اإلشكالية المطروحة، المفاهيم والمصطلحات والفرضيات، خفي المد  

 .أسباب إختيار الموضوع، أهمية الدراسة، الهدف منها، والدراسات السابقة

 مقدمة  

 .ويشمل الخلفية المعرفية النظرية، وتحتوي على أربعة فصول: الباب األول  

  .       السباحة: ل األولالفص -
  .البيداغوجية: الفصل الثاني -
     .مدرب السباحة ومبادئ التدريب الرياضي: الفصل الثالث -
  .تعليم المهارات والطرق األساسية في السباحة: الفصل الرابع -

 :ويشمل الخلفية المعرفية التطبيقية ويتضمن فصلين هما: الباب الثاني  

  .والطرق البحث المنهجية: الفصل األول -
  . عرض وتحليل ومناقشضة النتائج: الفصل الثاني -

 : وفي األخير نتطرق إلى

  إستنتاج عام 
  خاتمة 
  .االقتراحات والفرضيات المستقبلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  :اإلشكالية
لقد إزداد اإلهتمام في السنوات األخيرة بحل المشكالت في إطار سيكولوجية التفكير     

قة حل المشكالت بتحديد المشكلة كإحدى أهم الطرائق لتنمية التفكير في واإلبتكار، وتتجلى طري
أن الباحث في شروط المواقف اإلشكالية يكشف عناصر جديدة وينمي أساليب مألوفة ويختبر 

  . فرضيات وتوقعات من صنعه هو
تعتبر البيداغوجة التربوية من أهم مقومات التدريب فمن خالل موضوع بحثنا هذا     

باعتبارها تستحوذ على أكبر مميزات النجاح والتفوق الرياضي  هامة وتحتل مكانة الرياضي
  .وتبسط مبادئها في كل مجاالت الحياة عامة والمجال الرياضي بصفة خاصة

البيداغوجية  وعليه حاولنا جاهدين أن نناقش المعالم والمحددات الرئيسية التي تربط    
، وتحديد طبيعة هذه العالقة ومختلف اتجاهاتها ومدى المتدرب في حد ذاتهالتربوية بالمدرب و

هذه األخيرة في مسار الحقل الرياضي  لها خر والشوائب التي تتعرضاآلتأثير كل عنصر على 
  .وباألخص في مجال السباحة بما تتضمنه من مبادئ وأسس التي تعد خطرا لها

ن وبما فيهم وإليها الكثير السذاجة التي ينظروتعليم السباحة ليس بالسهولة والبساطة و    
المدربين، فالمدرب قبل أن يكون مدرب يجب أن يكون معلم، مربي، أخصائي نفساني، 

  .أخصائي إجتماعي، منشط، مسير، صديق
وقد نسعى من خالل هذا بحث وفي الواقع التطبيقي أن تكون عينة البحث شاملة أي     

أصحاب الشهادات ( لمستوى التأهيلينحاول جاهدين أن نستقطب مختلف المدربين من خالل ا
، ذوي الخبرة العلمية، والمستوى المعرفي باختالف شخصيتهم من أجل )وعديمي الشهادات 
ممكنة للبحث، ونظرا ألهمية كل الخصائص السالفة الذكر وانعكاسها على  ةإعطاء أكبر مصداقي

سليط الضوء على مدرب قمنا بتكما المنهج التعليمي المتبع، ومن هنا كانت هذه الدراسة، 
باعتباره الركيزة األساسية التي ينبثق منها ينبوع الجيل الصاعد، وكذا  يالسباحة بشكل أساس

نطرح التساؤالت  ومن هذا المنطلقالمحور الرئيسي واألهم الذي يدور حوله صلب الموضوع 
  :التالية

  .حة لدى المبتدئين؟ن في تدريب السباالمدربي يستند إليها هل هناك بيداغوجية تربوية
  .؟للسباحة المستوي العالي والمستوى األدنى هل هناك فروق في المنهج التعليمي بين مدربي

  .لتقديم تدريب جيد؟ ماهي الخصائص البيداغوجية التي يجب أن يتمتع بها مدرب السباحة
    



 

  

ي تحقيق التدريب ف هل توجد عالقة بين المستوى التأهيلي والكفاءة والمنهج التعليمي المستخدم
  .الجيد؟

  

  :فرضيات البحث
، وهناك من يرى أن 1"ذلك الحل المسبق إلشكالية البحث"تعرف الفرضية على أنها  

نقطة "الخ، كما أن الفرضية هي أيضا ...2"تنبؤ لعالقة قائمة بين متغيرين"فروض البحث هي 
الخ، ...3"شكالية القائمةلإلجابة على اإل يالتحول من البناء النظري إلى التصميم التجريب

وللفروض العلمية عدة أغراض منها تتوقع استنتاجات محتملة تفرض على الباحث إطارا فكريا 
معينا، يساعده على رسم الخطوات التالية للبحث، كما يعينه على اختيار وسائله اإلحصائية التي 

اعد الباحث في وضع يستخدمها في التحليل وتفسير بياناته، وباإلضافة إلى أن الفروض تس
لتساؤالت بناءا على االخ، و...4هيكل عام لتقديم نتائج بحثه بطريقة تعين القارئ على فهمها

   :األهداف التي يمكن دراستها وضعت الفرضيات التاليةالواردة في اإلشكالية و
  

 ذات أهمية بالغة في تدريبلدى مدرب السباحة إن التجربة البيداغوجية  :العامةالفرضية  
 .المبتدئينالسباحين 

  

 :الجزئيةالفرضيات  

  .يتأثر المنهج التعليمي المتبع من طرف مدربي السباحة بالبيداغوجية المتبعة - 1
  .تقدير البيداغوجية التربوية لدى مدربي السباحة :المتغير المستقل-أ
  .هج التعليمي المتبع من طرف مدربي السباحةنالم :المتغير التابع -ب
الشخصية من مدرب آلخر يؤثر على األداء الكفاءة، المستوى التأهيلي و الفإن اخت - 2

  .م السباحة للمبتدئينيالبيداغوجي أثناء تعل
  .تحديد مدى كفاءة وقدرة والمستوى التأهيلي للمدربين :المتغير المستقل -أ
  .مات السابقة على المنهج التعليميمدى تأثير الس :المتغير التابع -ب

  

                                                           
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 
سين باهي، طرق البحث لبعلمي والتحليل اإلختصاصي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية، القاهرة، إخالص محمد عبد الحفيض، مصطفى ح -3

 .56، ص1978مركز الكتاب للنشر،
  .83، ص1983، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 04محمد زيان عمر، البحث العلمي منهجه وتقنياته، ط -4



 

  

  :الموضوع أسباب اختيار
يشهد العالم عدة تغيرات وتحوالت من أهم هذه التحوالت، ما ارتبط من تداعيات في     

مجاالت كثيرة لسكان هذا الكوكب، ما عرف بالنظام اإلقتصادي الحر، وهذا يتطلب منا تطوير 
األبحاث والتحديث للعمليات اإلنتاجية والخدماتية في القطاعات المختلفة ودورها من خالل 

امج التنمية البشرية على أساس ما تفرضه مطالب العولمة، بمواجهة تحديات النظام الدولي برن
الجديد من أجل كفاءة عالية في اإلنتاجية والثراء الفكري، ما ينفع الناس من المختصين من 
جميع الذين تشغلهم هموم بناء البشر، ومن بين تحديات العولمة التنمية البشرية فالثروة البشرية 
هي عماد التنمية وغايتها المقصودة هنا االهتمام بالبحوث العلمية الهادفة والنافعة، لذى كان من 

هي أحد ) عالقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئين(أسباب اختيارنا للموضوع 
حوذ المقومات التدريب الرياضي وهي البيداغوجية التربوية والتي تحتل مكانة باعتبارها تست

على اكبر مميزات النجاح والتفوق الرياضي وتبسط مبادئها في كل مجاالت الحياة عامة 
والمجال الرياضي بصفة خاصة حاول الباحث فيها جاهدا أن يتطرق ويناقش المعالم والمحددات 
الرئيسية التي تربط البيداغوجية التربوية بالمدرب والتدريب في حد ذاته وتحديد طبيعة هذه 

ة ومختلف اإلتجاهات ومدى تأثير كل عنصر على اآلخر وهذا باألخص في مجال العالق
  .السباحة بما تتضمنه من مبادئ وأسس التي تعد خطرا لها

  

  :الهدف من الدراسة
يكمن الهدف الرئيسي للبحث في معرفة أهمية البيداغوجية التربوية في  :الهدف الرئيسي 

  .لتي تنعكس بها على الطفل المبتدئتعليم السباحة للمبتدئين، وكذا الصورة ا
  :األهداف الثانوية 
 .منهج التعليمي عند مدربي السباحةمعرفة الفروق الموجودة في ال -

 .معرفة المقومات والعوامل التي تؤثر على بيداغوجية مدربي السباحة -

متدرب وكيفية انعكاسها على -معرفة مدى فعالية هذه األبعاد من خالل العالقة مدرب -
 .المبتدئين

 
 
 
  



 

  :أهمية الدراسة
من خالل المالحظات الرياضية الهامة أن العقد األخير من القرن العشرين إن مستوى     

النتائج الرياضية قد ارتفع بمقدار يزيد عن معدالت التقدم في العقود السابقة، فقد حطم األبطال 
ي األنشطة الفردية بصفة عامة الكثير من األرقام القياسية ف يعلى المستوى العالمي واالولمب

والسباحة بصفة خاصة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اإلمكانيات العلمية التي تم 
، ولم يتحقق هذا التقدم نتيجة الخبرة فقط بل أضحى نتيجة نتطويرها في مجال إعداد الرياضيي

والتي يدخل فيها عامل االستفادة من البحوث العلمية التي أجريت لدراسة طبيعة البيداغوجية 
بمفهومها الواسع من أهم  الشخصية الرياضية وأنسب الطرق إلعداد الرياضي، فالبيداغوجية

الطفل، فالتعليم في حد ذاته ال يعتمد فقط على قدرات عملية التعليم العوامل المساعدة في نجاح 
يقة التي يعتمدها معرفية أو كم من المعلومات يقوم بإعطائها شخص آخر، بل أكثر على الطر

إليصال هذا الكم المعرفي، وخير مثال على ذلك نجد أشخاص يتمتعون بقدرات معرفية ضخمة 
  .ال يستطيعون إيصال عشر هذه القدرات

 

  :تحديد المصطلحات
، وهي مركبة من 1945من الناحية اإليمولوجية ظهرت هذه الكلمة سنة  :البيداغوجية

تعني السيرة فيقصد بهذه الكلمة  " AGEIN "التلميذ و وتعني  "PAIDOS"أو " PAIS"كلمتين
  .إذا سيرة التلميذ

أما من الناحية االصطالحية فقد اختلفت الدراسات واألبحاث في تحديد مفهومها وفيمايلي    
البيداغوجية هي علم "نماذج عن بعض التعاريف المتداولة وتعريف البيداغوجية يقول قابود

  ".التدريس وثقافة في آن واحدتكنولوجية  ،وتقنية ومذهب
البيداغوجية عبارة عن النشاط الذي يقوم به بعض الممثلين المعترف بهم من : ويقول أرينو

  .طرف المجتمع قصد مساعدة األفراد على التكيف
البيداغوجية مجموعة من النظريات والقواعد التي تساعد المدربين والمربين : ويقول ديالند شير
امهم اليومية وال تهتم بالمواضع واألهداف المراد تحقيقها فقط، بل وكذلك وتوجيههم في مه

  .باألفراد والجماعات المشاركة في العملية التربوية
  
  
  
  



 

فيقول " 144ص- 1990"أما كما دسوقس، "نظرية تطبيقية" يداغوجية بأنها الب: دور كايم  يعرف
  .ه، دراسة األهداف و العمليات التربويةأن البيداغوجية هي علم التربية، أهدافه، مناهجه، نتائج

هيجسم "فيعطي تعرف شامال للبيداغوجية فيقول " 101ص- 1976"أما دي لندشير   
القواعد التي ستوجه المعلمين والمدربين في أفعالهم اليومية فهي متعددة النظريات و

ابل األغراض المرجو تحقيقها لكن بالمقصات تحتوي ليس فقط على األهداف واالختصا
األشخاص أو الجماعات اإلنسانية المتدخلة كأسباب والوسائل الموضوعية من أجل متابعة هذه 

  .األهداف
فعل مطبق :يعطي للبيداغوجية التعريف اآلتي "2ص-1971"" آغد ون ج"وبنفس الفكرة   

سب مفهوم معين من طرف ممثلين مرخصين لهذا المجتمع من أجل التأقلم الممكن لألفراد فهي 
  .مل على كل األفراد واألشياء التي تقوم بالفعلتش
فرغم تعدد المدارس و النظريات التربوية فإن العلماء المهتمين بالبيداغوجية يعتبرونها   

 الطريقة التطبيقية للتربية أن أنها مجموعة من الوسائل التي توظفها من اجل بلوغ وتحقيق 

ن مجاال خصبا للبحث والدراسة اهتم به الهدف التربوي ولعل هذا ما جعل من هذا الميدا
الباحثون والمربون إليجاد أنجح الوسائل والطرق والمناهج لتي بواسطتها يتم إعداد الفرد في 

  .ميدان معرفي معين
  :التدريب الرياضي

التدريب الرياضي كمصطلح بينت أراء العلماء تعريف مشترك له، حيث كان لكل منهم    
  .د وفقا التجاهاته فلسفته ومجال التخصصمفهومه الخاص والذي يتحد

هو مجموعة التمرينات أو المجهودات البدينة " من وجهة النظر الفيزيولوجية يعرف التدريب -
الموجهة والتي تؤدي إلى إحداث تكيف أو تغيير وظيفي في أجهزة وأعضاء الجسم الداخلية 

  .لتحقيق مستوى عال من اإلنجاز الرياضي
إلى ذلك حدوث تغيير مورفولوجي، حيث يرى أن ) Holman )1947"هولمان"يضيف   

في  يوالتي تحدث تكيف بيولوج) تمرينات(التدريب الرياضي يشير إلى المثيرات الحركية
  .األعضاء الداخلية وكذلك تكيف مورفولوجي

  
  

  
  
  



 

ومن وجهة نظر علم النفس و التربية فإن التدريب الرياضي يبنى على أسس علمية تعتمد في 
، وهنا ترتبط )الخ...علم النفس، التربية(جوهرها على مبادئ وقوانين العلوم الطبيعية واإلنسانية 

بتربية الفرد ككل لكي تحقق الدور البيولوجي في عملية التدريب بهدف تعديل سلوك أو حالة 
  .الفرد في القدرة على التعامل مع اآلخرين

والنفسية والمعرفية  ةية تربوية والخططيعمل"ومن وجهة نظر علم النفس والتربية بأنه  
  .لتحقيق مستوى عالي من اإلنجاز في النشاط الرياضي الممارس

 )13-5(هم الصغار من الجنسين، البنين والبنات الذين يتراوح أعمارهم ما بين :الناشئون •
، )سنوات تقريبا10- 8(سنة، وتندرج هذه السنوات تحت كل من مراحل الطفولة المتوسطة

 .سنة17، مرحلة المراهقة األولى بداية )سنة تقريبا 12-11 (ة الطفولة المتأخرةومرحل

التعليم يعني المعرفة أو  )80ص-1995(حسب التعريف المقدم في منجد لروس  :التعليم •
 .، أما بالنسبة لكاجي يعرف التعليم كعملية تغيير لسلوك الفرد)الممارسة( التطبيق 

أو ) إنتاج تربوي(إنتاج) منظومة تربوية(مؤسسة إجتماعية :" نهافقد عرفها مياالي بأ :التربية •
 ).تربية علمية(عملية

الحركة التي يطبقها األفراد " يعرف التربية بأنها )1911(سنة" دوركايم"وفي نفس السياق
الراشدين على األطفال لصالح الحياة اإلجتماعية موضوعها التأثير على الطفل من النواحي 

  .ية واألخالقيةالبدنية والعقل
وهو األداة العلمية التدريبية بفعل المعارف والخبرات والمعلومات الرياضية كما أنه  :المدرب •

المتزن مباشرة في التطوير الشامل وشخصية تربوية تتولى قيادة عملية التربية والتعليم ويؤثر 
 .لشخصية الرياضي

ريبية ومحاضرات نظرية واختبارات هو العملية التدريبية وما تحتوي من وحدات تد: التدريب •
 .هي عملية تربوية ذات مستوى رفيع مبارايات تجريبية وفترات راحة وأن العملية التدريبية

الروابط الحيوية في المجتمع حيث تسعى من خالل نشاطاتها  دتعتبر الرياضة أح :الرياضة •
مو الفرد نموا متزنا رياضة الهواة إلى ن والعديدة سواء كانت رياضة نخبوية أو مدرسية أ

 .النفسية واإلجتماعية لية،افعنية، البدنية، اإلقمتكامال من جميع النواحي الخل

  
 
 
  



 

  :الدراسات السابقة
وهي مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة  عن تكملة 

الكتب لبحوث أخرى وتمهيد لبحوث قادمة، لذلك يجب القيام أوال بتصفح أهم ما جاء في 
ومختلف المصادر واالطالع على الدراسات السابقة يكتسي أهمية كبيرة، فهي تفيد في نواحي 
النقص والفجوات وتفيد كلها في أنها تزود الباحث بأفكار ونظريات وفروض وتفسيرات معينة 

فيما يتعلق ) 1984(تفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكلة التي يبحث عنها، يؤكد تركي رابح 
من الضروري ربط المصادر األساسية من دراسات ونظريات "همية الدراسات السابقة يقول بأ

سابقة حتى تتمكن من تصنيف وتحليل معطيات البحث والربط بينها وبين الموضوع الوارد 
، وانطالقا من هذا المبدأ يتضح أنه من المنطقي إستعراض أهم الدراسات السابقة 5"البحث فيه

لعالقة بموضوع البحث وذلك من أجل التحديد السليم لإلشكالية وكذا صياغة والمشابهة ذات ا
الفرضيات المناسبة لهذه الدراسة، في إطار حدود البحث واإلمكانيات المتوفرة لم أوفق في 
الحصول على دراسات سابقة تعالج الموضوع بنفس المتغيرات والتي اعتمدها الباحث ولكن 

   .ابهة، والتي تدرس الموضوع من أحد متغيراتهتمكنت من بعض الدراسات المش
يتضح جليا في معظم البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع أن هناك عالقة 

وإن ندرة الدراسات التي تناولت  ،بين التجربة البيداغوجية للمربي وأدائه البيداغوجي ةإيجابي
األخرى المتعلقة بالتربية البدنية  هذا الموضوع في بالدنا، مع تلك التي أجريت في المجاالت

أين ، )1996( "بوشنافة "و ،)2000("أيت لونيس مراد"والرياضية، لم تعرف سوى دراستين قاما بها 
  . أثبتت هذه األخيرة وجود عالقة إيجابية بين الواقع الرياضي المعاش واألداء البيداغوجي

ساسية والضرورية في حياة الفرد، إن التجربة المعاشة بصفة عامة تشكل أحد العوامل األ    
     )214، ص1987" (لوانشي"حيث تساعد في تكييف سلوكه مع الحياة اليومية، فحسب 

  .المعاشة لها تأثير إيجابي على تصرفات الفرد الظروف والتجارب
لها أيضا إنعكاسات إيجابية على األداء ) الميدانية( أما في ميدان التعليم التجربة المعاشة 

" ، سوالوس وكول)1982(، "بييروا"، )1977(، "ستيووارت"بيداغوجي للمدرس والتلميذ، ال
)1988 .( 

انتقال التجارب وكذلك المواقف واآلليات المكتسبة خالل "، )23، ص1982) (إ(حسب ارربني 
  .العلية التعليمية، يخص الجوانب المرتبطة باألداء البيداعغوجي للمدرس
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أكد على أن انتقال التعلم ال يخص فقط الجانب البيوميكانيكي، بل  )1971(بارلوبا "وبدوره 
للفرد، السلوك، وكذلك المواقف واآلليات المرتبطة ) العاطفية(يشمل أيضا الجوانب االنفعالية 

  .بالتصرف الحركي
إذن يمكن إعتبار الواقع المعاش كأحد المتغيرات التي تؤثر بصفة عامة إيجابيا على     

درنهف "وفي هذا الموضوع، . يمي، وعلى األداء البيداغجي للمربي بصف خاصالمسار التعل
أن التدخل البيداغوجي الفعال، هو ذلك التدخل الذي يستعمل "قال ) 33، ص1993)" (م.ح(

ويستثمر فيه المربي كامل تركيبات شخصيته وذلك من خالل إستعانته بمختلف التجارب 
  ".لوم الرياضية والبيداغوجيا، وكذلك بإمكانيه الحركيةوالمعارف التي اكتسبها في ميدان الع

إنطالقا من بعض اآلراء المشار إليها أعاله، يتضح لنا بأن إنتقال التجارب البيداغوجية      
. ال يخص فقط جانبا معينا، بل يشمل أيضا كل السلوكات المرتبط باألداء البيداغوجي للمربي

جة رد الفعل المدرس اتجاه األداء البيداغوجي الحظا أن در) 1988" (كلوس وكول"كذلك 
للتالميذ تكون كبيرة لدى المدرسون ذوي التجربة في ميدان التعليم مقارنة مع زمالئهم الجدد في 

سجال وجود اختالف واضح بين المدرسون  1988" (اومسترانق وهوفمان"الميدان من جهتها 
من حيث قدراتهم على اكتشاف أخطاء في  الجدد وزمالئهم ذوي التجربة البيداغوجية الطويلة

  . االداء عند التالميذ
فقد سجل أيضا فرقا بين المدرسون المرسمون وزمالئهم ) 1978" (فريدمان"أما     

  . المتربصون من حيث كمية ونوعية المعلومات المقدمة للتالميذ أثناء عملية التدريس
ذه الدراسات ال تقتصر فقط على خالل تناولنا له منولعل الفائدة التي حصلنا عليها 

مجرد االطالع عليها وعلي المشاكل التي تناولتها والنتائج المتوصل إليها بل أنها زودتنا بأفكار 
  .وأراء وتفسيرات تساعدنا وتفيدنا في تفسير نتائج المشكلة التي نحن بصدد دراستها

حالي لهذه الدراسة وربما لقد زودتنا مثل هذه الدراسات بأفكار مكنتنا من وضع التصميم ال
  . إقتراح بحوث أخرى الحقة

  
 
 
 
  
 
 



 

  :الباب األول
  :الفصل األول تمهيد
تعتبر الرياضة بشكل عام والسباحة بشكل خاص نموذجا مصغرا لما هو متوقع أن   

ال، ومما الشك فيه أن السباحة تعتبر قاعدة هامة وضرورية بالنسبة بيحدث في المجتمع مستق
  .المجتمع وسطح لهم بالنمو السوي في مارسيها وتسممل

ولهذا سنحاول في  ،والسباحة ليست وليدة الظهور بل واكبت عصور وأمم ومجتمعات  
هذا الفصل سرد التطور التاريخي للسباحة من اإلنسان البدائي إلى غاية المجتمعات الحديثة 

  .بالشكل المتعارف عليه حاليا
اإلجتماعية أو الثقافية أو  نواحيه سواء اإلقتصادية أوومع تطور المجتمع من جميع            

حتى التكنولوجية تطورت السباحة وسايرت الركب الحضاري إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه 
المتداولة، وكذا تداخل كل من العلوم التربوية النفسية وعلم  اآلن بأشكالها المختلفة وأنواعها

لسباحة ومجمل القوانين التي لها تأثير كبير في تحسين الميكانيكا والحركة باألداء المهاري ل
  .وتطوير األقسية في السباحة

تعد                          
السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك خالل الوسط 

ماء المائي، وسط يعتبر غريبا نوعا ما، تكمن الغرابة في الوضع الذي يتخذه الجسم في ال
ومجمل التأثيرات التي يتأثر بها مثل ضغط الماء على جسم السباح، التأثيرات النفسية في هذا 
الوسط الغريب وتعرضه لكثير من اإلنفعاالت، وعليه فإن رياضة السباحة تنفرد عن قرائنها 

ث، بإمكانية ممارستها لجميع األعمار ولكال الجنسين بدون تحديد، فالسباحة رياضة جميلة لإلنا
مريحة لكبار السن، وليس بالضرورة أن تمارس بالقوة والسرعة التي تظهر في المنافسات وإنما 

  .يمكن تكيفها وفقا لقابليات الفرد
لرياضية المائية التي تشمل على الغطس اوتعد السباحة جزءا أساسيا من الممارسات   

  6.الخ...وكرة الماء، السباحة اإليقاعية، التجديف
سباحة منذ فترة طويلة بإهتمام المجتمع، وتأتي ضمن النشاطات التي القت وقد حظيت ال  

الدعم الكبير في الدول المطلة على البحار، باعتبارها سالحا في يد من يجيدها فهي فن أساسي 
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ال نظير له بين سائر الفنون الرياضية، وتعتبر من الرياضات المهمة الشمولية التي ال يتأثر 
  ولعل الكثير يعتقد أنها حكر على الذين يتقنون  والعضليمو الزمني والبدني تعلمها بمراحل الن

من اإلقدام عليها لفقدان الثقة بالنفس أو وإلفتقادهم الشجاعة الكافية، لذا فمن  فيتهيبونفنها 
الضروري على اإلنسان أن يتعلم حركات السباحة حتى يجعل الماء مكانا طبيعيا يستمتع بفوائده 

  7.لترفيهية والحفاظ على صيانة وحياة اآلخرين فيما لو إحتاج األمر إلى ذلكالصحية وا
وقد تطور األداء الرياضي للسباحة منذ القدم إلى يومنا هذا حتى أصبح على مستوى   

يؤهل المتسابق تحقيق أفضل المستويات وذلك بدراسة أفضل وأنسب أوضاع الجسم بما يساير 
توضح المقدرة الحركية لإلنسان في أفضل صورها، لذا بدأت قوانين ميكانيكية الحركة التي 

لتؤدي دورا بارزا لإلرتقاء إلى أفضل المستويات  القواعد المنظمة لرياضة السباحة في التطور
  8.الرقمية وإستغالل أقصى اإلمكانيات لدى السباحين لممارسة رياضة السباحة

ات المائية والتي تستخدم الوسط وعليه فتعرف السباحة بكونها نوع من أنواع الرياض  
المائي كوسيلة للتحرك خالله، وذلك عن طريق حركات الذراعين والرجلين والجذع بغرض 

 .اإلرتقاء بكفاءة اإلنسان بدنيا ومهاريا وعقليا وإجتماعيا ونفسيا
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  :نبذة تاريخية عن السباحة -1-1 
ليوم، بل شهدت تطورات عدة وتغيرات جمة إال لم تكن السباحة بالشكل المتعارف عليه ا  

 :أن وصلت إلى ما هي عليه وسنحاول سرد هذه التغيرات بالشكل التالي
  

  :القديم العالم في السباحة -1-1-1
إن رياضة السباحة من الفعاليات التي تنفرد بإمكانية ممارستها لجميع األعمار ولكال 

م أمه والشيخ يمكن أن يقضي وقتا ممتعا وينشط فالجنين يسبح في رح. الجنسين وبدون تحديد
كذلك الحال بالنسبة لإلناث فالسباحة رياضة جميلة وهي رياضة للجميع فهي . جسمه بالسباحة

في السلم والحرب بصفتها وسيلة للترويح والمتعة وقت السلم وسالح وقت الحرب  ةمفيد
عة التي تظهر في المنافسات والخطر، وليس من الضروري للسباحة أن تمارس بالقوة والسر

  .وإنما يمكن تكيفها وفقا لقابليات الفرد
إن اإللمام بما تقدم عن السباحة من آراء واستنتاجات محاولة منا في االنتفاع بالخبرات 
السابقة ألقصى حد ممكن دفعنا للعودة إلى الماضي، وحيث أننا ال نملك من الحقائق التاريخية 

ة ما يدلنا على نشأة السباحة لكي نتوصل من خاللها إلى كيف ومتى عن العصور األولى للخليق
وأين تعلم اإلنسان السباحة؟ لذا لجأنا إلى اإلستنتاج المنطقي لضرورة تعلم اإلنسان للسباحة 
لكونها وسيلة من الوسائل األساسية لحياته في ذلك العصر، فقد كانت حياة اإلنسان تتسم بطابع 

المستمر، صراع مع الطبيعة وكائناتها لغرض المحافظة على حياته  الصراع الدائم والقتال
وألجل تأمين حاجاته في الحياة والتي تتطلب منه قوة بدنية وممارسة أنواع من األنشطة 

  .لتساعده في ذلك
لقد يسرت السباحة لإلنسان األول التقرب من سواحل البحار واستثمار ثرواته وإنقاذ 

الصعبة إلى الصراع مع الكائنات المحيطة به أو للتصدي للكوارث  حياته إذا أجبرته الحياة
الطبيعية أو الهروب منها كالفيضانات والزالزل والحرائق، كما أنه لجأ إلى الماء للصيد بطرقه 

  9.البدائية التي تتطلب منه الدخول إلى الماء أو الغوص فيه أحيانا
اريخية ترينا مدى إهتمام الحضارات واألمم ونظرة إلى ما كانت عليه السباحة في األزمنة الت

  القديمة بها إلى حد إلزام بعض هذه األمم مواطنيها بضرورة تعلمها وإن تباينت األهداف من 
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وراء ذلك، ومن أمم هذه الحضارات وأكثرها عراقة حضارة وادي الرافدين ووادي النيل اللتان 
  10.ه من علوم ثقافية ورياضيةحرصتا على ترك آثار تدل على أصالتها وما يملكان

وبالرغم من غياب المصادر عن ماضي الحياة الرياضية في حضارة وادي الرافدين وإن 
كتبت عنها فهي مؤلفات كتبها منافسو الحضارة العربية وحسادها إال أنها أشادت بأمجاد العرب 

سؤوليتنا نحو حرى بنا نحن العرب جميعا أن نعي ممضطرا بحكم األحداث والوقائع، فمن األ
  .انجازات أسالفنا وعطاءاتهم اإلنسانية

لقد بدأت الحضارة في وادي الرافدين زراعية حالها حال معظم الحضارات األولى، 
ولكنها اختلفت في مظاهرها ومستحدثاتها فكانوا يميلون إلى الحرب والفتوحات، وكان اإلعداد 

مما ساعد على اإلهتمام بالتربية البدنية،  الحربي هو الهدف من التربية والتعليم ألبناء الشعب
فإعداد المحارب يحتاج إلى تدريب جسماني، لذا يمكننا القول بان التدريب الحربي هوالبرنامج 
الوحيد الذي كان رياضيا في هذه البالد القديمة بالنسبة ألبناء الفقراء، وكان بعض الجنود 

الدور  نأجل الترويح واللهو وقد كان لآلشوريييمارسون السباحة من أجل قيمتها العملية ال من 
الكبير في ممارسة السباحة حيث أدخلوها ضمن برامجهم البدنية إلعداد المحاربين وعدوا تعلمها 

  .ضروريا لكنهم لم يهتموا بإقامة المنافسات فيها
قبل  650و 880ودليل قولنا هو تلك النقوش األثرية التي يرجع تاريخها إلى ما بين

توضحان مجموعة من الجنود في أثناء  نفهناك وثيقتان مصورتان من عهد اآلشوريي. دالميال
الذي يدل على " القربة"سباحتهم، وكان بعضهم مزودا بجلود الحيوانات المنفوخة بالهواء 

معرفتهم للوسائل المستعملة آنذاك، فإن من المعتقد أنهم كانوا يسبحون بطريقتين هما السباحة 
  11.الصدر كل حسب تعلمه الحرة وسباحة

بالحمامات وكانت عندهم أكثر إنتظاما من الحمامات الرومانية،  نكما إشتهر اآلشوريي
وهي مختلفة اإلتساع . فقد وجدت في آثارهم حمامات فخمة بناها العرب في العصور القديمة

  .ومغطاة جدرانها بالموزائيك الثمين وفيها طريقة تسمح بتعديل المياه
قول أنه من الطبيعي أن تكون الشعوب التي عاشت في األرض المحصورة بين نهرين ويمكننا ال

عظيمين كدجلة والفرات، قد مارست السباحة ألغراض متباينة منها العسكرية واالقتصادية 
  .الخ...ولحماية النفس من فيضانات هذين النهريين
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ور التي وجدت، فتربة العراق ونحن إذا استقينا معلوماتنا في الوقت الحاضر من النقوش والص
التي كانت وال تزال خصبة إلخراج هذه الكنوز تجعلنا نأمل في المستقبل أن تصيب أكثر من 
الحضارة القديمة الغنية، أما عن حضارة وادي النيل فقد زاول المصريون القدماء السباحة في 

اخها على ممارسة القرى الواقعة على نهر النيل كما ساعد موقعها الجغرافي وطبيعة من
المصريين لرياضة السباحة وسيلة للتربية واإلعداد، وقد دلت النقوش القديمة التي يرجع 

آالف سنة قبل الميالد على أنها أقدم ما يشير إلى اهتمام المصريين بالسباحة،  4تاريخها إلى 
وهناك آثار وقد كانت حركات الرجلين عندهم تشبه حركة الرجلين في السباحة الحرة الحالية 

أخرى موجودة على جدران معابد بني حسن وأبي سنبل إضافة إلى تمثال من الخشب يمثل فتاة 
ليساعدها على الطفو يرجع تاريخه " القربة"في وضع طفو وفي يدها جلد حيوان منفوخ بالهواء 

  12".م.ق 3000"إلى
قطاعيات التي كانوا لقد بلغ اهتمام كثير من البلدان إلى إقامة حمامات للسباحة داخل اإل

كان " م.ق 2900"يمتلكونها، ذلك في العهد الذي كانت تتمتع بأوج عظمتها وقوتها ففي حوالي 
ألحد الملوك الفراعنة حوض سباحة عظيم مقسم إلى قسمين أحدهما للرجال ، واآلخر للنساء 

في قبو  مما يشير إلى أن المرأة كانت تمارس السباحة أيضا، وهناك في مصر عثر على حجر
" نيبو"نقش عليه إسم أحد الخدم " م.ق2400"يرجع تاريخه إلى نهاية األسرة السادسة " سينو"

ومعنى نيب بالهيروغليفية سباحة، وقد تكررت هذه التسمية عدة مرات في مصر القديمة 
والوسطى ثم اختفت، واهتم النبالء والملوك بتعليم السباحة ألوالدهم حيث كان يشرف على ذلك 

تعليم مدرسون متخصصون، ويذكر أن السباحة كانت تحتل ركنا أساسيا في البرامج التعليمية ال
في معركة قادش " رمسيس الثاني"والحربية إذ أنها استخدمت في الحروب، فقد وجدت في آثار 

صور لجنود وهم يعبرون أحد األنهار بطريقة تشبه إلى حد ما يعرف اآلن السباحة األولية على 
السباحة على الجنب والسباحة الحرة، كما تدل نقوش هذه المعركة على الطريقة البدائية الظهر و

  األولى لإلنقاذ، فكان قسم منها يوضح أن بعض الجنود قبضوا على مفصل قدم ملكهم وحملوه 
مقلوبا ورأسه لألسفل رغبة في اإلسراع في إرجاعه إلى وعيه، وقسم آخر من الجنود واقفون 

  .مدون أيديهم لمساعدة البعض اآلخر وهذا يعني أنهم عرفوا عمليات اإلنقاذ أيضاعلى الشاطئ ي
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وعند اإلغريق احتلت السباحة مكانة بارزة إلعداد المحاربين وخوض غمار البحار سباحا، 
وهناك دالئل وأساطير كثيرة تروي لنا كثيرا من القصص اليونانية التي ترد فيها حوادث 

أندر يقطع عرض مضيق  –حيث كان لي " أندر -هيرو"أسطورة البطولة في السباحة ك
وكان اليونانيون يمارسون الرياضة على شكل . الدردنيل البالغ ميال ونصفا للذهاب إلى هيرو

  13.طقوس دينية في الحمامات حيث كانت تقام المعابد قرب   شواطئ البحيرات والينابيع
لرياضية تعرف بالجمنيزيوم كانوا وكانت لإلغريق أبنية خاصة لممارسة األلعاب ا

يفضلون بنائها خارج المدينة بالقرب من األنهار تحيطها غابة صغيرة من األشجار تمارس فيها 
الرياضة بإشراف مسئولين من الدولة، وكذلك كان الحال اسبرطة وأثينا وال شك أنهم قد عرفوا 

قبل الميالد تقريبا إذ وجدت رسوم وذلك في القرن الخامس " جمنيزيوم"السباحة في هذه األبنية 
على قدر محفوظة بمتحف اللوفر تمثل جماعة من النسوة في حمام السباحة إحداهن تسبح 

  .واألخرى تستعد للقفز في الماء
وتعطينا النقوش التي اكتشفت على األواني فكرة عن الطقوس التي كانت مستخدمة لدى 

فقد ذكر أفالطون شيئا عن شخص يسبح على اإلغريق والتي تشبه السباحة الحرة والظهر، 
ظهره، أما السباحة على الصدر والجانب فكان استخدامها بدرجة أقل ولكنهم عرفوا الطفو 

السباحة السريعة واحتلت جانبا مهما من جوانب نشاط المنافسات  اوالوقوف في الماء كما عرفو
، فقد كتب "Ge cian. Hermin Games"التي كان ينظمها اإلغريق والتي عرفت باسم 

هوميروس في اإللياذة أن اوليوس كان سباحا ماهرا وإن المنافسات في السباحة بدأت في 
  .العصر الهوميري في اليونان

وفي اسبرطة كانت المرأة تتلقى برنامجا رياضيا تضعه الحكومة يتفق مع البرنامج الذي 
  .شاطاتيتلقاه الرجل وكانت تتضمن ممارسة السباحة إحدى هذه الن

وللسباحة شهرة واسعة في نهضة روما وهناك سجالت عديدة تثبت أن الرومان كانوا 
يحبون السباحة واعتبروها جزءا مهما من اإلعداد العسكري حيث نظر الرومان إلى الحرب 

  . على أنها أسمى حرفة، فاحتلت فعاليات الجيش جانبا مهما من برنامج التربية إلعداد الشباب
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من أوائل المهتمين بإقامة الحمامات العامة والمغاطس في قصور السادة لألغراض فروما 
الترويحية والعالجية، أما عند ظهور الدين المسيحي وسيطرة الكنيسة والدين على أوربا فقد 
أهملت السباحة كما أهملت سائر أنواع الرياضة واعتبرت الحمامات الرومانية من أماكن الكفر 

مسيحية إلى حد كبير وصل إلى حد تحريم السباحة لذا اعتبرت هذه الفترة مرحلة التي حرمتها ال
  14.مظلمة بالنسبة للتربية البدنية عامة مما أدى إلى تدهور الصحة وانتشار األوبئة واألمراض

أما عرب الحجاز فال يوجد ما يؤيد كونهم قد مارسوا السباحة ربما لعدم وجود األنهار 
م بعكس عرب الجنوب والشرق، فقد عرفوا السباحة والغطس واشتغلوا والبحار القريبة منه

  .بالمالحة والتجارة وصيد اللؤلؤ لقرب مدنهم من السواحل الخليجية
لقد أكدت القبائل العربية قبل اإلسالم على تربية أبنائها تربية بدنية عسكرية بسبب 

ى ركوب الخيل والقتال والسباحة ظروف التنافس والتناحر بينهم، لذلك كان اهتمامهم مركزا عل
  .لخلق مقاتلين أشداء

وفي القرن السابع ميالدي وعند ظهور اإلسالم ازدادت العناية بالتربية البدنية بما فيها السباحة 
لحاجة المسلمين إليها في أثناء الحروب ونشر الدعوة اإلسالمية وحث اإلسالم على مزاولتها 

علموا أبناءكم السباحة : "ريفة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعلمها وقد جاء في األحاديث الش
كل شئ ليس من ذكر (، "حق الولد على والده أن يعلمه السباحة والرماية والقراءة"، "والرماية

مشي الرجل بين القرصين وتأديبه فرسه، ومالعبته : "اهللا فهو لهو أو سهو إال أربعة خصال
إن العرب في الجزيرة العربية مارسوا السباحة في المياه  :، ولقد قيل"أهله وتعليمه السباحة

المتجمعة من السيول واألمطار وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يتعلم السباحة في بئر صغير 
  .لعدم توفر غيرها في الجزيرة

واستمر المسلمون األوائل على سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يمارس أنواع  
فكانوا يستخدمون البحر دائما في غزواتهم الكثرة، وقد  ،ومن ضمنها السباحة الرياضيالنشاط 

بعثت الرياضة البدنية في أقطارعديدة بعد فتحها من قبل المسلمين الذين أدخلوا معهم تقاليد 
  .الفروسية والقنص وكذلك السباحة
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باحة التي كانت تمارس لغرض أما في العصور الالحقة فلم يقل اهتمام العرب المسلمين بالس
الترويح، وقد احتوت بعض قصور الخلفاء العباسيين على برك تدل على البهرجة وتقدم فيها 

  .عروض السباحة
وقد بني الخليفة المستكفي حوضا للسباحة في سامراء، تعلم فيه كثير من الشباب السباحة، 

ضرها الخليفة العباسي وتخصص وكانت تقام في ذلك الوقت سباقات للسباحة في نهر دجلة يح
  15.جوائز للفائزين تشجيعا لهم

 

  :تاريخ السباحة في العالم الحديث -1-1-2
بعد القرن السادس عشر ميالدي بداية التاريخ الحديث للسباحة إذ ظهر أول كتاب يعتن 

تعلم ، وفيه يبين كيف ي"نيكوالس وينمان"أعده " محادثة في السباحة"عنوانه  1538بالسباحة عام 
الفرد السباحة عن طريق محادثة بين معلم وتلميذ وقد اتخذ المعلم الضفدعة مثاال ألداء حركات 
السباحة مما يشير إلى انتشار سباحة الصدر وإهتمامهم بها دون غيرها فقد ذكر أنها تمارس 

  .كناحية من النواحي الدينية إذ يتخذ الجسم شكل الصليب في مرحلة من مراحل سباحة الصدر
تكلم فيه بطريقة تشبه إلى حد " تيفينو"للفرنسي " فن السباحة"ثم ظهر كتاب آخر بعنوان 

  .كبير طريقة سباحة الصدر
تأسس أول نادي للسباحة في العالم في السويد واستخدمت الطرق  1796وفي عام 

ان بعض الفردية لتعليم السباحة فيه فكان كل فرد يمارس تدريباته على حدة إلى أن إخترع األلم
تساعد المدرب على تدريب السباحين إذ أن الطريقة الفردية مجهدة جدا  1798األجهزة عام 
  .ومحدودة الفائدة

وازداد إنتشار السباحة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين بشكل خاص وظهرت 
ين مؤلفات كثيرة، ثم بدأت حركات سباحة الصدر بالتغير والتطور عندما استعمل بعض السباح

أقيم  1840حركات الذراعين المتتابعة تحت سطح الماء والرجلين بطريقة سباحة الصدر عام 
قدما اشترك فيها بعض هنود أمريكا الشمالية  130في حوض طوله  1844أول سباق عام 

  الذي كان يسبح بطريقة تخلط بين السباحة الحرة والصدر، " فالينج جل"وبرز منهم السباح 
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نقاد بان الهنود كانوا يسبحون بطريقة خشنة، أما االنجليز الذين كانوا ينافسونهم وذكر بعض ال
 1855وفي عام . فقد كانوا يسبحون بطريقتهم الخاصة التي تطورت بعد ذلك إلى السباحة الحرة

كانت الخطوة األولى لظهور الحركة الرجوعية للذراعيين خارج الماء حيث تغير وضع الجسم 
  .جانبية وظهور ضربات ذراع واحدة خارج الماءإلى السباحة ال

" إتحاد السباحة لبريطانيا"بدأت السباحة الحقيقية في إنجلترا إذ تأسس  1869وفي عام  
نادي وأقام في نفس العام أول مسابقة لمسافة ميل في نهر التايمز بطريقة  200اشترك فيه 

  .السباحة الصدر والجانب
أثر في تطور السباحة ودفعها لألمام  1875المانش عام " ماثيوديب"وكان لعبور الكابتن 

