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نوي لسباحي الفئات الصغرى في تحسین آدائھم المھاري   دور الحجم التّدریبي السّ
  3معھد التربیة البدنیة والریاضیة، جامعة الجزائر  بقار مونیرة

  ملخص الدراسة
الساعي السنوي التدریبي لسباحي الفئات الصغرى في ھدفت ھذه الدراسة إلى توضیح أھمیّة الحجم 

وقد أجریت الدّراسة على عینة . رتباطیةاعلى دراسة  باالعتماد وذلك تحسین النتائج الریاضیة العالیة
یاضي لمدینة الجزائر سنة من نادیین مختلفین، اال12-11ھم مابین یتراوح سنّ  ریاضي 60قوامھا  تحاد الرّ

یث تم إختیارھم بطریقة مقصودة باستعمال المنھج الوصفي التحلیلي عن طریق ح. ومولودیّة الجزائر
ّحلیل  ّدریبي السنوي، والت ھة للسباحون، وبعد جمع المعلومات الخاصة بالحجم الساعي الت المقابلة الموجّ

ّ الحجم الساعي التدریبي السّنوي لسباحي فریقي اإلتحاد الریاضي لمدی نة اإلحصائي، تم التوصل إلى أن
 .الجزائر، مولودیة الجزائر لیست لھ عالقة بنتائج آدائھم المھاري

ّدریبي، اآلداء المھاري ، الفئات الصغرى ، السّباحة: الكلمات الدالة  .الحجم الت
  

Résumé  
Le but de cette étude est de monter l'importance du volume horaire 

d’entrainement chez les jeunes nageurs et son impact sur les performances 
techniques en se basant sur une étude corrélative. La population de notre étude 
est composée de 60 jeunes nageurs de 11  à 12ans, en utilisant la méthode 
descriptive (enquête). L’analyse des résultats, nous ont permis de souligner qu’il 
n’ya aucune différence significative entre le volume horaire d’entrainement 
annuel des nageurs et leurs résultats technique. Autrement dit, l’apprentissage 
technique n’est pas en corrélation avec le volume d’entrainement.  
Mots clés: volume horaire d’entrainement, habilité motrice, catégorie jeune, 
natation. 

   مقــدمــة
 تعتبر ریاضة السّباحة إحدى فروع الریاضة المائیّة، فھي أساس الغنى عنھ لممارسة الریاضات

وبدون إتقانھا یصعب على  والتجذیف والسّباحة التوقیتیة، االنزالقالغطس، الشراع، : المائیة المختلفة مثل
 .الشخص ممارسة أي نوع من الریاضات المائیّة األخرى

أن السباحة إحدى األنشطة البدنیّة المتمیّزة كنشاط  )303، ص 1994(واعتبر محمد حسن العالوي 
ھتمام باستخدام ریاضي لھ أھمیة في البطوالت و الدورات األولمبیّة مما یكسبھا أھمیة خاصة تتضح في اال

ستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمیّة التي تناولت الجوانب طرق وأسالیب البحث العلمي واال
التطبیقیة للعمل على فاعلیة األداء وكیفیة تطویره وتحسینھ للمساھمة في تسجیل أرقام جدیدة، وذلك من 

دني والوظیفي والمھاري السباحین الب الرفع من مستوىھم في استخدام الطرق واألسالیب التي تساخالل 
  . والنفسي

ّھا تناسب جمیع األعمار واألجناس  وتمثل ریاضة السباحة الصدارة في األلعاب األولمبیة خاصة وأن
إلى أن السباحة تحتل مكانة بارزة في ) 7، ص1999(ومختلف طبقات المجتمع، وأشار أسامة كامل راتب 

ّھا تستحوذ على أكبر عدد من المیدالیات الدورات األولمبیّة والبطوالت العالمیّة باعتبا ریاضة  بعدر أن
  .ألعاب القوى

ا لھذه الریاضة وذلك بتوفیر مبالغ مالیة طائلة للبحوث العلمیة  ا واسعً ً إذ أعطت الدول المتقدمة إھتمام
، ...التدریبیة، یولوجیّة والعملیّة زاإلداریّة، المادیّة، الطبیّة، الف: التي تھتم بتطویر ھذه الریاضة من الناحیة

وقامت بتوفیر الوسائل المتطورة واإلمكانیات الخاصة بالعملیّة التعلیمیّة والعملیة التدریبیّة، وكذلك بتكوین 
ّرین ومدربین یساھمون في تسییر الموارد البشریة والمالیّة بھدف تحسین النتائج الرقمیّة  أكفاء مؤط
  .والمھاریّة للسباحین