حيث أثبتت أن اإلنسان اكتملت له وسيلة الحياة على سطح الماء مدة طويلة إذ قطع المسافة بـ 
أما أول سباق أقيم في حوض سباحة ولمسافة مائة ياردة . دقيقة سباحة صدر 45ساعة و  21

  .في إنجلترا  1887فكان عام 
وتأسس اإلتحاد األمريكي للسباحة  1883ا السباحة الحرة وسباقاتها عام وعرفت أمريك

  .، أما أول نادي للسباحة فقد تأسس قبله بمدة1888عام 
-100"وبثالث مسافات  1896وقد دخلت السباحة برامج الدورات األولمبية الحديثة 

  .وبطريقة السباحة الحرة بذراعين طاحونة وبدون حركة رجلين" 500-1200
أقيمت الدورة االولمبية الثالثة وقد أدخلت فيها ألول مرة سباحة الصدر  1904في عام و

، وكانت تؤدي والذقن خارج الماء "302.33"ياردة ما يعادل  440بجانب السباحة الحرة 
والذراعان فوق سطح الماء بدائرة كبيرة للخلف ثم تضم أسفل الصدر والرجالن تدفع للخارج 

تضم، وفي حركتها الرجوعية كانا يضمان على البطن بدرجة كبيرة وبذلك في اتساع كبير ثم 
  16.تحدث تموجات كبيرة في الجسم نتيجة اتساع حركة الرجلين والذراعين

في لندن وبدا تنظيم " F.I.N.A"تأسس اإلتحاد الدولي للسباحة  1908وفي عام        
ة للسباحة والغطس وكرة الماء ووفق المسابقات الدولية واألولمبية بعد أن وضع قوانين دولي

ياردة ابتداءا من دورة 440متر بدال من 200القانون الجديد أصبحت مسافة سباق سباحة الصدر 
  .لندن األولمبية في العام نفسه
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" جورج كورسان"فقد استخدم . وتطورت طرق تدريب السباحة مع تطور جوانبها األخرى
يكية للسباحة طريقة مستحدثة في التدريب الجماعي بطريقة مدرب جمعية الشبان المسيحية األمر

السباحة الحرة، ثم أضاف إلى تدريبه طريقة سباحة الظهر، وأخيرا وضع تدريبا على سباحة 
  .الجانب ولكنه لم يمس إطالقا سباحة الصدر

بسباحة الصدر "وكانت طريقة سباحة الظهر تؤدى كسباحة الصدر وكانت تسمى        
حركة الذراعيين المتبادلة في " هينر"إال أن األداء تطور بعد أن استخدم سباح يدعى ". المعكوسة

مما أدى إلى إخراجه من السباق في الوقت الذي كان  1912دورة استوكهولم األولمبية عام 
  .ينص القانون آنذاك على شرط واحد هو أداء الطريقة من وضع الطفو على الظهر فقط

ياردة 100لمبية دخلت ألول مرة سباقات السباحة للنساء لمسافة وفي هذه الدورة األو
وبذلك أصبحت أول بطلة " فاني دوراك"فازت فيها السباحة االسترالية . السباحة حرة فقط

، 1920في هولندا عام " Antwerpen"أولمبية في السباحة، ثم أقيمت دورة أنتفربن األولمبية 
تقصير مدى حركات الذراعين والرجلين مما ساعد تطور فيها أداء سباحة الصدر من حيث 

  17.على رفع وضع الجسم
وإستمرت السباحة الحرة في التطور حتى وصلت إلى األداء الحالي على يد السباح 

الذي ظل في مقدمة سباحي الحرة في العالم لمدة طويلة، وقد تميزت " جوني ويملر"األمريكي 
ضع الجسم المائل قليال عن وضع اإلنبطاح، إضافة طريقته بحركات ذراعين مرتخية لألمام وو

  .جلينرإلى أداء الحركة التبادلية القوية لل
أما بالنسبة لسباقات السباحة األولمبية للنساء فقد اقتصرت على سباق واحد لمسافة مائة 

م ضمن 200حيث أدخلت سباحة الصدر لمسافة  1924ياردة بطريقة السباحة الحرة لغاية عام 
  .لسباحة النساء في أولمبياد باريسسباقات 

أن يبقى في خدمة رياضته المفضلة فنشر كتابا " جوني ويسملر"وأراد السباح األمريكي 
شرح فيه النقاط األساسية التي تساعد على أداء " السباحة على الطريقة األمريكية"بعنوان 

  .1930السباحة الحرة بسرعة وذلك في عام 
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فقد تغير أداء سباحة . باحة الحرة تطورت الطرق األخرى للسباحةوكما تطورت طريقة الس
الصدر حتى أصبح دفع الرجلين يركز على الدفع للخارج أكثر من الدفع إلى الخلف مباشرة 

الذي كان يؤدي " راديماخر"ثم جاء السباح األلماني . الذي كانت تتميز به الطريقة القديمة
رجاله تدفع للجانبين بشكل كبير ثم تضم من الركبتين حركات الذراعين بطريقة أفضل وكانت 

بيم مميزات كل الطرق السابقة وكون طريقة جديدة ما زالت " بنتش"وبعده جمع السباح األلماني 
  .تستخدم حتى اآلن وتتميز باتساع الذراعين وسحبها أسفل البطن بطريقة معتدلة

دم إمكانية مشاهدتها من إلى خطر عدم ظهورها وع 1950وتعرضت سباحة الصدر عام 
قبل المتفرجين عندما الحظ السباحون أن بإمكانهم السباحة بسرعة أكبر بطريقة السباحة تحت 

  .سطح الماء
في سباقات سباحة " 1952-1935"كما لوحظ خالل المدة الواقعة بين       

رجهما في الصدر أنه بدال من أن يلمس السباح خط النهاية بيديه معا تحت سطح الماء، فقد أخ
هذه الطريقة في أثناء " هوينجر"ثم استعمل السباح . حركة دائرية أمامية من فوق سطح الماء

سباحته في سباق السباحة على الصدر كان قد تعرض بسببها إلى إلغاء سباقه لوال أن القانون لم 
  .ينص آنذاك إال على حركة تماثلية للذراعين

                          
شكال من طريقة سباحة الصدر إلى أن تغيرت فيها حركة  وظلت هذه الطريقة تمثل  

الرجلين الضفدعية إلى حركة الرجلين التموجية العمودية الدولفينية وأصبحت بهذا طريقة 
مستقلة ومختلفة تماما عن سباحة الصدر وسميت بسباحة الفراشة أو الدولفينية وذلك بالنسبة 

                  .لحركات الذراعين أو الرجلين
، 1952إعتمدها اإلتحاد الدولي للسباحة وفرق بينهما وبين سباحة الصدر عام وقد   

، واقتربت أرقامها من أرقام السباحة 1946وظهرت معالمها في دورة طوكيو األولمبية عام 
  .ثاني أسرع طريقة سباحة بعد السباحة الحرة" الدولفينية"الحرة، وعليه تعد سباحة الفراشة 

الدولي للسباحة بين سباحة الصدر وسباحة الفراشة، تغير القانون وبعد أن فصل اإلتحاد 
الخاص بسباحة الصدر وأصبح السباحة تحت الماء مسموحا بها شرط أن يظهر جزء من رأس 
السباح على األقل فوق سطح الماء، ويسمح بأداء حركة كاملة تحت الماء بعد البدء والدوران 

  .ماءفقط، ويمنع حركة الذراعين فوق سطح ال
  



 

: ووفقا للقانون فقد تغير أداء سباحة الصدر السابق، وظهرت معالم الطريقة الجديدة وهي
تقصير سعة حركة الرجلين وزيادة سرعتها، إلى جانب استمرار حركة الذراعين حتى تشكل 

كما أن . الساعدان والكفان وضعا عموديا تقريبا باتجاه القاع، وإنعدام فترة اإلنسياب تقريبا
  واستمر تطور سباحة .ة الشهيق تؤدي فوق سطح الماء عند بدء الحركة الرجوعية للذراعينعملي

تغيرات في أدائها بعد دورة روما األولمبية عام ) باسترنسكي(الصدر، وأحدث السباح األمريكي 
، وتتلخص طريقته في أن عملية السحب بالذراعين تؤدي بسرعة مما يؤدي ذلك إلى 1960

لوي من الجسم خارج الماء، وتؤدي حركة الرجلين باتساع كبير وتضم بسرعة خروج القسم الع
  .كبيرة

بعد ذلك تميزت حركات الذراعين والرجلين بالسرعة والقوة وبمجال حركي صغير، ولم 
يعد هناك مدة انسياب واضحة لغرض الحصول على أكبر سرعة ممكنة خالل مسافة السباق، 

  18.اء عند نهاية سحب الذراعين والزفير تحت سطح الماءوأصبح الشهيق يتم فوق السطح الم
  

  السباحة في الجزائر تطور - 1-1-3
يعود ظهور السباحة الحديثة في الجزائر إلى عهد اإلستعمار الفرنسي، أين كان معظم     

المشاركين من أصل أوربي، وإستطاعت فئة قليلة من الجزائريين كانوا يسكنون المدن الكبرى 
ودهم ويشاركوا في التظاهرات الرياضية المقامة في الجزائر وشمال إفريقيا أن يفرضوا وج
  .وحتى في أوربا

المعدة من طرف األستاذ رابح سعد اهللا فإن وجد ) الماضي والحاضر(وحسب مقاالت     
، "العريبي"، "بن حمو"، أنجب سباحين كبار من بينهم نجد )c.n.r(نادي السباح في مدين غليزان 

ت المحلية التي كانت تقام بالغرب اللبطولمن بين المنشطين  ا، الذين كانو"بالعروسي"
الذي إعتبر بمثابة المنافس األول للبطل العالمي، في " بلحاج مصطفي"الجزائري، فنجد 

م 400حيث إستطاع بلحاج أن يحطم الرقم القياسي األوربي في " Alex janny"األربعينيات 
  .م سباحة حرة200م و100إفريقيا في  أربع أنواع وأن يكون بطل شمال

الذي تحصل على بطل منطقة سكيكدة، والسباح " بن سليمان"وكذالك نشير إل تألق     
وعدة مرات بطل  1936الذي كان بطل فرنسا في صنف األشبال لسنة " بسكارة بن شعيب"

    19.شمال إفريقا
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بينهم السباحين إلى نداء جبهة  وعند إندالع الثورة التحريرية لبا الرياضيين الجزائريين ومن
التحرير الوطني الذي كان يدعونه الرياضيين المسلمين عن وقف المشاركات الرياضية تحت 

  .لواء فرنسا، واإللتحاق بالثورة الجزائرية
، أنشأ أول مكتب مؤقت للسباحة في الجزائر وأنشئت 26/06/1962وبعد اإلستقالل، في     

وبعدها وفي نفس الشهر . انت هي رابطة الجزائر العاصمةوك. 09/10/1962أول رابطة في 
الذي " مصطفى العرفاوي"، وكان أول رئيس لها )F.A.N(أنشئت الفيدرالية الجزائرية للسباحة 

وفي إحصاء قامت به الفيدرالية سنة ). F.I.N.A(أصبح رئيسا لإلتحادية العالمية للسباحة 
 1987أما إحصائية . جمعية رياضية 20خل ممارسا لسباحة دا 973أسفر على وجود  1964

جمعية وطنية، حيث أغلب الممارسين، أي  82رياضيا سباحا موزعين على  4313تبين وجود 
فإن عدد الجمعيات الرياضية على مستوى  2001يقل سنهم عن عشر سنوات، وفي عام  2701

لمنتمية للفيدرالية رياضي، أما عدد الربطات الرياضية ا 2065نادي يحتوي على  17العاصمة 
  .رابطة موزعة على المستوى الوطني 14فهي بعدد 

بلة : "إن السباحين جيل اإلستقالل مثلوا وشرفوا الجزائر على عدة مستويات ونذكر منهم    
بن شكور "م سباحة على الصدر، و 100الذي بحوزته الرقم القياسي اإلفريقي في " عبد الرزاق

م سباحة حرة في وقت قدره 100البطل اإلفريقي في " عدادي مهدي"، و"عطار فارس"، و"سفيان
والذي يعتبر حاليا من أحسن الباحين " سليم إلياس. "بفرنسا 05/2001//10ثانية في 49.56

" قويدري سميرة"و " بلة مهدية: "اإلفريقيين ذو مكانة عالمة البأس بها،كما هناك عند اإلناث
  .    1985م سباحة على الظهر منذ سنة 100يوالتي بحوزتها الرقم القياسي الوطني ف

  

  :فوائد السباحة 2-1-
إتفق كثيرون على أن رياضة السباحة هي رياضة الرياضات فهي تعمل على تشغيل جميع 
المجموعات العضلية العاملة في الجسم التي نحن في أمس الحاجة إلى تحريكها بعد أن أصبحت 

تفكيره في أحيان كثيرة، لذا هو في حاجة ماسة إلى اآللة تسيطر على اإلنسان وحركاته وحتى 
خلق لحظات يبتعد فيها عما يشغله ويحرك جسمه وعقله بعيدا عن مشاغله وهمومه في هذا 
العصر الذي خلق كثيرا من األمراض، فأمراض القلب والمفاصل والمتاعب النفسية هي نماذج 

  ؤالء األعداء باالتجاه إلى رياضة جميلة من تراكمات هذا الزمن فحبذا لو استطعنا التغلب على ه
  



 

هادفة مفيدة لها تأثيرات كبيرة على سالمة وصحة اإلنسان وتنمية عضالته وتناسق جسمه 
ومرونة مفاصله، فالسباحة تنظم عملية التنفس وتنشيط الجهاز الدوري وتساعد على الهضم 

ا تزيل التشوهات في وتشرك عضالت الجسم كافة وخاصة عضالت العمود الفقري وكثيرا م
، ومن هنا عدت الرياضة الكاملة "الكساح"الجسم خصوصا انحناء الظهر وتقوس عظمة الساق 

  20:التي ال تعادلها أخرى لنمو التكوين الجسمي المثالي ويمكن إدراج فوائدها كاألتي
  :الفوائد الجسمية 1-2-1-

مارين المائية التي تكسب للسباحة دورها في التكوين الجسمي العام من خالل تأثير الت
  .الفرد نموا متزنا فيه تناسق ورشاقة

وللسباحة تأثير كبير على نمو العضالت ومرونة العمود الفقري باإلضافة إلى زيادة تحمل الفرد 
فهي تعلم الفرد التحكم في عضالته وأطرافه ونظرا ألنها تعمل بصورة . ورشاقة حركاته

  .منتظمة وبشدة وارتخاء مستمرين
  :الفوائد الفسيولوجية2-2-1- 

تؤثر السباحة تأثيرا كبيرا على أجهزة وأعضاء الجسم فهي تعمل على توسيع وتقوية 
عضالت الصدر، ثم اتساع الرئتين الستعاب اكبر كمية من الهواء للقيام بعملية الزفير مما 

ت الصدرية أثناء يؤدي إلى زيادة مرونة الرئتين ثم إلى السعة الحيوية النقباض وانبساط العضال
  .التنفس المنتظم

كما أن للسباحة تأثيرا كبيرا على زيادة قدرة الجهاز الدوري وزيادة حجم عضلة القلب 
  .باإلضافة إلى تأثيراتها على األعضاء الداخلية للبطن مما يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم

  :الفوائد االجتماعية  3-2-1-
احية االجتماعية، فهي تعمل على إيجاد عالقات لرياضة السباحة دور مهم في تعميق الن

جيدة مع السباحين اآلخرين وبقية أفراد األسرة عند االشتراك بنشاط جميل مما يعمل على 
إضفاء روح األلفة والتعاون بينهم كما يظهر ذلك عندما يحاول الفرد إنقاذ اآلخرين أو يساعدهم 

ة فضال عما تبثه السباحة من سرور ومرح في حالة الضرورة مما يوجد عالقات اجتماعية جيد
  .يظهر واضحا على وجوه السباحين
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  :الفوائد الصحية -2-14-
تعمل رياضة السباحة على إزالة التعب العضلي إذ ينصح في حاالت كثيرة ممارسة 
السباحة إلزالة التوتر وكراحة ايجابية لالعبين باإلضافة إلى كونها تدفع الفرد إلى النظام 

ود على العادات الصحية الجيدة مثل االستحمام قبل وبعد النزول إلى حوض السباحة والتع
واالعتناء بنظافة األنف والعين واألذن وسائر أعضاء الجسم ناهيك عن أهمية الهواء الطلق 

  .والشمس مما يحسن الصحة العامة للفرد
  :الفوائد النفسية والعقلية5-2-1- 

الصحة العقلية إذ أنها تعمل على تنمية الجهاز العصبي  تعمل السباحة على اكتساب الفرد
من خالل أداء مهارات توافقية وتحت قوانين ثابتة باإلضافة إلى ما لها من تأثير على الناحية 

  النفسية فهي تزيل التوترات العصبية وتنمي الشجاعة واألقدام وتبعد الخوف وتزيد من تماسك 
باإلضافة إلى الشعور بالثقة بالنفس والقدرة على مساعدة  الجماعة وتنمي القدرة على القيادة

 .اآلخرين والتكيف مع البيئة

  :الفوائد العالجية -2-16-
تعد السباحة من الطرق العالجية المهمة لمن لهم عاهة في الجسم أو في جزء منه على أن 

  .يكون ذلك تحت إشراف أخصائيين في العالج الطبيعي وأحيانا في أحواض خاصة
ما المكفوفون والمصابون بالشلل وضعاف السمع فيمكن مساعدتهم بوضع مناهج خاصة أ

  .لهم وتقديم المساعدات العالجية والنفسية الالزمة
  :ويمكن تلخيص فوائد السباحة باالتي

الحفاظ على الصحة العامة وتحسين قدرات اإلنسان االنجازية ثم رفع قدرة الجسم على  - 1
المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن "حديث الشريف مقاومة األمراض تيمنا بال

  ".الضعيف
تحقيق النمو البدني السليم وخاصة لجيل الشباب الذين يشكلون عماد األمة والمساهمة في  - 2

رفع قدراتهم البدنية فهي تعمل على تنمية المطاولة والمرونة ثم السرعة في مراحل متأخرة، أما 
 .مراحل التدريب ومن خالل تمارين األثقالمطاولة القوة فتنمو خالل 

  
  
  
  



 

إشباع الرغبة في ممارسة الرياضة ورفع قدرات االنجاز بعد التعرف على القدرات  - 3
الشخصية، وذلك من خالل مقارنتها مع قدرات اآلخرين في المسابقات والبطوالت المحددة 

 .لجميع األعمار والمستويات

 .ل الثقة بالنفس والطموح واإلرادةتنمية الصفات الشخصية لدى اإلنسان مث - 4

عدم اقتصار ممارسة السباحة على سن أو جنس معين حيث يمكن ممارستها في أي سن  - 5
 .ولكال الجنسين

رفع االستعداد للدفاع عن الوطن وقد ثبت تاريخيا مساهمة السباحة في ذلك حيث أضعفت  - 6
  عسكري فمن يجيد السباحة يستطيع تأثير الموانع المائية، وأخذت دورا مهما في عملية التأهيل ال

أن يعبر الحدود المائية واألنهار لمتابعة العدو أو للتخلص منه، كما قد يحتاج المقاتل إلى أن 
يبقى مدة  طويلة في البرك المائية بكامل قيافته العسكرية وأسلحته وبذلك يكون اقدر على 

 .مواجهة المواقف فيما لو كان يجيد السباحة

ة في رفع السمعة الوطنية وتمثيل القطر في المحافل القارية والعالمية وفي تساهم السباح - 7
تعميق الصداقة بين الشعوب ويكمن دورها المهم في العدد الكبير لمسابقات السباحة االولمبية 

مسابقة فتوفر إمكانية أفضل إلحراز عدد كبير من األوسمة مما يساهم في  29التي يبلغ عددها 
 .قدمة بين الدول المتنافسةاحتالل مراكز مت

دفع خطر الغرق من خالل إنقاذ النفس وإنقاذ الغير فكم من أرواح ذهبت لم تستطع إنقاذ  - 8
 .نفسها ولم تجد من ينقذها

تعد السباحة شرطا أساسيا لممارسة بعض المهن مثل الصيد ولممارسة بعض أنواع  - 9
ء والغوص، كما تستخدم وسيلة الرياضة مثل الغطس وكرة الماء والتجذيف والتزلج على الما

 .من وسائل العامة للتدريب وذلك لمعظم أنواع النشاطات الرياضية

وأخيرا، وبعد هذا العرض الموجز لفوائد السباحة نأمل أن تكون هذه الفوائد دافعا     
للشروع في العمل على نشر وتطوير هذه الرياضة الضرورة في حياة كل إنسان، وال نأتي 

أن بعض الدول المتقدمة قد استطاعت محو أمية السباحة وحققت أكثر مما كان  بجديد أن نذكر
  .يصبوا إليه اآلخرون حيث خصصت للسباحة حصصا دراسية إلى جانب حصص الرياضة

  
  
  
  
  
  



 

  :مجاالت السباحة3-1- 
  21:فهناك. تختلف مجاالت السباحة باختالف الغرض

  :السباحة التنافسية 1-3-1-
محددة ومعرفة من قبل االتحاد الدولي للسباحة وذلك من حيث عدد وتمارس وفقا لقواعد 

السباقات وطريقة السباحة والبدء والدوران لكل نوع من األنواع، وتتطلب السباحة التنافسية بذل 
  .أقصى جهد واستعدادا نفسيا وبدنيا وعقليا لمحاولة تسهيل أقصى زمن ممكن للمسافة المقررة

السباح لبرنامج تدريبي مقنن ومستمر تتطلب منه بذل كثير ولتحقيق ذلك وجب أن يخضع 
  وجدير بالذكر أن أسلوب نظام تدريب السباحة . من الوقت والجهد لتحقيق أفضل النتائج

التنافسية يؤثر بشكل كبير في أسلوب حياة الفرد الممارس من حيث نظام الحياة اليومية، 
  .الخ...التغذية، النوم، الناحية الصحية

  :قات السباحة التنافسية حسب قانون اتحاد السباحة الدولي، هيومساب
 ).م للنساء800م للرجال و1500-م400-م200- م100-م50(مسابقات السباحة الحرة  - 1

 .م200-م100مسابقات سباحة الظهر  - 2

 .م200-م100مسابقات سباحة الصدر  - 3

 .م200-م100مسابقات سباحة الفراشة  - 4

 .م400-م200مسابقات الفردي المتنوع  - 5

 ).م رجال ونساء200×4) (م رجال ونساء100×4(مسابقات التتابع الحرة  - 6

  ).م رجال ونساء100×4(مسابقات التتابع المتنوع  - 7
  :السباحة التعليمية -3-12-

السباحة التعليمية واحدة من أهم مجاالت السباحة، فهي أساس ال غنى عنه لالنتقال إلى 
باإلضافة إلى كونها األساس لممارسة مهارات . ميالمراحل المتقدمة للوصول إلى االنجاز العال

السباحة بدءا بمصادقة الماء والتكيف معه إلى الطفو واالنسياب والوقوف في الماء ومهارات 
السباحة التمهيدية مثل السباحة على الصدر والظهر وصوال إلى اكتساب الفرد طرق السباحة 

، وذلك ضمن تحقيق مبدأين مهمين هما )شةالحرة، الظهر، الصدر، الفرا(التنافسية األربعة 
  .الترويح وتحقيق األمن والسالمة
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  :السباحة العالجية 3-3-1-
فهي . وهي إحدى األهداف المهمة لممارسة السباحة لوقاية من بعض التشوهات وعالجها

تستخدم منذ زمن بعيد للنواحي العالجية، وقد تزايدت هذه االستخدامات يوما بعد يوم حتى 
 .ح برنامج السباحة جزءا من برامج العالج لكثير من حاالت العوق والتشوهأصب

يجمع الخبراء على أن رياضة السباحة تكاد تمثل المرتبة             
األولى من حيث قيمتها العالجية مقارنة باألنشطة األخرى، وذلك الن للمعوق القدرة على 

الجسم في الماء يفقد جزءا من وزنه الحركة في الماء بصورة اكبر من اليابسة حيث أن وزن 
يساوي وزن السائل المزاح، لذا فهو يبذل جهدا اقل لالحتفاظ باالتزان، كما أن األلم الذي يعني 

باإلضافة إلى الناحية النفسية . منه على األرض بسبب وزن جسمه يقل بدرجة كبيرة في الماء
  التي تزيد من ثقة 

هارات السباحة وسهولة تحركه في الماء مما ينمي لديه المعوق عندما يرى إمكانية تعلمه لم
إتجاهات إيجابية نحو نفسه ونحو اآلخرين، كما أن رياضة السباحة توفر للمريض فرصة 
التعرف على اآلخرين في ظروف ممارسة اقرب للطبيعة مما يساعد على زيادة التكيف 

  .اإلجتماعي والتوافق النفسي في المجتمع الذي يعيش فيه
د تعليم المعوقين والمرضى السباحة من األمور التي تتطلب عناية خاصة وربما مميزة ويع

ويتطلب للتعامل مع هذه الفئة من األفراد التفهم الواعي لخصائص حالتهم ويفضل عادة 
االستفادة من توجيهات وإرشادات الطبيب المختص والتعاون بينه وبين المعلم في تحديد طرق 

  .الشخص وكمية الجهد المطلوب منه السباحة التي تالؤم
والستثمار ما تقدم في هذا الباب من أهمية السباحة وتحقيق الفائدة من مجاالتها المتعددة 
نضع بين يدي القارئ بعض التمارين العالجية التي تعمل على تطوير القابليات البدنية لجهاز 

وي عضالت الصدر نتيجة التحكم الدوري التنفسي، إذ أن عمليات الشهيق والزفير المتكررة تق
ويمكن تصنيف هذه التمارين كال حسب فائدته، فالمجموعة . في كمية الهواء الداخل إلى الرئتين

األولى تكون حركاتها بطيئة مع استخدام قوة كبيرة وتنفس عميق، وفائدتها هنا تحفيز أنسجة 
المجموعة الثانية، فان التنفس يكون أما تمارين . الرئتين لزيادة كمية الهواء أثناء عملية الشهيق

أسهل الن الرأس خارج الماء عندئذ ال نحتاج إلى جهد كبير لتنظيم عملية التنفس، أما تمارين 
المجموعة الثالثة التي تؤدي من وضع الوقوف، فان توقف التنفس لدورتين أو ثالث ضروري 

  للمصابين بأمراض القلب، الن  لتقوية عضالت الصدر إال انه ال ينصح باستخدام هذه التمارين



 

أما المجموعة الرابعة فتؤدي من الوضع المختلط، ويمكن . وقف التنفس يزيد من ضغط القلب
أن تؤدي هذه التمارين لمعالجة تشوهات القوائم وأمراض الجهاز الدوري التنفسي أو للترويح، 

  .وأخيرا لبناء القوة
  :السباحة الترويحية4-3-1- 

لتي يمارسها الفرد لغرض تهدئة النفس وأشغال وقت الفراغ وألغراض هي السباحة ا      
هواية ترويحية من قبل الفرد تعد شيئا مهما في  ةترويحية بعيدة عن المنافسة والعالج، فممارس

  .خلق الشخصية المتكاملة من الناحية النفسية واالجتماعية
تستطيع أن تضفي لونا بهيجا على  وتعد رياضة السباحة من األنشطة الترويحية المهمة والتي  

الحياة بعد عناء العمل للتحرر من الضغط والتوتر الذي يصاحب رتابة الحياة اليومية، والسباحة 
نشاط ترويحي ال تلزم الفرد الممارس بإتباع قواعد محددة أو طريقة معينة للسباحة، وإنما تترك 

اللعب والتسلية واللهو والترفيه وما  للفرد حرية اختيار الوقت والطريقة فهو يمارسها بغرض
  .يصاحبها من ضحك وسعادة ومرح باعتبار أنها نشاط طوعي يميل إليه ويستمتع به

  

  :األسس والعوامل المؤثرة في السباحة4-1- 
  :أسس وعوامل األمن والسالمة1-4-1- 

متعلمين يجب أن يراعى عند ممارسة رياضة السباحة توفير الوسائل التي تضمن عدم تعرض ال
والممارسين للحوادث والمخاطر وكثير ما تحدث اإلصابات أو حاالت الغرق نتيجة اإلهمال 
والتهور وعدم توفر العناية الالزمة لعوامل األمن والسالمة وفيما يأتي بعض االعتبارات المهمة 

  22.التي يجب مراعاتها مما يضمن تجنب الحوادث واإلصابات وحاالت الغرق
  :الصحيةعوامل األمن * 
إجراء الكشف الطبي وفحص الحالة الصحية لجميع المشتركين في تعلم برنامج السباحة   - 1

وعدم السماح للمتعلمين الذين لديهم أي نوع من األمراض المعدية مثل األمراض الصدرية 
  .والجلدية بالنزول إلى الماء خشية نقل العدوى إلى بقية زمالئهم

 .ف أولية مهيأة دائما لالستعمالينبغي أن تكون هناك أدوات إسعا  - 2
 

 .ال يسمح بالنزول إلى الماء إذا كان الجسم مجروحا أو مصابا بخدش عميق  - 3

 .عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء والمعدة ممتلئة بالطعام  - 4
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قطع "عدم السماح للمتعلمين بالنزول إلى الماء وهم يأكلون أو يضعون أي شيء في الفم   - 5
 ".علكالحلوى أو ال

أخذ اإلحماء الكافي قبل الدخول إلى حوض السباحة وذلك لتجنب التقلص العضلي   - 6
 .واإلصابات واإلرهاق

عدم النزول إلى الحوض إذا كان الجسم متعرقا واألفضل االنتظار حتى يجف ثم   - 7
 .االغتسال جيدا

 .أخذ دوش والذهاب إلى دورة المياه قبل النزول إلى الحوض  - 8

 .ل النزول للماء بمواد معقمةتعقيم األقدام قب  - 9

تجنب الوقوف مدة طويلة بدون حركة داخل الماء وخاصة في الماء البارد حيث يعمل  -10
 .ذلك على إحداث تقلصات عضلية باإلضافة إلى هبوط درجة حرارة الجسم

تنشيف الجسم جيدا بعد السباحة وعدم ترك الجسم مبتال خاصة الوجه والصدر واإلبط   -11
عقب االنتهاء من السباحة ويمكن للمتعلم تناول شراب " المايوه"المالبس المبللة مع أهمية تبديل 

  .دافئ إذا كان الجو باردا عقب الخروج من المسبح
  :األمن والسالمة في حوض السباحة *
 .عدم وجود أرضية زلقة في الممر المحيط للحوض وتجنب األرضية المصقولة  - 1

 .ية والحرارة والرطوبةيجب االعتناء بمصادر اإلضاءة والتهو  - 2

يحدد ويوضح شكل وعمق أرضية حوض السباحة على أساس درجة المهارة للسباحين   - 3
 .ويكتب بوضوح عمق الحوض على الممر الخارجي لحافة الحوض

المكائن الخاصة "إجراء فحص لحوض السباحة بصورة دورية وصيانته باستمرار   - 4
 .نسبة لبالط األرضية والجدران والقاعوكذلك بال" بتجهيز وتصفية وتعقيم مياه الحوض

يجب معالجة الممرات الخارجية وأحواض األقدام والحواجز ودورات المياه بالمطهرات   - 5
 .والمعقمات في فترات منتظمة

يجب إجراء الفحص والكشف المستمرين لالطمئنان على صالحية التركيب الكيميائي   - 6
 .الخ...بكتريا والحرةلماء الحوض من حيث اختبار الكلور المتبقي وال

  
  
  



 

  :األمن والسالمة للسباحين أسس*
  .تجنب السباحة بمفردك وأسبح دائما مع زمالئك لمساعدتك عند الضرورة  - 1
يجب السباحة في المنطقة التي تكون تحت إشراف وتوجيه المدرس أو الشخص   - 2

 .المختص بالمراقبة واإلنقاذ

ى الماء بطريق السلم أو في المنطقة التي إتباع القواعد والتعليمات الخاصة بالنزول إل  - 3
 .ترغب السباحة فيها

اطلب النجاة والمساعدة بالتلويح وإشارات الذراعين في حالة عدم قدرتك على السباحة   - 4
أو في حالة التعرض لإلصابة المفاجئة وتجنب طلب المساعدة بطريقة غير جدية ولمجرد 

 .التسلية

لك الجري حول أرضية الحمام أو ممارسة تجنب التهريج والصخب في الماء وكذ  - 5
األلعاب التي قد تعرضك للخطر سواء في المنطقة الضحلة أو في الممرات المحيطة لحوض 

 .السباحة

 .عدم القفز إلى الماء في المناطق غير المعروفة  - 6

 .عدم استخدام أدوات الطفو المساعدة واالعتماد عليها بديال لمهارة السباحة  - 7

حيان اإلصابة بتقلص عضلي لألطراف وذلك نتيجة عدم اإلحماء يحدث في بعض األ  - 8
الكافي أو التعب واإلرهاق والشعور بالبرد وعند حدوث مثل هذه اإلصابة يجب أن يغير السباح 
طريقة سباحته ويجعل جسمه مسترخيا ثم يقوم بتدليكها للتخلص من التقلص العضلي الذي 

 .يتطلب دائما اإلمتداد السريع للعضالت

 .طبق تعليمات المدرس وأطع أوامره  - 9

تعد القدرة على الطفو أطول مدة ممكنة من الطرق المفيدة في حالة التعرض للغرق لحين  -10
وصول المساعدات الالزمة لإلنقاذ فضال عن أن الطفو من المهارات المهمة لألمن والسالمة 

  .وخاصة الطفو المتكرر
                      :إنقاذ الغرقى *
حاالت الغرق الطارئة في األماكن التي تمتد إليها يد المساعدة السريعة  تحدث معظم    

 :وعندئذ يمكن تقديم المساعدة المناسبة على النحو التالي



 

عندما يكون الشخص المراد مساعدته قريبا من الحافة فيمكن االنبطاح على الحافة ومد  - 1
األخرى بقوة ويسحب الغريق إحدى الذراعين للشخص المراد إنقاذه ومسك حافة الحوض باليد 

  .من الرسغ والذراع
عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى ابعد من متناول الذراع فيمكن إنقاذه  - 2

الخ، بحيث يسمح له ...باالستعانة بأدوات مساعدة يمكن إيصالها إلى الغريق مثل عصى اإلنقاذ
 .الحوضبمسك احد طرفي األداة الممتدة نحوه ويسحب ببطء نحو حافة 

عندما يكون الشخص المراد مساعدته في مدى ال يمكن الوصول إليه بمد الذراع أو أي  - 3
متصلة بحبل النجاة يسمح بوصولها " أطواق النجاة"شيء فيمكن أن تلقى له إحدى أدوات الطفو 

 .للغريق

عندما يكون الشخص المراد مساعدته على مسافة بعيدة يصعب إلقاء شيء إليه يمسك به  - 4
بالمياه المفتوحة فيمكن الوصول إليه باستخدام القارب ثم مد المجداف نحوه وعندما خاصة 

 .يمسك به يبدأ بسحبه ببطء بطول القارب حتى يستطيع اإلمساك بمؤخرته

والمهم هنا عدم االندفاع لمساعدة الغريق دون علم ودراية وتفكير ومعرفة اإلمكانيات الذاتية 
نتيجة اخطر مما هو عليه عندما يصبح االثنان في حالة خطر،  لعدم تعرض المنقذ والغريق إلى

  .لذا يجب التأني واستخدام الطرق السابقة لإلنقاذ
على أن ال ننسى أن هناك طرقا كثيرا لإلنقاذ يمكن للمعلم استعمالها مع المبتدئين وبدون أدوات 

  .وتعتمد هذه على إمكانيات المدرس الذاتية
  

                    :ةاألسس الميكانيكي 2-4-1-
سنة من قبل العالم  220يكون مقدار قوة الطفو، وفقا لمبدأ اكتشف قبل أكثر من     

ارخميدس، مساوية لوزن الماء الذي يزيحه الجسم المغمور كليا أو جزئيا وهذا يعني انه إذا 
أزاح الجسم ماء وزنه أكثر من وزن الجسم نفسه فان الجسم سيطفو كالفلين، ولجسم اإلنسان 

با أقصى مقدار لقوة الطفو، ويتحقق ذلك عندما يكون الجسم مغمورا كليا وبذلك يزيح اكبر غال
  23.حجم ممكن من الماء، حجم مساو لحجم ذلك الجسم المغمور نفسه

  
  

                                                           
 .  15، ص1997محمود حسن، علي البيك، مصطفى كاظم، المنهاج الشامل لمعلمي ومدربي السباحة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  23



 

  ):الوظيفية(األسس والعوامل الفسيولوجية  3-4-1-
قورنت باألنشطة تعد السباحة من األنشطة ذات االستجابات الفسيولوجية المعقدة فيما لو     

كما تشترك في . بيئة األداء واتخاذ وضعا أفقيا مختلفا عن بقية األلعاب فاألخرى، الختال
السباحة مجموعات عضلية كبيرة تعمل بإيقاع عال لعمليات الشد واالرتخاء وحسب المسافة 
المقطوعة، وهي كأي نشاط حركي ترتبط في واقعها باألجهزة الحيوية التي تتكيف وفق 

طلبات النشاط الممارس فهي بحق ذات اثر كبير على الجسم وأجهزة اإلنسان الحيوية ومن مت
 24:التأثيرات الوظيفية للسباحة

الجمع بين الجهاز العصبي والعضلي للضبط العصبي لالنقباض العضلي الذي له الدور  - 1
ل أجهزة الجسم الكبير في عمليات السباحة، إذ أن الجهاز العصبي هو مصدر اإلثارة الحقيقية لك

  .لتقوم بالحركات المطلوبة لتظهر الحركة في الجهاز العضلي
زيادة عدد السعرات الحرارية المبذولة في السباحة نظرا الن جزء منها يحتاجها السباح  - 2

للتغلب على مقاومة الماء وانخفاض درجة الحرارة، إذ يحاول السباح تدفئة جسمه والماء 
 .االنسيابي يذهب الماء الدافئ ليبدل الماء الباردوعند تحرك الماء . المحيط به

 
              :األسس والعوامل النفسية والتربوية 4-4-1-

وتكمن الخصوصية بربط شخصية السباح . تتحقق السباحة جراء دقة ونتائج التصرف    
وتنظيمها بشعوره، فبواسطة معايير التصرف في السباحة يظهر بأنها تحتاج إلى الوحدة 

ة لكامل الشخصية، ويجد المرء في التدريب على السباحة صياغة جديدة تؤكد أن النفسجسمي
السباحة عنصر الحياة تتطلب مزاولتها من قبل جميع أفراد المجتمع لتقوية جسمه وفكره وعقله 

  .ووعيه واستعداده وقدراته
ظهر من إن نموذج التصرف في السباحة يتكون بواسطة النظرة إلى علم النفس الرياضي الذي ي

فقابلية الرياضي إلى التوجيه الشعوري . متطلبات االنجاز الرياضي في التدريب والمنافسات
ويفهم في علم النفس . وسلوكه يتم عن طريق تعلم السباح تعدد جوانب التدريب وهدفه وشعوره

بأنه توجيه اإلحساس على التصرف أو السلوك الكامل لتحقيق التصرف أو السباحة طبقا 
                      .اإلرادة لمصطلح

ويتم التفاعل بين األجهزة الوظيفية والبيئة وتغيرها جراء أسس وقواعد المعرفة،     
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ويشترط في قواعد المعرفة توافر استقبال المعلومات واستيعابها وخزنها، حيث أن استمرار 
تركيب المعرفة لدى اإلنسان مع ظواهر الطبيعة والمجتمع والمتطلبات تتم بواسطة التحليل و

فعند تغير نشاط السباح مع بيئته تحصل حالة موضوعية في الضبط . األعصاب والنشاط الفردي
والوضوح والشكل المجرد المنطقي في شعور السباح، فأي نشاط سواء كان رياضيا أو غير 

                    .رياضي يهدف إلى التصرف
مختلفة في وحدة الوظائف تؤدي  والتي لها أهمية) قواعد المعرفة(ونتيجة توافر لألسس العقلية 

لكي يتم الوصول إلى هدف النشاط الحركي في السباحة يجب مراقبة الرياضي . إلى التصرف
  :وإخباره حول

  .المستلزمات االجتماعية وخاصة حياته الشخصية ودراسته ووظيفته  - 1
 .المستلزمات الداخلية الحديثة وتصرفه  - 2

      .والسباقات في السباحةالمستلزمات الجديدة التي تحقق التدريب   - 3
تتضمن المعرفة جميع النشاط العقلي الذي يشمل اإلدراك والتذكير والتفكير والتصور     

على الرغم من تمييز هذه العمليات بخصائص معينة بعضها عن بعض، بيد أنها في الوقت نفسه 
لنفس المبادئ تتشابه في خبرات السباح وفي استجابته العقلية، كما أنها جميعها تكاد تخضع 

والقوانين فقبل بدء المنافسات يجب إخبار السباح حول المنافسين وحول المستلزمات األخرى 
مثل مسار المنافسات وحول زمن بدء المنافسة ولتسلسل المنافسات والحكم وغير ذلك، ويحصل 
 السباح من خالل العناصر السابقة على وضع تنظيم المراقبة، فلكي يحصل تنظيم التصرف،
سواء كان الوصول إلى الهدف الموضوع في المنافسات عامة والتنظيم الالزم لمسار التصرف 

ويجب إدراك المستلزمات المختلفة . والذي يأخذ فيه مكونات مراقبة التصرف معنى خاصا
واالستيعاب الصحيح، بينما يلعب نوع وكمية خزن المعلومات المهمة " اإلحساس والشعور"
إن ارتباطها بمحتوى الشكل الموضوع يكسب . ة إخبار المرجع دورا مهماوإمكاني) الذاكرة(

السباح مواقف المنافسات بنفسه أو سوف يقوم بتنظيم أسلوبه وتصرفه وإمكان انتظاره على 
المستلزمات واستيعابها يؤثر بصورة مختلفة على  هأعلى انجاز ممكن، فحجم ونوع انعكاس هذ

                      .إنجاز أي سباح
فاستقبال المعلومات على . لمعرفة عبارة عن إحساس دقيق وتصور وتفكير وذاكرةفا    

شكل قواعد معرفية تقليدية أو داخلية وقاعدة مراقبة التصرف تحصل بواسطة اإلحساس وتناول 
استيعاب معلومات التفكير الظاهري والتفكير الدقيق إلى المجهود المعنوي وتنتهي بتنفيذ المعرفة 



 

وتنظيم ) التصور الحركي والتوقع(عند برمجة األسلوب ) التنظيم األمثلتميز أسلوب (
  .التصرف

إن كل واحدة من تلك . أما خزن المعلومات فيحصل بأشكال مختلفة نسبة إلى شكل الذاكرة  
األجزاء تعطي وحدة المعلومات والمعارف بحيث ينتظر من خاللها إلى مختلف الجوانب العقلية 

واسطة تأثيرها في التفكير ضمن جانب ال يمكن تحقيق المعرفة دون الحس، وإدراكها وتقنيتها ب
المعرفة (فخالل اإلحساس . فمن جانب آخر تحصل المعرفة الحسية بواسطة مجال التقنيات

كأغراض ) المعلومات المقننة(تنعكس الظواهر أوال ويتبادلها السباح بواسطة تفكيره ) الحسية
            .قات سابقة تبادليةالمعرفة، بحيث يتم طبقا لعال

فالسباح يجد نفسه أن لديه معرفة بالعالقات . ويظهر بوضوح على تركيب المتطلبات الخاصة  
وليظهر . المعقدة، ألنها تتكون من الماء والسباحين الذين يسبحون معه ثم السباحين المنافسين

              .ام نسبة إلى قوانين وحدود معينةهذا النظ
حساس شكل الظواهر الخارجية بواسطة التفكير أو ال يتم ذلك وفق العالقات فعندما يستنتج اإل  

ومعرفة السباحة ونظام المنافسات يمكن . فمراقبة النظم ومعرفة أسلوب اللعب بدقة. الداخلية
  .السباح بعد ذلك معرفة االرتباط المشترك بأكمله ألي ظاهرة من الظواهر

ركة خاصة بالمنافسات الرياضية طبقا لمراعاة تحصل القواعد العقلية وفق عالقة مشت  
فالسباح يراقب خصمه بدقة وذلك لتنظيم . التأثير المباشر وغير مباشر بواسطة المنافسين

سرعته، فالمتطلبات العقلية وخصوصياتها من النشاط الرياضي تراقب بدقة بسبب االختالف 
  25.تحقيق المستوى الرياضي العاليالكبير بين خواص السباحة، وان تنويعها يعد عنصرا مهما ل
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  :الفصل األول خالصة
تعد السباحة إحدى األنشطة المائية المتعددة التي يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك خالل 
الوسط المائي الذي يعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا يختلف كليا عن الوسط الذي اعتاد 

الذي يتخذه في الماء مختلف كليا عنه في األرض باإلضافة إلى  فالوضع). األرض(التحرك فيه 
تأثيرات ضغط الماء على جسم السباح والتي قد تحدث عنه تغيرات فسيولوجية في األجهزة 
. الداخلية باإلضافة إلى التأثيرات النفسية في هذا الوسط الغريب وتعرضه لكثير من االنفعاالت

  .أن تكون ذات تأثيرات مختلفة الشدة أيضا وما يتناقله الناس من أفكار يمكن
يعتبر الماء مدلك طبيعي لجميع عضالت الجسم، إذ يساعد الماء على التقليل من وزن       

الجسم، بسبب اختالف الكثافة بين جسم اإلنسان والماء، فبواسطة التمارين المائية يتم تنشيط 
في تنشيط عملية الشهيق والزفير من الدورة الدموية وزيادة سعة القلب، كما تساعد السباحة 

خالل اتساع الرئتان الستيعاب اكبر كمية من الهواء وتقوية عضالت الصدر، وهي وسيلة 
ترفيهية في قضاء أوقات ممتعة، وإزالة هموم الحياة والمتاعب الفكرية، من خالل القفز إلى 

  .الماء والغطس والعوم والتعرض للشمس
حافزا خاصا يقع على جسم اإلنسان بشكل عام والخلية إن رياضة السباحة تمثل         

الجسمية بشكل خاص، والتي تؤثر بشكل ايجابي في أجهزة الجسم المختلفة، فممارستها بشكل 
دائم ومنتظم وبتدريبات مؤثرة تؤدي إلى بناء ما يسمى بالقلب الرياضي، الذي يساعد الدورة 

إلى تطوير اللياقة البدنية وبالتالي تحسين األداء الدموية أن تكون اقتصادية في عملها مما يؤدي 
  .الحركي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : الفصل الثاني تمهيد
والعملية التربوية . إن التعليم عملية تربوية حساسة، يعتمد عليها المجتمع لتربية أجياله      

بأبعادها وتأثيراتها على مصير المجتمع، إرتبطت بعوامل عديدة أهمها المعلم الذي يعتبر 
وحتى يكون لكلمة التعليم معنى . ساسها، وركيزة لها إذ أن مسؤولية التعليم تقع كلها على عاتقهأ

فال بد من توفر شروط بعضها خارجية و تتمثل في حضور جمهور المتعلمين صغارا أو كبارا 
متماثلين في  السن والمستوى وهياكل اإلستقبال أي مؤسسات إلى جانب أشخاص مؤهلين للتكفل 

تعلمين وبعضها داخلية حسب الطريقة التقليدية للتعليم بتوقع وجود مادة منظمة يستلزم بالم
واإلتصال في الوسط . تبليغها وبالتالي وجب معرفة كيفية إيصالها ومعرفة إلى من يتم تبليغها

التعليمي يتطلب مرسل الذي هو المعلم يوجه رسالته كإرشادات أو عروض عن طريق قناة 
  . و المتعلممعينة والذي ه

يشترط االتصال الفعال على المدرب إستعمال رموز واضحة ليفهمها المتدربين، أي أن       
تكون العبارات التي يستعملها والصور التي يعمل بها، والعروض التي يقوم بها في متناول 
المستقبل إذ يأخذ بعين اإلعتبار لغتهم ،خصائص إدراكهم التي تتغير حسب السن ، ثم يجب 

ديد القناة المناسبة، كأن يحاول إيجاد وضعية تسمح له بإسماع الكل مع تجنب العوامل تح
المحرجة، ويقوم بهذا كله في جو عاطفي، وحتى تكون مردودية يجب تحقيق إتصال متبادال إذ 
يعطي الحق للمتدربين أن يكون مرسال زيادة على أنه مستقبل وهذا ما هو عليه في التعليم 

اإلمكان مراقبة فعالية اإلتصال، إن المربي الذي يأخذ بعين اإلعتبار أثناء تحضير التقليدي إذ ب
دروسه مخطط اإلتصال يضع نفسه في المنطق البيداغوجي لكن في الرياضة يتعلق األمر  

فردية أو . بالعادات التي توافق طموحات الممارسين مما يجلبهم للميول إلى إحدى الرياضات
 .إستعمال اإلتصال اإلنعكاسي جماعية مما يجبر على

  
  
  
  
  
 
  
  



 

 :مفهوم البداغوجيا1-2- 
 "PAIS"، وهي مركبة من كلمتين 1495ظهرت هذه الكلمة سنة هي كلمة يونانية : البداغوجيا

  .تعني السيرة،فنقصد بها إذن سيرة التلميذ "AGIEN"وتعني التلميذ و  "PAIDOS"أو 
  :ذلك في القاموس الذي يعرف البيداغوجيا على أنهايتضح من الناحية اإلصطالحية فقد أما      

هي تبليغ أو نقل معرفة  .وتطبيقات التي تؤثر على المتعلم من الناحية الخارجيةهي نظريات 
نظرية تطبيقية، وهدفها هو إيضاح والبحث عن الطرق واألساليب المثلى التي تسمح بتعليم 

  .وتربية الطفل بدنيا، عقليا، ونفسيا
ت الدراسات واألبحاث في تحديد مفهومها وفيمايلي نماذج من بعض التعاريف اختلفكما 
   :المتداولة

النظريات والتطبيقات البيداغوجية "بأنها : البيداغوجيا الحديثة" ROUSSEAU.j.j"يعرف  -
التي تسلط على الطفل، من المحيط الخارجي وتتطور انطالقا من حاجياته ورغباته وقدراته في 

  26"التعبير
في آن .…تكنولوجية التدريس وثقافةوالبيداغوجية هي علم وتقنية ومذهب، :" أن" قبود"يرى و -

                       ".واحد
عبارة عن النشاط الذي يقوم به بعض الممثلين  البيداغوجيا هي: "أن" أردينو"وهي بالنسبة لـ

  ".المعترف بهم من طرف المجتمع قصد مساعدة األفراد على التكيف
هي مجمل النظريات والقواعد : "أنهافيحدد مفهوم البيداغوجيا ب" O.LAND SHEERE"أما  -

التي من شأنها أن تسهل العمل اليومي للمعلمين، وتمثل ليس فقط األهداف المرجو تحقيقها بل 
  27.أيضا الوسائل المستعملة من أجل متابعة وتحقيق هذه األهداف

مجموعة من النظريات والقواعد التي تساعد المدرسين  هي: "أنها "ديالندشير"ويعتبرها  -
، وال تهتم بالمواضيع واألهداف المراد تحقيقها فقط، بل "والمربيين وتوجههم في مهامهم اليومية

معتمد عليها لتحقيق تلك الوكذلك باألفراد والجماعات المشاركة في العملية التربوية والوسائل 
  ".األهداف

 
 
 
 

                                                           
J.J.ROUSSEAU:clefs pour la pédagogie,édition  S.E.G. hers :1987, p03  26  
LAND SHEERE: La formation des enseignants de demain, édition casterian, hers :1976,  27 



 

حيث هدفها ..…التكنولوجيا التربوية كإستراتيجية عامة البيداغوجيا أو: "يعرف "ديكايتي" أما  -
هو اختيار الوسائل البيداغوجية المناسبة وتكييفها تبعا للحاالت التربوية قصد تحقيق األهداف 

 28".المنشودة
 

  :البيداغوجيا في ميدان التربية البدنية والرياضية2-2- 
هو تكوين أفراد يتمتعون بصحة بدنية وعقلية سليمة،  هدف التربية البدنية والرياضية

فموضوعها إذن هو الجسم والتعامل مع هذا الجانب بمقتضى تعاريف عديدة، فاآلراء 
  .واإلتجاهات بشأنه متشعبة ومختلفة مما أدى إلى تعدد المفاهيم وتعقدها

ة والرياضية، عدة مفاهيم ونظريات في ميدان التربية البدني…: "أن هناك" ثيبولت"يرى 
  ".وهو يعتبر الجسم كأداة للحرب

جيفويس يرى أن التربية البدنية والرياضية لها ميدانها الخاص بها الذي يتمثل "في الحين
جعل الحركة دقيقة وصحيحة، كذلك مساعدة الطفل على إكتساب المهارات  في التعبير الحركي،

  .الحركية واألساسية والصحيحة
يارات التربوية في ميدان التربية البدنية والرياضية حسب أهدافها فيضيف الت" طوماس"أما 

  ".عسكري، طبي وبيداغوجي، وكلها عرفت تطورات عبر السنين": المنشودة إلى أربعة
وهدفنا هنا ال يتمثل في عرض مختلف مراحل تطور التربية البدنية والرياضية ولكن 

  :التأكيد على
  .دور الذي تلعبه في تربية األوالدمكانتها في المنظومة التربوية وال •
  .إستقاللها عن الرياضية •
  29.خصوصية طرقها •

العامة، والتي تعتمد أساسا على النشاط  التربيةفالتربية البدنية والرياضية، كعنصر من 
فهي تسعى إلى تكوين إنسان متكامل من  البدني ال تهدف فقط إلى تربية الجسم بل أبعد من ذلك،

  وهذا التعدد في األهداف وبالتالي في الطرق والوسائل.العقلية والروحيةالناحية الجسمية، 
  30.البيداغوجية هو الذي أدى إلى تعدد المفاهيم وتعقدها
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  :التدخل البيداغوجي في األلعاب الجماعية3-2- 
إن األطفال الضعفاء، من حيث األداء الرياضي في األلعاب الجماعية، قادرون على تحقيق 

  .إذا ما أعطى لهم قليل من اإلنتباه واإلهتمام من طرف المربينتائج معتبرة 
فقد بينت الدراسات بأن اإلهتمام والتكفل بهذه الفئة أثناء المسار التعليمي، قد يفيدهم كثيرا 
ويجعلهم قادرون على تحقيق نتائج معتبرة، فمهمة وواجب المربي إتجاه هذه الفئة تتمثل في 

 .بئة طاقاتهم نحو الهدف المراد تحقيقهتنبيههم وتوجيههم، وكذلك تع

إن الوقوف بجانب الطفل والحرص على وضعه في ظروف أمنية خالل عملية التعليم،     
يساعد كثيرا على الرفع من معنوياته وقدراته، وبالتالي تحسين قابلية التأثير واإلستقبال عنده، 

ملية التعلم، فلكي يستطيع الطفل أن فهذا الشرط يسمح بسد الفراغ الذي يعاني منه الطفل أثناء ع
  .يكون قادرا على الممارسة البدنية، يجب على المربي أن يساعده ويدعمه

الذين يعانون في األداء الرياضي معرضون إلى اإلستهزاء من طرف  المتدربينإن 
، المتدربينعيشها هؤالء ياتجاه الوضعية التي  دربزمالئهم األقوياء، فهنا تظهر أهمية الم

الشيء الذي يؤمنه نفسيا وكذلك يحفزه وبالتالي يستطيع التغلب أو تجاوز الضعف النفسي الذي 
 .يشكو منه

  

  :التدخل البيداغوجي في األلعاب الفردية 4-2-
تكتسي الحاالت البيداغوجية التي تزخر بها هذه األنشطة أهمية بالغة من الناحية التربوية 

  .لتنافسي والمواجهة مع الغيروخاصة عندما ال تحمل معها الطابع ا
فهي من جهة، تسمح للتلميذ إجتياز قدراته الظاهرية وتحثه على التحدي، ومن جهة    

وتقييمهم، فمثل هذه الحاالت  متعلمينأخرى تسمح للمربي بتقدير األداء البيداغوجي لل
مع زمالئهم الذين الذين يعانون ضعفا من الناحية البدنية مقارنة  متعلمينالبيداغوجية مناسبة لل

  .يظهرون إمكانيات عالية أثناء الحصة التعليمية التي تطغى فيها الطريقة البيداغوجية القديمة
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فالمهمات البيداغوجية األساسية التي يستوجب على المربي التحلي بها هي تشجيع الطفل على 
ات، والعمل على قصد مساعدته في مواجهة العراقيل وتحمل المسؤوليوتغيير وتحسين مواقفه، 

  .جعله قادرا على تحمل نتائج أفعاله بدون الشعور بأي تأثير نفسي
ال تتطلب من المربي  متعلمينإن الحفاظ وتربية صفات الحب، التطور والتحسن لدى ال

التخلي عن الطريقة التقليدية فحسب، بل عليه إجتناب خلق جو ذو طابع المنافسة، ألنه يؤثر 
خاصة في الحاالت البيداغوجية التي تكون فيها قدرات  للطفلالنفسي سلبا على الجانب 

 31.وإمكانياتهم متكافئة المتعلمين
  

  :العالقة البيداغوجية5-2- 
وهي تفاعل يضع العالقة بين المعلم و المتعلم من أجل تحقيق العملية التعليمية، مع       

ليغ المعلومات ويكون هذا مراعاة حقوق  وواجبات كل طرف، إذ أن هذه العالقة تيسر تب
إذ أخذنا بعين اإلعتبار من المتعلمين، مستواهم وقدراتهم على اإلستيعاب دون   االتفاعل إيجابي

نقصد بها الحالة التي يكون فيها إهمال حق المتعلم في إيداء رأيه، وهذا لخلق وفاق بينهما، و
بين  …اكات، الفعل ورد الفعل، وتعني اإلتصال، تبادل اإلحتكالمتعلمالمربي في إحتكاك مع 

  32.وطبيعة هذه العالقة تختلف من تيار بيداغوجي آلخر المتعلمالمربي و
  :العالقة البيداغوجية عند التيار البيداغوجي القديم 1-5-2-

في الماضي كانت التربية ترمي إلى تكوين فرد متكيف مع النظام اإلجتماعي، أي أن 
األجيال وذلك  بينتمرارية ثقافة معينة وتجنب اإلنقطاع وظيفتها األساسية كانت هي ضمان إس

  .الخضوع واإلنضباط والواجب: باإلعتماد على مفاهيم
وكان هدفها هو تمكين التلميذ من التعرف على مختلف نماذج التفكير والسلوك من خالل 

ككائن وضعه في حالة إحتكاك مع مختلف اإلنجازات اإلنسانية، وبالتالي إعداده لتأدية دوره 
إجتماعي، يحتل المربي في إطاره مكانة محورية في العملية التربوية بإعتباره كمصدر 
للمعلومات، في حين التلميذ يأتي في الدرجة الثانية حيث يقتصر دوره على استعمال المعلومات 

  .وإعادتها
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يمه الشبه ولقد وجهت عدة إنتقادات لهذا التيار بسبب طابعه اإلستبدادي الذي يتجلى في تنظ
العسكري وكذا بسبب إعطائه األولوية للذاكرة دون التفكير اإلبداعي وحرية التصرف عند 

  .التلميذ
    :العالقة البيداغوجية عند التيار البيداغوجي الحديث 2-5-2-

وهو ) خاصة علم النفس( ظهر هذا التيار بفضل التطورات التي عرفتها العلوم اإلنسانية
العملية التربوية ويشجع كل المناهج واألساليب التي تساعد على تطوير يعتبر التلميذ محور 

  .طرق تفكيره وتنمية روحه اإلبداعية وتضمن حرية إرادته
مهمة المدرس تتمثل في تنبيه الطاقات الفردية وليس في إعطاء األوامر لتنفيذها، أما 

رام والتقدير المتبادل بين فهي مبنية على أساس اإلحت" تلميذوأستاذ "بين  العالقة التربوية
  .الطرفين

ونشير هنا إلى أن اإلحترام الذي يكنه التلميذ لألستاذ ال يفرضه من الخارج أي طبيعة 
  .المدربالنظام التربوي وإنما ينبع من الداخل أي تلهمه شخصية 

حول الوظائف التنظيمية،  -أساسا -ويدور النقاش بين التيار التربوي التقليدي والحديث
وغيرها من مميزات  لتيار التقليدي يؤكد على مسألة فرض الوجود والعالقة العاطفية السلبيةفا

 .المتعلمالسلطوي الذي يركز إهتمامه على المادة المدرسة بدال من  المعلم

تشخيص التعليم والحين يولي التيار الحديث أهمية كبيرة لمسألة التغذية الرجعية والنمو،  في
  .ةوالعاطفة اإليجابي

في الختام يمكن القول بأن هناك مفهومان يميزان العالقة التربوية، األول هو التيار 
، والثاني يتمثل في التيار البيداغوجي الحديث الذي المتعلمأكثر من  بالمعلمالتقليدي الذي يهتم 

  .كعنصر أساسي في العملية التربوية المتعلميعتبر 
) خاصة علم النفس والفيزيولوجية( ف مجاالت العلوملقد انعكست التطورات التي عرفتها مختل

إيجابيا على البيداغوجيا الحديثة، فهذه األخيرة تعتبر الطفل كائن له مميزات، حاجات 
  .واهتمامات خاصة به

ألول مرة في ميدان العالج النفسي من طرف العالم  )الغير مباشرة( استعملت هذه الطريقة
ا بعد في ميدان التربية، حيث مبدأها مبني مأن يتم إدراجها فيقبل " روجيرس"النفسي األمريكي 

  .المتعلمو المدربأساسا على الثقة واإلحترام المتبادل بين 
  
  



 

البيداغوجيا الحديثة تعتبر الطفل كالنقطة المركزية للعملية التعليمية، حيث أنه يتمتع بكل 
 . اإلستعدادات التي تساعده في عملية التعلم

األساسية للمربي في إطار هذا التيار، فهي تتمثل في مساعدة الطفل على اكتساب أما المهمات 
اإلستقاللية الذاتية مع الحرص على تزويده بالتجارب والمعارف الضرورية التي قد يستعين بها 

  .لتحليل بعض اإلشكاليات التي يواجهها أثناء مشواره التعليمي
التطورات في هذا الميدان قد جعل التسميات وبصفة عامة، يمكن القول أن تعدد البحوث و

 .والمفاهيم في هذا الميدان متنوعة

  :المدرسة النشيطة
تعتبر هذه المدرسة كتيار بيداغوجي حديث، قامت بإدخال تغيرات جذرية في كل األداة 
 والوسائل المنتهجة في ميدان التربية، فهي عكس البيداغوجيا القديمة التي تعتمد على اإلستقبال،

الخ، حيث مبدأها يتمثل في المعرفة الجيدة للطفل من حيث إهتماماته، .السيطرة والذاكرة
  .مميزاته واحتياجاته

تسعى هذه المدرسة النشيطة إلى تلبية كل احتياجات الطفل، وبعبارة أخرى هي مركزة 
ألهميتها الذي إهتم كثيرا بالمدرسة نظرا " روسو" على الطفل، فكل مبادئها مستوحاة من أعمال 

هي مركزة " النشيطة" بالنسبة للمجتمع، باإلضافة إلى ذلك،فإن الطرق البيداغوجية المسماة 
التسيير : ومن بين مبادئها األساسية نستطيع ذكر على سبيل المثال" ديوي" أيضا على أفكار 

" بالفعل التعليم" رها المتمثل في االذاتي، حرية المشاركة وروح الديمقراطية وهذا من خالل شع
  .الذي يكتسي أهمية معتبرة أثناء العملية التربوية

  :التسيير الذاتي
كأحد متغيرات المدرسة النشيطة، حيث تعطي أهمية " التسيير الذاتي " تعتبر هذه الطريقة

على علم النفس الوراثي وذلك قصد مساعدة  اكبيرة للحياة اإلجتماعية للطفل، فهي تعتمد أساس
  الطفل وجعله إنسان

تم أيضا بمختلف الجوانب التي تساعد الطفل على إكتساب معنى الحرية هإجتماعي، كما ت
  .واإلستقاللية في التسيير

وبصفة عامة، يمكن القول أن هذا التيار يسعى إلى إلغاء كل من أنواع السيطرة الموجودة 
  ، ولهذا سنتحدث وكذلك إلى تشجيع كل المبادرات النابعة من هذا األخير والمتعلم المدرببين 

  
  



 

عن البيداغوجية والوجودية اإلنسانية وتعني البيداغوجية الوجودية واإلنسانية وجود نوع من 
فلسفة الحياة، حيث اإلنسان يكون في نفس الوقت مرتبط بنظام معين من القيم وكذلك بالزمان 

الذي يسعى إلى تطوير  التربية تكتسي أهمية عالية بالنسبة لهذا التيار الفكري" والمكان، فكلمة 
  .وترقية الفرد

في إطار هذا التيار، الفرد يتمتع بحرية تامة في تأدية مختلف النشاطات، كما أنه يتكفل 
بنفسه في تطوير قدراته، فهذا التيار إذن مخالف تماما للتيار العقالني والميكانيكي اللذان يسعيان 

تيار كلها مبنية على المسلمة التي تسلم أنه كلما فاألفكار األساسية لهذا ال ،إلى تكوين فرد متكيف
توفر شروط األمان والحرية، فإن الفرد يكون أتم قدراته، فحسب منطق هذا التيار، الفرد يكون 
إذن متحضرا لتعلم كل الفعاليات التي تلبي حاجياته، وفي المقابل، دور المربي يقتصر فقط على 

  .اسية التي تساعده في عملية التعلممساعدة الطفل وتزويده بالمعلومات األس
من خالل هذه األفكار، يتضح لنا أن توفير الشروط المالئمة تكتسي أهمية عالية بالنسبة 

ومعرفة  م، العمل على فهالمتعلملعملية التعلم وبالتالي المربي يجب أن يكون دائما بجانب 
يكون أيضا قادر على التحكم في اتجاه المهمات البيداغوجية المقدمة له، كما يجب أن  المتعلم

  .ومن ذاتيته أيضا المتعلمالقوى واإلنفعاالت الصادرة من 
  :العالقة البيداغوجية في ميدان التربية البدنية والرياضية 3-5-2-

بصفة عامة، لقد انعكست مختلف التغيرات والتطورات التي عرفتها البيداغوجيا إيجابيا 
اضية، فعلى غرار زمالئهم في التعليم العام، فإن كل على ميدان التربية البدنية والري

  .البيداغوجيين في هذا الميدان يشجعون كل القيم المرتبطة بالتربية الحديثة
خيرة عدة تطورات الشيء الذي عرف ميدان التربية البدنية والرياضية خالل السنوات األ
 …:"قال أن" ملفازين"لموضوع زاد بالتالي من مكانتها في النظام التربوي العام، وفي هذا ا

التربية البدنية والرياضية دخلت مرحلة تطويرية جديدة، فهي حاولت إدخال طرق تعليمية جديدة 
  ".مع الحرص على اإلبقاء على مكانتها في النظام التربوي كمادة تدريبية

تسعى إلى فالدور والمكانة التي تكتسبها هذه المادة مرتبطة أساسا بالغايات واألهداف التي 
تحقيقها والمتمثلة في مساعدة الطفل على تحقيق تطورا منسجما، كما تقوم أيضا بتزويده 

  تمس كل التالميذ خالل  - بالمعارف األساسية وخاصة التي لها عالقة بالتصرف الحركي
  
  
  



 

مرتبطة بالحياة، فهي تشجع الشباب على التفتح كما تسمح لهم أيضا  -التكوين المدرسي
 .لثقافة الضرورية للتكيف مع الوسطباكتساب ا

لكن رغم وجود وظهور أفكار جديدة فيما يخص منهجية تعليم التربية البدنية والرياضية، 
فالطريقة التقليدية ما تزال هي الطاغية في هذا الميدان، حيث نجد أن أغلبية المدرسين خالل 

ات للتالميذ، فالتعليم التقليدي المسار التعليمي يهتمون فقط بالطريقة المثلى إليصال المعلوم
إذن في ميدان التربية البدنية يعتمد أساسا على تشجيع إيصال المحتويات التي تقدم ) الكالسيكي(

  .للمتعلمفي شكل أجزاء مفصلة 
لمبادئ التي تعتمد عليها طريقة التعليم الحديثة تتمثل في أن الفعل والمبادرة تأتي من اأما 
  .، حيث تأخذ بعين اإلعتبار كل خصائصه ومميزاتهيهمركزة علعملية التعلم والطفل، 

إن معظم النشاطات البدنية التي تعتمد عليها التربية البدنية والرياضية تكون مستمدة من 
الحركات الرياضية، الشيء الذي يعتبره بعض البيداغوجيين كعائق لتطبيق الطرق البيداغوجية 

التابعة ألحد الثانويات " الفرقة البيداغوجية"ع ترى وفي هذا الموضو) التنظيمية(الحديثة 
الفرنسية أن النماذج الحركية المرتبطة بمختلف النشاطات الرياضية والتقيد بمختلف قوانينها 

ونشير هنا أن رغم المحاوالت . يمكن أن يشكل عائقا حقيقيا أمام المشاركة الفعالة للتالميذ
ية للواقع المدرسي، فإن معظم المدرسين مازالوا يميلون العديدة لتكيف قوانين األلعاب الرياض

إلى تطبيق النماذج الرياضية، فيما يخص الطرق البيداغوجية المعتمدة عليها في ميدان التربية 
 33.البدنية والرياضية، نجد بصفة عامة إما الطريقة القديمة أو الطريقة الحديثة

  :العالقة البيداغوجية واإلتصال 6-2-
ال في ميدان البيداغوجية هو عملية إرسال وإستقبال المعلومات على شكل رموز اإلتص      

ووسائل، وتكون إما لفظية أو كتابية أو رمزية، وتكون العالقة بين المعلم والمتعلم من أجل 
ومستقبل إذن هناك إتصال بين  -رسالة –هدف معين وهو التعلم، وهذا يعني هناك مرسل 

  34.طرفين
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  : و طرق اإلتصال البيداغوجي أهداف 1-6-2-
إن المعلومة المطلقة ال يمكن أن تكفي وحدها في الميدان البيداغوجي ،إذ أن المربي       

الذي يلقى درسه للتالميذ ثم يطوي أوراقه و يذهب دون متابعة ومعرفة مدى إستعاب التالميذ 
رأي المتعلمين  ففي الواقع يجب على كل مربي أن يعرف.لدرسه، فيعتبر عامل غير مناسب

  : كعدم  اإلستعاب لبعض األشياء الغامضة ، و هذا راجع إلى عدة أسباب أهمها
  .محتوى الحصة ال يوافق مستوى المتعلمين -
  .طريقة النقل للحصة غير فعالة -
وهناك من يفسر عدم فهم الرسالة البيداغوجية يكمن في تفاوت المستوى أو قلة ذكاء  -

عادة يأتي من المربى المكون الذي يلقي درسه دون معرفة تجاوب المتعلمين وهذا الفهم 
يتعرف المربى على حوائز اإلتصال وعلى ) Feed Back(فعن طريقة اإلستجابة . تالميذه

شخصية وقدرات تالميذه ودرجة تأقلم رسالته، وتسمح هذه اإلستجابة على تحسين شروط 
هل : ذه ليعرف تجاوبهم مع الدرس كأن يقولإذ يمكن أن يسأل المربي تالمي. إستقبال الرسالة

  تسمعونني؟ هل أتكلم بصوت عال؟ ماذا قلت لكم؟
، في حين تسمح هذه 35ويمكن أن يعود إلى إعادة التذكير بشروط المربي أحيانا إلى التقييم 

  .الطريقة بمعرفة مدى إستعاب التالميذ للدرس و كذا ردود أفعالهم
  :داإلتصال البيداغوجي الجي2-6-2- 

حتى يكون اإلتصال البيداغوجي بين المعلم والمتعلم جيدا وفعال ال بد من توفر شروط و       
  .أسس للنجاح وإتقان الرسالة وبلوغ الهدف المنشود إليه

  : أسس اإلتصال الجيد3-6-2- 
  :يقوم اإلتصال الجيد على ثالثة أسس رئيسية

در من المرسل من رموز وأشكال في ويتمثل في اإلستماع واإلنتباه لما يص :اإلتصال الجيد •
  .محتوى الرسالة

وهي العملية التي يتم فيها تحويل الرسالة إلى رموز ليكون معناها كما أراده  :الفهم الجيد •
 .المرسل
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إختيار المهارات والعبارات التي يستعملها والصور والعروض التي يعمل بها  :التبليغ الجيد •
 36.احتى يكون للمستقبل إمكانية حله

 :شروط اإلتصال البداغوجي الجيد4-6-2- 

إن اإلتصال البداغوجي الجيد يتعلق بوجود قاعدة بين المعلم والمتعلم، ويعتمد على       
أما . مواضيع المربي، ونوعية العالقة مع المربي لشروط معينة وهي مشاركة المتعلمين، تداخ

ل بذلك فعالية الجماعة وتسبب الالمباالة إذا إحتكر المربي الكالم فإن التبادالت تصبح صعبة وتق
 .ونقص الثقة بالنفس

إن هيئة األستاذ وسلوكاته وتحكمه في منح حق المشاركة للمتعلمين يتوجه إلى تواتر    
لتدخالت ومدة مشاركة كل عضو وأشكال االتصال، ويحدد االتصاالت ما بين األفراد، إنه العدد 

حد أقصى في التعليم، في حين يجب أن تتوفر في  متعلم على العموم) 25(خمسة وعشرون 
  :المرسل والمستقبل عدة خصائص

أن يؤمن بالرسالة التي يؤديها ويقوم بتبليغها، ويقتنع بمحتواها، وعرض أفكارها  :المرسل -
عرضا منطقيا سهال، وان يتبع تنظيم محتوى الرسالة من زاوية النتائج الصحيحة ومعرفة 

ضمون الرسالة، وأن يكون ما يلقيه بمقدور المتعلمين فهمها، وأن يكون الخبرات التي يحتويها م
على دراية كافية بأنواع الوسائل التعليمية، وقنوات االتصال المناسبة في نقل الرسالة في الزمان 

  .والمكان المناسبين لها في الدرس وتحسين اختيارها وتشغيلها
لمين بصفتهم مستقبلين، من الناحية وأخيرا على المربي أن يلم بكل خصائص المتع      

الجسمية، العقلية، النفسية، اإلجتماعية وتقدير القيم السائدة والعادات والتقاليد المكونة لثقافة 
  .المجتمع

يجب أن يكون تجانس في سن المستقبلين ومستواهم وجنسهم، وكلما روعي هذا  :المستقبل -
، الذي هو تحقيق األهداف المسطرة وإشباع التجانس في عملية االتصال كلما سهل دور المرسل
  .حاجات ورغبات المتعلمين وإيجاد حلول لمشكالتهم

عن طريق هذه الدراسة يمكن للمرسل انتقاء وسائل وقنوات االتصال المناسبة التي تنجح       
 37.في إيصال الرسالة وإتمام العملية التعليمية وهذا ما يدعى باالتصال البيداغوجي الجيد
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  :حواجز االتصال البيداغوجي في العالقة البيداغوجية7-2- 
مهما تكن العالقة البيداغوجية فانه البد من توفر صفات اإلنتباه واإلقناع، ففي اغلب       

 األحيان توجد حواجز بين األستاذ والتلميذ كعدم التساوي من الجهة المعرفية واالختالف  في 

الرفع أو التخفيض من شأن التالميذ من حيث القدرات في المكانة والسلطة وهذا بإمكان األستاذ 
  الحالتين يكون هناك عدم التفاهم، فالتلميذ يوجه إلى المربي عدة مطالب بغية في تحسين معارفه 
وتوظيفها، أما في ميدان التربية الرياضية فاالتصال ليس لغويا فحسب بل كذلك عن طريق 

فالمربي يتحكم " extra l’inguistique"وهذا يعني  "corporelle"، جسمي "gestuel"اإلشارة 
  ".كلمات، حركات، نظرات"أيضا بواسطة جسمه 

وهذا يسمى باالتصال غير اللغوي ويمكن إما رفع أو تخفيض من قيمة المعلومة، وإن       
صح التعبير في بعض األحيان نجد أن الرسالة ال تصل المستقبل وهذا هو المشكل والذي يرتابه 

الشك في قدرة األستاذ عن اإلقناع، كون ما يتفوه به بعيدا عن الواقع المعاش وفي  نوع من
  :الحقيقة تنقسم حواجز االتصال إلى ثالثة أقسام حسب موقعها في مخطط االتصال

  ):على مستوى األستاذ(في اإللقاء  1-7-2-
مشكل : منها وهذه الحواجز التي تؤدي إلى إخفاق الرسالة والتي تعود إلى عدة أشياء      

اللغة التي تكون غير مفهومة، االختالف في األسلوب مثال والتقنية البيداغوجية كعدم نجاح في 
عرض األفكار عرضا منطقيا وعدم إتباع تنظيم محتوى الحصة من زاوية النتائج السليمة 

في تقديم واالستمرارية الذاتية في الحديث الذي يدخل فيه التحكم المسبق لشكليات، والجزئيات، 
والمستقبلين عن تقبل الرسالة مثال  نتمرين كاستعمال طريقة منفردة تبعد الجمهور المتعلمي

استعالئه وكبريائه أو عند استخدامه الطريقة الديمقراطية التي تربط العالقة بين األفراد ربطا 
قافة لألفراد في مقبوال كذلك عدم تقدير للقيم السائدة والعادات والتقاليد التي تشكل عموما الث

المجتمع، كذلك عدم معرفة إنكار أو جهل التالميذ الذي يمكن أن يذهب من عدم االعتراف 
  .باستجابة إلى حد االحتقار أو الالمباالة بآرائهم وشخصهم

  :حواجز االتصال في االستقبال 2-7-2-
يوجه إليهم  وهو ما يقابل في العملية التربوية، التلميذ وهو الشخص أو الجماعة الذي      

المرسل الرسالة بهدف مشاركتهم في الخبرة، ويقصد به تعديل السلوك، فهنا من بين هذه 
  الحواجز والتي تعيق الرسالة، تعب التالميذ الذي يؤدي إلى نقص تدريجي في المعلومة المقدمة 

  
  



 

 بستيعاالكلي عن االستقبال، وكذلك اللغة غير المفهومة تؤدي إلى عدم اال قإلى حد التواف
الخوف، األمن، التكبر، (والملل وفشل التلميذ في السماع وعدم المتابعة، كذلك أحاسيس التالميذ 

  .تؤثر على مناخ التبادالت عامة) الخ...الصراعات
كذلك الدور االجتماعي الذي يفسر اإلحساسات وبالتالي عدم السماع والتركيز حول       

  .غناء عن فكرته الشخصية وبالتالي إهمال كالم األستاذالذات و يفسر بعدم قدرة التلميذ باالست
  :حواجز االتصال على مستوى التبليغ 3-7-2-

يعتبر التشويش أهم حاجز على مستوى التبليغ وهي اإلعاقة التي تمس الرسالة ويشارك       
  ).متقطع أو متواصل. (في تدهورها، ويمكن أن يكون عن طريق الصدفة

أو ) اإلسهاب(دم توقعه يجبر المتكلم عن الزيادة في الكالم وع ئعن طريق الصدفة، مفاج -
 .التوقف كلية

أما هذا الحاجز فيكون مستمرا طوال الحصة، وقد يؤدي إلى توقف : التشويش المتواصل -
 38.الحصة
 

  .الطرق البيداغوجية 8-2-
  :الطريقة البيداغوجية التقليدية 1-8-2-

الطريقة يعمل بالبيداغوجية التقليدية بحيث انه إن التعلم في هذه ": Henri Lamour"يقول  -
يتعامل مع المتعلم بشدة وقسوة وكل ما يتكلم به فهو على شكل أوامر فقط حتى يصل إلى 

  .االنضباط والهدوء، بحيث أن الفعالية هنا تعني األمر واألمر يعني الحماية والهدوء
  :يجب ةفيرى أن في الطريقة التقليدي - Ph.TISSIE –أما 

  ".تحويل كل الحركات إلى تمرينات"
وفي النهاية ال " يجب أن تكون قوي لكي تصبح مهم وضروري": " HABERT" ويرى  -

 .توجد التربية البدنية بدون تعب

فيرى أن الطريقة التقليدية أو الطريقة الديداكتيكية تركز أساسا ":  Claud BAYER" أما  -
  يث تقسم مادة التعليم إلى عناصر أو أجزاء، وهناك على مبادئ التبسيط والتحليل والتطوير بح
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عاملين أساسين يساهمان في كل تحصيل وهما، التذكير و اإلعادة اللذان يجعالن الطفل منسجم 
 39.مثل المراهق

أن التعليم ما : أساسي هئفيرى أن الطرق التقليدية من خالل مبد"  Cry POLMADE" أما  -
نى أن المراهق يكتسب الملكات الطبيعية تسمح له بالوصول هو إال نوع من التدريب، بمع

بطريقة عادية إلى المعارف والى قدرات الشخص الكبير، وال يأتي ذلك إال باالتجاه واإلتقان، 
والصعوبة البيداغوجية في مثل هذه الحالة تكون من خالل خلل في قدرات الطفل أو نقص في 

  40.االنتباه واإلتقان
  :لبيداغوجية الحديثةالطريقة ا2-8-2- 

حركة جديدة في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا غيرت   في بداية عصرنا ظهرت
جذريا األنماط التقليدية التعليمة والتربوية، وفي ذلك الوقت أعطيت التسمية للمدرسة الحيوية 

في  "jhon DEWAY"، المربيةوان التجارب األولى، ظهرت في الواليات المتحدة األمريكي
مدرسة تجريبية تحمل اسمه وفي هذه " CHICAGO"م فتح في مدينة شيكاكو 1896سنة 

المدرسة يترك األطفال يعملون أشياء طبيعية، وكل نشاط يمثل مركز اهتمام يدور حوله البحث 
هذه المعارف كانت تحصل بتزامن مع األعمال التي تتطلب الكتابة  والتحقيق واألعمال وأن

الطفل يتعلم كل ما يخص مراكز اهتماماته " jhon DEWAY"ب، وبالنسبة والقراءة والحسا
  .وعليه فان قيمة الدافع للتعليم، هو التعلم

فإذا كان الذكاء ينمو عن طريق الحركة فان الهدف األول للتربية هو تنمية هذه الحركة، 
  .بحيث أن الوضعية التي تكون أمام الطفل لها معنى وبالتالي يعطيها أهمية

يوجد تطابق بين إمكانيات الطفل واحتياجاته التي ) CLARAREDE ) "1873" ما بالنسبة لـأ
تجلب انتباهه، وعليه نستطيع غرس في نفسية الطفل هدف واحد وهو اللعب، ولكن هذا اللعب 

  . يبدأ شيئا فشيئا، يأخذ أشكاال مختلفة حسب العمر
بنفسه تكوينه عن طريق  يتضمن الجهد عن طريق االهتمام، وبهذا يتحمل الطفل

المساهمة في بلورة المعارف والحركة ومن هنا نستطيع القول أن في التربية البدنية الرياضية 
تنظيم لأللعاب أساسي ألنه يساعد الطفل على بذل مجهود وبتكوين نفسه انطالقا بوضعه في 

  .حاالت صعبة
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ة، إن المدرسة التقليدية لم تعترف بقيمة إن التنمية االجتماعية تتطور بالتوازي مع التنمية العقلي
الحركة العقلية في المخطط االجتماعي على عكس المدرسة الحيوية التي تبحث بإدخال حياة 
حقيقية وهي تعطي للطفل فرصة تجارب الحقائق االجتماعية كما تضعه بين حاجات فيزيائية لم 

 نحركة شخصية التي تهيئه للتعاويكشف األصول وسلطة الكبير ترجع مستخلفة بمبادرة الطفل ب
مع األشياء بطريقة مستقلة ويكون قادرا على المبادرة والحوار، إن عملية التعليم ال تنتهي هنا 
حتى يتحقق التعلم، وان األستاذ يكون تحت تصرف التالميذ، وإن هذه الوسائل مقدمة بملفات 

يكون تحت تصرف التلميذ عند  مختلفة، كتب، أشرطة، صور وبطبيعة الحال فان األستاذ الذي
طلب التالميذ اللذين يبدؤون المبادرة في أعمالهم وعلى األستاذ توجيه هذه األعمال ويكون 
بحث، ولكن البحث لم يأتي كجواب عن تساؤل، وعندما يتضح لألستاذ أن بحثه ال يجلب االنتباه 

 .ينقطع عن تقديمه ليحلل أسباب عدم اإلنتباه

تربية البدنية والرياضية في الثانويات ورغم المشاكل العديدة اللذين بالنسبة لألستاذ ال
يواجهونها يجب التنويع في العمل حتى يواجه عدم اهتمام التالميذ وخاصة أقسام السنة النهائية 
مع ترك المبادرة للتلميذ عن طريق الحركة الشخصية أو عمل جماعي أو بتقييم المسؤوليات 

عن طريق االهتمام، والعمل الجماعي هم  ياة ديمقراطية، إن الجهدلكي تهيئ األطفال إلى ح
  .مكمالت للعمل الفردي ألننا نعرف أن التطور ال يتم عند كل طفل بنفس الوتيرة

بحيث أن ) أو ظاهرة(لكن ال نستطيع أن نكون حركتين بدون أن نعمل حركة واضحة 
سكون، التركيز، وإذا أخذنا مثال العمل العقلي يترجم حتميا بحركة بل بالعكس فهو يترجم 

الطريقة الحركية القائلة بان ننظر، وننقي، ونزن الشيء الذي يراد لمسه، وهنا يوجد حركة 
  .وتوجد مساهمة وهذه ليست بالطريقة الحركية ألن كل حركة فيها خالية من مبادرة الطفل

الطفل فهو يستطيع أن  في الختام نستطيع القول مهما كانت الوضعية الصعبة التي توجد فيها
يتجاوزها عن طريق البحث والتجارب الحقيقية والحركات التي خزنها، يستطيع أن يواجه كل 

  .مشكل بتفكيره ال عن طريق تخزينه للمعلومات
  :الطريقة البيداغوجية الموجهة 3-8-2-

 وحول هذه الطريقة فإنه في كثير من األحيان ترتكب بعض األخطاء التي ال تحتاج إلى
  .كثير من الشرح وإنما تحتاج إلى توجيه يصحح الخطأ أو يعيد األمور إلى نصابها

  
  
  
  



 

أما طريقة اإلشراف فهذه نتبع الطريقة السابقة ولكنها تأخذ شكال أكثر حزما وأكثر دقة وتظهر 
  .فيها صفة القيادة

داء بحيث أن الطريقة الموجهة هي عبارة عن أوامر يستعملها المعلم لتوجيه الطفل أل
  :في هذا الشأن" DORNHOFF"عمل ما، كما يقول الدكتور 

إن األوامر عبارة عن توجيهات مرتبة بأوصاف وقيادات  للهيئة الخارجية للطفل ولمجموعة 
  .من األطفال

أما فيما يخص حالة جسم الطفل والحركات المحددة وعالقات األطفال بينهم، فان أشكال األوامر 
  .التحركيجب أن تكون مثل أشكال 

  .إعطاء للبيداغوجيا ولألطفال نظرة احتمالية حول الحالة الحقيقية* 
  .ضمان التحرك بدون حادث في الحركة* 
  .تجنب أو عزل منبع الخطر* 
  .المساهمة الستعمال الوقت بطريقة جذرية* 

  .إن أشكال األوامر تستعمل التربية في نفس الوقت للتصرف التأديبي
  .جيدا أشكال األوامر ويطبقونها بالتدقيق اأن يعرفوإن األطفال يجب عليهم 

  :الطريقة البيداغوجية الغير موجهة 4-8-2-
وهي تعني الصفة أو مجموعة من الصيغ والمواضيع التربوية التي تتكفل بمجموعة 

وهذا ) غير مشروطة(نه باعتبار المشرف الحرية المطلقة أالعالقات البيداغوجية، وهذا يعني 
د أو التنبؤ المنهجي، والطريقة الغير موجهة تتحدد بامتناع المعلم أو المدرب عن يمنع التحدي

التوجيه وباستعماله لهذه الطريقة يجعل التلميذ يوجه نفسه ويدرك أهمية هذا التعليم الذاتي الذي 
" MJ. DARDRLIN "ET: "يكتسبه بحضور المدرب والمعلمة وهذا ما يسميه

D.HAMELINE "عليم الخاص باألستاذ إلى التعليم الذاتيبالمرور من الت.  
  