أنھ مھما بلغ الفرد الریاضي ) 200، ص2005(ي، أحمد إبراھیم الخواجا وأشار مھند حسن البشتاو
یاقة البدنیة، ومھما  ّ تصف بھ من سمات خلقیة وإرادیة فانھ لن یحقق النتائج المرجوة مالم یرتبط امستوى الل

ذلك كلھ باإلتقان التام للمھارات الحركیة الریاضیة في نوع النشاط التخصصي الذي یمارسھ، والتعلم 
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یعتبر مجموعة من العملیات التي تحدث خالل ) 105، ص 2001(الحركي حسب مفتي إبراھیم حماد 
  .التمرینات أو الخبرات والتي تؤدي إلى تغیر ثابت في قدرة أو مھارة األداء

وللوصول إلى آداء مھاري مقبول نستخدم تمرینات األلعاب الریاضیة العامة أكثر من التمرینات 
تجاه إلى التخصصیة في مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة یؤدي إلى سرعة یادة االالخاصة، حیث أن ز

كتمال النمو البدني والمناسب لتحقیق ھذه النتائج مما یؤثر سلبا على االحصول على النتائج مبكرا وذلك قبل 
  .ءىمستقبل الناش

طورة، فھي تتمیز عن غیرھا إذ تعتبر مرحلة الطفولة من أھم مراحل الحیاة عند اإلنسان وأكثرھا خ
ستعدادات، فیھا تبرز مؤھالتھ وتنمو مداركھ وتظھر مشاعره وتتبیّن أحاسیسھ، ابصفات وخصائص و

ّكون لتصبح فیما بعد متمیزة عن غیرھا من الشخصیات األخرى   .وفیھا تأخذ شخصیّة البناء والت
نیة أي التحكم في األداء الفني ومن بین المتطلبات األساسیّة في ریاضة السباحة، التحكم في التق

سباحة وطرق البدء والدوران، ولھذا الغرض نالحظ أن ریاضة السباحة من الللسباحین في أربعة أنواع 
تمارس في سن مبكرة، حیث أن ھؤالء األطفال ینجزون آداءات مقبولة ویلتمسون معاییر محددة من اللیاقة 

لتحاقھ بالمسبح یسھل علیھ العملیة االمھارات الحركیة قبل  البدنیة، فاكتساب األطفال مجموعة متنوعة من
ّعلیمیة ویشجع المدرب في تلقینھ مھارات جدیدة تھدف للوصول إلى نتائج محددة مسبقا، وھذا باكتسابھ  الت

وإتقانھا وتنفیذھا بثقة، فالتفوق في أداء المھارات الریاضیة مقترن بمتطلبات  قدرة خاصة بتسییر الحركات
  ).السباح(ة خاصة یجب توافرھا في الریاضيجسمانی

ّة تشیر إلى ) 1998(نقال عن شمیت ) 185، ص 2006(وأضاف محمد إبراھیم شحاتة  أنھ ھناك أدل
ّھ كلما  ائد، أي أن ّ ّم الز رتفع الحجم اأن المزید من الممارسة ینتج عنھا تحسّن مھاري مستمر بسبب التعل

م أو التدریب یزید مردود النتائج الرقمیة والمھاریة ویكون الساعي للتدریب عند السباحین خالل عملی ّ ة التعل
  .تحسن في طریقة األداء المھاري في أربع أنواع سباحة وطریقة الدوران واإلنطالق

ّدریبي ذات أھمیة كبیرة خالل مرحلة التخطیط السّنوي أو التخطیط الطویل المدى،  ویعتبر الحجم الت
نات ّ أنھ یقصد بھ ) 25، ص 2003(حمل التدریب، إذ ذكر أحمد نصر الدین السید  ألنھ یعتبر واحد من مكو

كما یتضمن أیضا عدد , أو طول المسافة مقاسا بالمتر أو الكیلومتر, طول فترة أداء الحمل مقاسا بالزمن
وما وعم, أو عدد الكیلوغرامات أو األطنان التي یتم رفعھا في تدریبات األثقال مثال, مرات تكرار التمرین

  . Fréquenceوتكرار الحمل , Duréeفترة دوام الحمل : یكون تمییز مكونین لحجم الحمل وھما
ّدریبي ) 278، ص Helland.P )1998وأشار  ّ مضاعفة الحجم الت ّھ في مرحلة التكوین القاعدي یتم أن