 :األساليب البيداغوجية 9-2-
"MUSKA MOSTON " يالحظ نوع من العالقة بين التربية البدنية والرياضية والعلوم

  .النفسية، البيداغوجية، االجتماعية والفيزيولوجية
  تم تعليم الشخص؟ولذلك يقترح إيجاد طريقة اإلظهار وحل المشاكل الضرورية للمادة، كيف ي

  
  



 

الوسيلة المستعملة لمأل الفراغ الموجود بين المعلم ومتطلبات التعليم، يستوجب المعرفة الجيدة 
  41.ألساليب التعليم وكيفية تطبيقها

 السلطوي : األسلوب األول1-9-2- 

  .وهذا النموذج يركز على المعلم والمادة التعليمية
ة التعليم وعلى كيفية تعليم التعليم، فهناك عالقة مسيطر وفيها يكون المعلم هو المسئول على كيفي

ومسيطر عليه، فالمتعلم يبحث عن مواجهة المتطلبات والخصائص المرسلة من طرف المعلم، 
  .والتحكم االيجابي في المتطلبات، وفيها المتعلم يقيم بالنسبة للجماعة التي ينتمي إليها

  : ألسلوب الثانيا 2-9-2-
ذ القرار الذي يتوقعه في مستواه وهذا االنتقال في القرار يحدث خلل في يمكن للمتعلم أخ

تصرف المعلم والمتعلم، وبذلك معلومة مراقبة، تعليم المتعلم يتحقق في صالح االختالف إنطالقا 
من هذا االختالف المعلم يشعر بأكثر راحة والمتعلم يشعر انه مقبول كما هو، وهنا المعلم ليس 

ليس له القدرة في تعليم نفس الشيء للكل، وفي نفس الوقت يتلقى هذه االختالفات المعلم الكامل 
  .الفردية في الجوانب البدنية، النفسية واالجتماعية

وباعتبار أن المعلم ليس المسئول عن النموذج الكامل فانه بذلك يخلق وضعيات عمل، 
ية االنضباط الذاتي، أما فيما ويلعب بذلك دور المنبه وذلك بتوجيه وتصحيح األخطاء وهذا بدا

  .يخص التقييم فالمتعلم هو الذي يقيم نفسه بالمقارنة مع الفوج الذي ينتمي إليه
  .أسلوب التعليم المتبادل: األسلوب الثالث 3-9-2-

 .المشرف هنا يتدخل على مستوى التقييم، وهذا التحديد وقت العمل ووقت المالحظة

مساعد المعلم، فالمعلم يحدد األدوار وهذا بصفة تدريجية، وفي هذا األسلوب المتعلم يعتبر ك
بحيث يسمح لهم بالنقاش وإبداء اآلراء للوصول إلى فكرة " كمساعدين"ويحدد المعلمين الصغار 

 الغير وفيما يتم تحديد وبوضوح مهمة كل معلم صغير، وبذلك كالهما يشعر بأنه مالحظ، الشيء 

المتعلم له دور المعلم، يالحظ وينفذ ويدخل األستاذ  بلوالذي يسمح بالتقييم، وفي هذا األس
  .بواسطة المعلم الصغير
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  .التعليم بموجهات صغيرة: األسلوب الرابع  4-9-2-
هنا تتدخل شخصية ثالثة وهي اإلداري والذي يلعب دور المالحظ، وكيفية األداء في هذا 

  .لمالحظة تكون ثالثيةاألسلوب ال تختلف عن األسلوب السابق إال أن الشرح و ا
فيما يكون دور اإلداري مكمل لنتائج مالحظة الفوج، فالفوج يسير طبقا لوظيفة ثالثية يتم 

  .فيها التنفيذ والمالحظة التي يختارها الروح اإلداري
  .التعليم ببرنامج فردي: األسلوب الخامس 5-9-2-

مستوى الوعي والنضج  هنا يتدخل التقييم الشخصي وفيها المتعلمين يكونوا قد بلغوا
يسمح لهم بأخذ القرار التقييمي الخاص بهم، وفي هذه األثناء المعلم يعتبر أن كل المتعلمين ليس 
لهم نفس المستوى، ويتوقع ما يالئم أكثر كل متعلم، والمتطلبات بذلك، يجب أن تكون درجة 

معلم بدرجة عالية لهيكلة جيدة في المالحظة لإلداري، وتقييم االنضباط الذاتي عند المتعلم وال
  .وتنظيم اختصاصه التقني البيداغوجي

  .وفيما يكون كل متعلم يعتمد على برنامج المقدم من طرف المعلم ويقرر كيفية تنفيذه
أما التقييم فيكون بواسطة وسائل تقنية محددة والتي تدفع المتعلم بإظهار المردود 

  .ة القصوىالحركي، فالمعلم ال يتدخل إال في حالة الضرور
  .التعليم باكتشاف الفكرة: األسلوب السادس 6-9-2-

لحد اآلن كل األساليب مرتكزة على أحادية التسيير، إذن عملية النشاط الفكري لم تحفز 
 FESTINGER -" فستينجر"منهجيا فكيف يتم تجاوز هذه العقبة، أنها نظرية الخلل المعرفي 

  .غياب التنسيق -
في يخلف الحاجة، هذا يعني أن هناك إعاقة حالة اإلكتساب والتقبل إن الخلل المعر: المبدأ

الفكري الشيء الذي يحرر عملية البحث ويتم تحديد موضوع التعليم، وتحدد أجزاء المراحل 
وهذه المراحل تعتبر أسئلة ومبادئ تسمح باالنتقال التدريجي نحو اكتساب المعرفة، وهذه 

  .ر والفوج الكبيرالقرارات صالحة للفرد، الفوج الصغي
 
 

 
 
 
 

  
  
  



 

فالمعلم عليه . ولذلك على المعلم أن يلتزم بعدم ذكر اإلجابة أبدا فلينتظر، وتدعيم اإلجابة بالمعنى
  .مراقبة التنفيذ والفترات ما بين المراحل، وسرعة تعدي هذه المراحل

لوصول إلى الهدف أما التقييم يكون فردي أي تقييم إجابة كل متعلم، وعملية التقييم تكون عند ا
  .المسطر
  .التعليم عن طريق المشكل للحل: ألسلوب السابعا7-9-2- 

هذا يعني استمرار التطور الفكري عن طريق عملية تشرك في اخذ القرار في التعليم 
وبأكثر حرية عن طريق اكتشاف الفكرة، التعليم بطريقة مضادة موجهة من طرف المعلم، أما 

فإن عملية البحث، االكتشاف واالختبار من مسؤولية الطالب،  لحلل التدريس عن طريق المشكل
فالمعلم يقدم المشكل للحل من اجل هدف تقديم للطالب فرصة تطوير قدراته ومهاراته والكشف 
عنها فالمعلم بذلك يختار الموضوع، وتكون المشاكل التي على المتعلمين حلها والمعلم هنا يتوقع 

  :كثر دقة وينظم مكان العمل من ناحية الوسائل، ويتم التنفيذ كاألتيالحلول ويحدد اإلجابات األ
  .المعلم يقدم المشكل شفويا أو كتابيا* 
  .المتعلم يأخذ كل الوقت لقراءة وفهم المشاكل ويمكن أن يطلب توضيحات* 
  :المعلم يالحظ ويشجع السير الحسن للعمل وعليه أن* 
  .يترك المتعلم يقوم ببحثه الشخصي -
  .يتدخل حتى وان يأتي الجواب متأخرا ال -
  .أثناء هذه المرحلة االستكشافية المعلم ملزم بتشجيع المتعلم -
  .ال يتصرف بسلوك إقصائي مهمل، ال يتوافق وسلوك المعلم -

أما التقييم فهناك صعوبة لتحديد الوقت بالضبط لتدخل من طرف المعلم، ولكن عموما 
  .يسمح للمتعلم اختيار السلوك الحركي المناسبهناك تقييم ذاتي واقتراح المعلم 

  :سلوب الثامناأل 8-9-2-
  :في األسلوب السابع المتعلم تعلم اخذ كل القرارات ما عدا قرار تحديد المشكلة إذا

  :؟، وهناك أسئلة تطرح نفسها"تحديد المشكلة"هل يستطيع المتعلم طرح األسئلة بنفسه  -
 ألن الفرد يستطيع تحسين مهاراته فطرح األسئلة إذا أنههل يمكن تعليم اإلبداع؟ يمكن ذلك 

 42.يتعلم بمختلف الطرق
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  :الفصل الثاني خالصة
نتيجة لتطور المفاهيم الخاصة بالبيداغوجية، وذلك بفعل تطور الفكر اإلنساني بشكل عام 

فن من فنون الحياة وخصوصا  توتطور العلوم في العصر الحديث وتداخلها وتشابكها، أصبح
دان التربية البدنية والرياضية خاضعا للبحث والتجريب العلمي للوقوف على أحدث أساليب مي

التعليم والتدريب والتنظيم، فتعتبر العملية البيداغوجية عامل أساسي في تشكيل العالقات 
تنمية الحسية والمعرفية بطريقة سليمة الوالتفاعالت اإلجتماعية، وساهمت بكل فعالية في تربية و

  .اشئينللن
من خالل التحاليل البيداغوجية نستنتج وجود تيارين إثنين للبيداغوجية األول تقليدي   

  .والثاني جديد
من المعارف والمعلومات وتحسين وتطوير  القدر الهائلفالتيار األول هو محاولة إكتساب 

مالئمة المهارات، وكذا تقنيات وقواعد السلوكات اإلجتماعية، يعني جعل الطفل قادرا على 
  .ومسايرة النموذج الثقافي للمجتمع

واإلعتماد على نفسه والسماح له بأخذ  حأما التيار الثاني هو مساعدة الطفل على التروي  
المبادرة بهدف تنمية وتحسين قدراته الفكرية والعقلية، فبصورة عامة فهي تعتمد على ثقافة 

  .الطفل
  .امن الصعب إعطاء تعريف عام للبيداغوجي فانطالقا من هذه المجموعة من اإلعتبارات يظهر

فعل مطبق حسب مفهوم معين من طرف ممثلين مرخصين من هذا المجتمع، من أجل  فهي
  .التأقلم الممكن لألفراد، فهي تشمل على كل األفراد واألشياء التي تقوم بالفعل

ي أفعالهم تعد جملة من النظريات والقواعد التي توجه المعلمين والمدربين ف يفبالتال  
 .اليومية

 
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الفصل الثالث تمهيد
إن الغرض األساسي من تناولنا لموضوع مدرب السباحة من حيث أنه الشخصية     

التربوية والرياضية يتولى قيادة عملية التربية والتعليم ويؤثر تأثيرا مباشرا في التطوير الشامل 
م األفراد الناشئين في السباحة على مقدار المتزن لشخصية الفرد الرياضي، وتأسست تربية وتعلي

ما يتحلى به المدرب من خصائص وسمات وقدرات ومعارف وخبرات ومهارات معينة، والتي 
يشترط توافرها في مدرب السباحة لفئة الناشئين حتى يكتب لعمله كل نجاح وتوفيق، وعلى ذلك 

ء، الخلصا له يشعر نحوه بويحتذي به محبا لعمله وم لفال بد أن يكون المدرب نموذجا ومث
ويمتلك درجة عالية من المعارف والمعلومات والقدرات والمهارات العامة والخاصة، وتكوينا 

، مقتنعا تمام االقتناع بالنظم والمفاهيم والقيم االشتراكية للدولة، حتى نضمن ىعلميا في المستو
بها إلى أعلى مراتب بذلك قدرته على حسن تشكيل الشخصية الرياضية ومحاولة الوصول 

  .البطولة والمستوى المطلوب
إن نجاح مدرب السباحة في عمله يرتبط إلى حد كبير بمستواه ومعلوماته ومعارفه       

وقدراته في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص بالعمل في ميدان السباحة، فكلما يتميز 
وطرق تطبيقها، كلما كان أقدر  بالتأهيل التخصصي العالي كلما إزداد إتقانه للمعارف النظرية

على تطوير وتنمية المستوى الرياضي لألفراد إلى أقصى درجة، فال بد أن يلم إلماما تاما 
باألسس النظرية والعلمية المختلفة لعلم التدريب، وأن يتقن المهارات الحركية وخطط اللعب في 

ية المهارات الحركية مجال تخصصه، وأن يمتلك المعلومات التي ترتبط بأسس تطوير وتنم
والخصائص البدنية وطرق إكتسابها والتقدم بها مع ضرورة إلمامه بالخصائص المميزة لتدريب 

  .الناشئين واألطفال والفتيات في فرع تخصصه
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 

 المدرب1-3- 
 

  :تعريف بالمدرب 1-1-3-
ية إن نشاط المدرب هو نشاط بيداغوجي والبيداغوجي يكون الشخصية ويحول نفس    

  .الخ...اإلنسان، ثقته، سلوكه
  .لمدرب الفعالاكل هذه النشاطات تطبق على أساس فعاليات ونشاط شخصية 

إن المعرفة الجيدة لإلنسان هي التي تسمح باستيعاب مجموع العلوم اإلنسانية والمدرب هو الذي 
  43يتكفل بتدريبات حصان الجري الرياضي

  44.ربيته وتكوينهتعه، بل هو مكلف بلرياضي لذاته، وال لمجتماالمدرب ال يحب 
  

  :كفاءة المدرب2-1-3- 
  :ستخلص الكفاءات التاليةإالمدربين  محاكاةعن ) 1996" (فرويدلوس"في دراسة أجراها        

  .اإلقتدار في التدريب، مبادئه وأهدافه ونظرياته وطريقته وفروعه المختلفة -
  .يفية اإلرتقاء بهاالرياضية وك واآلدابالوعي التام باألخالق  -
   .)حركية، معرفية، انفعالية(تشخيص جوانب الضعف والقصور في مختلف الجوانب السلوكية -
  .قيادة الفريق نفسيا قبل وخالل وبعد المنافسات -
   45.الرياضييناإلستفادة من كافة المعطيات والقوى اإلجتماعية لصالح  -

  

  :جيشخصية مدرب السباحة وتكوينه البيداغو 3-1-3-
  :تعريف الشخصية* 

 "رابورت"و) 1937"(ألبور"توجد تعاريف كثيرة للشخصية كما سجل ذلك كل من 
  وغيرها، إال أن معظم هذه التعاريف تتفق على كون الشخصية تركيبية معقدة  ،)1972(

 ،1975"(ديالي"و" بيشو" ، تعني الطبيعة والمميزات الثابتة للشخصية،"PERSONA"فكلمة
  ).324ص
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فهو يعرف الشخصية بأنها عبارة عن تنظيم ديناميكي للجوانب المعرفية، " شلدون" لنسبة لـبا
 ومميزاته التي تتضمن كل صفاته، العاطفية، اإلرادية، كذلك الفيزيولوجية، والمورفولوجية للفرد

  .كذلك مختلف تركيباته ونماذج سلوكية الخاصة به ،)الذكاء، طبيعته،مزاحه(
لبيبلوغرافي، ال نستطيع إعطاء كل التعاريف الموجودة بصدد هذا ا ومن خالل التحليل

ك، أن لكل واحدة منها مراجعها الخاصة بها ومن لالموضوع، وهذا لكونها متعددة وزيادة على ذ
، نظريات تعتمد على تفسير السمات )فرويد(بينها نجد النظريات التي تعتمد على التحليل النفسي

، كخالصة، يظهر لنا من خالل هذه التحاليل بأن هناك )وكاتلألبور (األساسية للشخصية
  .يؤثران في عملية التكوين والتشكيل للشخصية نأساسييعنصرين 

، العوامل اإلجتماعية وبالتكامل مع العوامل )32ص ،1975" (ديالي"و "بيشو" فحسب
د الوسائل التي البيولوجية هي التي تحدد أهداف تصرفاتنا، أما العوامل اإلجتماعية فهي تحد

  .تسمح بتحقيق هذه األهداف
وخالل هذا العرض، سنحاول إعطاء بعض التفسيرات التي لها صلة بكل األبعاد 
األساسية والرياضية يعتمد أساسا على النشاط البدني، وبالتالي نحاول على األقل أخذ نظرة عن 

  .العالقة الموجودة بين الشخصية وممارسة الرياضة
  :ة بتكوين الشخصيةعالقة الرياضي*

رغم تشعب اآلراء في شأن هذا الموضوع، إال أن هناك قواسم مشتركة بين معظم 
  :البحوث التي تطرقت إليه، نذكر منها

 اإلختالف في السمات األساسية بين الرياضي والغير رياضي، وفي هذا السياق يقول -

ياضي، الرياضي الممتاز هناك سمات أساسية تميز الرياضي عن الغير ر )164ص( ،"ألديرمان"
  .عن الرياضي المتوسط

 .ذات الطابع التنافسي على بنية الشخصية اتتأثير الرياض -

هل تسمح : ختالف الميل إلى ممارسة نوع معين من الرياضة من فرد آلخر، وهنا نتساءلإ -
لنا هذه المعطيات باستخالص السمات المميزة لشخصية المربي؟ هذه المشكلة عالجتها عدة 

  .ثبحو
    
  
  



 

، فبالنسبة لهما )1975" (بانك"و  "كراتي" من أهم نتائجها، نذكر تلك التي توصال إليها كل من 
  46:تتشكل شخصية الرياضي من ثالث مركبات أساسية وهي

  .الخ…فكرية، وتظم القدرات اإلبداعية كالقدرة على التصور والروح اإلبداعية -
  .عاطفية كاإلندفاع ونضج الحواس وتكملها -
  .ية مثل اإلستقرار والقدرة على أخذ القرارإراد -

  :أن الشخصية متشكلة من ثالثة خطوط عريضة وهي" كاتل" في حين يرى
  .الجانب الديناميكي الذي يحرك الفرد صوب تحقيق أهداف معينة -
  .قدرة الفرد التي تقيم فعالية سلوكه -
  .الجاني التصرفي، الذي يضبط كيفية أداء أفعاله -

سيما تلك المتخصصة في علم النفس الرياضي، التي تناولت العالقة فمعظم البحوث، ال 
  .الكائنة بين الشخصية والرياضة ترى أن للفرد الرياضي صفات أساسية أبرزها

  :النزعة إلى العيش في الجماعة •
أكدت معظم البحوث أن الفرد الرياضي كثير الميول إلى العيش في الجماعة، ولكن رغم 

  .ذا الشأن، إال أنه ما زال لحد اآلن يشكل موضوع تساؤالت عديدةوجود بحوث عديدة في ه
  :السيطرة •

تعني قدرة الفرد على التوجيه والتحكم في اآلخرين، فمعظم البحوث السيما تلك التي 
تؤكد على وجود هذه الصفة لدى ) 1979(كين ،)1969"(برونر ،)1966"(قوطهيل"أجراها 

تأكيد :وهي تشمل الجوانب التالية -ذات طابع تنافسيالرياضيين خاصة الذين يمارسون رياضة 
الذات، الثقة في النفس، المقاومة، اإلبتكار، اإلندفاع أثناء المنافسة، كما تنطوي على جوانب 

هل هذه : األنانية،اإلعتزاز بالنفس، وهناك إشكاليةبخصوص هذه الصفة مفادها: سلبية منها
  47.إلى ممارستها؟ الصفة نتيجة لممارسة الرياضة أو هي دافع
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  :اإلنبساط •
هذه الصفة مرتبطة بالصفتين السابقتين، حسب أراء 

، فهي تعني تفتح الفرد على العالم )1970( "إيكقامي ،)1970"(كين"،)1966"(قوطل"الباحثين،
  .الخارجي، وبالتالي تكيفه بسهولة مع متغيرات المحيط بخالف الفرد المنطوي

  :الصالبة •
صالبة الجسمية والمقاومة البدنية فحسب، بل تشمل القوة المعنوية تعني ال ال وهي

وفي هذا ) 1967"(كرول" ،)1960"(وارنر" والصحة النفسية أيضا، ويؤكد هذا عدة باحثين،
  .إن صالبة الرياضي تظهر من خالل مزاحه الواقعي) 1967"(كاتل"المعنى يقول 

  :صورة خاصة عن الذات •

بأن الرياضيين لديهم  ،)1965"(شاندل" ،)1964"(ويلكين"ين لقد الحظ الكثير من الباحث
إحساس مفرط بقيمة شخصيتهم ويحملون صورة الئقة عن ذواتهم تكون فيها صفات مثل الثقة 

  48.بالنفس واإلطمئنان ذات أهمية مركزية
 :اإلستقرار •

خلص است) 1970"(كين"إختلفت اآلراء المتعلقة بشأن هذه السمة، وعلى سبيل المثال نجد 
ضعيفة وأن معظمهم يتميزون باإلستقرار النفسي والعاطفي، في  نالرياضييأن درجة القلق عند 

  حين كل من 
توصال في بحوثهما إلى عكس ذلك فهذا اإلختالف ) 1970( "إيكيتمان"و )1965( "ريفر"

والتعارض في موضوع الصفات المميزة للفرد الرياضي عن غيره راجع إلى الصعوبات 
التي ما تزال تعترض طريق البحوث والدراسات المتعلقة بالشخصية ،لكن رغم عدم  المنهجية

   49.خلوصها إلى نتائج نهائية متفقة عليها
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  :دور المدرب 4-1-3-
إن الدور الذي يقع على عاتق المدرب ليس بالشيء الهين أو السهل بل يترتب عليه 

من الناحية العلمية أو النفسية أو اإلجتماعية  مجموعة من الوظائف البد أن يكون ملما بها سواء
أو التنبؤ عن طريق الخبرة وسنحاول خالل بحثنا هذا اإلشارة إلى بعض الجوانب الهامة 

  .واألساسية ألي مدرب ناجح
  :دور المدرب في معرفة التطور البيولوجي البدني للطفل* 

ل تطور نمو الجسم بالنسبة إن إعداد الرياضي الفني بشكل منتظم البد أن يتوافق ومراح
أي رياضة أخرى، فإذا ما تجاهل المدرب هذا األمر أو كان غير ملما بالجوانب  أوللسباحة 

العلمية للتطور الحركي والبيولوجي لجسم الطفل فإنه يعد خطأ جسيما في عمل المدرب، ولهذا 
 العمريةالمرحلة ف، األساسية لتطور الطفل العمريةسنحاول خالل هذا البحث وصف  المراحل 

سنة هي المرحلة المفضلة من اجل إعداد السباح الناجح، ألنه أنسب عمر في عملية نمو ) 9- 6(
الطفل فهو يتصف نمو متوسطة ومرونة في التطور وتدرج تغير التراكيب والوظائف وهنا ال 

عمله  يخشى المدرب الذي ال يتجاوز مبادئ السهولة والنظام والتدرج حدوث أي مساوئ خالل
  .مع أطفال في هذا العمر

  :دور المدرب في اإلعداد النفسي للسباح* 
اإلعداد النفسي يعتبر من أهم مقومات النجاح لذا فإن ممارسة التربية البدنية والرياضية 
والتدريبات الرياضية ال تعني تنمية الصفات الجسمية وتكوين القابليات الحركية فقط بل تحسين 

  .ل قوة المتدربين نفسياالصفات النفسية وصق
ولهذا يتطلب النشاط الرياضي من الرياضيين إبداء صفات نفسية لتحقيق نتائج رياضية 
عالية، ولهذا تنخفض بل مهمة المدرب في اإلستفادة من ممارسة الرياضة بانتظام والتدريبات 

ين كالتصميم على الرياضية ، استفادة واعية وهادفة لبناء الصفات النفسية المعينة عند الرياضي
  .تحقيق الهدف المنشود والحزم والشجاعة واإلصرار

  

  :أخالقيات المدرب5-1-3- 
إن أخالقيات التدريب تحتل المقام األول في أساس العالقات اإلجتماعية القائمة بين   

  :عدة تعريفات كاملة للتطبيق WEISPETEURويضع قانون ويسبتر : المدرب والسباح
  .هو طيب أو شرير أو صواب أو خطأ نظام للتعامل مع ما  - أ
 



 

  .مجموعة مبادئ دقيقة تثبتا لألخالقيات  - ب
  :الخلق يعني  - ت
  .التعلق بالمبادئ واعتبارات الصواب والتأثير الخاطئ أو الطيب •
  .السلوك الطيب •
  50:القابلية ألن يكون حكما طيبا أو شريرا  . ث
  .التكيف للمعيار الجيد أو الصحيح •
  .لداخلياألفعال المقدرة على اإلمتناع ا •
  .اإلتصال بالعمالء المقبولين •
  .إقناع المجتمع •

  :وعليه يترتب على المدرب مجموعة من اإلعتبارات األخالقية التي يمكننا تعديدها فيمايلي
  .كشخصية منفردة رياضيأن يحترم كل  - 1
  .في إحترام اآلخرين والمنافسين للرياضييجب أن يكون مثال  - 2
 .والشخصية وأسلوب الكالم يجب أن يكون مثال يحتذي به في الشكل - 3

 .يجب أن يحترم رأي الحكام وال يعترض على آرائهم - 4

  .إحترام إظهار مواطن الضعف فيهم رياضيهيجب أن ينمي في  - 5
  :عن طريق للمتدربينيحاول خلف الرفاهية  - 6
  .تنقية مادة التدريب •
  .إعداد وسائل تعلم آمنة •
  .مالعب آمنة •
  .اإلكتئاب النفسيمن التعب و الرياضيينالمحافظة على سالمة  •
  .إعداد وسائل طبية مالئمة •
  .تعليم العبيه أن يلعبوا بروح اللعبة  وأن يحترموا قواعدها .7
  .يجب خلق روح التفاهم بين العبيه وحبهم اللعبة وتشجيع روح التعاون وفن القيادة .8
  .المتدربينإستخدام التساوي والميزان العادل في الحكم بين  .9
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  .احترام ومساواة ولطفب المتدربينالتعامل مع  .10
  51.في الهدف السلوكي الموجب المتدربيناإلنتقاد البناء المباشر  .11
  .ألمانتهم وتجنب استغاللهم لتمجيد الذات المتدربينمدح  .12
  .التأكيد على العالقات الرياضية والنموذجية واللعب النظيف في كل المواقف التنافسية .13
  .انة وحضور الدروس وقواعد الذوق العامةكيفية اإللتصاق بقواعد األم المتدربينتعليم  .14
  .المتدربينأن يكون معروفا في مجال الرياضة أنه مؤهل ألن يحقق مستوى مالئما لتقدم  .15
  .حريص على تطوير وتحديث مستواه العلمي والمهني .16
  .حريص على اإلشتراك في المنظمات والهيئات التي تنهض بالرياضة .17
  .لمحرجة والمتأزمةاسة وتعقل مع المواقف اسيأن يتعامل ب .18
  .أن يعمل على تحضير الالعب جيدا بحيث يكسبه ثقة في المباريات الرياضية .19
  .أن يطلب العناية الطبية لالعبين قبل بداية الموسم الرياضي .20
  .أن يتعاون مع اآلخرين في التحضير للمواسم الرياضية .21
  .يكون حريصا على الحضور في جميع المواسم الرياضية .22
  .ات البناءة لإلتحاد المختص لتنمية وتنظيم الخبرات الرياضية التنافسيةيساهم باإلقتراح .23
  .إظهار اإلحترام والتقدير ألخصائي الدورات ومساعدتهم في الوقت المناسب .24
 .حرصه على إتاحة الوقت لمقابلة احتياجات الالعبين والتعرف على احتياجاتهم .25

إذ يتوجب عليه أن  خصومهمة نحو تشجيع المشاهدين إلظهار السلوك المحترم وكرم الضياف .26
 52.يعمل على إمتصاص رد فعل الجماهير

 

  :خصائص وصفات مدرب السباحة6-1-3- 
لقد اتفق معظم علماء التدريب الرياضي على أن المدرب الرياضي البد من أن تكون لديه 

  .شخصية موهوبة ذات أبعاد مميزة فهو يمتلك صفات خاصة تميزه عن باقي األشخاص
مت عدة دراسات على مجموعة من المدربين للتعرف على الطبيعة والشخصية للمدرب وقد أقي

  التي أجريت على مجموعة من ) أوجلت وتوتكو(المثالي، ومن بين هذه الدراسات هناك دراسة 
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المدربين، والتي أمكنت من التوصل إلى النتائج التالية التي تبين مجموعة من الصفات التي البد 
  :ر في المدرب الناجح وهي كالتاليمن أن تتوف

  .مجموعة ناجحة جدا عندهم الرغبة لكي يكونوا على القمة - 1
  .منظمون يخططون لكل شيء - 2
 .يتحكمون في عواطفهم تحت ضغط شديد - 3

  .يميلون للثقة بالنفس - 4
  .سجلوا صفات قيادية عالية - 5
  .يميلون لحب القيادة وتحمل المسؤولية - 6
  .ارتكبوا خطأ معينيلومون أنفسهم ويقبلون التأنيب إذا  - 7
  .ناجحون عاطفيا - 8
  .يتمتعون باإلختالط بالناس - 9

  .إصرار في التعبير عن الميل العدواني لديهم مماثلة لتلك التي يتمتعون بها كمدربين -10
على الجانب السلبي أظهر المدربين عدم الميل لإلعتماد على اآلخرين، وكانوا غير مهتمين 

عم أحد نفسيا عند التعرض لطارئ نفسي، المدربون بمشاكل أعضاء فرقهم، وال يميلون إلى د
  53".هم أشخاص ولذلك يتعاملون مع بعض المواقف كأشخاص آخرين

  :وتتمثل هذه الخصائص والصفات فيمايلي
  :التأثير على الرياضي* 

البد على المدرب أن يقضي ساعات مع الالعب أو السباح وتنمية السباح تتأثر كثيرا بشعوره 
اإلعجاب، الوالء، فإذا توافق السباح مع سياسة المدرب وأسلوبه للوصول إلى :تجاه مدربه مثل

هدف ما ، وخاصة إذا أحب مدربه فإن اقتراحات المدرب واألهداف التي يسعى إليها سوف 
  تتحقق، ومما اتضح أنه في حال تغيير 

به وهذا  المدرب نجد السباح ال يتوافق معه ألنه حل محل مدربه السابق الذي يحبه وتعلق
  .سينعكس بالصورة على نتائجه التي ستقل بكثير
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  :كيفية التنبؤ بنجاح الرياضي بمساعدة التحليل النفسي *
من أهم المشاكل التي تصادف المدرب كيفية اختياره لالعبين وما هي الصفات التي 

رية لالعب بعد يمكنه اإلعتماد عليها في اإلختيار؟ هل يستطيع المدرب أن يتنبأ بالقدرة المها
  .مرحلة النمو التي مر بها؟

تعتبر الصفات الوراثية من أهم الصفات التي يجب أن يركز عليها المدرب مثل الطول، الوزن 
وبناء الجسم، أما الذين ال يتمتعون بهذه الصفات يستطيعون بالمثابرة والتدريب تحقيق التميز 

ن الجسمي بالمثابرة والتدريب الجاد وتلعب الرياضي ، لذا فإنه من الممكن التغلب على التكوي
الشخصية دورا هاما في نجاح السباح ومن مميزان شخصية السباح الناجح هي اإلصرار وعدم 

 .العدوانية

  :القدرات العامة *
ومع هذه ) سنة 17-15مثال في سنة (إن لألطفال قدرات عامة أكثر من األكبر سنا    

يكرس الرياضي وقته في مرحلة النضج  أنز ويجب وتميي وإرشادالسن تحدث عملية نضج 
  .ألداء التدريبات والواجبات لكي يبلغ درجة عالية من المهارة

  :التنبؤ األولي *
يجب أن تضع في اإلعتبارات أن المستويات العالية للفرد الرياضي ليست بالضرورة 

ن وجود متعلمين بسرعة قواعد مطبقة للتنبؤ بمستويات الفرد الرياضي في المستقبل، وبالرغم م
ومتعلمين ببطء فال يوجد سريع التعلم باستمرار وال آخر بطيء التعلم باستمرار ويعني ذلك عدم 
وجود مؤشر للقدرة على اإلستيعاب العام أو معامل للتحسين ويجب أن تكون للمدرب توقعات 

توقعا من األداء للمهام  إلنجاز العبيه العددين، والتحسن النسبي في األداء للمهام البسيطة أكثر
  .المعقدة

  :المعاملة الفردية للسباح *
إن مهارة المدرب تتحدد بقدرته على التنبؤ باحتياجات السباح الفردية، فالمدرب الذي 
يؤدي إلى مستوى عال بمقاييس غير صلبة ونظرة إيجابية هو الشخص الذي يطور البطل 

ت ويتعلم ، لذا تعد العالقات الفردية بين مستعدا أن ينص المتدربيكون  أنالحقيقي بشرط 
  .المتدربذات تأثير إيجابي للرقي بمستوى المتدرب المدرب و

  
  
  
  



 

  :أسس اختيار األنشطة لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي للسباحين المبتدئين7-1-3- 
فيمايلي نضع مجموعة من األسس التي يمكن لمدرب السباحة أن يسترشد بها عند     

 .لألنشطة المختارة التي ستحقق أهداف البرنامج التدريبيإختياره 

حيث تتكامل هذه : أن تكون التمارين واألنشطة التي ستحقق أهداف البرنامج التدريبي -أ
ومن األهمية مراعاة مقدرة التمرين على التأثير في سلوك  .التمارين مع غيرها لتحقيق الهدف

في تعقيد التمرين سعيا وراء تحقيق عدة أهداف  السباحين الصغار ويجب اإلحتراس في المغاالة
فرعية، كأن يصمم المدرب وينفذ تمرين مركب من عدد من المهارات تكون في مجملها تمرين 
أصعب من أن يستوعبه السباحين الصغار ويكون المدرب قد اختار تمارين أكثر بساطة بحيث 

حيحا على تحقيق الهدف المرجو ص أداءيعمل هذا التمرين المبسط من خالل تكراره وأداءه 
  .منه
مما ال : أن تكون التمارين واألنشطة المختارة مناسبة لمتوسط قدرات السباحين الناشئين  - ب

يوضع  أنشك فيه أن قدرات الناشئين متفاوتة وعند إختيار التمارين التي يؤديها مجملهم يجب 
مارين بعضهم البعض اآلخر في االعتبار قدرات أداء المتوسطين حتى ال يستفيد من هذه الت

نجد أن عددا من الالعبين لنفس التمارين معا يظل واردا وهذا يظهر جليا في اإلحماء  إنناحيث 
  .لوحدة التدريبيةاوالتهدئة وحتى في الجزء الرئيسي من 

إن مراعاة  :أن تراعي التمارين واألنشطة المختارة الفروق الفردية بين السباحين الناشئين  - ت
فردية في أداء التمارين خالل البرنامج التدريبي يظل أمر بالغ األهمية حتى نضمن الفروق ال

لذوي القدرات األعلى و األقل من المتوسط اإلرتقاء بالمستوى،إن ذلك يمكن تحقيقه خاصة في 
  .الرياضيات الفردية

ا وبشكل عام تنشأ الفروق بين الناشئين خالل عدد من العوامل التي تؤثر في ذلك منه    
  .على سبيل المثال العمر الرياضي للناشئين والسن والحالة الصحيحة والجنس والسمة العصبية



 

إذ اختيار التمارين واألنشطة  :عي التمارين واألنشطة المختارة للنمو الكلي للسباحيناأن تر -ث
المقدمة للسباحين في البرنامج يجب أن تتناسب مع النمو البدني والوظيفي والحركي والنفسي 
واإلجتماعي، إذ أن تقديم أنشطة حركية تفوق النمو البدني والوظيفي والحركي والنفسي 
 واإلجتماعي، إذ أن تقديم أنشطة حركية تفوق قدرات نموهم قد تؤدي إلى عدم اإلستفادة بها في 

ما إذا كان من هذه التمارين أقل من مستوى قدرات السباحين الناشئين، أما إذا كانت  ةحال
ربما تسبب لهم تأثيرا سلبيا على قدراتهم ومستوياتهم فن أكبر من مستوى قدراتهم التماري
  .مستقبال

إن سير التمارين على وتيرة واحدة  :أن يراعي التنوع في التمارين واألنشطة المختارة  - ج
تجعل السباحين يملون سريعا وهم أصال لديهم إستعداد لهذا الملل وهذا حدث ذلك تشتت 

  .كان من األهمية إختيار التمارين التي تتسم بالتنوعإنتباههم، لذلك 
إن اختيار بعض التمارين التي تحقق النمو الشامل للسباحين الناشئين تلعب دورا هاما في أن 
يجد كل ناشئ ذاته فيها وقد تؤدي هذه التمارين إلى اإلرتقاء بمستوى عناصر مهارية أو بدنية 

  .ي على مستوى الناشئين أكثر من التمارين التخصصيةأو معرفية، وقد يكون لها تأثير إيجاب
إن التمرينات المتنوعة تؤدي إلى إيقاظ روح الحماس لدى السباحين الناشئين فتزيد من     

  .مقدرتهم على التعلم
 :وفيمايلي مجموعة من اإلقتراحات التي يمكن اإلستعانة بها لتحقيق التنوع في التمارين المختارة

  .التمارين واألنشطة التعليمية للمهارات  الحركية وتمرينات التطبيقية التنوع في اختيار -
  .إستخدام التمرينات الترفيهية التربوية -
  .إستخدام التمارين التي تعتمد على استخدام الوسائل التعليمية -
تؤثر اإلمكانات مثل وجود مدرب مساعد  :أن يراعي في التمارين إختيار اإلمكانات المتاحة   - ح

سائل التعليمية وغيرها على اختيار وذات التجهيزات وكذلك األجهزة المختلفة وال مسابح أو
        .التمرينات وكلما قلت اإلمكانات كانت هناك محدودية في اختيار التمرينات والعكس صحيح

وفي حالة ضعف اإلمكانات فإن ذلك يستدعي قيام المدرب جهدا كبيرا إلختيار التمارين       
 .الهدافالتي تحقق 

للتعلم الذاتي  وهذا: يراعي في اختيار التمارين إتاحة الفرصة للسباحين الناشئين أن  - خ
  .والتفكير اإلبتكاري والقدرة على تحليل المواقف وإتخاذ القرارات



 

إن عملية التدريب هي عملية تربوية أوال وأخيرا ومن أهدافها األساسية مساعدة السباحين 
لخبرات المقدمة لهم كي يستخدمونها في حياتهم بشكل عام، وليس من الناشئين كي يستفيدوا من ا

وال الوقت مؤدين دون مشاركة حقيقية في طالحكمة أن يظل الناشئين مؤدون لدور المتلقين 
  .تعلمهم في أنشطة التعليم الذاتي

 تجعلهم مستقبال عاجزين على إتخاذ هإن انتظار الناشئين دائما لتوجيهات المدرب وتعليمات
القرارات في معظم األحيان، لذا كان من المهم أن يختار مدرب السباحة الناشئين بعض 

التي تحفز السباحين الناشئين وتدعوهم للتفكير واإلبتكار ومن المهم أن يعطي المدرب  نالتماري
ور من خالل طفرصة اإلحساس بقدراتهم على إتخاذ القرارات وإتاحة الفرصة لهم للنمو والت

  .ريناتهذه التم
إن مثل هذه اإلختيارات للتمارين تعمل على تنمية قدرات السباحين الناشئين في تحليل     

المواقف المختلفة والمتغيرة والتي يتعرضون لها في مجال الرياضة ومجاالت الحياة بشكل عام 
  .وهكذا يحقق شمولية النمو لهم

  

  :ة والرياضيةاألداء البيداغوجي للمدرب في حصة التربية البدني 8-1-3-
التي يقوم بها المدرب والمتعلم أثناء ) التصرفات( يشمل األداء البيداغوجي كل النشاطات 

الحصة التعليمية، فيما يخص بحثنا هذا، سنكتفي فقط بإعطاء التوضيحات الخاصة باألداء 
  .البيداغوجي للمدرب وخاصة مدرب السباحة وهذا لكونه متعلق مباشرة بموضوع بحثنا

من العمليات المعتمدة التي تتدخل عدة عوامل وصفه ) البيداغوجي( المسار التعليمي  يعتبر
، )المدرب( عبارة عن نقطة تالقي لثالثة متغيرات التي تتمثل في المرسل .…: بأنه" بيرو"

  .وكذلك الظروف التي تجري فيها العملية التعليمية) المرسل إليه( المستقبل
، فبالنسبة له هناك ثالث عوامل تؤثر على األداء "لتديصو"نفس المالحظة أدى بها 

  :البيداغوجي
  .الخ…المدرب وكفاءته، تجربته، أصله اإلجتماعي، اهتماماته وطريقته في التدريب :أوال
فالتلميذ يستقبل المعلومات المقدمة إليه وفق لبعض العوامل المتمثلة في ) المستقبل(المتعلم  :ثانيا

  .الخ…اإلجتماعية والثقافيةالعمر، الجنس، الظروف 
المكان والوسط اإلجتماعي الذي تجري فيه عملية و الوسائل التعليمية،وطبيعة المادة،  :ثالث
  .التعلم



 

مع األخذ ) متدربو مدرب( فالمسار التعليمي عبارة عن اإلحتكاك المتبادل بين مخاطبين
  .بعين اإلعتبار كل خصائصهم ومميزاتهم

، ،فهو يرى أن أثناء المسار التعليمي تتدخل عدة متغيرات، فبالنسبة له"دورتهوف"أما بالنسبة لـ
تعتبر من المراحل األساسية في المسار التعليمي والتي في خاللها يكون " اإلنجاز"مرحلة

  .المدرس في اتصاالت واحتكاكات متبادلة مع التلميذ
لداء البيداغوجي نستخلص من خالل التحاليل واآلراء المقدمة هنا بصفة موجزة، أن أ

  54.للمدرب يشكل أحد المتغيرات األساسية في المسار التعليمي
 

 :التدريب الرياضي2-3- 
  

 :مفهوم التدريب1-2-3- 
إن كلمة تدريب استعملت بمعاني كثيرة فالفسيولوجيين يقصدون بها جميع الحركات التي 

ي أعضاء الجسم الداخلية تحمل الجسم بجهدا إضافيا وتعمل على توليد انسجام حركي خارجي ف
مما يؤدي إلى رفع قابلية الجسم، وبهذا المعنى يمكن أن يكون العمل البدني له صفات التدريب 

  55.ويؤدي إلى انسجام األجهزة الداخلية
إن تحسن التوافق العصبي العضلي يعني تعلم أو تحسن سير الحركات وينظر إليه من  

تمرين وأنه زيادة قابلية اإلنتاج عند الشخص وعموما وجهة نظر هؤالء الفسيولوجيين على أنه 
فإن إصالح التمرين في الوقت الحاضر يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم السريع لكل 

  .من الناحية الجسمية والعقلية وزيادة التعلم الحركي التكتيكي لإلنسان
تقصد به تصوره عامة  وفي موضوع التربية الرياضية حين نتكلم على التدريب الرياضي

تحضير الرياضيين للوصول إلى أعلى مستوى ويستعمل اآلن هذا االصطالح بمفهومه الضيق 
هذا االصطالح بمفهومه الضيق يعني التحضير الجسمي التكنيكي  "ماتفيف"والشامل، ويرى 

  يق والتكتيكي والعقلي والنفسي والتربوي للرياضي بمساعدة التمرينات الجسمية وذلك عن طر
الجهد، ونقصد باصطالح التدريب الرياضي في معناه الشامل كل من المراحل المنظمة للتهيئة 

  56.للوصول به إلى المستويات العالمية
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 وتعني Trahereمصطلح مشتق من الكلمة الالتينية  Trainingالتدريب "يرى البعض أن كلمة 
 ة اإلنجليزية وكان يقصد به قديما،وقد انتهى األمر بهذا المصطلح إلى اللغ" يجذب"أو " يسحب

  ".إلعداده لإلشتراك في السباقات) الخيل إسطبل(سحب أو جذب الجواد من مربط الجياد "
في  -انجليزيةنقال عن اللغة –  Training التدريب" وبمرور الزمن انتشر استخدام مصطلح

  ."تهذيبالمجال الرياضي واعترى مفهومه ومعناه القديم الكثير من التعديل وال
درب  :ويقال هعوده ومرن فالنا بالشيء، وعليه، وفيه، "درب" -وفي لغتنا العربية يقال

  57".البعير، أدبه وعلمه السير في الدروب
وقد قام بعض علماء الثقافة الرياضية بتحديد معنى التدريب الرياضي بصورة تعكس خبراتهم 

مفهوم التدريب  اختلفوهكذا  وما يؤمنون به من اتجاهات ومذاهب وفلسفات، موتجربته
  .الرياضي لدى كل منهم وبالتالي اختلف تعريفهم له

التدريب "ولن نحاول في هذا المجال أن نعدد أو نناقش مختلف اآلراء التي تناولت و  
بقدر كبير -من وجهة نظرنا –بتقديم التعريف التالي الذي يتميز  ستكتفيبالتعريف، بل "الرياضي

  .من الصالحية
إلى  - أساسا-دريب الرياضي عملية تربوية تخضع لألسس والمبادئ العلمية وتهدفالت" 

  ".إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياضي ممكن في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية
يمكننا أن نستخلص أن التدريب الرياضي من العمليات التربوية التي  التعريفوفي ضوء هذا 

" كعلم التشريح، وعلم وظائف األعضاء (العلوم الطبيعية ومبادئ تخضع في جوهرها لقوانين
، وهدفها )الخ...كعلم النفس وعلم التربية(، والعلوم اإلنسانية)الخ…، وعلم الميكانيكا"الفسيولوجي

وإمكاناته  واستعداداتهالنهائي إعداد الفرد للوصول إلى أعلى مستوى رياضي تسمح به قدراته 
   58.الرياضي الذي يتخصص فيه والذي يمارسه بمحض إرادتهوذلك في نوعه النشاط 

  

  :خصائص التدريب الرياضي2-2-3- 
التي تستهدف التأثير  ةيختلف التدريب الرياضي عن سائر الوسائل األخرى للتربية الرياضي

على الفرد، كدرس التربية الرياضية بالمدرسة، أو نشاط وقت الفراغ، أو النشاط 
  59:الخ، ومن أهم الخصائص التي يتميز بها التدريب الرياضي مايلي…الترويجي
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أن الهدف الرئيسي من التدريب الرياضي هو محاولة الوصول بالفرد إلى أعلى مستوى  -1
رياضي ممكن في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية، وعلى ذلك فإن التدريب الرياضي 

أي ممارسة النشاط الرياضي "ياضة البطوالتر"أو " برياضة المستويات"يشكل أساس ما يسمى،
بغرض تحقيق أحسن ما يمكن من مستوى رياضي في البطوالت أو المنافسات الرياضية 

وطبقا لهذا المفهوم فإن ممارسة النشاط الرياضي بغرض شغل أو قضاء وقت الفراغ، ، المختلفة
ا هي إال أساليب أخرى لممارسة بهدف الترويج، أو لمحاولة اكتساب اللياقة البدينة العامة، م أو

أي ممارسة غالبية أفراد - "بالرياضة الشعبية" النشاط الرياضي تدخل تحت نطاق ما يسمى
الشعب للنشاط الرياضي دون محاولة الوصول للتفوق الرياضي، أو دون تخصص دقيق في 

  .نشاط رياضي معين
نمية وتطوير كل من ولكي يمكن تحقيق هذا الهدف فإن التدريب الرياضي يسعى إلى ت

كالمهارات الحركية " لقوى الفنية ا، والخ…"كالقوة العضلية والسرعة والتحمل" القوى البدنية
، والقوى النفسية للفرد الرياضي ومحاولة إستخدامها وتوجيهها "الرياضية والقدرات الخططية

  .مستوى ممكن في نوع معين من أنواع األنشطة الرياضية أعلىنحو تحقيق 
وهذا  - ى ذلك فإن حمل عملية التدريب الرياضي، يتميز بارتفاع درجة شدته وكميتهوعل

نشطة البدنية، أو المنافسات الرياضية التي تتميز بقوتها يعني استخدام مختلف التمرينات أو األ
وشدتها، أو التي تتميز بطول فترة تكرارها، والتي تتطلب قيام الفرد الرياضي ببذل أقصى ما 

  .جهد حتى يمكن بذلك سرعة تطوير وتنمية كل هذه القوى إلى الدرجة القصوىيمكن من 
من أبرز الخصائص التي تميز التدريب الرياضي في العصر الحديث إعتماده على   -2

المعارف والمعلومات العلمية، فالتدريب الرياضي الحديث يستمد مادته من العديد من العلوم 
والميكانيكا الحيوية وعلم الحركة وعلم النفس الرياضي  الطبيعية واإلنسانية كالطب الرياضي

  .الخ...والتربية وعلم اإلجتماع الرياضي

ذلك من المعارف والمعلومات التي ترتبط تطبيقاتها بالمجال الرياضي ولقد كانت الموهبة  -3
تلعب دورا كبيرا في وصول الفرد إلى أعلى  -في الثالثينات واألربعينات -الفردية قديما

دون  الرياضيةستويات الرياضية، أما اآلن فإن إمكانية وصول الموهبة إلى أعلى المستويات الم
  .امستبعدرتباطها بالتدريب العلمي الحديث قد أصبح أمرا إ

إذ أنها تراعي الفروق الفردية من " فردية"  صبغةأن التدريب الرياضي عملية تربوية ذات  -4
  .الجنس أوالعمر  أوحيث درجة المستوى 



 

على سبيل المثال يختلف تدريب الناشئ عن تدريب العب الدرجة الثانية، الذي يختلف بالتالي ف
متعددة،  نواحيعن تدريب الالعب الدولي، كما يختلف تدريب البنين عن تدريب البنات في 

حتى في الفريق الجماعي الواحد كفريق الكرة الطائرة لكل العب طبقا لمركزه في الفريق، وما 
  .معينة نفسية أوهذا المركز من مهارات وقدرات وصفات بدنية يتطلبه 

كما تراعي عملية التدريب الرياضي الفروق الفردية بين أنواع األنشطة الرياضية المختلفة من 
  حيث الصفات المميزة لكل نشاط ، فعلى سبيل المثال يختلف تدريب رامي الجلة أو القرص عن 

باح عن تدريب العب كرة السلة، الذي يختلف بالتالي تدريب المصارع، ويختلف تدريب الس
  .عن تدريب العب تنس الطاولة وهكذا

ويتطلب ذلك كله اختيار طرق متعددة للتدريب الرياضي، وطرق متعددة لتشكيل حمل 
وفترات الراحة، كما يتطلب التركيز على نواحي بدنية ونفسية معينة، واستخدام وسائل  التدريب

ى ذلك نجد أن خطط التدريب المختلفة تضع في لاإلشراف والتوجيه، ولعمختلفة للرعاية و
  .نشطة الرياضية المختلفةاعتبارها عامل الفروق الفردية سواء بين األفراد أو بين األ

أي أنها ال -"بالموسمية" وليس" أو اإلستمرار" باإلنمداد" الرياضي عملية تتميز  التدريبأن   -5
وهذا يعني أن الوصول ألعلى المستويات  .عينا ثم تنقضي وتزولتشغل فترة معينة أو موسما م

إذ أننا نخطئ . أوال اإلستمرار في التدريب طوال أشهر السنة كلها–الرياضية العالية يتطلب 
حينما نترك التدريب الرياضي عقب انتهاء المنافسات الرياضية ونركن للراحة التامة، إذ أن 

ستوى الفرد ويتطلب البدء من جديد لمحاولة تنمية وتطوير في هبوط م كبيرةذلك يسهم بدرجة 
  .مستوى الفرد عقب فترة الهدوء والراحة

  خطط(وبطبيعة الحال بتأسيسي ذلك كله على التخطيط المنظم لعملية التدريب الرياضي      
  ).خطط التدريب األسبوعية– التدريب طويلة المدى 

الفرد بدرجة كبيرة ، إذ أن طبيعة النشاط يؤثر التدريب الرياضي في تشكيل أسلوب حياة  -6
تتطلب من الفرد ) رياضة المستويات أو البطوالت( الرياضي الذي يتميز بالمستوى العالي 

  .الرياضي ضرورة تشكيل أسلوب حياته، كنظام حياته اليومية والتغذية والنواحي

توى الرياضي الخ بصورة تسهم بجانب  عمليات التدريب الرياضي في رفع المس…الصحية -7
يتطرق إلى جميع أوجه حياة الفرد، ويصبح في معظم األحيان، عامال هاما تتأثر به طريقة حياة 

 .الفرد وأسلوب معيشته



 

يتميز التدريب الرياضي بالدور القيادي للمدرب بارتباطه بدرجة كبيرة من الفاعلية من  -8
د من المهام التعليمية والتربوية ناحية الفرد الرياضي، إذ يقع على كاهل المدرب الرياضي العدي

التي تسهم في تربية الفرد الرياضي تربية شاملة، متزنة وتتيح له فرصة تحقيق أعلى 
  .المستويات الرياضية

ويتطلب األمر اتصاله المباشر بالعديد من المؤسسات التربوية التي ترعى الالعب كاألسرة 
  .ابية معهاوغيرهما وضرورة إيجاد العالقات التعاونية اإليج

ولكي يكلل الدور القيادي للمدرب بالنجاح البد أن يرتبط بدرجة كبيرة من الفاعلية واإلستقالل 
وتحمل المسؤولية والمشاركة فيها من جانب الالعب إذ أن عملية التدريب الرياضي عملية 

  60.تعاونية لدرجة كبيرة تحت قيادة المدرب
  

  ):سنال(خصائص تدريب الناشئين تبعا للعمر * 
بشكل عام يجب أن يكون تدريب السباحة مصدرا لإلستمتاع بالنسبة للنشء الصغير، 
لذلك فإنه يجب عدم المبالغة في الوقت أو حجم التدريب بحيث يفقد التدريب أحد مميزاته الهامة 

  .كمصدر لإلستمتاع
  :سنوات) 08-07(خصائص المجموعة العمرية * *

مرات في ) 04-03(ية تقدم مقبوال عندما يتدربون من يحقق األطفال في هذه الفترة العمر
دقيقة في كل جرعة تدريب، وهذه الفترة الزمنية تشمل اإلحماء ) 70-45(األسبوع بواقع 

  . والتهدئة
إن التركيز األساسي للتدريب يجب أن يوجه نحو االستمتاع والتمكن من األداء الصحيح 

ب تشمل التنوع من حيث تحسين طرق أداء لطرق السباحة، لذلك فإن تشكيل جرعة التدري
  . السباحات، االستمتاع، األلعاب والمسابقات وتدعيم روح االنتماء بين جماعة األصدقاء

ويتضمن التدريب األرضي درجة معتدلة من التدريبات المطاطية، وأحيانا تدريبات المقاومة 
  .باستخدام حبال المطاط

) 12أو  11(العمرية على مدار السنة كلها  يمكن أن يتدرب األطفال في هذه الفترة
شهرا، ولكن يجب أن يشعروا بعدم اإلجبار على ضرورة الحضور والمشاركة، يمكن التوقف 
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وتعقد منافسات كل عدة أسابيع مع . عن التمرين عندما يرغبون في ذلك ليوم أو عدة أسابيع
  .دة ساعاتمراعاة أن تكون المنافسات لفترة قصيرة ال تستغرق أكثر من ع

  :سنوات) 10-09(خصائص المجموعة العمرية * *
سنوات تنطبق على أطفال هذه ) 08- 07(الخصائص التي سبق توضيحها لمجموعة 

تشهد هذه الفترة العمرية زيادة مسافة التدريب، نظرا ألن لديهم المقدرة على . الفترة العمرية
صيص جرعة أو جرعتين في األسبوع أحد الفروق الهامة هو تخ. التكرار األسرع في التمرين

  .تتميز بالتحدي وتشجيع الناشئ على استكمال التدريب
  :سنة) 12-11(خصائص المجموعة العمرية * *

ويجب أن تصل . يصبح التدريب أكثر حجما وشدة عندما يصل الناشئ لهذا العمر
التدريب، في جرعة ) ساعة ونصف إلى ساعتين(أيام في األسبوع بواقع  05الممارسة إلى 

ويجب أن يكون الناشئ في هذه المجموعة العمرية أكثر التزاما لحضور أغلب جرعات التدريب 
. ويشبه نظام التدريب السباحين الكبير، ومع ذلك يكونه أقصر ويتضمن مسافة أقل. وليس كلها

ومن . المزيد من التركيز يجب أن يوجه نحو الناشئ للكفاح من أجل أن يصبح سباحا أفضل
كما يجب أن . همية أن تقترح واجبات التدريب بحيث تتميز بالصعوبة ولكن يمكن أن يحققهااأل

تخصص بعض جرعات في األسبوع لتحقيق االستمتاع واأللعاب المائية، ويوجه التركيز نحو 
  .الكفاح من أجل نجاح وتحقيق أهداف األداء أكثر كمن التركيز على النتائج والفوز بالمنافسة

جع الناشئين في هذا العمر على التدريب على مدار السنة، ومع ذلك يمكن يجب أن نش
ويمكن زيادة االشتراك في المنافسات أثناء فصل . إعطاء أسبوعين أو ثالثة أسابيع راحة

الصيف بحيث تؤدى صباحا أو مساءا كما يمكن بداية تطبيق برنامج التدريب األرضي الرسمي 
  61.و استمرار استخدام حبال المطاط، تمرينات المقعد السويديالذي يتضمن تدريبات المقاومة أ

  

  .المميزات الرئيسية للتدريب الرياضي 3-2-3-
  62:يتصف التدريب الرياضي بمميزات مهمة يمكن حصرها فيمايلي

إن التدريب الرياضي يهدف دائما إلى الوصول بالفرد إلى المستويات العالية في رياضة  -
تمر للمستويات الرياضية العالية أدى إلى التخصص وأصبح حتى معينة وان التطور المس

الموهوبون غير قادرين على الوصول إلى المستوى العالمي بألعاب متعددة ولكن هذا اليعني أن 
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يقتصر التدريب الرياضي على لعبة فقط إذ أن التدريب سيخدم األلعاب األخرى كالعاب مساعدة 
  .للعبة التي تخصص لها الالعب

التدريب الرياضي في مستواه العالي عملية تتسم  بالصفة الفردية فمحتويات التدريب إن  -
 الرياضي متباينة ومتعددة، وأننا نالحظ هذه الصيغة الفردية المتداينة حتى عند الرياضيين ذوي 

النتائج المتقاربة، فإذا كانت القوة عند الالعب واطئة مثال فانه يستطيع تعويضها بضبط  -
 .وإذا كانت مهارة الالعب غير كافية فيستطيع تعويض ذلك بالتحمل الجيد التكنيك،

كلما كان استغاللها ) النواحي القوية والضعيفة(كلما كانت القابلية الفردية للرياضي واضحة  -
 .وتوزيع الطاقات أحسن

ولكي تستغل جميع الطاقات الفيزيولوجية والجسمية البد أن يحتوي التمرين على تحمل عالي  -
وهنا يكون من الضروري أن تنسجم طريقة حياة الرياضي مع متطلبات مستواه بما يطور هذا 

يظهر في الخطط التدريبية التي تبنى   هالمستوى ولذلك فان التدريب الرياضي واستمرار يت
 .على األسس العلمية وعلى التجارب الناجحة في الحياة العملية مما يظمن االستمرارية

لتدريب يجب أن يتدرب الرياضي مع المجموعة قدر اإلمكان وفرديا قدر كذلك من ناحية ا -
الحاجة وأن القابلية والتصرفات الخاصة للرياضي البد أن تأخذ بعين اإلعتبار عند وضع 

 .الخطط التدريبية الجماعية

إن التدريب الرياضي الحديث يعتمد على العلم كأساس للحصول على نتائج جيدة كما يستند  -
 لوم الطبيعية واالجتماعية فبالنسبة للناحية التربوية يأتي العلوم اإلجتماعية للتربية على الع

  

اإلشتراكية بالدرجة األولى بالنسبة للناحية النظرية وطريقة إخراج التدريب تأتي إضافة إلى 
  63:ماتقدم العلوم التالية

ضوية وعلم اإلجتماع، علم النفس الرياضي والطب الرياضي، والبيوميكانيك، والكيمياء الع -
وكذلك التجارب الناجحة للمدربين والرياضيين التي يجب تطبيقها تحت ظروف انضباطية 

 .خاصة

إن التدريب الرياضي يتصف بالوحدة بين التربية والتعليم كفروع التربية األخرى ولذلك  -
إلى  فيجب على المدرب أن يحسن تطوير قابليات الرياضي الجسمانية وان يطور استعداده

 .المستويات العالية
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وأخيرا هناك صفة مهمة للتدريب الرياضي، وهي أن المدرب يجب أن يقود ويوجه التدريب  -
 .وعليه في نفس الوقت أن يربي الرياضي على االعتماد على النفس 

إن قيادة المدرب يجب أن تشمل جميع وجوه التدريب أما بالنسبة للتوجيه التربوي فواجبه هو  -
له أن يستغل مركزه ليكون وكيال  زقة والعمل المنظم مع المربين اآلخرين، وال يجوتوقيف العال

 على الرياضيين، كما يجب عليه أن يثبت كل شيء  به الن الوصول إلى المستوى العالي 

للرياضي إال إذا أصبح الرياضي مستقال  في تفكيره وعمله وهذه صفة يشترط توفيرها عند  -
 .في المنافساتالرياضي من أجل الفوز 

  

  :واجبات التدريب الرياضي4-2-3- 
مستوى رياضي ممكن يلقى على عملية التدريب الرياضي  أعلىإن ضمان الوصول بالفرد إلى 

مسؤولية تحقيق واجبات معينة ، وتتلخص أهم الواجبات التي يجب على عملية التدريب 
  64:الرياضي تحقيقها فيما يلي

  .الواجبات التعليمية  - أ
 .التربوية الواجبات  - ب

ويجب علينا مراعاة أن الواجبات التعليمية والواجبات التربوية يرتبطان معا ارتباطا وثيقا 
  .ويكونان وحدة واحدة

  :الواجبات التعليمية  - أ
تتضمن الواجبات التعليمية جميع العمليات التي تستهدف التأثير على قدرت ومهارات 

اجبات التعليمية لعملية التدريب الرياضي ومعلومات ومعارف الفرد الرياضي، وتشمل أهم الو
 :على مايلي

البدنية األساسية كالقوة العضلية والسرعة  القدراتالتنمية الشاملة المتزنة للصفات أو  -1
  .الخ، والعمل على اإلرتقاء بالحالة الصحية للفرد…والتحمل

ي الذي البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياض القدراتالخاصة للصفات أو  التنمية  -2
  .يتخصص فيه الفرد

النشاط الرياضي التخصصي والالزمة  عاألساسية لنوتعلم وإتقان المهارات الحركية  -3
  .للوصول إلى أعلى مستوى رياضي
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تعلم وإتقان القدرات الخططية الضرورية للمنافسات الرياضية في نوع النشاط الرياضي  -4
  .التخصصي

وعن النواحي  الحركيالفنية لألداء  احيالنواكتساب المعارف والمعلومات النظرية عن  -5
الخططية وعن طرق التدريب المختلفة والنواحي الصحية المرتبطة بالنشاط الرياضي وعن 

 .الخ...ة القوانين واللوائح واألنظمة الرياضي

  :الواجبات التربوية  .ب 
تتضمن الواجبات التربوية كل المؤثرات التربوية المنظمة التي تستهدف تطوير السمات 
 الخلقية واإلرادية وغيرها من مختلف الخصائص والمالمح األخرى للشخصية، وتشمل أهم

  :الواجبات التربوية لعملية التدريب الرياضي على مايلي
على حب الرياضة، والعمل على أن يكون النشاط الرياضي ذو المستوى  النشئتربية  -1

 .العالي من الحاجات األساسية للفرد

اجات وميول الفرد واإلرتقاء بها بصورة تستهدف أساسا خدمة تشكيل مختلف دوافع وح -2
الوطن، وذلك  عن طريق معرفة الدور اإليجابي الهام الذي تسهم به المستويات الرياضية 

  .العالية في هذا المجال
تربية وتطوير السمات الخلقية الحميدة كحب الوطن والخلق الرياضي والروح  -3

 .الخ...الرياضية

لخصائص والسمات اإلرادية كسمة المثابرة وسمة ضبط النفس وسمة تربية وتطوير ا -4
  .الخ...الشجاعة والجرأة وسمة التصميم

 عدةوفي ضوء ما تقدم يمكن ترجمة أهم الواجبات التعليمية والتربوية للتدريب الرياضي إلى 
  :عمليات محددة تهدف كل منها إلى تحقيق واجب معين، وهذه العمليات هي

  :ياإلعداد البدن .1
يهدف اإلعداد البدني إلى تنمية الصفات أو القدرات البدنية كالقوة العضلية والتحمل والسرعة 

  .والرشاقة
  :اإلعداد المهاري والخططي .2

يهدف اإلعداد المهاري والخططي إلى تعليم المهارات الحركية الرياضية والقدرات لخططية 
اولة إتقانها وتثبيتها ، واإلعداد التي يستخدمها الفرد في غضون المنافسات الرياضية ومح

المهاري والخططي يكونان وحدة واحدة، إذ أن المهارات الحركية الرياضية هي التي تشكل 



 

أساس األداء الخططي، هذا باإلضافة إلى أن عملية تعليم المهارات الحركية ينبغي أن تخضع 
  .أساسا لوجهة النظر الخططية

  ):النظري( اإلعداد المعرفي .3
رف اإلى إكساب الفرد الرياضي مختلف المع) أو اإلعداد النظري (عداد المعرفييهدف اإل

والمعلومات الخاصة بعلم التدريب الرياضي حتى يستطيع اإلستفادة من هذه المعلومات 
والمعارف أثناء اشتراكه في عمليات التدريب الرياضي أو في أثناء المنافسات الرياضية وبذلك 

  .أن يسهم بصورة إيجابية في تنمية مستواه الرياضييستطيع الفرد الرياضي 
  :النفسي - اإلعداد التربوي .4

  .النفسي إلى إعداد الفرد من النواحي التربوية والنفسية-يهدف اإلعداد التربوي
ربعة على أنها مكونات مترابطة، لعملية واحدة هي ويجب علينا النظر إلى هذه العمليات األ

ينبغي اإلهتمام بها جميعا حتى يمكن الوصول بالفرد إلى أعلى  عملية التدريب الرياضي، ولذا
  .المستويات الرياضية

  :تهيئة الناحية العقلية .5
كلما ارتفع المستوى ارتفعت المتطلبات العقلية الالزمة لتلك اللعبة ومن ثمة يطلب من   

كية في الرياضي االعتماد على النفس في التدريب إلى حد بعيد وعليه تطبيق خطته التكتي
  المباراة والعمل على تطوير التكتيك الرياضي بالنظر إلى منهجية التدريب الخاص كل هذا 

  

يتطلب منه معلومات غزيرة في جميع نواحي التدريب لكي يكون  قادرا على استعمالها التدريب 
  .والمنافسات

هد للعمل إن التربية الفعلية والتعليم جزء ال ينفصل عن التدريب ومن الضروري بذل ج
  .على تقوية هذه الناحية ورفعها

 

  أثار التدريب الرياضي 5-2-3- 
إن النتائج التي تحققها ممارسة العمل العضلي المنتظم كثيرة ومتنوعة، والفرد الذي     

يشترك بانتظام في تدريب يوافق احتياجاته فيكتسب حالة من اللياقة البدنية يسمى شخصا مدربا، 
غير "تلين وتترهل حتى يصبح في حالة بدنية ضعيفة فيسمى شخصا  أما الذي يترك عضالته



 

والمكان هنا اليتسع لسرد جميع مميزات الشخص المدرب ولكن منها ما له أهمية " مدرب
 65:خاصة باألجهزة الحيوية للجسم نذكره فيما يلي

 :أثار التدريب على الصحة العامة لعضلة القلب* 

القلب تزداد حجما باستخدامها، والبقاء أعباء عليها خالل هناك أدلة ميسورة تبين أن عضلة  
  " القلب الرياضي "النشاط البدني تحدث حالة تضخمها ، وهي حالة صحية سليمة فاصطالحا 

كانت له داللة على حالة مرضية عليلة يسببها االشتراك في النشاط البدني ولكن يؤكد 
ضي حالة عادية تتبع قانون االستعمال، ما الفسيولوجيون أن ذلك غير صحيح وان القلب الريا

 .يستعمل يقوم وما اليستعمل يصيبه الضمور، وذلك تعني زيادة نمو وقوة القلب

وهناك جدال كبير حول ما إذا كان القلب يصيبه الضرر من أثر مجهود عضلي  متطرف، 
خالل التدريب، ولكن هناك اتفاقا عاما على أن القلب العادي للطفل اليمكن أن يصيبه الضرر، 

وأصحاب النظرية القائلة بان النشاط  40أو  35فهذا الجدال ينحصر في األشخاص في سني
البدني اليمكن أن يصيب القلب العادي بضرر كثيرون ولكن يعارضون آخرون ممن يعتقدون 
أن العمل اللمفاجيء العنيف قديسبب تصدع القلب، وفي تقرير نشرته الجمعية األمريكية للصحة 

التربية البدنية والترويح بعد بحث مستفيض اشترك فيه أطباء نطاسيون، وفسيولوجيون  و
ومربون صحيين وبدنيون، أشير إلى أن القلب والجهاز الدوري العاديين تزيد قوتهما خالل 
االستعمال، ولكن أضاف التقرير أن المنافسات البدنية العنيفة يجب أن يتفادها األشخاص ممن 

 .يقومون بذلك بانتظام حتى احتفظوا بلياقتهم البدنية اة من العمر، اال إذا كانوسن 35هم فوق 
  

  : دقة القلب –أثار التدريب على كمية * 
والعبين أولمبيين  –عداء الماراتون العظيم  –كنتيجة لبحوث أجريت على رجال مثل ديمار 

لشخص المدرب أكبر حجما وآخرون اتفف عامة على أن كمية الدم في كل دقة من دقات القلب ا
المرغوب، وقد أوضح البحث الذي أجري على ديمار أن قلبه يدفع  رمنها في الشخص غي

  .لترات في الشخص الغير مرغوب فيه10لترا من الدم 22
  :أثار التدرب في التنفس* 

  :إن القرائن موجودة لتوضح أثار التدريب على الجهاز التنفسي وبعضها مايلي
  .فص الصدري وذلك في سن مبكرة، وليس في مرحلة البلوغ مطلقايزداد اتساع الق -
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تكون سرعة التنفس أكثر بطؤا وبعض األدلة تبين أن الشخص المدرب تبين أن الشخص  -
مرة عند الشخص  18مرات في الدقيقة في حين أنها تصل إلى  8إلى  6المدرب يتنفس من 

 .غير المدرب

 .يزداد عمق القفص الصدري -

التي يتعرض فيها الدم إلى األوكسجين أما في األشخاص الخاملين فيغلق جزء  تزداد المساحة -
 .كبير من رئاتهم أمام الهواء الداخلي

 .يكون التنفس بعضلة الحجاب الحاجز عميقا، إذ أنه في الشخص المدرب تقل حركة الحجاب -

قدرا  وفي العمل المماثل يستنشق الشخص المدرب كمية أقل من الهواء ولكن يمتص منها -
أكبر من األوكسجين، فاالقتصاد في عملية التنفس تعتمد على زيادة الشعيرات في الرئتين مما 

 .يعرض كمية أكبر من الدم للهراء في أي وقت

  :أثار التدريب في الجهاز العضلي* 
  :إن الدالئل تبين أن هناك أثار مفيدة للتدريب في الجهاز العضلي فيما يلي بعضها

ضلية أو الجزء الذي يغلف كل لوفة بغشاء من نسيج الصنام يزداد سمكا غالف اللوفة الع -
  .وقوة

 .تضخم كمية النسيج الصنام داخل العضلة -

 .يزداد حجم العضلة ويعتقد أن األلياف العضلية تزداد في الحجم وليس العدد -

 .تزداد قوة العضلة ضروري أن تدرب العضلة لتزداد قوتها -

 .تكتسب العضلة الجلد -

يرا كيماوية في العضلة، وتزداد كمية الفوسفو كرياتين، الجلوكوجين، المواد الغير تحدث تغ -
 .النتروجينية، الهيموغلوبين، وكل هذا يساعد العضالت في العمل أكثر

 .يسهل مرور اإلثارة العصبية خالل نهاية العصب الحركي في الليفة العضلية -

  .يزداد عدد الشعيرات الدموية -
  :لتدريب الرياضيفسيولوجيا ا6-2-3- 
من العلوم األساسية  أو فسيولوجيا الرياضة يعتبر علم فسيولوجيا التدريب الرياضي  

الهامة للعاملين في مجال الرياضة أو التدريب الرياضي، ونتيجة لزيادة معامل فسيولوجيا 
الحصول على المعلومات والحقائق  الباحثونالرياضة خالل السنوات األخيرة استطاع 

 مالئمالوجية الهامة والتي أسهمت في تطوير التدريب وتقنين حمل التدريب حتى يكون الفسيو



 

لقدرة الجسم على تحمله واإلستفادة نمن تأثيراته اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية على الحالة 
  الوظيفية والصحية، وقد دلت الدراسات العلمية على أن تشكيل حمل التدريب دون دراسة تأثيراه 

لفسيولوجية على الجسم يؤدي في كثير من األحيان إلى اإلصابات المرضية التي تظهر خالل ا
وإذا كان الفسيولوجي العام هو دراسة كل وظائف الجسم، فإن فسيولوجيا ، الموسم التدريبي

التدريب الرياضي يعتبر فرعا من فروع علم الفسيولوجي العام يهتم بدراسة التغيرات الوظيفية 
دث في الجسم نتيجة اإلشتراك في أداء التدريب الرياضي، وهذه الدراسة تهتم بتحديد التي تح

التدريب لمرة واحدة فقط وكيفية حدوث هذه التغيرات،  أداءالتغيرات الوظيفية التي تحدث نتيجة 
كما ال تقتصر الدراسة فقط على ذلك ولكنها أيضا تهتم بدراسة التغيرات الوظيفية التي تحدث 

 .تكرار جرعات التدريب لعدة مرات وذلك بهدف تحديدها والتعرف على كيفية حدوثهانتيجة 

بأنه العلم الذي " وبناء على ما سبق يمكن تحديد تعريف فسيولوجيا التدريب الرياضي     
عند أداء التدريب لمرة واحدة أو عند تكرار  الناتجةيعطي وصفا وتفسيرا للتغيرات الوظيفية 

  ".مرات بهدف تحسين استجابات الجسم غالبا أداء التدريب لعدة
 :ويالحظ من التعريف السابق أن الوصف والتفسير للتغيرات الوظيفية هي إجابات عن    

وكيف تحدث هذه التغيرات نتيجة أداء التدريب الرياضي؟  ماذا يحدث من تغيرات وظيفية؟ 66
من الضروري دائما توقع  في نهاية التعريف يقصد به أنه ليس" غالبا" إضافة كلمة أنكما 

حيث أن مجرد  في شكل تحسين استجابات الجسم، اإلستفادة المباشرة من المعلومات الفسيولوجية
 مثلها في ذلك مثل أي المعلوماتعن هذه المعلومات وحده له أهميته في حد ذاته وهذه  الكشف

م يظهر وقت اكتشاف األخرى على مدى التاريخ اإلنساني والتي ل العلوممعلومات أساسية في 
فعند . فوائدها التطبيقية، ألن هذه المعلومات ظهرت أهميتها التطبيقية فيما بعد بصورة كبيرة

تطبيقية تذكر في حين أنها  في الوقت الحالي  أهميةظهور الترانزستورات مثال لم يكن لها 
ون والكمبيوتر وغير أساسيا من حياتنا اليومية نراها مطبقة في الراديو والتليفزي اأصبحت جزء

الجسم الفسيولوجية، أي أنه  تاستجاباومما ال شك فيه أن مجرد التعرف على ميكانيكية ، ذلك
بالتفصيل على القوانين الكيميائية والفيزيائية التي تحدث على  الترفعاستجابات الجسم ومحاولة 

ات الجسم والتحكم فيها بما على تحسين استجاب يساعدأساسها التغيرات الوظيفية، فإن هذا بالتالي 
  .يعمل على فاعلية تحسينها
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ويمكن اإلستفادة من معلومات فسيولوجيا التدريب الرياضي في تطوير اللياقة البدنية واإلعداد 
كانت اللياقة البدنية تعني بصفة عامة بأنه قدرة الفرد على مواجهة التحديات  فإذاالبدني للفرد، 

 المبادئيعرف بأنه تطبيقات  أنتحسين اللياقة البدنية للفرد يمكن  البدنية في الحياة بنجاح فإن
  .األساسية لفسيولوجيات الرياضة لتحسين استجابة وتكيف اإلنسان لتحديات الحياة اليومية

لوصف العمليات التي تستخدم إلعداد األشخاص "اإلعداد الرياضي" ويطلق مصطلح  
 المهارات وإتقانة، أي أن ال يحتوي على تعليم الئقين بدنيا لمنافسة رياضية معين اليكونو

الحركية وال طرق الوقاية من اإلصابات، ويقتصر فقط إعداد الفرد بدنيا لمواجهة التحديات 
وفسيولوجيا الرياضة تشبه " اإلعداد الرياضي" البدنية للمنافسة الرياضية، لذا فإن العالقة بين

، حيث أن اإلعداد الرياضي هو تطبيقات ةالرياضيا نفس العالقة بين اللياقة البدنية وفسيولوج
يات البدنية دلمعلومات فسيولوجيا الرياضة بهدف تحسين كفاءة الجسم لإلستجابة بنجاح على التح

  67.الخاصة بنوع المنافسة الرياضية
وعند دراسة التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتدريب الرياضي، يجب التعرف على   

من هذه التغيرات تبعا لنوعية ممارسة النشاط الرياضي، فإن كان المقصود الفرق بين نوعين 
  الحل البدني لمرة واحدة فإننا نطلق  أداءهو وصف وتفسير التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن 

تغيرات مفاجئة " ، وهذه ر  أإلستجابات عبارة عن "اإلستجابات" على هذه التغيرات مصطلح 
نتيجة أداء الحمل البدني، وهذه التغيرات تختفي بعد انتهاء وقت الحمل مؤقتة في وظائف الجسم 

البدني، ومن أمثلة اإلستجابات زيادة معدل القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل التنفس، 
  .وكل هذه التغيرات تختفي خالل عدة دقائق بعد اإلنتهاء من أداء الحمل البدني 

فسيولوجية فهو مرتبط بتكرار الحمل البدني عدة أسابيع، أما النوع اآلخر من التغيرات ال  
ويطلق على هذه التغيرات مصطلح لتكيف ويشمل تغيرات وظيفية وبنائية نتيجة التدريب بحيث 
تمكن هذه التغيرات الجسم من اإلستجابة ألداء الحمل البدني بسهولة أكثر، وعادة ال يالحظ 

ريب المنتظم، وإن كانت بعض هذه التغيرات قد التكيف إال بعد مرور عدة أسابيع من التد
خمسة أيام من التدريب، ومن أمثلة ذلك نقص معدل القلب لألحمال األقل  أوتالحظ خالل أربعة 

من الشدة القصوى نتيجة زيادة قدرة القلب على ضخ نفس كمية الدم إلى العضالت العاملة مع 
  .اإلقتصاد في بذل الطاقة لذلك
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ل الذي نالحظه في نتائج المستويات الرياضية ما هو إال نتاج التطور العلمي في لعل التقدم الهائ  
شتى العلوم المرتبطة بالتدريب الرياضي، وقد ساعدت على تقدم فسيولوجيا التدريب الرياضي 

 :عدة عوامل ظهرت في اآلونة األخيرة ويمكن تلخيصها فيما يلي

ثناء ممارسة الرياضة األمر الذي ساعد على تطور األسس النظرية لتقويم الحالة لوظيفية أ -
  .استخدام طرق جديدة لتشخيص الحالة الوظيفية من اتجاهات ومداخل مختلفة

ارتفاع مستوى الدراسات الفنية الطبية بما أمكن من تسجيل وظائف الجسم، ليس فقط في  -
  .حالة الراحة ولكن أيضا أمكن تسجيل ذلك أثناء أداء الحمل البدني

ق اختبار الكفاءة البدنية في الظروف العملية أو الظروف الطبيعية ألداء األنشطة انتشار طر -
الرياضية، وهذا ساعد على زيادة إمكانية الكشف على اإلمكانات اإلحتياطية الوظيفية ألجهزة 

 .الجسم المختلفة

مر زيادة تطور على الكيمياء الحيوية وعلم المناعة وعلم الغدد الصماء والمورفولوجي األ -
 .الذي ساعد على فتح آفاق جديدة لتطور الطب الرياضي وفسيولوجيا التدريب الرياضي

  

  :التدريب الرياضي فسيولوجيةأهمية  -6-1 -2
التربية الرياضية  ومدرستعتبر المعلومات الفسيولوجية من أهم األسس إلعداد المدرب 

تخطيط وتنفيذ البرامج الناجح، حيث تنعكس هذه المعلومات على حياته العملية بما يحقق 
  ترويجية بحيث تحقق أهدافها و نجاح وفاعلية وأمان، فمن غير  وتدريبية أكانت  سواءالرياضية 
أن يتعادل المدرب أو المدرس مع الالعب  الذي يشكل جسمه جهازا بيولوجيا معقد  المعقول

لبشري أن يؤدي وظائفه التركيب تقوم كل خلية منه بوظائفها المختلفة، ولكن يتحقق لهذا الجسم ا
بكفاءة عالية أثناء النشاط الرياضي مما ينعكس إيجابيا على مستوى األداء البد وأن يكون 
المدرب أو المدرس على علم وفهم بهذه الوظائف المختلفة ألعضاء الجسم حتى يمكنه من خالل 

المجال  برامج التدريب أن يطورها، وفيما يلي يمكن توضيح بعض فوائد الفسيولوجي في
 68.الرياضي

  : الوقاية الصحية  - أ
يعتبر تحسين الحالة الصحية من أهم األهداف التربوية للتدريب الرياضي والتربية   

لرياضة هي وسيلة هامة يمكن عن طريقها تحقيق هذا الهدف الهام، إال االرياضية بوجه عام، و
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سة الخاطئة للتدريب أن تحقيق هذا الهدف قد ال يتحقق بل على العكس من ذلك فإن الممار
الرياضي ولتشكيل حمل التدريب دون مراعاة الظروف المختلفة قد يؤدي إلى حدوث كثير من 

  .اإلصابات أو األمراض وفي بعض األحيان قد تحدث حاالت الوفاة
ولعل السبب المباشر إلهتمام علماء الطب الرياضي وفسيولوجيا التدريب الرياضي     

إلى ما نلمسه في وقتنا  عإنما يرجالرياضة على الحالة الصحية  بالتعرف على تأثير ممارسة
الشدة، وهذا بالتالي يتطلب  أو الحجمالحالي من زيادة هائلة في حمل التدريب سواء من حيث 

الفسيولوجية عن تأثير حمل التدريب على العبيه لكي  للبياناتمن المدرب أن يكون على فهم 
 التدريبالتدرج به وكذا الحدود التي تتوقف عندها زيادة حمل و مالمالئيتمكن من تقنين الحمل 

الجسم وبالتالي ينعكس ذلك على الحالة  يالوظيفية فعلى الحالة  حتى ال يكون لها تأثيرا عكسيا
تحاول الكشف عن أسباب اختالف الحالة  المجالوال زالت الدراسات في هذا . الصحية لالعب

لك بفترات الموسم التدريبي المختلفة، حتى أن بعض الصحية لدى الرياضيين وارتباط ذ
  الدراسات قد أكدت أن زيادة حمل التدريب أكثر من قدرة الالعب على تحمله يؤدي إلى ضعف 

عة في الجسم و بذلك تزيد سرعة إصابة الالعب باألمراض التي تظهر قبل اجهاز المن
المستويات   المتوقعة، ولعل إخبار تكون عائقا عن تحقيق كثير من  هاالمسابقات والتي كثيرا

تعتبر مؤشرا هاما في جانب ما  1984الالعبين الدوليين في دورة لوس انجلوس األولمبية 
أظهرته هذه الدراسات، فلقد فشل بعض الالعبين الدوليين في تحقيق ما كانوا يتوقعونه بسبب 

من تحطيم الرقم  "لويس كارل"مثل هذه األمراض المفاجئة حيث لم يتمكن الالعب األمريكي 
وبرد شديدين، كما خسرت بريطانيا  بإرهاقالعالمي للوثب الطويل واكتفى بمحاولتين لشعوره 

المركز األول  "ستيف أوفيت"ميداليتين ذهبيتين في العدو حيث لم يحقق لعداء اإلنجليزي الشهير 
، 1980ي دورة موسكو متر، كما كان متوقعا حيث أنه صاحب الميدالية الذهبية ف800في سباق 

المركز األخير، وقد أعمي عليه بعد السباق  السباقوقد كانت المفاجأة في أنه احتل في هذا 
واتضح أنه أصيب بمرض الربو قبل اإلشتراك في الدورة األولمبية، ومما يدعو للعجب ما حققه 

متر صدر  200في الحصول على الميدالية الذهبية في سباق  "فيكتور ديفير"السباح الكندي 
مسجال رقما جديدا، وقد قبل الدورة األولمبية، وكان العب المارثون الكوبي األصل واألمريكي 

ساعة،  2.8.13يعتبره النقاد أسرع العب في سباق المارثون قدره "البرتو ساالزار"الجنسية 
ك في أي سباق حتى السباق أصيب بنزلة برد في الرئتين منعته من اإلشترا هذاوبعد 
، ولعل هذه الظواهر التي قد ال يالحظها القارئ من خالل ما تنشره الصحف 1983أواخر



 

اليومية عن أخبار الدورة تحتاج من الباحثين كثير من الجهد المضاعف للتعرف على أسباب 
المرضية وتحليل حمل لتدريب ومدى استجابة وتكيف الجسم له من  تاإلصاباحدوث مثل هذه 

  69.الناحية الفسيولوجية
وال يقتصر األمر في اإلستفادة من الفسيولوجي في وقاية الالعب الصحية، ولكن أيضا     

عن حدوث بعض  1981"فوكس وماتيوس" لمانافي حماية حياته ذاتها، ومن الواقع ذكر الع
حيث بلغت سبع  1980-1987حاالت الوفاة بين العبي كرة القدم األمريكية خالل السنوات 

دارس العليا وخمس حاالت لدى طالب الكليات، ويرجع السبب في ذلك الت لدى طالب الماح
إلى إصابتهم بضربة الحرارة، وقد دلت نتائج تحليل أسباب هذه اإلصابات إلى أن معظمها إلى 
أن معظمها قد حدث في اليوم األول أو الثاني من بدء الموسم التدريبي، كما أن الالعبين كانوا 

  درجة حرارة الجو والرطوبة  تراوحتلة بالمساند الوقائية كاملة وقد يرتدون مالبس اللعب الثقي
  
  

إلى أن ) سنتجرد °15.6(تفهر نهيدرجة  60رطوبة يقابلها % 100في هذه الحاالت ما بين 
أو العكس بانخفاض الحرارة مع  الرطوبةهذه الحاالت ارتبطت بارتفاع الحرارة مع انخفاض 

أن هناك خمس حاالت لم يسمح لهم بتناول الماء أثناء زيادة الرطوبة، كما يجب مالحظة 
  .سمح لهم بتناول أقراص الملح ابينمالتدريب، 

والمدرسين  المدربينويدل تحليل مثل هذه الحاالت على نقص المعلومات الالزمة     
وأهمية تناول الماء  ةالحراروالالعبين من الناحية الفسيولوجية عن كيفية تخليص الجسم من 

األداء في الجو الحار باإلضافة إلى أهمية التعرف على التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء 
وتعد هذه مجرد أمثلة على أهمية علم الفسيولوجي للرياضيين بصفة . أداء النشاط الرياضي أثناء

  .عامة من أجل الصحة والوقاية من األمراض واإلصابات
  :القيمة اإلقتصادية -ب 

تصادي له أهمية كبيرة عند اإلعداد لتحقيق أي هدف، وتساعد الشك أن العامل اإلق
لجهد افي  إقتصادالمعلومات الفسيولوجية في تحقيق كثير من أهداف التدريب الرياضي مع 

واألجهزة  األدواتلوقت والمال ويتضح ذلك في كثير من المجاالت فكثيرا ما ظهرت بعض او
قليل الوزن أو زيادة القوة و التحمل وغيرها وقد التدريبية التي يدعي أصحابها تأثيرها على ت

  يكون إلستخدم هذه األدوات واألجهزة تأثيرا عكسيا أو ضارا من الوجهة الفسيولوجية، ولذا فإن 
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لمفيدة ويتجنب االمدرب حينما يفهم ذلك يستطيع أن يقتصد في اختباره ألدوات ووسائل التدريب 
ا أظهرته المعلومات الفسيولوجية عن أنواع الغذاء ما هو غير مالئم منها، باإلضافة إلى م

بما يحقق الفائدة المرجوة كما أن توزيع .المناسب وبذلك يمكن وضع البرنامج الغذائي المالئم
الجدول الزمني للتركيز على تنمية الصفات البدنية أو إلعطاء الالعب الفترة المالئمة حتى 

رتفاع به، كل هذا يعتبر اقتصادا في الوقت تتكيف أجهزة الجسم مع حمل التدريب قبل اإل
والجهد المبذول بحيث يكون مركزا على تنمية الصفات الخاصة المطلوبة إلعداد الالعب 

  .وتحقيق أهداف البرنامج التدريبي
  :الفسيولوجية للتدريب الرياضي التأثيراتالتعرف على   -ج 

جسم المختلفة ألداء التدريب لعل فهم المدرس أو المدرب لكيفية استجابة وتكيف أجهزة ال  
الرياضي يعد من أهم الفوائد التطبيقية لعلم الفسيولوجي في المجال العملي إذ يمكن من خالل 
هذه المعلومات وضع وتخطيط برامج التدريب وكذلك تشكيل حمل التدريب وتطوير وتحسين 

لتي تدل على ك سرعة إدراك اإلستجابات الفسيولوجية الطرق التدريب، ومن خالل ذلك يم
  70.مما يساعد على تقنين مكونات حمل التدريب التدريبوزيادة حمل  إجهاد

  :تقنين حمل التدريب  -د 
للجسم مما يحقق  الفسيولوجيةيعتبر حمل التدريب هو الوسيلة الرئيسية إلحداث التأثيرات   

 ريقطتحسين استجاباته وبالتالي تكيف أجهزة الجسم واإلرتفاع بالمستوى الرياضي عن 
إال أن استخدام الحمل البدني المالئمة للعب هو الشيء الهام، حيث أن استخدام . التدريب

األحمال البدنية التي يقل مستواها عن مستوى الالعب ال تؤدي بالتالي إلى إحداث التقدم 
الرياضي المطلوب ويصبح البرنامج أو عدم التخطيط لسليم لدورة الحمل األسبوعية أو الفترية 

ويسهم في  لالعبمكونات الحمل خالل ذلك،أنما يؤدي إلى اختالل الحالة الصحية  وتنسيق
مع  يتالءمزيادة حاالت اإلجهاد وكثرة اإلصابات المرضية، ولذا فإن تقنين حمل التدريب بحيث 

الحالة الوظيفية للجسم يعتبر من أهم عوامل نجاح البرنامج التدريبي وبالتالي تحسن مستوى 
فاضه، وتساعد في تحقيق ذلك اإلختبارات الفسيولوجية والفحوص الطبية والمعملية األداء أو انخ

التي تجري أوال بأول باإلضافة إلى اإلختبارات الفسيولوجية الميدانية التي يمكن للمدرب أو 
  .المدرس القيام بها أثناء التدريب
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  :اإلختبارات والمقاييس الوظيفية   -ه 
وظيفية من أهم العوامل التي يجب أن تصاحب البرنامج تعتبر اإلختبارات والمقاييس ال  

من مالئمة حمل التدريب لمستوى الالعب وحتى يمكن في ضوئها  التأكدالتدريبي حتى يمكن 
اإلرتفاع بالحمل أو تثبيته أو تقليله، كما يمكن عن طريقها الكشف عن أي اختالل غير طبيعي 

ضاعف في غضون عمليات التدريب وزيادة في الحالة الصحية لالعب في بدايته قبل أن يت
درجة  الحمل البدني دون مالحظة حالة الالعب الوظيفية والصحية، ولقد تطورت طرق 

جميع البيانات عن الالعب في حالة الراحة، وكذلك أثناء  إمكانيةاإلختبارات والمقاييس لتشمل 
مقاييس في تتبع حالة الالعب الحالة النشطة وأداء التدريبات،كما تساهم هذه اإلختبارات  وال

أن يحققه الالعب  نبما يمكالتدريبية خالل الموسم التدريبي مما قد يجعلها مؤشرا هاما للتنبؤ 
  من مستوى رياضي، وقد تكشف هذه اإلختبارات والمقاييس عن بعض معوقات تحقيق الالعب 

وحدها، فحين تؤكد  للمستوى الرياضي المطلوب، حيث أن ذلك ال يرجع إلى الحالة الوظيفية
ارتفاعا  يتحققنتائج هذه اإلختبارات ارتفاع مستوى الحالة الوظيفية لالعب وبالرغم من ذلك لم 

ذلك قد تكمن في النواحي األخرى كالناحية  تمعاقاموازيا في مستوى األداء الرياضي فإن 
لالعب  المستوى النفسية أو الفنية أو الخططية، وبذلك يمكن عالج هذه المعوقات حتى يحقق ا

  .المطلوب
  :اإلنتقاء الرياضي  -و 

في جميع قدراتهم،  يتساوونظهرت مشكلة الفروق الفردية منذ بدء الخليقة، فاألفراد ال          
ثم  إنسانالحركية والخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها كل  القدراتولذا فإن اكتشاف 

مع ما يتميز به، إنما يعجل بالحصول  ءميتالتوجيهه لممارسة نوع معين من األنشطة الرياضية 
على النجاح وتحقيق المستويات المطلوبة مع اإلقتصاد في القوت والجهد والمال الذي يبذل مع 

  .نوع معين من األنشطة الرياضية ةللممارسأفراد ليسوا صالحين 
ع وبالرغم من أنه ال تزال هناك صعوبة في تحديد نموذج معين للخصائص الوظيفية ترج  

للتعرف على اإلمكانات الوظيفية  الفسيولوجيةوتعدد الطرق  الفسيولوجيةإلى كثرة العوامل 
العب، مع األخذ في اإلعتبار تفاعل الوظائف الفسيولوجية فيما بينها أثناء عمليات التدريب، 

  س وبالرغم من هذه الصعوبات فقد اتجه كثير من الباحثين إلى التنبؤ في مجال اإلنتقاء على أسا
اإلمكانات الوظيفية للفرد بناء على عوامل كثيرة كمؤشرات وظيفية مثل الحالة الصحية العامة 
واإلمكانات الوظيفية للجهاز الدوري والتنفسي واإلقتصاد الوظيفي للعمليات الوظيفية الال إرادية 



 

رتباط كل البدنية العامة والخاصة إل الكفاءة مستوىوخصائص استعادة اإلستشفاء باإلضافة إلى 
منهما بمستوى الحد األقصى إلستهالك األكسوجين، كما يراعي أيضا مستوى اإلمكانات 

  .الالهوائية لمواجهة متطلبات األنشطة التي تعتمد على التحمل الالهوائي
  

  :الفصل الثالث خالصة
في ضوء ما تطرقنا إليه في هذا الفصل يتبين لنا أن نجاح المدرب الرياضي في عمله 

إلى حد كبير بمستواه ومعلوماته ومعارفه وقدراته في نوع النشاط الرياضي الذي  يرتبط
يتخصص في ميدانه، فكلما تميز المدرب بالتأهيل التخصصي العالي وكلما ازداد إتقانه 
للمعارف النظرية وطرق تطبيقها، كلما كان أقدر على تطوير وتنمية المستوى الرياضي لدى 

فال بد أن يلم إلماما تاما باألسس النظرية والعلمية المختلفة لعلم  السباحين إلى أقصى درجة،
التدريب، وان يتقن المهارات الحركية وخطط اللعب في مجال تخصصه، وأن يمتلك المعلومات 
التي ترتبط بأسس تطوير وتنمية المهارات الحركية والخصائص البدنية وطرق اكتسابها والتقدم 

ائص المميزة السباحين الناشئين واألطفال والفتيات وكثيرا ما بها مع ضرورة إلمامه بالخص
يتطلب عمل المدرب قيامه بإجراء نموذج لبعض المهارات الحركية واإلشتراك العملي مع 

  .السباحين أثناء التدريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 : الفصل الرابع تمهيد
مهارات األساسية في تهدف هذه المرحلة إلى تعليم النشئ كيفية السباحة وتعليمهم ال      

السباحة وذلك بغرض اكتسابهم الشعور باألمن والمقدرة على التحرك في الماء في االتجاه 
النشئ فيما بعد  المطلوب، وذلك عن طريق تعليم القدرات والمهارات األساسية التي تعد

                                                                   .للتخصص في نوع معين من السباحة
فهناك جدل كبير حول إعداد وتدريب سباحي المراحل السنية المبكرة، فاإلهتمام بالبراعم       

والتخطيط السليم لعملية إعدادهم وتدريبهم يعتبر وبحق ضمان للمستقبل القريب لهؤالء السباحين 
تدريبات الصغار، فيرى البعض ضرورة الضغط على هؤالء السباحين والتركيز على ال

والمهاراتية والتأهيلية في ميدان  ةالسرعة، والبعض اآلخر يرى اإلهتمام بالجوانب التكنيكي
السباحة، وأظهرت البحوث وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال أن تدريب العنيف لسباحي 

نفسية لهم المراحل النسبية المبكرة يمثل خطورة حقيقية على الجوانب التكنيكية والفيزيولوجية وال
مما يجعلهم يتعدون عن السباحة في سن مبكرة وفي هذا افصل سوف نتناول تعليم المهارات 

والطرق األساسية في السباحة لدى الناشئين والتغيرات البدنية والمهاراتية التي تحدث للسباحين  
شئين، األطفال الناشئين، كما نتناول بعض االتجاهات األساسية الخاصة بتدريب هؤالء النا

باإلضافة إلى بعض االتجاهات األخرى التي تتطلب بالضرورة مناقشتها من أجل الخروج 
بفلسفة جديدة تساير الواقع العلمي والبيداغوجي إلعداد البراعم والناشئين حتى يتسنى لنا توسيع 

  .قاعدة السباحين الصالحين والموهوبين لوصول إلى المستوى العالي المطلوب في سن البطولة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 

  :المهارات األساسية في السباحة لدى المبتدئين 1-4-
  

  :مهارة الثقة مع الماء 1-1-4-
إنه من األفضل البدء  بالتعليم بالنسبة لألطفال الصغار في السن في حماما تعليمي يتميز 

بصورة تسمح للمبتدئ بالوقوف والجلوس والجثور والزحف ) سم70-40(ب بعمق  مناس
  .المشي على اليدين مع أداء ضربات الرجلين التبادليةوالطفو و

وعلى مدرب السباحة أن يحاول كل جهده إكساب األطفال الثقة في الماء واأللفة مع 
الوسط المائي، ويستطيع تحقيق ذلك من خالل األلعاب الصغيرة وتمرينات الثقة وهناك مجموعة 

  .من التمرينات التي تهدف إلى إكساب الثقة للمتعلم
وسنحاول خالل بحثنا هذا عرض مجموعة من التمرينات التي يقوم بها المدرب خالل 

  71:الحصة التعليمية
  :التمرين األول

  .يطلب المدرب من األطفال الجلوس على جانب الحمام وطرطشة الماء بالقدمين   
  :التمرين الثاني

  .ل آمنبعد التمرين األول يطلب المدرب من األطفال الدخول إلى الماء بشك  
  :التمرين الثالث

  .المشي لألمام والخلف ممسكا بماسورة الحمام   
  :التمرين الرابع

  .الوثب ألعلى وألسفل ممسكا بماسورة الحمام  
  :التمرين الخامس

  .غسل الوجه بالماء  
  :التمرين السادس

  .تنفس مثل كلب البحر  
  :التمرين لسابع

  ).شية التمساحم(المشي في قطار ممسكا كل واحد زميله من الوسط
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  :التمرين الثامن
  .مسك أداة الطفو األيدي لألمام والمشي في مسافة معينة  

  :التمرين التاسع
يقوم األطفال برسم حلقة داخل الماء، األيدي متماسكة مع بعضها البعض، ثم يطلب منهم   

م والقيام المدرب إدخال رأسهم في الماء والقيام بفقاعات صغيرة داخل الماء ثم إخراج رؤوسه
  .بنفس التمرين لمرات عديدة

  :التمرين العاشر
هو نفس الوضع السابق بالنسبة لألطفال، لكن في هذه المرة نطلب منهم القيام بضربات   

  .الرجلين بصفة تبادلية
ويجب ممارسة هذه األلعاب في الجزء الضحل من الحمام ألنها من األشياء المفيدة   

أن تتميز هذه األلعاب بصفة المرح والسعادة حتى ال يشعر الطفل إلكساب الثقة للمبتدئين ويجب 
تمرين بصفة إلزامية، وهنا يظهر جليا دور المدرب في إكساب  أداءبالملل أو أنه مجبر على 

الطفل الثقة بالماء وبنفسه وذلك من خالل دخوله معه في الماء حتى يشعر هذا األخير باألمان، 
فال وتفادي المصطلحات الصعبة  الفهم وعليه القيام بذلك بصفة كما عليه أن يتكلم بلغة األط

  .سلسة أي عدم الصراخ في وجه األطفال حتى ال يتعقد الطفل نهائيا من الماء
ألن هذه المرحلة من العمر جد حساسة وتتطلب معاملة خاصة، وهناك مجموعة من   

هارات التمهيدية أجل تعليم الم األلعاب والتمرينات التمهيدية التي يمكن المدرب اختيارها من
  72:يمكننا ذكر منها

  ).لألمام، للخلف، لليمين ، للشمال(يتحرك األطفال في اتجاهات مختلفة تبعا إلشارة المدرب -1
  .من أجل اإلحماء) من جهة الحائط( يقوم الطفل بمالكمة خيالة الماء -2
  .اآلخر من األطفاليحاول نصف مجموعة األطفال الهروب من الدائرة التي يشكلها النصف  -3
  .دخول الوجه الماء وعد أصابع الزميل -4
 .يطلب المدرب من الطفل تقليد تلميذ آخر في عمل أشكال مختلفة -5

  .القيام بوثب األرنب في الجزء الضحل بعرض الحمام -6
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وهناك مجموعة من التمرينات األداءات التي يمكن القيام بها بغرض إدماج الطفل في هذا 
  .لوسط المائيالوسط الجديد، ا

  

  :وطفمهارة ال 2-1-4-
إنه من المهارات الهامة والواجب تلقينها للطفل مهارة الطفو ونقصد هنا الطفو بقاء   

إذا :" الجسم كليا أو جزئيا فوق سطح الماء، ويمكننا اإلستدالل هنا بنظرية أرخميدس التي تقول
، وهذه "وزن السائل المزاح ةوإلى أعلى تعادل ق أسفلغمر جسم في سائل فإنه يلقى دفعا من 

القوة التي تتجه ألعلى تجاه جسم السباح تساوي حجم وزن الماء المزاح وتكون مساوية لحجم 
الجزء المغمور من جسمه في الماء، لذلك فإن دفع الماء من أسفل ألعلى يعتمد على العالقة بين 

  .ما قلت لديه فرصة الطفووزن وحجم الجسم الطافي فكلما زاد ثقل الشخص نسبيا عن حجمه كل
وللطفو عالقة مباشرة مع األجسام البشرية، حيث تختلف هذه األخيرة من حيث خاصية   

جاذبيتها، فاألشخاص الذين يملكون نسبة كبيرة من العظام والعضالت يكونوا أثقل من غيرهم، 
بخاصية جذب حيث أن العظام والعضالت لها خاصية جذب عالية، بينما األنسجة الدهنية تتميز 

قل فيها خاصية نأقل، ولهذا فإن األجسام التي تتركب من نسبة عالية من العظام والعضالت 
الطفو عن األجسام التي يدخل في تركيبها نسبة عالية من الدهن، وهذا ما يفسر مقدرة البنات 

  .والسيدات على الطفو في الماء بشكل أفضل من الرجال
م المدرب دتدئ الطفو بشكل جيد، لهذا يستحسن أن يقوعادة فإنه من الصعب على المب  

وتعود الصعوبة إلى طبيعة األجسام بالنسبة  -بعض األدوات المساعدة على الطفو في الماء
  .بهم في الماء، التوتر والتشنج العضليالألطفال، الخوف الشديد الذي ينت

  73:م بهاوهناك مجموعة من التمرينات على الطفو التي يستطيع المدرب القيا
  :التمرين األول

يقوم الطفل في هذا التمرين بالوقوف في الجزء الضحل من الحمام ثم يثني الجدع أمام 
  أسفل محاوال الوصول باليدين نحو القدمين، ثم يقوم باسترخاء الجسم في ذلك الوضع فيحدث أن 

على قاع الحمام  لعودة لوضع الوقوف الرأسياتتحرك القدمان بعيدا عن قاع الحمام تدريجيا، و
  .مرة أخرى، يحرك المتعلم رأسه ألعلى وللخلف مع تحريك اليدين ألسفل وللخلف نحو المقعدة
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  :التمرين الثاني
يطلب المدرب من الطفل بالقيام بنفس الوضعية السابقة في البداية، ولكن باإلنتقال من   

الصدر ووضع الذراعين وضع اإلنتباه السابق إلى وضع التكور وذلك بسحب الركبتين نحو 
حول الركبتين ثم يثبت في هذا الوضع المتكرر، ثم يعود إلى وضع الوقوف بترك الذراعين 

  .تتحركان ألسفل، ودفع الرأس ألعلى للخلف مع فرد الرجلين
  :التمرين الثالث

يعد هذا التمرين من أهم التمرينات بالنسبة للمبتدئين، حيث يحاول الطفل اإلنتقال من   
لتكور تحريك اليدين نحو الكتفين، إمدادا الذراعين كامال لألمام مع امتداد الرجلين وضع ا

للخلف، بحيث يكون الجسم على كامل استقامته وموازيا لسطح الماء مع األخذ بعين اإلعتبار أن 
  .يحصل على الشهيق العميق قبل إتخاذ هذا الوضع

  )كالخشبة( الطفو على الظهر  :التمرين الرابع
ة ما يكون مركز ثقل الجسم لدى أغلب األشخاص أسفل مركز الطفو، حيث يكون عاد  

مركز الثقل في منطقة الحوض تقريبا، ولذا فإن العالقة بين مركز الطفو ومركز الثقل تحدد 
وضع طفو الجسم على الظهر، فعندما يكون المركزان متباعدين بدرجة كبيرة فإنه يحدث الطفو 

سي، وأغلب أنواع جسم اإلنسان تكون مقدرتها على الطفو األفقي بين الطفو األفقي والرأ
  .والرأسي
طفل نفسا عميقا ويجب أن تكون الرأس مستلقية على الماء والذراعان ممتدان اليأخذ   

  .جانبا واألرجل مستقيمة إلى األمام بحيث يكون الجسم موازي لسطح الماء
  

 :مهارة الوقوف في الماء 3-1-4-
ة هامة لما تسهم به في تحقيق األمن والسالمة للمتعلم المبتدئ، حيث تتيح للمتعلم تعد هذه المهار

  74.اإلحتفاظ بجسمه مرتفعا حيث الفم واألنف يكونان خارج الماء مما يسهل من عملية التنفس
  :تمرين الوقوف في الماء* 

أمام الجسم  يتخذ الجسم الوضع الرأسي مع الميل لألمام قليال، وتكون الذراعان مسترخيتين
  .ومتوازيتين مع سطح الماء، كما يجب أن يكون الرجالن أسفل المقعدة
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  :حركة الذراعين -
 نسم، بحيث تكو 20تؤدي حركات الذراعين أمام الجسم وتحت سطح الماء بمسافة 

راحتا اليدين موجهتين والمرفقين مثنيتين مع الضغط الخفيف براحتي اليدين للداخل وللخارج في 
  .إنزالقية مع المحافظة على ضغط الماء على راحتي اليدينحركة 

  :حركات الرجلين-
لخفيف وخفض اتؤدي حركات الرجلين بطريقة تشبه التبديل عند ركوب الدراجة حيث الضغط 

األرجل ضد مقاومة الماء لإلحتفاظ بالجسم واقفا في الماء، ويمكن المحافظة على ذلك أن يؤدي 
  .يةالمتعلم حركات رجلين مقص

  :التوافق
تؤدي كل من حركات الرجلين والذراعين معا على نحو توافقي يسمح باحتفاظ المتعلم 
بضغط الماء على كل من الذراعين والرجلين بأن تؤدى كل من حركات الذراعين والرجلين 

ويجب البدء بتعلم هذه المهارة باستخدام الذراعين فقط وفي الجزء غير العميق ، ببطء واستمرار
   .الحماما، ثم يؤديها في جزء أعمق بمساعدة الزميلمن 

  

  .تعليم السباحة تحت الماء 4-1-4-
يهدف التعلم هنا إلى جعل المتعلم قادرا على الغوص بجسمه كلية تحت الماء، لكي يشعر    

باختالف الضغط، والتغلب على ذلك تدريجيا، وذلك مع فتح العينين، ويجب أن يتأكد المعلم أن 
يفتح عينيه ففقط بعد غوص رأسه في الماء، ألن تفتيح العينين قبل الغوص في الماء قد المتعلم 

  .يحدث خبرة إحساسية سيئة عند اتصال العينين المفتوحتين بسطح الماء
تبدأ في الماء الضحل، ويبدأ المتعلم بلمس الماء  أنوعملية تعلم السباحة تحت الماء يجب       

  75:ادة التدريجية كمايليبوجهة لفترات قصيرة، ثم الزي
   :الغوص البسيط تحت الماء *
  :التنظيم •

، كذلك يمكن أداء ايمكن أداء الغوص مع استخدام األدوات المساعدة السابق ذكره  
  .التمرين في شكل دائرة، أو مع زميل، أو المتعلم بمفرده
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 :النقاط التعليمية •

  .اءيأخذ المتعلم الشهيق بطريقة صحيحة قبل الغوص في الم -
  .الرأس تغوص كلية تحت الماء -
  .إطالة فترة الغوص تدريجيا -
    .إخراج الزفير تحت الماء -
  .تفتيح العينين تحت الماء *
  :التنظيم •

  .يؤدى التمرين مع زميل أو بمفرده، والتقاط بعض األشياء تحت الماء
  :النقاط التعليمية •
  .مالحظة شخص آلخر تحت الماء -
  .المواجهة لوجه الزميل تحت الماء -
  .عد أصابع الزميل -
  .التعرف على أشياء موجودة في يد الزميل -
  .إخراج أشياء من قاع الحمام -

  :الغوص في الماء بالرأس أوال* 
  :التنظيم •

 .استخدام أدوات للغطس

  :النقاط التعليمية •
  .ممارسة تمرينات إعدادية قبل الغوص في ماء عميق -
  .فهميجب على المعلم أن يبين للمتعلمين كيف يثبتون أطرا -
  :استخدام األشكال التعليمية اآلتية -
  .الوقوف على اليدين في الماء الضحل مع توضيح المعلم لطرق األداء •
الوثب في الماء من وضع الجلوس على حافة الحوض، بحيث يكون دخول الماء بالرأس مع  •

  .مالحظة التأكد من أن الماء على عمق كاف
  .تحت الماء كجزء من البرنامج التعليمي األساسيالمستويات المطلوب تحقيقها لتعلم السباحة 

  .يجب أن يكون المتعلم قادرا على الغوص برأسه كامال أسفل الماء، والغوص لمسافة معينة - 1
 
 



 

يجب أن يحتفظ المتعلم بالعينين مفتوحتين تحت الماء، ويستطيع التقاط شيئين أو ثالثة من   - 2
 .تحت الماء

  

  : تعليم الوثب في الماء 5-1-4-

يجب أن يتعلم المبتدئ اعتياد الوثب في الماء منذ الدرس األول باعتبار أن ذلك يساعد    
على زيادة الثقة عندما يكون في الماء، وأغلب المتعلمين الجدد يؤدون ذلك التمرين بحماس 
ويجب أن يستثمر المعلم رغبة المتعلم وإرادته في تحقيق ذلك ألن ذلك يساعد المتعلم في تحسين 

هارات التنفس والغوص، فالوثب في ماء عميق يجعل المبتدئ يشعر بقوة دفع الماء ألعلى مما م
يزيد من ثقته في أن الماء يساعده في دفع جسمه إلى أعلى، والوثبة األولى يجب أن تؤدى في 

لطول المتعلم، ثم يتبع ذلك الوثب في ماء عميق إلى مستوى الصدر والكتف، ثم  يعمق مساو
  .م يمكن للمتعلم الوثب في ماء أكثر عمقامع التقد

  76:وفيمايلي بعض المراحل التعليمية التي تحقق للمتعلم النتائج الجيدة وهي
         :وثب في ماء ضحل بالمساعدة *
  :التنظيم •

  .يمكن أن تكون المساعدة زميال أو عمودا
  :النقاط التعليمية •
  .الوثب في الماء، وذلك لمنع التزحلق يجب أن يمسك المتعلم بأصابع قدميه حافة الحمام عند -

 

  .لركبتين عند الوثب في الماء الضحلايجب أن تعطى أهمية إلنثناء  -
يثبت ويمسك بالزميل أو بالعمود، وذلك  أنفي حالة خوف المتعلم من الوثب في الماء، يمكن  -

  .باليدين ثم بيد واحدة
  :الوثب في ماء ضحل بدون مساعدة *

  .وى الكتف أو الصدر، وال وثب بدون مساعدةيكون عمق الماء في مست
  :التنظيم •

يمكن أن يثب المتعلم بمفرده، وآذلك آل زوجين معا، أو في مجموعة ويمكن استخدام أدوات 
  .عمدة المتصلةمساعدة مثل األطواق أو األ
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  :النقاط التعليمية •
 .يمكن أن يثب المتعلم داخل طوق وبدون لمسه أو الوثب فوق كرة كبيرة -

  :استخدام التنوع اآلتي يمكن -
  .الوثب ثم السباحة تحت الماء •
  .الوثب بالطوق األول ثم اللحاق بالطوق الثاني •
 .الوثب فوق أداة الطفو ثم العودة إلى مكان الوثب بالسباحة تحت الماء •

  :الوثب في ماء عمق الكتف *
 :التنظيم •

  .ءلمتعلم وهو في عمق المااحتياج إيجب اإلحتفاظ بعصا، تستخدم عند 

  :النقاط التعليمية •
  .يفتح عينيه تحت الماء أنيجب تشجيع المتعلم على  -
  .يجب أن يوضح المعلم للمتعلم أهمية التحرك في الماء مستخدما الذراعين والرجلين بكفاءة  -
  :يمكن استخدام األشكال التالية من تمرينات الوثب -
  .الوثب والجسم مفرود •
  .الوثب من وضع اإلقعاء •
  .تكورالوثب من وضع ال •
  .الوثب مع فتح القدمين ولف الوسط •
  .الوثب بالظهر •
 .الوثب مع زميل •

  .خذ وضع السباحةأالوثب مع  •
  

  :اإلنزالقمهارة   تعليم 6-1-4-
يجب إعطاء اهتمام خاص بتعلم اإلنزالق، حيث إن النجاح أو الفشل في اكتساب المتعلم لهذه 

  " المراحل المتقدمة، ويعتبر استخدام المهارة يؤثر  بدرجة كبيرة على النجاح أو الفشل في 
في تعلم هذه المهارة أمرا ذا أهمية خاصة سواء أكان اإلنزالق من وضع الطفو على " العمود

  77.البطن أم وضع الطفو على الظهر
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  :تمرينات إعدادية لإلنزالق على البطن والظهر *
  :التنظيم •

  .يتخذ المتعلم وضع الطفو السليم
  :النقاط التعليمية •
وقوف من وضع الطفو على البطن، وذلك بضغط أحد الذراعين بقوة ألسفل، ثم تسحب ال -

  .الرجالن ليكون الجذع في الوضع الرأسي
الوقوف من وضع الطفو على الظهر، وذلك بسحب أحد الرجلين مع استخدام الذراعين،  -

  .ليتحول الجذع إلى الوضع الرأسي
  .اإلنزالق بواسطة دفع قاع الحمام *
  :التنظيم •

  .يمكن استخدام لوحة الطفو للمساعدة في عملية اإلنزالق
  :النقاط التعليمية •

يؤدى المتعلم اإلنزالق بعد دفع قاع الحمام ألبعد مسافة، ثم الوقوف والدفع مرة أخرى،    
  .ويستمر حتى نهاية عرض الحمام

  .اإلنزالق بواسطة دفع حافة الحمام *
  :التنظيم •

  .يمكن استخدام الزميل للمساعدة
 :النقاط التعليمية

 .دفع المتعلم حافة الحمام وذلك بقدم واحدة، ثم بعد ذلك بالقدمين معا -

  يجب أن يتم الدفع مع مساعدة الزميل، ثم تقل هذه المساعدة تدريجيا، ويجب تشجيع المتعلم -
على تحسين األداء، وذلك بواسطة عمل مسابقات لمن يستطيع اإلنزالق ألطول مسافة، أو من 

  .اإلنزالق تحت الماء، أو الغوص تحت الكوبري بدون لمسه يستطيع
  .المستويات المطلوب تحقيقها لتعلم اإلنزالق لمرحلة التعلم األساسي* 
  .دفع حافة الحمام واإلنزالق على البطن أو الظهر - 1
  .تحسين شكل اإلنزالق، وذلك بإطالة فترة اإلنزالق على البطن أو الظهر - 2
 .لبطن والظهر خالل المسابقاتإطالة فترة اإلنزالق على ا - 3
 
  



 

  :اإلنتقال في الماءمهارات تعليم   7-1-4-
  78:ركات الرجلين في السباحة على البطنح *
  :التنظيم •

  .يمكن استخدام العمود أو لوحة الطفو
  :النقاط التعليمية •
  .يجب اإلحتفاظ بالقدمين ممتدتين كل الوقت، كما يجب أال تكونا متصلتين -
ادة في قوة رش الماء، وسرعة حركات الرجلين وبطئها، وأداء تنوع الحركات كالزي -

  .الحركات أسفل الماء، وإخراج الزفير على فترات منتظمة
  :حركات الرجلين في سباحة الزحف على الظهر *
  :التنظيم •

  .يمكن استخدام العمود أو لوحة الطفو
  :النقاط التعليمية •
  .عدم خروج الركبتين من الماء -
  .سرعة األداء، وأداء الحركات أسفل الماء ؤدة وبطتنوع الحركة، وزيا -
  :حركات الذراعين لسباحتي الزحف على البطن والظهر *
  :التنظيم •

 .يمكن للمتعلم تحريك رجليه حرآات بسيطة حتى يمكنه المحافظة على استقرار وضع جسمه

  :النقاط التعليمية •
  .ءيجب دفع اليدين بقوة قبل بداية الحركة الرجوعية خارج الما -
  .يجب أن تستمر اليدان في الدفع ألسفل حتى مستوى الفخذ -
  .يجب أن تحتفظ اليدان أثناء الحركة الرجوعية باإلسترخاء -
  :النموذج الحركي المركب لسباحتي الزحف على البطن والظهر *
  :النقاط التعليمية •
ت تؤدى حركة دفع الرجلين من حافة الحمام، تليها حركات الرجلين، ثم تتبعها حركا -

 .الذراعين
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  .يؤدى التوافق بين الرجلين والذراعين بدون ربط التنفس -
  المستويات المطلوب تحقيقها لإلنتقال في الماء لمرحلة التعلم األساسية* -ث

أداء ضربات الرجلين التبادلية، وضربات الذراعين التبادلية من وضع الطفو على البطن  - 1
  .والظهر

ضربات الرجلين التبادلية واستخدام لوحة الطفو، اإلنزالق من وضع الطفو على البطن مع  - 2
  .ثم اإلنزالق على الظهر بدون استخدام أدوات مساعدة

 .تحسين  األداء الحركي للذراعين والرجلين في مسافة معينة - 3
  

  :يم التنفستعل 8-1-4-
 الطفل أنه بمجرد نزول األنف والفم أسفل الماء فإنه يجب إخراج هواء الزفير يتعود نأ يجب  

   79:من األنف والفم حتى ال يدخل إليها الماء، وحتى يتم ذلك جيدا يجب اتباع الخطوات التالية
   :شهيق عميق يتبعه زفير بطيء *
  :التنظيم •
  .ستخدام أدوات قابلة للنفخ، كرات صغيرة، أو لعب بالستيك كالحيوانات الصغيرة، والصناديقإ
  :النقاط التعليمية •
  .معين يحدده المعلم نفخ األشياء السابقة لمستوى -
  :النفخ في الماء *

  .يحتفظ الفم فوق سطح الماء مباشرة، والتركيز يكون على قوة إخراج الزفير
  :البقبقة *
  :التنظيم •

 .استخدام األطواق، والعمود، حافة الحمام، دوائر، مع الزميل

  :النقاط التعليمية •
 .احتفاظ المتعلم بفمه في الماء -

  .اسطة النفخ في الماء بأعلى صوت، وكذلك بقوةالتنوع في عمل البقبقة بو -
 .يجب تنبيه األطفال إلى عدم حك العينين عند خروج رأسهم من الماء -
-  
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  :إخراج الزفير داخل الماء ببطء *
  :النقاط التعليمية •
يعتاد الطفل أخذ التنفس بطريقة منتظمة إيقاعية وذلك في خمس عدات، ثم عشر عدات،  -

  .ا ومهيئا ألخذ الشهيق عند رفعه عن سطح الماءويجب أن يكون الفم مفتوح
  .يؤدى التمرين من الوقوف، ثم من المشي أمام، وأخيرا مع حركات الرجلين -
  :لتنفس من الجانبا *
  :التنظيم •

حافة الحمام، وآذلك مساعدة  أولوحة الطفو،  أويمكن استخدام العديد من الوسائل آالعمود، 
  .الزميل

  :النقاط التعليمية •
  .ع الرأس أثناء أخذ التنفسعدم رف -
  .يجب أن يتأكد المعلم من إخراج الزفير بقوة للمتعلم -
  .ربط التنفس بحركات الذراعين والرجلين -

  :المستويات المطلوب تحقيقها ألخذ التنفس بالنسبة لمرحلة التعلم األساسي* 
  .عشر مراتاإليقاع المنتظم في أخذ الشهيق، وإخراج الزفير في الماء، يكرر هذا التمرين  - 1
الشهيق والزفير مع رفع وخفض الرأس، كذلك مع لف الرأس في اإلتجاهين، وربط ذلك  - 2

  .باإلنتقال في الماء
 .ربط الشهيق والزفير مع حركات الطفو على البطن والظهر، وكذلك التوافق األولي - 3

 

  :الطرق األساسية في السباحة لدى المبتدئين 2-4-
  

  :لبطنتعليم سباحة الزحف على ا 1-2-4-
  :تعليم حركة الرجلين *

عند تعليم المتعلم أداء حركة الرجلين يجب إعطاؤه نموذجا ألداء الحركة على األرض 
لفترة قصيرة، وذلك لمساعدته في تكوين تصور أفضل لنموذج حركة الرجلين، وتمارس كل 

  أداء حركة التمرينات األخرى في الماء، وعندما يكون الماء في عمق الركبة، يستطيع المتعلم
 
 
 
 



 

الرجلين من وضع اإلنزالق، وفي هذه الحالة يمكن أن يبدأ في حركة الذراعين التبادلية تحت 
  ، وعندما تؤدى حركة الرجلين والمتعلم ممسك بحافة الحمام، فيجب عليه )السباحة الكالبي(الماء

- 30ضغط على الحائطأن يمسك الحافة بيد واحدة بينما اليد األخرى تقوم بدور السند، وذلك بال
سنتيمترا أسفل سطح الماء، وتشير األصابع إلى قاع الحمام، ويجب المحافظة على أن تكون  40

اليدان ممتدتين لتحافظا على الجسم في وضع اإلنبطاح، وفي البداية فإن المتعلم يرفع رأسه 
الزفير داخل ليكون قادرا على التنفس بحرية وسهولة، وبعد ذلك يمكن أن يخفض الرأس ليخرج 

الماء، ويأخذ الشهيق من الجانب، كما يجب تبديل المتعلم لوضع الذراعين، أي اليد التي تقوم 
  80.وهكذا...بالسند، تمسك حافة الحمام، بينما اليد األخرى تقوم بالسند

وعند أداء حركة الرجلين يجب أن تؤدى والرجل ممتدة ومفرودة تقريبا وعند مساعدة 
قف أمام السباح، ومن وضع الطفو على البطن للمتعلم يقوم الزميل بمسك الزميل، عليه أن ي

اليدين والمشي للخلف، وذلك وفقا لدفع حركات الرجلين للمتعلم ، ويجب أال يقوم بجذبه أو شده، 
كما يجب عدم اإلستمرار لفترة طويلة في تعليم المهارات سواء خارج الحمام أو داخله أو 

  جب اإلنتقال ألداء المهارة سواء خارج الحمام أو داخله أو بمساعدة بمساعدة الزميل، ولكن ي
الزميل، ولكن يجب اإلنتقال ألداء المهارة التالية حينما يستطيع السباح أخذ اإلحساس بالحركة، 
ومن الممكن أن يستخدم المتعلم أداة الطفو، حتى يكون قادرا على التركيز الكامل على حركة 

علم أداء حركة الرجلين بعد دفع الحائط واإلنزالق، ويجب الحرص على أن الرجلين، ويبدأ المت
يكون الجسم مستقيما، كما يجب أن ترفع الرأس بالقدر الذي يسمح للفم فقط أن يكون خارج 

ستخدام حركة الرجلين إب) مترا25(الماء ألخذ التنفس، وعندما يستطيع المتعلم سباحة مسافة
س من الجانب مع أدائه لحركة الرجلين، كما يجب اإلحتفاظ يجب أن يتدرب على أخذ التنف

  .بالوجه في الماء حتى مستوى مفرق الشعر
ويستخدم المتعلم أربع ضربات للرجلين مع التنفس، أو ضربتين للرجلين ثم يضع الوجه 

  81.في الماء إلخراج الزفير، كما يجب تعلم أخذ التنفس من الجانبين وإدارة الرأس
التمرينات التي يوصى باستخدامها في المسافات القصيرة بغرض تحسين وفيمايلي بعض 

 82:أداء الرجلين وتقوية العضالت وهي
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  .اليدان ممتدتان أمام الجسم....... حركات الرجلي....... اإلنزالق - 1
 .تشبيك الذراعين منبستطين أما الرأس....... حركات الرجلين....... اإلنزالق - 2

 .الذراع بجانب الجسم....... لرجلينحركات ا....... اإلنزالق - 3

  .تشبيك الذراعين خلف الظهر....... حركات الرجلين....... اإلنزالق - 4
  .وحيث إن الذراعين ال تعمالن، فيجب أن يكون أداء حركة الرجلين بقوة أكثر

  :نقاط فنية عند تعليم حركات الرجلين
جلين في سباحتي الزحف فيمايلي النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام ضربات الر

  :على البطن والظهر
 يجب اإلحتفاظ بالجسم مستقيما، مع اإلحتفاظ بالكتفين على سطح الماء، وتجنب أي - 1

  انحناءات
  .يجب أن تكون الحركة من مفصل الفخذ - 2
  .في سباحة الزحف على البطن، تثنى الرجالن قليال من مفصل الركبة وتؤدى بقوة خاصة - 3
 .ر، يجب اإلحتفاظ بالرجلين ممتدتينفي سباحة الزحف على الظه - 4

، )سنتيمترا 50- 30(يجب أن يتعرف كل سباح على مدى الحركة المالئمة له بين  - 5
  .والتدريب على ذلك

  :تعليم حركة الذراعين *
يقدم للمتعلم نموذج ألداء حركة الذراعين مع إتاحة الفرصة له لتجربتها لفترة قصيرة 

وضع الوقوف ثني الجذع وإمتداد الذراعين أمام، مع خارج الماء ثم في الماء، وذلك من 
  مالحظة أن يكون عمق الماء في مستوى الصدر، ومن المهم أن يحتفظ المتعلم بوضع الجذع 

والكتفين على سطح الماء كما في السباحة، ويبدأ المتعلم بأداء مرجحة تبادلية للذراعين لألمام، 
  83.وذلك وفقا لألداء الحركي الذي شرح له

ال يعطى اإلهتمام في هذه المرحلة للتنفس، ولكن عندما يستطيع المتعلم أداء الحركة في و
صورتها األولية يجب ربطها بالتنفس، كما يجب ممارسة أخذ الشهيق من أي جانب، ويؤدى بعد 
ذلك نفس التمرين مع حركات الذراعين من وضع الطفو على البطن، وبمساعدة الزميل الذي 

 لمتعلم، ويمسك رجليه من أعلى الركبة، كذلك يمكن مساعدة الزميل للمتعلم، يقف بين رجلي ا
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ويجب على المتعلم عدم رفع الرجلين للخارج، ألن ذلك ،وذلك بالوقوف خلفه ومسك الكعبين
سوف يؤثر على وضع الجسم المستقيم، ويمكن أن يستخدم المتعلم بعض األدوات المساعدة لسند 

، وأياما كان األمر فيجب أن تؤدى حركات الذراعين أوال بدون ربط ذلك الرجلين في هذه الفترة
بالتنفس، ثم بعد ذلك يدمج توقيت الحركة مع التنفس، وأثناء المرحلة التالية للممارسة تطور 
المهارة فإن المتعلم يؤدي حركة الذراع دون مساعدة، وأفضل طريقة ألداء ذلك تكون بواسطة 

الق وأداء حركات الذراعين، ويجب المحافظة على اتزان الجسم دفع حائط الحمام واإلنز
بواسطة أداء حركات الرجلين ألعلى و ألسفل بانتظام مع عدم العنف في الحركة، وعندما 
يستطيع المتعلم أداء حركت الذراعين بشكل مقبول، وتكون كمية الدفع للماء واضحة، يجب 

 .كاملةالبدء في ربط الرجلين والذراعين في حركة مت

  :نقاط فنية عند تعليم حركات الذراعين
  .يجب االحتفاظ بوضع الجسم مستقيما عند أداء حركة الذراعين - 1
 .يجب أن تتبع اليد المرفق عند مرحلة الدفع - 2

تصل ألقصى سرعة خالل الثلث  أنيجب تزايد سرعة الحركة أثناء مرحلة الشد، ويجب  - 3
 .األخير من مرحلة الدفع تحت الماء

  .جنب المتعلم لمقاومة الماء أثناء مرحلة الدفعيجب عدم ت - 4
يجب عدم إنهاء مرحلة الدفع مبكرا جدا، وإنما يجب تحقيق الطول األمثل لمرحلة الدفع  - 5

 .األفقي

يجب أن يحقق المتعلم أقصى قدر من استرخاء الذراعين أثناء مرحلة الحركة الرجوعية  - 6
  .خارج الماء مع اإلحتفاظ بالمرفق مشيرا إلى أعلى

  .اإلنتقال من حركة إلى حركة أخرى يجب أن يكون انسيابيا - 7
ست قاطعة مع المحور الطولي للجسم، كما يجب أن ييجب أن تدخل الذراع أمام الكتف، ول - 8

  .يحتفظ المتعلم بعينيه مفتوحتين في الماء لمالحظة صحة حركة الذراعين
  :تعليم التوافق *

الذراعين والرجلين، ويبدأ العديد من  ال يجد أغلب المتعلمين صعوبة في توافق حركات
المبتدئين ربط حركات الذراعين بطريقة إيقاعية بحركات الرجلين، ولكن بالنسبة لبعض 
المتعلمين تكون ممارسة بعض التمرينات التالية ضرورية لتوافق حركات الذراعين مع حركات 

 :الرجلين وهي



 

  

ى الذراعان ممتدتين أمام الرأس، والرأس الدفع واإلنزالق، ثم يتبع ذلك حركة الرجلين وتبق -
 .تكون مرتفعة قليال بين الذراعين

أمتار بعد الدفع، وأداء ست ضربات  5-4ربط حركة الذراعين بحركة الرجلين لمسافة من  -
  .رجلين يجب أداء دورة كاملة بالذراعين مشتملة على مرحلة الدفع والمرحلة الرجوعية

الذراعين وضربات الرجلين، يمكن تعليمه باستخدام التوافق اإليقاعي السليم لحركة 
إشارات صوتية، أو أن يحتفظ المتعلم بتصور عقلي لضربات الرجلين، ومن الممكن تعليم 
التوافق باستخدام ذراع واحدة مع ضربات الرجلين حتى يتاح للمتعلم ممارسة أفضل لتركيز 

الة تبقى الذراع األخرى مفرودة أمام ، اإلنتباه على توافق حركة الذراع واألرجل، وفي هذه الح
ويمكن استخدام أداة طفو صغيرة، كما يتعلم المتعلم التنفس وربطه حركات الذراعين والرجلين، 

  84.لرأس تتجه إلى ناحية الذراع التي تقوم باألداء عند أخذ الشهيقاوعندئذ فإن 
باحة كاملة، وذلك كما هو مالحظ فإن طريقة أداء التنفس تتحقق وتدعم عند أداء الس

  يوضح أهمية الربط بين الذراعين والرجلين، كما يجب على المتعلم بعد الدفع وبعد البدء 
التركيز على ذراع التنفس، ويجب أن يسبح مسافة قصيرة مستخدما الحركة المركبة المكونة من 

  .الذراعين والرجلين والزفير والشهيق
ع دورتين، كاملتين للذراعين والرجلين مفيدا في يعتبر تعليم المتعلم لدورة تنفس واحدة م

المرحلة األولية لتجنب التأثير الضار للتنفس غير المنتظم على إيقاع التنفس بينما في المراحل 
رجلين واحدة، الذراعين والالتعليمية المقبلة يجب تعويد المتعلم أداء دورة تنفس كاملة مع دورة 

الشهيق على الجانبين منذ بداية التعلم ، كذلك يجب  ومن المفضل جعل المتعلم يمارس أخذ
  .التدرج في طول المسافة بطرقة منتظمة

  :نقاط فنية عند التوافق
نزالق، يجب على المتعلم أن يبدأ أوال بحركات الرجلين تتبعها بعد ذلك إلبعد الدفع وا - 1

  .حركات الذراعين
أثناء ربطها بحركات  يجب اإلهتمام بالمحافظة على استمرار عمل حركات الرجلين - 2

  .الذراعين
 .يجب اإلحتفاظ بالجسم مفرودا والكتفين أفقيين على سطح الماء  - 3
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يجب إخراج الزفير في الماء، وذلك عندما تكمل ذراع التنفس مرحلة الدفع، مع مراعاة   - 4
  .دوران الرأس دون الكتفين عند أخذ الشهيق

  .خذ التنفس من الجانبينأيجب أن يتعلم المتعلم  - 5
جب إطالة المسافة تدريجيا لتجنب استمرار الخطأ الناتج عن ربط حركات الرجلين ي - 6

  .بالذراعين
يجب إعطاء العناية الفردية لعملية اإلنتقال من مرحلة اإلنزالق إلى المرحلة النشطة  - 7

إلستخدام حركات الرجلين والذراعين، كما يجب تكرارا الممارسة حتى يتمكن المتعلم من 
 85.داءالسيطرة على األ

  

  :تعليم سباحة الزحف على الظهر 2-2-4-
 :تعليم حركات الرجلين *

يقف المتعلمون في دائرة بحيث تكون األيدي متشابكة، تمتد الذراعان للخارج، ويرقد 
المتعلمون على ظهورهم، والقدمان تشيران إلى مركز الدائرة، وفي ذلك الوضع يطلب من 

محتفظا بالقدمين ممتدتين، وتؤدى حركات الرجلين مع  المتعلم أداء حركات الرجلين تبادليا
مالحظة أن يكون التركيز على أن تخترق أصابع القدم سطح الماء، وبعد تكرار األداء عدة 

  86.أعلى إلى مرات يطلب من المتعلم تدوير القدمين للداخل أثناء الحركة
، وفيمايل بعض بعد ذلك يبدأ التركيز على حركات الرجلين بعد الدفع أو اإلنزالق

التمرينات التي تساعد على تحقيق نتائج متقدمة لتعليم حركات الرجلين في سباحة الزحف على 
  :الظهر وهي

الدفع واإلنزالق بمساعدة حركات الرجلين، وعمل حركات تبادلية بالذراعين تساعد على  - 1
  .الطفو في الماء

لذراعين بجانب الجسم وعدم الدفع واإلنزالق بمساعدة حركات الرجلين، مع اإلحتفاظ با - 2
  .تحريكها

التمرين السابق، مع تثبيت إحدى الذراعين أعلى الرأس في الماء، والثانية توضع بجانب  - 3
 .وهكذا…الفخذ ثم يتبادل الذراعان
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  :اط فنية عند تعليم حركات الرجليننق
ر باإلضافة للنقاط السابق شرحها لسباحة الزحف على البطن، يجب أن نضع في اإلعتبا

  87:النقاط التالية
  .اإلتساق في حركة القدمين التبادلية - 1
  .التأكد من أن جسم المتعلم مفرود - 2
اإلحتفاظ بالركبتين أسفل الماء في كل مراحل ضربات الرجلين، ولكن رغم ذلك تؤدى  - 3

  .الحركة ألعلى بسرعة وبقوة
  :تعليم حركات الذراعين *
  .ألرض بأداء حركة مروحية بالذراعينيبدأ المتعلم في أخذ إحساس األداء الحركي على ا -
يقف المتعلم وظهره للحائط، أو يرقد على الظهر ، ثم تؤدى الحركة المروحية بالذراعين مع  -

  داء بحيث تتحرك الذراعان جانبا بطول الجسم، وتؤدى الحركات بدون توقف، تعديل شكل األ
وأشكال ) سنتيمتر 20- 15(يؤدى نفس التمرين بفاعلية في الماء الضحل عمق  أنويمكن 

التمارين الخاصة بالذراعين يمكن أن تنبثق من تمرينات الذراعين في سباحة الزحف على 
  88.البطن

  :لذراعينانقاط فنية عند تعليم حركات 
باإلضافة إلى اإلستفادة من المالحظات في سباحة الزحف على البطن، نضع بعض 

 :النقاط الفنية اآلتية

تدريجيا من لحظة دخول الذراع الماء حتى تصل اليد إلى يجب انثناء مفصل المرفق  - 1
  .مستوى الكتف، وعندئذ تمتد بسرعة وبقوة لتدفع الماء في اتجاه الرجلين

بطريقة مماثلة في سباحة الزحف على البطن، ويحافظ على " ارتفاع المرفق"يستخدم وضع  - 2
تزايد السرعة حتى يمتد  خير من حركة الدفع، ويبقىذلك أثناء مرحلة الدفع وحتى الثلث األ

  .مفصل المرفق كامال
  .سنتيمتر30 -15تؤدى حركة الذراع تحت سطح الماء لمسافة من  - 3
يجب أن تكون حركات الذراعين في وضع استرخاء ألقصى قدر ممكن أثناء الحركة  - 4

 .الرجوعية
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  :تعليم التوافق *
شرحها، وإن كان تطبق نفس التمرينات الخاصة بسباحة  الزحف على البطن والتي سبق 

نتيجة تواجد الفم واألنف خارج الماء مما يسهل من عملية التنفس نسبيا،  -الربط هنا أسهل
ويفضل ربط التنفس بحركة ذراع واحدة، ويكون الشهيق أثناء مرحلة رجوعية، بينما الزفير 

  89.يكون أثناء مرحلة الدفع
  

  :تعليم سباحة الفراشة 3-2-4-
  :تعليم حركات الرجلين *

يجب أن يمتلك المتعلم السيطرة الكاملة على أداء ضربات الرجلين لسباحتي الزحف على 
  .البطن والظهر، قبل أن يبدأ في تعلم حركات الرجلين في سباحة الفراشة

هامة ألداء حركة ) عضالت الظهر السفلى(كما يجب معرفة أن براعة حركة الظهر،أي 
خالل تصميم بعض التمارينات الخاصة، وكذلك خالل  الفراشة، وتلك البراعة يمكن تنميتها  من

كذلك فإن التمارينات األولية في الماء يجب عند ) الحلق، العقلة( تمارينات المرجحة على 
اختيارها مراعاة ذلك لتنمية براعة الحركة حول منطقة أسفل الظهر للعمود الفقري، وليكون 

  .لظهر إلى الرجلينالمعلم واعيا مدركا لعملية انسياب الحركة من ا
الفراشة من خالل أداء وثبات تموجية قوية في ماء عمق  سباحةويبدأ المتعلم في تعلم 

الصدر والفخذ، حيث يؤدى المتعلم حركة الوثب مع مرجحة الذراعين والغوص في الماء 
  بالذراعين أوال ثم يعقبها بالرأس، وأثناء الغوص يكون الجسم مفرودا على سطح الماء، وبعد 

للرجلين لتصل القدمان إلى قاع الحمام " لف"، ثم تدويرذلك يحدث تجوف بسيط في الظهر
  :استعدادا لوثبة الدولفين التالية

وعلى السباح أن يلمس قاع الحمام بيديه لتجنب اصطدام رأسه بالقاع عند ممارسة ذلك 
  .التمرين في ماء ضحل وعليه أن يدفع القاع بأطراف األصابع

لتمرين في اكتساب المتعلم لضربات الرجلين، كما يجب مرجحة الذراعين ويساعد هذا ا
 90.لألمام عند أداء الوثبات
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وخالل المرحلة الثانية إلكتساب ضربات الرجلين، يجب أن يتعلم المتعلم مرجحة الرجلين بشكل 
اء حركة كرباجية بعد دفع قاع الحمام، وتبدأ المرجحة من عضالت الظهر السفلى، ويمكن أد

وللجانب بنفس الطريقة، وعندما يسيطر المتعلم على أداء طريقة  وثبات الدولفين للخلف،
الدولفين أو الفخذ، كما يسمح للمتعلم بالتحرك أمام أو خلفا أو جانبا سواء بالجري أو السباحة 

  .مع أداء وثبات الدولفين
تساب المهارات األخرى يعتبر إعطاء النموذج ألداء الحركة هاما جدا لمساعدة المتعلم اك

المطلوبة لحركة الدولفين، فالنموذج يساعد المتعلم في التعرف على كيفية بدء الحركة من أسفل 
الظهر، وكيف تنساب ألسفل الفخذين والساق والقدمين، ورؤية المتعلم لذلك يمنحه الفرصة 

  91.للتعرف على البناء الحركي، وتذكر طبيعة األداء
لتعليمية المفيدة لتعلم حركة الدولفين، أن تؤدى الحركة مع مسك حافة الحمام من النواحي ا        

باليدين، حيث إن ذلك يبعث لدى المتعلم الشعور باألمن ويزيد من التركيز على النواحي الفنية 
يؤدي التمرين من وضع اإلنبطاح على الظهر أو البطن أو الجانب،  أنألداء الحركة،ويمكن 

  .ية األداء اإلستفادة من الدفع واإلنزالق، وعندئذ يمكن استخدام لوحة الطفوكما يمكن عند بدا
وعند التمرين على أداء ضربات الرجلين من وضع الطفو على البطن، يجب أن تعمل 
الذراعان حركة تبادلية للجانب للمحافظة على استقرار الجسم ويجب إعطاء اهتمام لدفع المقعدة 

، كما يجب عدم )الساقين(ة كما هو الحال في الجزء السفلي من ألعلى وأدائها حركة كرباجي
   .المبالغة في تحريك الكتفين ألعلى وألسفل

عند أداء التمرين على الجانب األيمن أو األيسر، فإن اليد السفلى تمتد أمام بينما األخرى       
ظهر أو أمام تساعد في المحافظة على الوضع الجانبي، وذلك بالحركات التبادلية خلف ال

 .الصدر، وفي هذا التمرين يمكن للمتعلم مالحظة حركاته والتأكد من أن يدفع المقعدة بقوة

تمارس حركة الدولفين من وضع الطفو على البطن أسفل وأعلى سطح الماء مع البدء بالدفع     
ا الجسم بعض واإلنزالق، والذراعان تكونان ممتدتين أمام في البداية، وفي اللحظة التي يفقد فيه

قوته الدافعة، فإن المتعلم يجذب الذراعين جانبا أسفل ناحية الفخذين، وفي هذه العملية يجب على 
المتعلم إخراج الزفير ببطء ويالحظ عدم التنفس عند أداء اإلنزالق على سطح الماء، وحركات 

  الطفو في  الرجلين دولفن، ومن المستحسن عند محاولة ربط التنفس بالحركة استخدام أداة
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البداية، ويفضل في المرحلة األولى محاولة ربط التنفس بالحركة استخدام أداة الطفو في البداية، 
المرحلة األولى تعلم أربع ضربات رجلين مع دورة شهيق وزفير، فتلك تمنح ي ويفضل ف

ع مرجحة الزفير م ينتهيينظم التنفس بحيث  أنالمتعلم وقتا أكثر للتركيز على التنفس، ويجب 
 أداءالرجلين عاليا، وأخذ الشهيق مع مرجحة الرجلين ألسفل، وهذا المبدأ يطبق أيضا عند 

  92.ضربتي رجلين مع التنفس
ومن المفضل أن يبدأ التمرين باستخدام بعض تمرينات سباحة الزحف على البطن 

  د ثالثة أمتار في واإلنزالق، وذلك إلكساب الحركة إإليقاع السريع الكرباجي، ويستمر المتعلم بع
  

السباحة باستخدام نفس سرعة حركة الرجلين في سباحة الزحف على البطن فيما عدا تأدية 
  .مرحلة الرجلين معا

  :نقاط فنية عند تعليم حركات الرجلين
  .الرجلينحركة يجب التأكد من أن الحركة تبدأ من الجذع عند أداء تمرينات تعليم  - 1
سنتيمترا، وفي المرحلة األولى من التعلم  40-30مدى ضربات الرجلين يتراوح بين  - 2

  .يستحسن استخدام المدى القليل حفاظا على انسيابية الحركة
في حالة استمرار المتعلم في أداء مدى كبير لضربات الرجلين، يستطيع المعلم معالجة ذلك  - 3

قليلة، ثم أداء بأن يطلب من المتعلم بعد الدفع واإلنزالق أداء ضربات رجلين قوية وعنيفة لمدة 
 ).انتقال أثر التعلم(حركة الرجلين الدولفن سريعا

يجب أن تؤدى الحركة بدون تقطع، أي تؤدى باستمرارية وانسيابية خاصة عند نهاية أداء  - 4
  .مرجحة الرجلين ألسفل

  .يجب أن تبقى الرأس والكتفان ثابتة ألقصى حد ممكن - 5
  :تعليم حركات الذراعين *

  .ي تعليم الذراعين لسباحة الزحف على البطنيستخدم المنهج المتعب ف
  :نقاط فنية لتعليم حركات الذراعين

يجب زيادة القوة التدريجية أثناء مرحلة الدفع، وأقصى جهد يؤدى في الثلث األخير لتلك  - 1
 .المرحلة
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عند نهاية مرحلة الدفع، يدفع المتعلم يديه جانبا بالنسبة للجسم، كما يجب إنهاء مرحلة الدفع  - 2
ل وصول اليدين إلى الفخذين ويثني المرفقين قليال عندما يبدأ في الحركة الرجوعية خارج قب

  .الماء
  .خير لمرحلة الدفعيبدأ في أخذ الشهيق أثناء الثلث األ - 3
 .يجب اإلحتفاظ بالذراعين مسترخيتين أثناء المرحلة الرجوعية - 4

لمرفقين عاليا، والرأس يجب تعليم السباح مرجحة الذراعين لألمام بسرعة، واإلحتفاظ با - 5
  .أما أثناء الحركة الرجوعية بدون لمس الماء ،كتفان على سطح الماء، حتى تتم المرجحةلوا
  :تعليم التوافق *

التعلم لفترة كبيرة لتوافق وربط حركات الرجلين بالذراعين بطريقة سليمة ويجب أن يتعلم       
مترا،  20ن من سباحة رجلين دولفن لمسافة المبتدئ الربط بين الرجلين والذراعين عندما يتمك

، ماوتؤدى حركات الرجلين أوال بعد الدفع واإلنزالق لمسافة قصيرة مع تثبيت الذراعين أما
ويبدأ الشد بالذراعين عندما تبدأ ضربات الرجلين ألسفل، وفي البداية يقوم المتعلم بسباحة مسافة 

أن يخرج الزفير ببطء من الفم واألنف في قصيرة بدون أخذ تنفس، وأثناء هذه الفترة يجب 
، وذلك )اثنين –اثنين، واحد  -واحد(  الماء، ومن المفضل استخدام إشارات صوتية أو العد

لتوافق حركات الرجلين والذراعين وبهذه الطريقة يمكن إكساب المتعلم إيقاع الحركة المركبة 
  .من الرجلين والذراعين

هذه الفترة أخذ الشهيق وإخراج الزفير كل أربع دورات، تعلم في يويجب على المتعلم أن 
ألن زيادة عدد مرات التنفس تحدث اضطرابا في التوافق الحركي، ثم بعد ذلك يمكن أخذ التنفس 

  93.كل دورتين، أما أخذ التنفس مرة واحدة كل دورة يعتبر أكثر صعوبة
  :نقاط فنية عند تعليم التوافق

بات الرجلين، بعد الدفع واإلنزالق قبل أداء حركات الرجلين يجب أن يقوم المتعلم بأداء ضر - 1
  .والذراعين معا

  يجب أن تؤدى حركة الرجلين والذراعين بطريقة انسيابية مستمرة، وبدون تقطع أو توقف - 2
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حتى يسهل على المتعلم تنظيم التوقيت السليم للتنفس، فمن األهمية أن يضع المتعلم في  - 3
وذلك حتى يكون في ) عندما يصل إلى منتصف حركة الدفع الثانيةاعتباره أن يكمل الزفير 

 .مقدوره أخذ الشهيق بطريقة سليمة في الحركة التالية
  

  :تعليم سباحة الصدر 4-2-4-
يصبح ) الفراشة - الزحف على الظهر -الزحف على البطن(بعد اكتساب المتعلم لثالث سباحات 

ة من أشكال التمرينات المستخدمة في السباحة من السهل تعلم سباحة الصدر، ويمكن اإلستفاد
  .السابقة

  :تعليم حركات الرجلين *
  :فيمايلي بعض النقاط الفنية التي يجب مالحظتها وهي 

  .أن يكون الجسم ممتدا في وضع مستقيم أثناء حركة الرجلين، بينما تكون الرأس ثابتة - 1
بطريقة تتميز بإخراج القوة يجب أن تستمر حركة الرجلين بطريقة انسيابية سلسة، وليست  - 2

 المفاجئة كما يجب اإلحتفاظ بالكعبين متالصقين وكذلك الركبتان عند بداية الحركة، وتتحرك 

نحو اإلليتين أثناء المرحلة الرجوعية لحركة الرجلين، بينما يجب عدم تحريك اإلليتين،  الساقان
يتباعدان قليال بينما يجب أن يثني وعند نهاية مرحلة الحركة الرجوعية فإن الركبتين قد  عندئذ،
 .القدمان

يجب التأكد  من اإلنتقال اإلنسيابي بين المرحلة األولية والمرحلة الرئيسية لحركة الرجلين،  - 3
 94.وذلك لتحقيق اإليقاع السليم وتنظيم الجهد

على المتعلم تعلم حركات الرجلين لسباحة الصدر أو أداء حركة الرجلين  عندما يصعب - 4
  :عندئذ يمكن أداء اآلتي) مثل الحركة الرجوعية غير المتساوية للرجلين(طئةبطريقة خا

ويدي بحيث تكون نهاية المقعد عند منتصف الفخذ، وتثنى سعلى مقعد  ينبطح المتعلم -
  .الركبتان وتسحب الرجالن حتى يلمس الكعبين اإلليتين، ثم يرجعا للوضع اإلبتدائي

يبا أحدهما من اآلخر ، وتثنى القدمان نحو الذقن، بحيث يحتفظ المتعلم بالركبتين والكعبين قر -
تشير أصابعهما للخارج، يقوم زميل بمسك باطن القدم لهذا المتعلم ليعطيه اإلحساس بالضغط 

 .عند امتداد الرجلين
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يستخدم التمرين السابق في الماء حتى يشعر المتعلم بضغط الماء على باطن القدم نتيجة  -
  .الدفع

أداء التمرين  ويمكنين أوال في الماء الضحل، وتستخدم اليدان للمشي أماما، يستخدم التمر -
  .عدة الزميلاأيضا بمس

 أنعندما يكتسب المتعلم القدرة على التحرك لمسافة قصيرة لألمام بهذه الطريقة يجب  -
يمارس التمرين على األرض مرة أخرى، ويتبع الحركة السابق شرحها تباعد بسيط بين الكعبين 

 .سحب الرجلين بعد

داء الصحيح وضع حزام مطاط حول الرجلين وأعلى ويفضل لضمان تركيز المتعلم على األ -
ضم الكعبين أثناء الحركة الرجوعية للرجلين، وأن القدمين بالركبتين، ويجب أن يتأكد المتعلم 

  95.تثنيان نحو الذقن
  :تعليم حركات الذراعين *

 :الذراعين وهي  حركة تها عند تعليمهناك بعض النقاط الفنية التي يجب معرف

، ومن وضع سوليجب التدريب على حركة الذراعين في الماء الضحل من وضع الج - 1
  .الوقوف، أمام، أحد القدمين أما األخرى

يجب أن يقدم المعلم المساعدة للمتعلم للتنظيم الديناميكي واإليقاعي للحركة، وفي سبيل ذلك  - 2
  .ة كما سبق شرح ذلك في حركات الرجلينيستخدم اإلشارات الصوتي أنيمكن 

  .يجب أن تكون الذراعان ممتدتين كامال بعد كل دورة ذراع  - 3
يجب اإلهتمام بطريقة التنفس ألنها تستكمل األداء الفني لحركة الذراعين والرجلين، ويتعلم  - 4

  .المتعلم التنفس في المرحلة األولى من تمرين الذراعين
  :تعليم التوافق *

  :النقاط الفنية فيمايلي بعض
يبدأ الربط بين حركات الرجلين والذراعين وهما على كامل امتدادهما، ثم يقوم المتعلم  - 1

 ).الخ…الذراعان والرجالن ممتدة، الشد، الدفع( باإلستجابة لنداء المعلم

  
  
  
  

                                                           
 .199سابق، صمرجع محمد علي القط، إستراتيجية التدريب الرياضي في السباحة،   95



 

بعد اعتياد المتعلم على اإلشارات الصوتية، فإن إيقاع الحركة يتغير لتكيف ويتوافق مع  - 2
بعد أداء الدفع واإلنزالق يبدأ المتعلم بحركة الذراع، وعند ( ألداء الفني السليم للحركةنموذج ا

 ).نهاية حركة الذراع تبدأ حركة الرجلين

عندما يصل المتعلم إلى نهاية حركة الرجلين والذراعين، يجب أن يبقى الجسم ممتدا للحظة  - 3
مل على الحركة التالية، وبعد ذلك حتى يتسنى للمتعلم التركيز الكا) مرحلة اإلنزالق(قصيرة

  .تنقص تدريجيا وبانتظام مرحلة اإلنزالق مع تحسن كفاءة المتعلم حتى تختفي كلية
يجب اإلحتفاظ بالرأس ثابتة وعدم دورانها أو ميلها على أحد الجانبين حتى يمكن اإلحتفاظ   - 4

 .بوضع الجسم مستقرا
  

  :تعليم سباحة المتنوع 5-2-4-
باحة المتنوع في الدور الذي تلعبه لتحسين التوافق وتكيف المتعلم، كما تبدو أهمية أداء س
مبية، كما يجب أن يمارس المتعلم أنواع السباحات األربع، وإن كانت لأنها ضمن المسابقات األو

الخبرة العملية قد أوضحت أن ليس من المالئم البدء بها جميعا، وإنما يجب البدء بنوعين فقط 
ران المتضمن لهما، ثم إضافة تعلم السباحة الثالثة ثم الرابعة وذلك خالل من السباحة والدو
  .البرنامج التدريبي

  

  :تعليم البدء *
يجب أن يتعلم المتعلم أداء البدء العادي الممثل في أشكال الوثب الشائعة في الماء قبل 

ل بالرأس في الماء تعلم البدء بالغوص بالرأس في الماء، ويجب أن يبدأ تعلم البدء بالغوص السه
عدة المعلم أو الزميل، فتلك االضحل، ثم من أداء الدحرجة، وكذلك  الوقوف على اليدين بمس

تعتبر تمرينات تمهيدية ألداء أول وثبة بالرأس في الماء، ويمكن أداء نموذج عن زيادة عدد 
  .المتعلمين، ويطلب من األطفال التقليد بدون شرح النواحي الفنية

 أنلتركيز على مسافة اإلنزالق التي يقطعها السباح وذلك بعد أخذ قوة الدفع وعلى كذلك يجب ا
  96:يسأل األطفال

  .من يستطيع قطع مسافة أطول؟ -
  .من يستطيع قطع مسافة معينة في وقت محدد؟ -
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حيث إن ذلك يساعد على اإلحساس بمرحلة الطيران والدخول في الماء وبعد ذلك يطلب من 
  .سباق الفعليالمتعلم أداء بدء ال

  :نقاط فنية عند تعليم البدء  •
  .عند التدريب على البدء في المراحل األولى يجب أن يكون الماء على عمق كاف  - 1
  ).مكان البدء - حافة الحمام(التدريب على البدء من أوضع مختلفة  - 2
لكي يتحقق اإلرتفاع الجيد، يجب أن يعد المتعلم لذلك بمرجحة الذراعين مع الرجلين عدة   - 3
 . راتم

  .عند أداء كل أنواع البدء يجب التأكد من أن جسم السباح على كامل امتداده - 4
يمكن تصحيح نقطة الدخول للمتعلم، وذلك بجعله يؤدي اإلرتقاء من ارتفاع معين أو يحدد   - 5

  .له عالقة للنقطة التي يفضل الدخول عندها
رجلين والذراعين، بغرض يجب التدريب على اإلنتقال من فترة اإلنزالق إلى الربط بين ال  - 6

  .تنمية إحساس المتعلم باللحظة الصحيحة لبدء السباحة بالرجلين والذراعين
  :البدء الخاص بسباحة الزحف على الظهر •

يجد المبتدئ عادة صعوبة في أداء ثني رأسه للخلف، ويمكن التغلب على تلك الصعوبة 
دخول، ثم أثناء اإلنزالق، ويمكن بالتركيز على أهمية وضع الرأس أثناء مرحلة الطيران، وال

ان جسمه أعلى سطح الماء، بعد وفط رلمتعلم أوال تطوياشرح ذلك من خالل النموذج، ويتعلم 
ويجب أن يعتاد المتعلم  على التثبيت الجيد للقدمين ، أداء ارتقاء عال وتقوس عميق للظهر

ب وضع القدمين في ماسورة بالحائط، وذلك للحصول على الدفع الجيد، وإذا لم يستطع ذلك، فيج
 .الحمام، لمنع انزالقهما، حيث إن ذلك يساعد على التجوف المطلوب لمنطقة الظهر

  :نقاط فنية لتعليم البدء الخاص بسباحة الظهر  •
  .لتحقيق الدفع القوي، يجب التمهيد بقفل وفتح زوايا الجسم، عدة مرات - 1
إلى أداء السباحة الكاملة، وتعتبر دفع ليجب التمرين على ربط اإلنتقال من اإلرتقاء، وا - 2

  .ممارسة حركة الوثب لسباحة الدولفن على الظهر مفيدة لتحقيق هذا الغرض
 .ممارسة بدء سباحة الظهر كما في ظروف المنافسة  - 3
  
  
  
  
  
  



 

  :تعليم الدوران *
تعتمد مقدرة المتعلم على الدوران بكفاءة وبسرعة على سرعة رد الفعل وسرعة 

والمقدرة على الربط والتوجيه، لهذا الغرض يجب ممارسة كل أشكال  ،) الدفع(اإلنطالق
التمرينات األرضية التي تساعد على تحقيق ذلك، كما يجب شرح وإعطاء نموذج للمتعلمين 
ألداء النواحي الفنية للدوران الحديث، ومن المفيد في ذلك عرض التحليل الفني لألداء من خالل 

  97).الخ…سلسلة من الصورأفالم سينمائية و(وسائل إيضاح
هناك عدة تمرينات أولية يجب ممارستها في الماء قبل أن يطلب من المتعلم تنفيذ 

  .الدورانات، وفيمايلي بعض هذه التمرينات
ستمرار لف الوسط حول المحور الطولي، وذلك بتثبيت الجذع في وضع عمودي في الماء، إ - 1

  .ثم ثني الركبتين والذراعين للمساعدة في اللف
الصدر، ونتيجة لذلك نستخدم المقعدة بقوة  منفس التمرين السابق مع تشبيك الذراعين أما - 2

  .أكبر للمساعدة في حركة اللف
عند سماع اإلشارة ) درجة 180(نفس التمرين السابق، فيما عدا قيام السباح بأداء نصف لفة - 3

  .فورا ويجب أن يمارس المتعلم ذلك بدون مساعدة الذراعين
 .ستخدام المقعدة واليدين بقوة في الماءإالرقود على الظهر مع اللف من وضع  - 4

من وضع الرقود على الظهر، ثني الركبتين، مع ثني الذقن خفيفا لألمام، تدفع الذراعين  - 5
  .واليدان ضد الحائط ليحدث التدوير في اإلتجاه المرغوب

ويؤدى عند  "°180"نفس التمرين السابق، فيما عدا أن درجة الدوران تؤدى في زاوية  - 6
  .سماع اإلشارة فورا

  ).الدوران حول المحور العكسي(دوران الكتف لألمام وللخلف - 7
يتعلم السباح بعد ذلك الدوران واللف من وضع السباحة في الماء بدون لمس حائط 
الحمام، ويؤدي المتعلم الدورانات واللفات حول محاور الجسم المختلفة كما سبق شرحه، وتؤدى 

تخدمة مع السباحات المختلفة، لكن التركيز في هذه المرحلة التعليمية يرتكز على الدورانات المس
الدوران في الماء بدون لمس حائط الحمام، والهدف من تلك التمرينات هو إكساب المتعلم لفات 

  .ودورانات الجسم المختلفة مع الطرق الفنية المختلفة للدوران
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تر من حائط الحمام في ماء عمق الفخذ، مع انثناء م 2- 1.5يمكن أن يقف السباح على مسافة 
الجذع نحو الحائط، وتمتد اليد أو اليدان معا نحو الحائط على أساس نوع الدوران الذي يؤدى، 
ثم يدفع السباح نفسه بقوة الرجلين من قاع الحمام، وينزلق نحو الحائط، ويمارس الدوران ونوع 

  .السباحة التي يريد ممارستها
ة التالية من التعلم يقترب السباح من الحائط عل مسافات مختلفة ويمارس في المرحل

  .دورانات مختلفة، أو حركات اللف في أي اتجاه يتضمن مختلف الدورانات
عند أداء الدوران بالنسبة لسباحة الظهر، يرقد السباح على ظهره على األرض بحيث 

  جلين في اإلتجاه الذي تلمس فيه اليد تلمس إحدى اليدين الحائط خلف الرأس، ويقوم بثني الر
الحائط، وفي نفس الوقت يدفع نفسه بعيدا عن الحائط باليد التي تلمس الحائط، ويلف 

، ويضع القدمين ويفرد الذراعين عاليا خلف الرأس، ويدفع الحائط، ويمكن أن °180حوالي
  ).سنتيمترا 20-15( يؤدي هذا التمرين في ماء ضحل 

  :الدوران نقاط فنية لتعليم  •
  .يجب أن يتعلم السباح الشعور بأداء مختلف حركات اللف و الدوران في الدورانات المختلفة - 1
 .يجب أن تكون سرعة اقتراب عند أداء الدوران في القمة - 2

يجب أن تكون اليد في الوضع الصحيح عند أداء الدوران، ألن ذلك أحد العوامل الحاسمة  - 3
  .لة األولى منهفي تحديد سرعة الدوران وسرعة المرح

 40-30(يمكن تحقيق أفضل دفع عندما تلمس قدما السباح الحائط على مسافة قوس  - 4
  .تحت سطح الماء) سنتيمترا

ب التمرين بكثرة على حركة اإلنتقال من الدوران لنوع السباحة الممارسة، كما هو ريج  - 5
  .الحال في التمرين لحركة اإلنتقال في البدء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   :ل الرابعالفص خالصة
تعد رياضة السباحة إحدى المهارات الحركية التي لها قيمة عالية في حياة الفرد، وفي   

جزء مهم في التربية البدنية، تمنح الفرد القدرة على التمتع بالحياة بالشكل األمثل من خالل 
حركي ممارستها، إذ تساهم في بناء أجهزة الجسم المختلفة المختلفة بصورة عامة والجهاز ال

بشكل خاص، فعند تطوير صفة القوة بشكل تدريجي إلى إن تصل إلى أكبر مدى لها في 
نهايتها، وتطور القوة سيؤدي إلى تطوير المهارات الحركية، أما السرعة فتتطور وبشكل خاص 
سرعة رد الفعل والسرعة االنتقالية، فتطور هذه الصفة يعني كافة النشاطات المتعلقة بصفة 

  .السرعة
تتطور المطاولة أيضا في هذه المرحلة لكن بشكل محدود ويعود ذلك إلى عدم اكتمال       

  .نمو األلياف الحمراء داخل عضالت الجسم
إن تطور صفتي الرشاقة والتوازن تختلف بين المتدربين وغير المتدربين فعند المتدربين       

ا هاتين الصفتان بالتراجع تالحظ تصور هاتين الصفتين بشكل جيد، أما عند غير المتدربين فبد
وذلك لقرب اكتمال األجهزة الهيكلية للجسم وعلى وجه الخصوص المفاصل الكبيرة، أما بالنسبة 
لصفة المهارة فتتطور نتيجة تطور الصفات البدنية والحركية ويكون هذا التطور بأعلى 

  .مستوياته عند المتدربين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الباب الثاني
  :الفصل األول تمهيد
أي بحث علم من العلوم يقاس بدرجة الدقة التي يصل إليها في تحديد  الشك أن تقديم  

مفاهيمه وفي دقة األدوات المستخدمة لقياسه وتزداد الصعوبة في المقياس الذي يعتمد عل 
السلوك البشري في مجاالته المتعددة، واليمكن للباحث أن يقوم بدراسة ظاهرة دون أن تكون له 

  .مناسبة لقياس هذه الظاهرةاألدات ال
وفي هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات الميدانية التي إتبعناها في الدراسة،   

ومن أجل الحصول على نتائج علمية، يمكن الوثوق بها وإعتبارها نتائج موضوعية قابلة 
فإن الذي للتجريب مرة أخرى، وبالتالي الحصول على نفس النتائج األولى، كما هو معروف 

يميز أي بحث علمي، هو مدى قابليته للموضوعية العلمية وهذا يتحقق إال إذا إتبع صاحب 
   .الدراسة، منهجية علمية دقيقة وموضوعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :المنهج المتبع-1- 1
  .يتميز البحث العلمي بتعدد مناهجه      

  .الخ…98فالمنهج لغة هو الطريق الواضح والمستقيم
  .الخ…99"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"قوله تعالى : في الترتيل

حيث يعتبر اختيار منهج الدراسة مرحلة هامة عملية البحث العلمي، إذ يحدد كيفية جمع       
البيانات والمعلومات حول الموضوع المدروس، لذا فإن منهج الدراسة له عالقة مباشرة 

حيث طبيعة الموضوع هي التي تحدد إختيار المنهج بموضوع الدراسة، وبإشكالية البحث،
عالقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة : (المتبع، وإنطالقا من موضوع دراستنا

حيث نتطرق في بحثنا إلى موضوع أو ظاهرة من الظواهر التربوية والنفسية ) المبتدئين
عالقة بين عناصرها، بغرض واإلجتماعية ماهي عليه في الحاضر وكشف جوانبها وتحديد ال

توضيح تأثير المتغيير المستقل على المتغيير التابع وإستجابة لطبيعة الدراسة، إعتمدنا المنهج 
  :الوصفي التحليلي الذي يعرف بـ

هو تصور دقيق للعالقات المتبادلة بين المجتمع واإلتجاهات والميول والرغبات "      
ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات  والتصور بحيث يعطي صورة للواقع الحياتي

   .الخ…100"مستقبلية
بأنه يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها : "في تصنيفه للمناهج) هويتي(وقد عرفه 

     .الخ…101"وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعمينات مقبولة
أو أحداث أو لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد  ةالطريقة المنظم"      

أوضاع معينة بهدف إكتشاف حقائق جديدة أو لتحقيق من صحة حقائق قديمة، وأثارها، 
  .الخ…102"والعالقات التي تتصل بها وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها

مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف "بأنه ) بشير صالح الرشيدي(عرفه       
  لى جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال الظاهرة أو الموضوع إعتمادا ع
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كافيا ودقيقا لإلستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات على الظاهرة أو الموضوع 
  .الخ…103"محل البحث

 

  :متغيرات البحث-2- 1

إن إشكالية فرضيات كل دراسة تصاغ على شكل متغيرات تأثر إحداهما على       
باإلعتماد على مفاهيم ومصطلحات ووجب علينا تحديد هذه المتغيرات  اآلخر،

  :المستعملة وهي كاألتي
 :األولى الفرضيات الجزئية 

هو العالقة بين السبب والنتيجة أي العامل المستعمل نريد من خالله قياس : المتغير المستقل -
  .الخ...104النواتج

واب ألنه يحدد الظاهرة التي نحن بصدد هو الذي يوضح الناتج أو الج: المتغير التابع -
محاولت شرحها وهي تلك العوامل أو الظواهر التي يسعى الباحث إلى قياسها، وهي تتأثر 

  .الخ...105بالمتغير المستقل
  .تقدير البيداغوجية التربوية لدى مدربي السباحة: المتغير المستقل-أ
  .ربي السباحةهج التعليمي المتبع من طرف مدنالم :المتغير التابع -ب

  :الثانية الفرضيات الجزئية 
  .كفاءة وقدرة والمستوى التأهيلي للمدربين :المتغير المستقل -أ
  .المنهج التعليمي :المتغير التابع -ب
  

  : الدراسة اإلستطالعية-3- 1
البحوث اإلستطالعية، هي تلك البحوث التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق إليها         

ل وال تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حتى يجهل الباحث كثيرا من أبعادها أي باحث من قب
   .الخ...106وجوانبها

  )عالقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة فئة المبتدئين( وباعتبار أن دراستنا 
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، وقد قمت بزيارة 29/12/2006كانت بداية المشروع منذ توجيه وإرشاد األستاذ المشرف يوم
أحمد "ن المسابح، فكان إختيارنا لمسبح والمتواجد بالمركب الرياضي الجواري لمجموعة م

بالجزائر العاصمة، ولقد مكنتنا الدراسة اإلستطالعية من دراسة كل التقنيات " غرمول
  . واإلحتماالت قصد صياغة فرضية عمل قابل لإلختبار ومدى إستجابة عينة البحث لألهداف

  

  مجتمع الدراسة -4- 1
تمع الدراسة يمثل الفئة اإلجتماعية التي نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليها وفق إن مج      

المنهج المختار والمناسب لهذه الدراسة، وفي هذه الدراسة كان مجتمع البحث مجموع مدربي 
مدربة، موزعين  14مدرب و 51والذي كان عددهم " أحمد غرمول"السباحة الموجودين بمسبح 

كل نادي،  تللساحة، وهذا التوزيع يكون حسب متطلبات وخصوصيا نادي رياضي 11على 
أفواج، ولكل ) 10إلى  01(حيث يضم كل نادي مجموعة من األفواج يتراوح عددهم ما بين 

مدربين أو مدربات ) 04إلى  01(فوج مجموعة من المدربين والمدربات يتراوح عددهم ما بين 
  . أوكليهما

  

   :عينة الدراسة-5- 1
هدف من إختيار العينة الحصول على معلومات من المجتمع األصلي للبحث، فليس من إن ال  

السهل أن يقوم الباحث بتطبيق بحثه على جميع أفراد المجتمع األصلي، فالعينة إذا هي إنتقاء 
عدد األفراد لدراسة معينة تجعل النتائج منهم ممثلين لمجتمع الدراسة، فاإلختبار الجديد للعينة 

  فكان ، ...107نتائج قابلة للتعميم على المجتمع، حيث تكون نتائجها صادقة بالنسبة لهيجعل ال
مدرب وهذا  26مدربة و  14العينة من المجتمع األصلي بطريقة عشوائية والتي ضمت خإ

  . كمرحلة نهائية
  

  :مواصفات العينة-6- 1
مدربين ذوي الكفاءة لقد حرصنا على أنتكون عينة المدربين ذوي الخبرة والمبتدئين، ال        

  مربي رياضة، تقني سامي، ليسانس في التربية البدنية والرياضية، (العلمية من حيث الشهادة 
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، والذين ال يحملون شهادات حتى تشمل العينة جميع المدربين الذين يعملون في المسبح )مستشار
  . بالجزائر العاصمة" أحمد غرمول"الجواري 

 

  :أدوات البحث -7- 1
والذي تم " سلم القيادة في الرياضة لشالدوري" إلجراء هذا البحث قمنا باستعمال مقياس    

 .في صدد إعداده لرسالة الماجستير" آيت لوينيس مراد:"استعماله أيضا من طرف الطالب
  

  :مبررات استعمال هذا المقياس في الدراسة-8- 1
خالل المقاييس واإلستبيانات وكذا بما أن عملية جمع البيانات والمعلومات ال يتم إال من   

عت استعمال هذه األداة لغرض الوصول إلى تحديد دطبيعة مشكلتنا وصياغة فرضياتنا است
  .العالقة بين المتغيرات

  

  :إجراءات الدراسة-9- 1
  .قمنا بتسليم اإلستمارات إلى المدربين، مع تقديم بعض الشرح لألسئلة وكيفية اإلجابة عنها   

ثم قمنا بإعادة نفس اإلستمارة ومدربة،  مدرب 14تضم م اإلستمارات لعينة صغيرة قمنا بتسليثم 
بعدها قمنا بتسليم  ،إلى نفس العينة بعد أسبوع من أجل التأكد من صدق وثبات اإلختيار

  .مدرب ومدربة 40اإلستمارة إلى 
 

 :اإلحصائية العمليات-10- 1

اإلحصائي مهما كان نوع الدراسة التي  ألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليبال يمكن 
يقوم بها سواء كانت إجتماعي أو إقتصادية، تمد بالوصف الموضوعي الدقيق، فالباحث اليمكن 
اإلعتماد على المالحضات ولكن اإلعتماد على اإلحصاء يقود الباحث إلى األسلوب الصحيح 

  :اإلحصائية التالية اتالتقني، وقد إستخدمنا في بحثنا هذا الخ...108والنتائج السليمة
 .المتوسط الحسابي -

 .القاعة الثالثية -

  .معامل اإلرتباط -
 .2احسب إختبار ك -
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  :صدق اإلختبار •
يعتبر صدق اإلختبار شرطا أساسيا لإلختبار الناجح والفعال ونقصد بصدق اإلختبار الذي       

صل إلى نتائج وضع من أجله، وهذا يمكن تفسيره على أنه اإلستعمال في البحوث العلمية للتو
لها داللة معنوية أي استعملت من طرف باحثين لدراسة نفس المتغيرات لكن في ظروف مغايرة 

مصمم هذا البحث وكذا من طرف " شيالدوري"ففي بحثنا هذا استعمل هذا اإلختبار من طرف 
  .في دراسته في رسالة الماجستير" آيت لونيس"
  :ختباريقول فان دالين عن ثبات اإل: ثبات اإلختبار •

إن اإلختبار يعتبر ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس "      
  109.المفحوصين تحت نفس الشروط

ولكي نتأكد من صحة واستقرار نتائج الدراسة التي نحن بصدد القيام بها قمنا بتطبيق       
مدربين ثم  10ديم اإلستبيان لـاإلختبار مرتين على نفس العينة من المدربين حيث قمنا بتق

إختيارهم عشوائيا وبعد أسبوع قمنا بإعادة تقديم نفس اإلستبيان لنفس الفئة للتأكد من ثبات 
تطبيق وإعادة ( اإلختبار أي قمنا بإعادة اإلختبار، ويمكن تفسير هذا باستعمال إختبار اإلرتباط

 .Pearson Braveوهو إختبار ) تطبيق
                                                            

  :موضوعية اإلختبار -11- 1
صمم " شيالدوري"موضوعية اإلختبار أن يقيس إختبار ما وضع لقياسه وإختبار  تعني        

 .موضوعية هنا متوفرة في بحثنا هذالقياس األسلوب البيداغوجي والقيادي وبالتالي ال
  

  :قترحةالصعوبات والتعديالت الم -12- 1
عند قيامنا بالتجربة اإلستطالعية واجهتنا مجموعة من المشكالت والصعوبات حاولنا جاهدين 

  :تفاديها
  :الصعوبات •
صعوبة فهم بعض األسئلة من طرف المدربين وتكمن الصعوبة لدى البعض في عدم إتقانهم  -

  .للغة العربية الفصحى
  .بالتأخير في إعادة اإلستمارة في حالة تسليمها للمدر -
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رفض بعض المدربين اإلجابة على األسئلة وعدم تعاونهم واإلجابة بطريقة عشوائية مما  -
يتطلب منا إلغاء هذه اإلجابات وتقديم اإلستبيان إلى مدربين آخرين بنفس عدد اإلجابات الملغية 

  .من أجل ثبات عينة الدراسة
  :التعديالت المقترحة •
  .ويا لبعض المدربين كي يتمكنوا من اإلجابة عليهاالقيام بإعادة صيغة األسئلة بالفرنسية شف -
  .الطلب من المدربين ملئ اإلستمارة في المكان عينة وعدم أخذها -
   .باإلجابة وذلك لمساعدته وتسهيل المهمة عليه متابعة المستجوب أثناء قيامه -
  

  : الفصل األول خالصة
ة وطرق البحث فمن بين أهم يمكن إعتبار هذا الفصل الذي تطرقنا من خالله إلى المنهجي      

الفصول إلى تناولنا الدراسة، ألنه يحتوي على أهم العناص األساسية التي قادتنا إلى إحتواء أهم 
  .المتغيرات والعوامل التي كان بإمكانها أن تعيق السير الحسن للدراسة

ت هذا الفصل يعتبر بمثابة الدليل والمرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبا إن      
وبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف البحث بسهولة كبيرة في هذا البحث، تناولنا فيه أهم 

المنهج المتبع، متغيرات البحث، الدراسة (العناصر التي تقيد الدراسة بشكل مباشر منها 
  ).اإلستطالعية، مجتمع الدراسة، أدوات البحث، العمليات اإلحصائية

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 

  :يمهيد الفصل الثانت
وكل ما  ،إلى المعالجة اإلحصائية الوصفية للمعطيات التي لدينا في هذا الفصل تطرقنا

لكي نتوصل لكل محور المناقشة بعد ذلك عرض وتحليل وو النتائج يتعلق بها بالعرض والتحليل
اإلقتراحات والفرضيات البحث مع جملة من  اتمةونخرج بخ ،في النهاية إلى اإلستنتاجات العامة

  .قبلةالمست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المعالجة اإلحصائية  - 2-1
  عرض وتحليل نتائج كل عبارة  -2-1-1
  

  ؟مهل يسهر المدرب على أن يبذل الرياضيين قصارى جهده ):01(رقم  العبارة
صول معرفة درجة سهر المدرب لمقدار بذل الرياضيين جهدهم للو ):01(رقمالعبارة الهدف من 

  . إلى الهدف المرغوب من طرفه
  

  .للعبارة األولى 2و قيم كا مئويةالنسب التكرارات واليمثل  ):01(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  % ت % ت % ت %  ت  %  ت  الحرية

عبارة 
  01رقم 

15  37.5  12  30  07  17.5 03  7.5  3  7.5  14.5  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)01(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
بأن المدرب يسهر وبشكل دائم على أن يبذل الرياضيين  امن عينة البحث أجابو %37.5وهي 

درب وهذا ما تم تمثيله في البيان قصارى جهدهم للوصول إلى األهداف المسطرة من طرف الم
، حيث )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)01(رقم 

، 14.5: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اككانت قيمة 
    .وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

  

                                                               
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (01): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(01)

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%37,5
%7,5

%7,5

%17,5

%30



 

هل يشرح المدرب لكل رياضي الجوانب التقنية والتكتيكية للرياضة  ):02(رقم العبارة 
 الممارسة؟

لكل رياضي الجوانب التقنية  حمعرفة إذا كان المدرب يشر ):02(رقم العبارة الهدف من 
  .الممارسة والتكتيكية للرياضة

  

  .للعبارة الثانية 2وقيم كا يمثل تكرارات ونسب مئوية ):02(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  % ت % ت % ت %  ت  %  ت  الحرية

عبارة 
  01رقم 

04  10  13  32.5  14  35  03  07.5  06  15  13.25  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)02(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
بأن المدرب يسهر أحيانا على أن يشرح لكل رياضي  امن عينة البحث أجابو %35وهي 

وهو ما  ،)02(الجوانب التقنية والتكتيكية للرياضة الممارسة، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2يؤكده مقدار كا

، وهذا ما يدل أن 13.25: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة
      .هناك فروق ذات داللة إحصائية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم(02): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(02)

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%10
%15

%7,5

%35

%32,5



 

 ما خاصا في تصحيح أخطاء الرياضيين؟هتماإهل يهتم المدرب ): 03(رقم  العبارة

 .معرفة إذا كان المدرب يهتم بتصحيح أخطاء الرياضيين ):03(رقم  العبارةالهدف من 
 

  .للعبارة الثالثة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):03(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  لداللةا

  درجة
  % ت % ت % ت %  ت  %  ت  الحرية

عبارة 
  01رقم 

05  12.5  14  35  14  35  04  10  03  07.5  17.75  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)03(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
صا في تصحيح أخطاء يولي اهتماما خابأن المدرب  امن عينة البحث أجابو %35وهي 

، وهو ما يؤكده )03(وهذا يكون غالبا أو أحيانا، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  الرياضيين
 المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2مقدار كا

يدل أن هناك ، وهذا ما 17.75: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49=
    .فروق ذات داللة إحصائية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم  (03): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم  (03).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%12,5
%7,5

%10

%35

%35



 

 هل يعلم المدرب الرياضي الذي لم ينجح في أداء مهمته؟): 04(رقم  العبارة

  .معرفة إذا كان المدرب يعلم الرياضي الذي لم ينجح في مهمته ):04(رقم  العبارةالهدف من 
  

  .للعبارة الرابعة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):04(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  % ت % ت % ت %  ت  %  ت  الحرية

عبارة 
  01رقم 

07  17.5  17  42.5  05  12.5 08  20  03  07.5  14.62  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)04(رقم العبارةات حول من خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجاب
يعلم المدرب الرياضي الذي لم ينجح في أداء  بأن غالبا ما امن عينة البحث أجابو %42.5وهي 

يدل على أن هناك عالقة إيجابية بين المدرب والرياضي، وهذا ما تم تمثيله في  مهمته، وهذا ما
، )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)04(البيان رقم 

: بـ المحسوبة والتي تقدر 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اكحيث كانت قيمة 
   . ، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية14.62

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

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

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%17,5
%7,5

%20

%12,5

%42,5



 

 على حدى؟ هل يعلم المدرب تقنيات الرياضة لكل رياضي ):05(رقم العبارة 

معرفة إذا كان المدرب يعلم تقنيات الرياضة لكل رياضي على  ):05(رقم العبارة الهدف من 
 .حدى

  

  .للعبارة الخامسة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):05(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  % ت % ت % ت %  ت  %  ت  حريةال

عبارة 
  01رقم 

14  35  17  42.5  05  12.5 03  07.5  01  02.5  24.98  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)05(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
نيات الرياضة لكل بأن المدرب غالبا ما يعلم الرياضي تق امن عينة البحث أجابو %42.5وهي 

عند  2، وهو ما يؤكده مقدار كا)05(رياضي على حدى، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
، وهي 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  مستوى

لة ، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات دال24.98: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكأصغر من قيمة 
بين المدرب والرياضي في تعليمه تقنيات السباحة على  ةوبالتالي هناك عالقة إيجابي إحصائية، 

  .  حدى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (05): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(05).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%35%2,5
%7,5

%12,5

%42,5



 

 هل يجب على المدرب أن يتمتع بروح طيبة وحسنة؟ ):06(رقم  العبارة

  .معرفة الروح التي يجب على المدرب أن يتمتع بها ):06(رقم  العبارةالهدف من 
 

  .للعبارة السادسة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):06( جدول رقم
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

12  30  14  35  05  12.5 05  12.5  04  10  10.87  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)06(رقم العبارةل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول من خال
بأن غالبا ما يتطلب على المدرب أن يتمتع بروح طيبة  امن عينة البحث أجابو %35وهي 

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)06(وحسنة، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(ة الحرية ، ودرج)0.05(

ومن هنا  ، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، 10.87: المحسوبة والتي تقدر بـ
  .بين المدرب واكتسابه الروح الطيبة التي يجب أن يتمتع بها ةيتبين لنا أنه هناك عالقة إيجابي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م    (06). ارة رق ة للعب ل النسب المئوي م  (06): يمث الشكل رق

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%30
%10

%12,5

%12,5

%35



 

 هل يجب على المدرب أن يكون واثقا في أدائه؟): 07(رقم العبارة 

  .معرفة إذا كان المدرب واثق في أدائه ):07(رقم العبارة الهدف من 
  

  .للعبارة السابعة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):07(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةوبالمحس

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت
عبارة 

  01رقم 
17  42.5  12  30  11  27.5 00  00  00  00  13.25  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)07(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
ن المدرب يجب أن يكون دائما واثقا في أدائه، وهذا ما بأ امن عينة البحث أجابو %42.5وهي 

، ودرجة )0.05(الداللة  عند مستوى 2كده مقدار كاؤ، وهو ما ي)07(تم تمثيله في البيان رقم 
المحسوبة والتي  2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اكحيث كانت قيمة ، )04(الحرية 
فروق ذات داللة إحصائية، ومنه هناك عالقة إيجابية ، وهذا ما يدل أن هناك 13.25: تقدر بـ

   .  بين المدرب والثقة أثناء األداء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

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

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%42,5
%00

%00

%27,5

%30



 

 هل يجبر المدرب الرياضيين على تنفيذ أوامره؟ ):08(رقم  العبارة

  .معرفة إذا كان المدرب يجبر الرياضيين على تنفيذ أوامره ):08(رقم  العبارةالهدف من 
  

  .للعبارة الثامنة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  :)08(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

12  30  14  35  10  25  03  07.5  01  2.5  16.25  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)08(رقم العبارةائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول من خالل نت
بأن غالبا ما يجبر المدرب يجبر المدرب الرياضيين على  امن عينة البحث أجابو %35وهي 

 عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)08(تنفيذ أوامره، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
، وهي أصغر من 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(ودرجة الحرية ، )0.05(الداللة 
، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، 16.25: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكقيمة 

   . ومن هنا نجد أن هناك عالقة بين المدرب وإجباره للمتدربين على تنفيذ األوامر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م    (08). ارة رق ة للعب ل النسب المئوي م  (08): يمث الشكل رق

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%30
%2,5

%7,5

%25

%35



 

 هل يلجأ المدرب إلى إنتحال األعذار عند تقصيره وإهماله؟ ):09(رقم  العبارة

معرفة األعذار التي يدليها المدرب أثناء إهماله وتقصيره في حق  ):09(رقم  العبارةالهدف من 
  .الرياضيين

 

  .للعبارة التاسعة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):09(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  ناأحيا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

02  05  04  10  06  15  15  37.5  13  32.5  16.25  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)09(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
بأن المدرب غالبا ما يلجأ إلى إنتحال األعذار عند تقصيره  ان عينة البحث أجابوم %37.5وهي 

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)09(وإهماله، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، وفيه يتبين 16.25 :التي تقدر بـالمحسوبة و
   . لنا أنه هناك عالقة سلبية بين المدرب وإنتحاله األعذار عند التقصير

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (09): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(09).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%05

%15

%32,5 %10

%37,5

 



 

 هل يجب على المدرب أن يحضر مسبقا ما يجب فعله أثناء الحصة التدريبية؟ ):10(رقم  العبارة

  .معرفة إذا كان المدرب يحضر ما يفعله أثناء الحصة مسبقا ):10(رقم  بارةالعالهدف من 
  

  .للعبارة العاشرة 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):10(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

16  40  13  32.5  10  25  01  02.5  00  00  17.75  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)10(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
أثناء بأن يجب على المدرب دائما أن يحضر ما يجب فعله  امن عينة البحث أجابو %40وهي 

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)10(تمثيله في البيان رقم  وهذا ما تم الحصة،
 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، وبالتالي 17.75: المحسوبة والتي تقدر بـ
     .أثناء الحصة مسبق لما يجب فعلهالين المدرب وتحضيره إيجابية ب هناك عالقة

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

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

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%40
%00

%2,5

%25

%32,5



 

 هل يرفض المدرب التجديد والتغيير؟ ):11(رقم  العبارة

  .معرفة موقف المدرب من التجديد والتغيير ):11(رقم  العبارةالهدف من 
  

  .شرللعبارة الحادية ع 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):11(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

04  10  12  30  11  27.5 04  10  09  22.5  07.25  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)11(قمر العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
بأن غالبا ما يرفض المدرب التجديد والتغيير، وهذا ما تم  امن عينة البحث أجابو %30وهي 

، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)11(تمثيله في البيان رقم 
: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكة ، وهي أكبر من قيم09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(

قة إيجابية بين الع، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، وبالتالي هناك 07.27
    .المدرب ورفضه للتجديد والتغيير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م    (11). ارة رق ة للعب ل النسب المئوي م  (11): يمث الشكل رق

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%10

%30

%22,5

%10

%27,5



 

هل يشرح المدرب لكل رياضي ما يجب فعله وما يجب تجنيبه خالل الحصة  ):12(رقم  العبارة
 التدريبية؟

معرفة إذا كان المدرب يشرح ما يفعله الرياضي وما يتجنبه خالل  ):12(رقم  العبارةدف من اله
  . الحصة التدريبية

 

  .للعبارة الثانية عشر 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):12(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

17  42.5  14  35  09  22.5 00  00  00  00  14.75  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)12(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
أن يشرح لكل متدرب بأن يجب على المدرب وبشكل دائم  امن عينة البحث أجابو %42.5وهي 

، وهو ما )12(وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم  خالل الحصة، ما يجب فعله وما يجب تركه
 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  عند مستوى 2يؤكده مقدار كا

يدل أن ، وهذا ما 14.75: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة
المدرب هناك فروق ذات داللة إحصائية، ومن هنا يتبين لنا أنه هناك عالقة إيجابية بين 

    .خالل الحصة وما يجب تجنبه وشرحه للمتدرب ما يجب فعله
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (12): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(12).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%42,5%00
%00

%22,5

%35



 

 هل مستوى المدرب المعرفي يساعده في أدائه التدريبي؟ ):13(رقم  العبارة

مستوى المدرب المعرفي، وإذا كان يساعده في عمله معرفة  ):13(رقم  العبارةالهدف من 
  .التدريبي

  

  .للعبارة الثالثة عشر 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):13(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

 عبارة
  01رقم 

13  32.5  13  32.5  03  07.5 05  12.5  06  15  11  09.49  0.05  04  

  

 ة، يتبين أن نسبة كبير)13(رقم العبارةمن خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجابات حول 
بأن دائما أو غالبا ما يكون مستوى المدرب المعرفي  امن عينة البحث أجابو %32.5وهي 

عند  2، وهو ما يؤكده مقدار كا)13(هذا ما تم تمثيله في البيان رقم يساعده في أدائه التدريبي، و
، وهي 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(الداللة  مستوى

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة 11: المحسوبة والتي تقدر بـ 2اكأصغر من قيمة 
     .القة إيجابية بين المدرب والمستوى المعرفيعإحصائية، وبالتالي نجد أنه هناك 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (13): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(13).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%32,5
%15

%7,5

%12,5

%32,5



 

 هل خبرته الفنية تساعد على األداء العملي؟ ):14(رقم  العبارة

  .معرفة إذا كانت خبرة المدرب الفنية تساعده على األداء العلمي ):14(رقم  العبارةالهدف من 
  

  .لعبارة الرابعة عشرل 2وقيم كايمثل تكرارات ونسب مئوية  ):14(جدول رقم 
  

  األجوبة
  العبارات

  2ك  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  ةالمحسوب

  2ك
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

  درجة
  الحرية

  % ت % ت % ت %  ت  %  ت

عبارة 
  01رقم 

15  37.5  12  30  10  25  03  07.5  00  00  11.75  09.49  0.05  04  

    

 ة، يتبين أن نسبة كبير)14(رقم العبارةات حول من خالل نتائج الجدول التي توضح نسب اإلجاب
بأن دائما تكون خبرة المدرب الفنية تساعد على أدائه  ابحث أجابولمن عينة ا %37.5وهي 

الداللة  عند مستوى 2، وهو ما يؤكده مقدار كا)14(العملي، وهذا ما تم تمثيله في البيان رقم 
 2اك، وهي أصغر من قيمة 09.49= المجدولة 2اك، حيث كانت قيمة )04(، ودرجة الحرية )0.05(

، وهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية، وبالتالي 11.75: المحسوبة والتي تقدر بـ
 .إيجابية بين المدرب والخبرة الفنيةهناك عالقة 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (14): يمثل النسب المئوية للعبارة رقم(14).

دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا

%37,5
%00

%7,5
%25

%30



 

وهنا  ،دم خاصية نود التأكد منهاحبيث كل حمور خي رحماو أربعخالل البحث الذي قمنا به قسمنا اإلستبيان إىل 
  :أن سنحاول عرض وحتليل نتائج كل حمور على حدا، حيث جند

   .ملنهج التعليمي املتبع من طرف املدربايدرس  :احملور األول -
   .يدرس شخصية املدرب :احملور الثاين -
   .يدرس كفاءة املدرب :احملور الثالث -
  .لي للمدربيهتم باملستوى التأهي :احملور الرابع -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 :األول محورالعرض وتحليل نتائج  2-1-2-
  .يمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات المحور األول ) :16(جدول رقم 

  

  العبارات 
  ةاألجوب

  المجموع  05عبارة رقم   04عبارة رقم   03عبارة رقم   02عبارة رقم   01عبارة رقم 
  التكرار
  المشاهد

 ارالتكر
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

 التكرار
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  التكرار
  المشاهد

  التكرار 
    المتوقع

  45  08.02  14  08.02  07  08.02  05  08.02  04  08.02  15  ت  دائما
%37.5    10  12.5  17.5   35      

  73  13.33  17  13.33  17  13.33  14  13.33  13  13.33  12  ت  غالبا
%30    32.5  35  42.5   42.5      

  45  09.2  05  09.2  05  09.2  14  09.2  14  09.2  07  ت  أحيانا
%17.5    35  35  12.5   12.5      

  21  04.8  03  04.8  08  04.8  04  04.8  03  04.8  03  ت  نادرا
%07.5    07.5  10  20   07.5      

  16  04  01  04  03  04  03  04  06  04  03  ت  أبدا
%07.5    15  07.5  07.5   02.5      
  200    40    40    40    40    40  المجموع

2كا

  المحسوبة
27.45  

2كا

  المجدولة
26.30  

مستوى
  الداللة

0.05  

درجة
  الحرية

16  
  

  :تحليل النتائج
والمتعلق بالفرضية األولى التي تدرس مدى تأثير  )15(يتبين من خالل الجدول رقم   

  .داغوجية المتبعة على المنهج التعليميالبي
 2كا إذ بلغت قيمة )0.05( الداللة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

ويمكن القول من  26.30والتي بلغت  2اوهي أكبر من القيمة المجدولة لـ ك 27.45المحسوبة 
  .بعة من طرف المدربأن المنهج التعليمي يتأثر بالبيداغوجية المت )15(م قخالل الجدول ر

  



 

 :الثاني محورالعرض وتحليل نتائج  3-1-2-
  .يمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات المحور الثاني ):17(جدول رقم 

  

  العبارات
  ةاألجوب

  المجموع  09عبارة رقم   08عبارة رقم   07عبارة رقم   06عبارة رقم 
  التكرار
  المشاهد

 التكرار
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

 رالتكرا
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  

  43  10.75  02  10.75  12  10.75  17  10.75  12  ت  دائما
%  30   42.5  30   05     

  44  11  04  11  14  11  12  11  14  ت  غالبا
%  35   30  35   10     

  32  08  06  08  10  08  11  08  05  ت  أحيانا
%  12.5   27.5  25   15     

  23  05.75  15  05.75  03  05.75  00  05.75  05  ت  نادرا
%  12.5   00  07.5   37.5      

  18  04.50  13  04.50  01  04.50  00  04.50  04  ت  أبدا
%  10   00  02.5         

  160    40    40    40    40  المجموع

  65.78  المحسوبة 2كا

  21.03  المجدولة 2كا

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية
  

  :تحليل النتائج
والمتعلق بالفرضية الثانية التي تدرس مدى تأثير ) 17(يتبين من خالل الجدول رقم   

  .شخصية المدرب على البيداغوجية المتبعة في أداءه العملي
 2اإذ بلغت قيمة ك )0.05( الداللة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

ويمكن القول من  21.03والتي بلغت  2اك يمة المجدولة لـوهي أكبر من الق 65.78المحسوبة 
أن البيداغوجية المتبعة من طرف المدرب أثناء أداءه العملي يدخل فيه  )17(خالل الجدول رقم 
 .عامل الشخصية

  
  



 

  :الثالث محورالعرض وتحليل نتائج  4-1-2-
  .يمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات المحور الثالث ):18(جدول رقم 

  

  العبارات 
  ةاألجوب

  المجموع  12عبارة رقم   11عبارة رقم   10عبارة رقم 
 التكرار
  المشاهد

 التكرار
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

 التكرار
  المتوقع

  التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  

  37  12.33  17  12.33  04  12.33  16 ت  دائما
% 40  10  42.5      

  39  13  14  13  12  13  13 ت  غالبا
% 32.5  30  35      

  30  10  09  10  11  10  10 ت  أحيانا
%   27.5  22.5      

  05  01.66  00  01.66  04  01.66  01 ت  نادرا
% 02.5  10  00      

  09  03  00  03  09  03  00 ت  أبدا
% 00  22.5  00      

  120    40    40    40  المجموع

  32.02  المحسوبة 2كا

  15.51  المجدولة 2كا

  0.05 مستوى الداللة

  08  درجة الحرية
  

  :تحليل النتائج
والمتعلق بالفرضية الثالثة التي تدرس مدى تأثير كفاءة ) 18(يتبين من خالل الجدول رقم   

  .المدرب على البيداغوجية المتبعة في أداءه العملي
المحسوبة  2اإذ بلغت قيمة ك) 0.05(أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   
ويمكن القول من خالل  15.51 والتي بلغت 2اك من القيمة المجدولة لـ وهي أكبر 32.02

أن البيداغوجية المتبعة من طرف المدرب أثناء أداءه العملي يدخل فيها عامل  )18(الجدول رقم 
  .الكفاءة

  
  



 

  :الرابع محورالعرض وتحليل نتائج  5-1-2-
  .لرابعيمثل تكرارات ونسب مئوية لعبارات المحور ا ):19(جدول رقم 

  

  

  

  :تحليل النتائج
ى تأثير والمتعلق بالفرضية الثانية لتي تدرس مد )19(يتبين من خالل الجدول رقم   

  .المستوى التأهيلي للمدرب على البيداغوجية المتبعة في أداءه العملي
 10.44المحسوبة  2اإذ بلغت ك )0.05(أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

ويمكن القول من خالل الجدول  09.49والتي بلغت  2اك وهي أكبر من القيمة المجدولة لـ
عة من طرف المدرب أثناء أداءه العملي يدخل فيها عامل المستوى أن البيداغوجية المتب )19(رقم

  .التأهيلي
  

  العبارات األجوب
  14عبارة رقم   13عبارة رقم 

 التكرار  المجموع
  المشاهد

 التكرار
  المتوقع

 التكرار
  المشاهد

  التكرار 
  المتوقع

  28  14  14  14  13  ت  دائما
% 32.5  35     

  25  12.5  12  12.5  13  ت  غالبا
% 32.5  30     

  أحيانا
  13  06.5  10  06.5  03  ت

% 07.5    25      

  درانا
  08  04  03  04  05  ت

%  12.5    07.5      

  06  03  00  03  06  ت  أبدا

% 15    00      
  80    40    40 المجموع

  10.44  المحسوبة 2كا

  09.49  المجدولة 2كا

  0.05  مستوى الداللة

  04  درجة الحرية



 

  :تفسير ومناقشة النتائج2-2- 
  :تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى 1-2-2-
من أجل التحقق من صحة الفرضية األولى للبحث والتي إفترضنا فيها أن المنهج   

مدربي السباحة للمبتدئين وإنطالقا من هذه التعليمي يتأثر بالبيداغوجية المتبعة من طرف 
الفرضية والنتائج المحصل عليها من خالل متابعتنا للمدربين وقيامنا باستبيان فإننا نستطيع 
إثبات صحة هذه الفرضية، إذ أن المدربين الذي يتمتعون ببيداغوجية معينة في التعليم يستجيب 

  .بشكل أسرع لهم عدد أكبر من األطفال ويتمكنون من اإلستعاب
فمن خالل النسب المئوية التي تحصلنا عليها يمكننا القول أن المدرب الذي يبذل قصارى   

جهده يتحمل عناء شرح الجوانب التكتيكية والتقنية للسباحة التي يود تعليمها للطفل باللغة التي 
لنفسي التربوي يفهمها الطفل وليس بلغته هو، والذي يحس بإهتمامه به ورعايته ويهتم بالجانب ا

للطفل يقوم بتعليم الطفل بالطريقة السليمة والصحيحة والتي تمكن الطفل في حد ذاته من إخراج 
  .الطاقات الكامنة بداخله

في دراسة أجريت للتعرف ) 380، ص 2000أسامة كامل راتب، (وهذا ما أشار إليه   
مكن التوصل إلى مجموعة على الصفات اإليجابية التي تساعد المدرب في عمله وعلى نجاحه أ

اإلبتكار، الجدية، التفهم و التعاون، الحيوية، الثقة، ضبط : من الصفات اإليجابية المرغوبة وهي
  .الذات

وحدود وظروف ما ترمي إليه هذه الدراسة وحسب مالحظتنا للفرق  وفي إطارومن هنا   
  .لفرضية األولىايمكننا القول أنه قد تحققت 

  

  .شة نتائج الفرضية الثانيةتفسير ومناق  2-2-2-
لقد قمنا بصياغة الفرضية الثانية على أساس أن اختالف كل من الكفاءة والشخصية   

  .والمستوى التأهيلي بين مدربي السباحة للمبتدئين له تأثير على األداء البيداغوجي لهؤالء
تدئين المتواجدين وإنطالقا من النتائج المتحصل عليها من خالل مالحظتنا لمدربي السباحة للمب

وبعد تقديم اإلستبيان فإننا  ،أثناء قيامهم بعملهم" أحمد غرمول" بالمسبح الرياضي الجواري لـ
  إستطعنا إثبات هذه الفرضية وذلك من خالل النسب المئوية التي توصلنا إليها وجدنا أكبر 

  
  
  



 

في أداءه أما غير التي دلت على أن المدرب الكفؤ دائما واثق  %60و %50التكرارات بقيمة 
  .الكفؤ فيجد دائما أعذار لتبرير أفعاله

حيث وجدنا أن المدربين األكفاء لهم علم بالتقنيات الواجب استخدامها ويحضرون برنامج   
  .الحصة التعليمية الذين يودون القيام بها والهدف الذين يريدون الوصول إليه

اغوجية  المتبعة من طرف هؤالء أكثر لذا فالحظنا أن الطريقة التي يعملون بها أو البيد  
نجاعة ألنهم على علم ودراية بما يودون القيام به وهذا ما يعطيهم ثقة بالنفسية تتجلى في 
الشخصية القوية التي يتمتعون بها، والحظنا أن المدربين الذين يملكون صفة اإلنعطاف وتعني 

سلسة في التعليم يتجاوب معها  إدراك وتفهم مشاعر وحاجات وإهتمام الطفل يتميزون بطريقة
األطفال بشكل إيجابي فالمدرب الذي يشجع الطفل على إبداء رأيه والتعبير عن مشاعره يساهم 
في تطوير وتنمية العالقات اإلنسانية فبذلك يزيد من فعالية ونجاعة شخصية المدرب على أداءه 

  .ل بشكل خاصالبيداغوجي أثناء الحصة التعليمية ومدى إنعكاس ذلك على الطف
إن المدرب يحتاج إلى صفات أخرى مثل ) " 379، ص 2000أسامة كامل راتب، ( ويؤكد هذا 

ذلك صفة اإلعتطاف، إن اإلعتطاف يجعل المدرب يعرف ميول وحاجات الرياضيين ليس 
  ".قيادتهم فحسب ولكن إلستشارة دافعيتهم

للمبتدئين هو المستوى  ومما الحظناه أيضا وله أهمية بالغة بالنسبة لمدرب السباحة
الثقافي والمعرفي والمعلوماتي للمدرب والذي على أساسه يقوم بتقديم تعليمية فكلما كان المدرب 
مؤهل وتلقى تكوين معرفي حول تقنيات تعليمات السباحة لكل شريحة من األطفال وكان تكوين 

والتي تمكنه من إخراج  بيداغوجي حول كيفية التعامل مع األطفال بالطريقة السلسة والمناسبة
الطاقات الكامنة الموجودة في الطفل، كلما كان أداءه البيداغوجي أفضل وعليه فإن المدرب 

  يتعامل مع شريحة من األطفال تتميز بإختالف مستويات أعضائها سواءا من النواحي البدنية، 
لمدرب أن يكون وبالتالي على ا ،المهارية، التعليمية أو حتى من نواحي السلوك والشخصية

تعامله حسب خصائص ومميزات كل طفل وهذا يتطلب منه دراية معرفية ومستوى ثقافي يؤهل 
  .له القيام بذلك

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :ستنتاج عامةإ
من خالل الدراسة التي قمنا بها حاولنا تسليط الضوء على مدربي السباحة للمبتدئين   

كل على أساس أنهنم كيان صغير ال ينضج باعتبارهم الثروة الحقيقية للرياضة، بل وللمجتمع ك
بعد من المهم إعداده كي يحقق أفضل مستويات لألداء الرياضي والحظنا ان أغلبية مدربي 

  :السباحة للمبتدئين يتميزون بـ
  .إستخدامهم الطريقة الروسية في تعليم السباحة للمبتدئين •
ج المحصل عليها في نهاية التربوي بل إهتمامهم بالنتائ-عدم إهتماماهم بالجانب النفسي •

  .الموسم الرياضي
طفل مما ال يسمح للمدرب باإلهتمام بهم بشكل  20عدد األطفال لدى المدرب الواحد يفوق  •

  .جيد سواء من ناحية التدريب أو من ناحية المراقبة والحرص على أمن األطفال
من الراحة نقص الجانب الترفيهي الذي يؤهل للطفل ممارسة الحركة الرياضية في جو  •

  .النفسية والمرح
متدرب شبكة شبه منعدمة والمدرب ال يهتم بالحالة -نالحظ أن الشبكة اإلتصالية مدرب •

  .اإلجتماعية للطفل وجل إهتمامه في التدريب فقط-النفسية
إهتمام المدربين بالجانب المادي نظرا ألن النادي الواحد ال يدفع بشكل جيد مما يؤدي  •

ن تركيزهم أكثر من نادي خالل حصص متتالية مما يقلل م بالمدرب إلى العمل في
  .وإهتمامهم أثناء العمل

وجود مدربين مؤهلين ويحملون شهادات تؤهل لهم العمل في المجال الرياضي وكذا  •
يتمتعون بأسلوب جيد ومعرفة علمية ووجود عدد هائل من المدربين غير المؤهلين للعمل 

  .ي شهادة غير مؤهلين حتى لتربية األطفالفي النوادي الرياضية، ال يحملون أ
وجود مسبح بيداغوجي واحد ال ئؤهل لجميع األطفال الوصول في الوقت المحدد وغياب  •

  .األطفال بشكل مستمر ال يساعد المدربين على العمل وإنهاء البرنامج المخطط له
  .رفض بعض األطفال اإلنضمام إلى بعض المدربين نظرا ألسلوب هؤالء •
  
  
  



 

  : ةخامت
لقد كان اهلدف من الدراسة اليت قمنا هبا هو تسليط الضوء على البيداغوجية املتبعة من طرف مدريب السباحة للمبتدئني 

ومن خالل الدراسة التحليلية اليت قمنا هبا أثناء حبثنا والنتائج املتوصل إليها توصلنا إىل  ،ومدى تأثري على املنهج التعليمي لألطفال
  :استخلص أنه

  .غم من أن السباحة من الرياضات الهامة إال أنه تبقى مهضومة الحق في الجزائربالر
وألن السباحة رياضة عريقة وألنها تقوم على مبادئ وأسس مضبوطة إستوجب إستدعاء        

أخصائيين لتحقيق أدوار مثالية في عالقاتهم التدريبية والتعليمية، ولكن الشيء المالحظ في 
  .لة هؤالء في المسابحالقوت الراهن هو ق

مما يؤثر بشكل سلبي على المنهج التعليمي المتبع ال يقوم على أسس علمية او تخطيط  •
وبرمجة الحصص التعليمية لألطفال التي تتناسب ومؤهالتهم وكذا البناء المورفولوجي لهم تقوم 

  .على هدف معين يسعى المدرب إلى تحقيقه في نهاية المطاف
متدرب، عالقة سطحية أين تكون شبكة اإلتصال ضعيفة حيث -مدرب مما يجعل من العالقة •

التربوي للطفل وإنعدام العالقات  -نالحظ عدم إهتمام مدربي السباحة للمبتدئين بالجانب النفسي
اإلنسانية وعدم اإلهتمام بالراحة النفسية لألطفال وخلق جو إيجابي داخل المسبح من خالل تنمية 

 .غية الرفع من مستوى اإلنجازعالقات فردية إيجابية ب

الشيء الذي مهد لظهور الصفات غير المرغوب فيها التي أثبتتها الدراسات السابقة أو ما  •
  .يعرف بالصفات الشخصية السلبية غير المرغوبة والتي ال تساعد المدرب

ما  آوالشيء الذي مهد لظهور الصفات غير المرغوب فيها التي أثبتتها الدراسات السابقة  •
عرف بالصفات الشخصية السلبية غير المرغوبة والتي تساعد المدرب على نجاحه في عمله ي

، كل هذه الصفات ال قد، الكسل، غير عطوف على اآلخرينومن بينها عدم النظام، الحساسية للن
  .تؤهل للمدرب القيام بهذا العمل وكل هذا ينعكس بصورة مزرية على الطفل

صائيين في تعليم السبحة هو النهوض بهذه الرياضة واألخذ لذا فالتحدي الذي يواجه األخ
بها قدما رغم الشوائب والعراقيل التي تتعرض مسيرتهم من أجل الخروج بجيل صالح وإنارة 
الطريق في مدارجة المختلفة واألخذ بيده حتى يتمكن من تحقيق نتائج وبطوالت في المحافل 

  .الوطنية والعربية والدولية
ن هذا البحث يبقى مفتوح للبحث فيه والتعمق في دراسته من جوانب وأخيرا نذكر أ

  .أخرى لم نتطرق إليها وكإنطالقة لدراسات أخرى من زوايا أخرى
 



 

  :إقتراحات وفرضيات مستقبلية
 اإلقتراحات والفرضيات المستقبلية،من خالل الدراسة التي قمنا بها خرجنا بمجموعة من 

  :تتمثل فيمايلي
  

  :شريعلى الصعيد الب 
إعادة رسكلة المدربين أو القيام بدورات تربصية من فترة ألخرى حتى يكونوا على إطالع  -

  .بالطرق التدريبية وعدم إستخدامهم لنفس األسلوب التدريبي
العمل على خلق جو ترفيهي أثناء الحصة التدريبية حتى ال يشعر الطفل بالملل والحرص  -

  .على عدم تكرار نفس الحصة بشكل مستمر
  .ح مجال اإلتصال بين المدرب والطفل كي ال تنحصر العالقة في التدريب فقطفت -
إختيار المدربين على أساس الشهادات والكفاءات وليس على أساس المصالح الخاصة التي  -

  .ال تخدم الرياضة وال السباحة بشكل خاص
في التعليم يجب أن يكون المدرب على دراية علمية بالمنهج التدريبي والتدرج البيداغوجي  -

  .الالزمة وكذا تخطيط وبرمجة الحصص التعليمية بما يناسب ومؤهالت الطفل
من الناحية إلعالمية يجب أن يكون مدرب السباحة ملما بالمعطيات الجديدة والدراسات  -

  .الحديثة المتعلقة بالجانب المنهجي ، العلمي والبيداغوجي
ل الدعم النفسي الذي يحتاجه وتحسيسهم تكوين عالقات جيدة مع األولياء حتى يقدموا للطف -

  .بمدى أهمية السباحة
  

  :على الصعيد المادي 
ألعاب أو (توفير اإلمكانيات والوسائل الالزمة والتي يحتاجها المدرب أثناء الحصة التدريبية  -

  .لكي يقوم المدرب بدوره على أكمل وجه "planche")أدوات تطفو فوق الماء
ناسبة والماء معالج بإستمرار كي ال يتعطل ويعرقل البرنامج يجب أن تكون حرارة المسبح م -

  .المتبع من  طرف المدرب
توفير مسابح بيداغوجية أخرى، حيث نالحظ وجود مسبح بيداغوجي واحد في العاصمة  -

مما ال يسمح لألطفال الذين يقطنون " أحمد غرمول" وهو المركب الجواري الرياضي لمسبح
  .مناسببعيدا التواجد في الوقت ال

  



 

  :على صعيد السلطات 
  .مساهمة السلطات في تطوير ممارسة الرياضة بتقديم الدعم المادي الالزم -
فرض رقابة على الفرق والمدربين والسهر على فرض إحترام قوانين التسيير وخصوصيات  -

سواء من جانب (ممارسة السباحة كرياضة وعدم ترك المجال للتالعبات واإلنحرافات 
  ).ي أو العالقات اإلنسانيةالتسيير الماد

عدم الخلط بين السباحة الترفيهية والسباحة الرياضية، هذه األخيرة تتطلب إهتمام خاص  -
  .ودعم كبير في شتى المجاالت

تخصيص ميزانية أكبر للسباحة فنالحظ أن أكبر ميزانية بالنسبة للنادي الواحد تخصص  -
  .لكرة القدم وتهمش السباحة كغيرها من الرياضات
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة الجزائر
  معهد التربية البدنية والرياضية
  المدينة الجديدة سيدي عبد اهللا

  
  للمدربين المقياس األسلوب البيداغوجي

  

  إستبيان خاص بالمدربين
…………………….………..  

  .…….…………………… :الجنس
  .………………….…………… :الميالد تاريخ
  ..….……..……….……………………… :النادي
  ..……..……… :الممارسة السنوات عدد

  ...……………………………… :نوع الشهادة
  
  

  : تعليمات األداء على المقياس
بات نيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية في إيطار تحضير مذكرة ضمن متطل       

التربية البدنية والرياضية، تخصص التدريب الرياضي، نرجو منكم أخي المدرب، أختي 
المدربة اإلجابة على هذا اإلستبيان ونوحي منكم الموضوعية في إجابتكم التي ستكون بمثابة 

  . حقيقة علمية ستساعدنا على إنجاز هذا البحث العلمي
غالبا،  ،دائما: (عبارة، لكل عبارة إحتماالت، ولإلجابة إما 14س الحالي من ايتكون المقي     

في المكان المناسب مع العلم أنه ال توجد هناك عبارات ) ×(،  ضع عالمة)أحيانا،  نادرا، أبدا
  .صحيحة وأخرى خاطئة

  . ولك مني جزيل الشكر على تعاونك
  
  

  : الطالب الباحث                                                                               
  زاوي عبد السالم                                                                               



 

  المقياس األسلوب البيداغوجي للمدربين
  

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات
  

  ؟ميبذل الرياضيين قصارى جهده هل يسهر المدرب على أن
  

          

هل يشرح المدرب لكل رياضي الجوانب التقنية والتكتيكية 
  للرياضة الممارسة؟

 

          

  

  هل يهتم المدرب إهتماما خاصا في تصحيح أخطاء الرياضيين؟
 

          
  

  هل يعلم المدرب الرياضي الذي لم ينجح في أداء مهمته؟
 

          
  

  الرياضة لكل رياضي على حدى؟ هل يعلم المدرب تقنيات
 

          
  

  هل يجب على المدرب أن يتمتع بروح طيبة وحسنة؟
 

          
  

  هل يجب على المدرب أن يكون واثقا في أدائه؟
 

          
  

  هل يجبر المدرب الرياضيين على تنفيذ أوامره؟
 

          
  

  هل يلجأ المدرب إلى إنتحال األعذار عند تقصيره وإهماله؟
 

          

على المدرب أن يحضر مسبقا ما يجب فعله أثناء  هل يجب
 الحصة التدريبية؟

          

 هل يرفض المدرب التجديد والتغيير؟
 

          

هل يشرح المدرب لكل رياضي ما يجب فعله وما يجب تجنيبه 
 خالل الحصة التدريبية؟

          
  

  هل مستوى المدرب المعرفي يساعده في أدائه التدريبي؟
 

          
  

  لفنية تساعد على األداء العملي؟هل خبرته ا
 

          



 

PROGRAMMATION BASSIN 
PEDAGOGIQUE 

 
SAISON SPORTIVE 2006/2007 

 
           Horaires
Jours 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 
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Horaires 16h00- 18 h00 18 h00- 20 h 00 
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jour 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Samedi NRDI 
1 

NRDA 
2 

ORCA 
3 

CRBB 
4 

RCN 
5 

USMA 
6 

SAHEL 
7 

ORCA 
3 

OSM 
8 

OCA 
9 

CRB 
10 

PTTA 
11 

Dimanche NRDI 
2 

ORCA 
3 

SAHEL 
7 

NRDI 
1 

CRBB 
4 

RCN 
5 

OSM 
8 

ORCA 
3 

OCA 
9 

CRB 
4 

PTTA 
4 

USMA 
6 
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"مسبح أحمد غرمول"إحصائيات التأطير التقني لمدربي السباحة لـ    
 
 

  النادي
عدد 
 األفواج

  عدد املدربني
  املستوى التأهيلي 

  تقين  مريب  متربص
تقين 
  سامي

  ر. ب. ت  مستشار
سباح 
  سابق

درجة 
1  

مدر مدرب
  بة

 أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ

NRDI03  02  /          02                      
NRDA 05  02  /          02   01               04  
ORCA06  02  04   03                   01  02      
CRBB06  07  /          07                      
RCN04  03  01             04                  

USMA06  05  01                 06              
SAHEL07  04  03             01 04   02            

OSM10  10  /          06   04                  
OCA05  04  01 04       01                      
CRB06  06  /      01       04               01  

PTTA07  06  04 01 03         03 01             02  
∑ 65  51  14 05 06 01 00 18 00 16 05 06 02 00 01  02 00 07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