ة الحصة التدریبیة وذلك بھدف شد  أي (لطفل، نتباه اافي الماء بمضاعفة الحصص التدریبیة ولیس بمدّ
  ؛)اإلبقاء على اھتمامھ

ّدریبي المنجز من طرف  ومما ذكر سابقا أردنا خالل بحثنا ھذا معرفة العالقة الموجودة بین الحجم الت
ومدى تحسن األداء المھاري للسّباحین، مما  2013/2014سباحي الفئات الصغرى خالل الموسم الریاضي 

  :   جعلنا نطرح التساؤل اآلتي
 .؟حجم التّدریبي السنوي لسباحي الفئات الصغرى یسمح بتحسین آدائھم المھاريرتفاع الاھل 

  فرضیة البحث
ّدریبیة السّنویة المنجزة من طرف سباحي فریقي - تحاد الریاضي لمدینة الجزائر، اال عدد الساعات الت

 .مولودیة الجزائر لیست لھا عالقة بنتائج آدائھم المھاري

  ھدف البحث
ّدریبي للوصول إلى نتائج جیدة من جھة، وذلك   یھدف ھذا البحث إلى توضیح أھمیّة الحجم الت

ّدریبیة السّنویة لكل من فریقي اال ، USMA تحاد الریاضي لمدینة الجزائرباالعتماد على عدد الساعات الت
التدریبیة السنویة ، ومن جھة أخرى یھدف إلى تحدید العالقة مابین عدد السّاعات MCA مولودیة الجزائر

 ونتائج األداء المھاري من طرف سباحي الفئات الصغرى لكل من فریقي  اإلتحاد الریاضي لمدینة الجزائر
USMAمولودیة الجزائر ، MCA.  

  مجتمع الدراسة
ّابعین لرابطة والیة الجزائر للسباحة  ّل مجتمع الدراسة في مجموعة من سباحي الفئات الصغرى الت تمث

  ریاضي، 286والبالغ عددھم  2014-2013ي االختبار التقویمي للشھادة اإلكمالیة لسنة المشاركین ف

 



  )2014أكتوبر ( )2014/2( 06رقم  مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیة والفنیة

47 
 

  عینة البحث
عینة البحث تتكون من مجموعة من سباحي الفئات الصغرى، تنتمي إلى فریقین مختلفین منخرطین 

  : برابطة والیة الجزائر للسباحة وھم
حصص تدریبیة أسبوعیا ومدة  4اضي، یتلقون ری 30عددھم  USMAتحاد الریاضي لمدینة الجزائر اال -

 .الحصة التدریبیة ساعة
 .حصص أسبوعیا ومدة الحصة التدریبیة ساعة 5ریاضي، یتلقون  30عددھم  MCAمولودیة الجزائر  -

ّنة   : المواصفات األساسیّة للعی
 .أفراد العینة من جنس ذكور وإناث -
 .سنة 12 -11سنھم یتراوح ما بین  -
 .اإلختبار التقویمي لألداء المھاريمسجلین إلجتیاز  -
ّكوین تتراوح مابین  -  .سنوات 6إلى  4لھم أقدمیّة في الت

  المنھج المتّبع
تباع المنھج الذي اختیار الباحث لعنوان الدراسة وضبط مختلف المتغیرات یتعیّن علیھ تحدید وابعد 

ّدریبي السنوي وعالقتھ ب یتالئم مع الدراسة، داء المھاري عند األوفي دراستنا ھذه التي تتطرق إلى حجم الت
عتماد على المنھج الوصفي، وھو المنھج المالئم لھا، ویھدف ھذا المنھج سباحي الفئات الصغرى، تم اال

 إلى وصف ماھو كائن ویھتم بتحدید الظروف والعالقات) 229، ص2002(حسب كامل محمد المغربي 
التي توجد بین الوقائع، وال یقتصر على جمع البیانات وتبویبھا فقط بل یذھب إلى أبعد من ذلك كلھ ألن 
الوقوف على ماھو موجود الیشكل جوھر البحث الوصفي، كما أن عملیة البحث ال تكتمل عند تنظیم 

حة، ذلك أن الدراسة ستنتاجات ذات الدالالت بالنسبة للمشكلة المطروالبیانات وتحلیلھا والخروج باال
  .الوصفیة تستھدف تقویم وتعدیل موقف تغلب علیھ التحدید

الطریقة المنظمة لدراسة حقائق راھنة : أن ھذا المنھج یعني) 85، ص1985(وأضاف محمد شفیق 
كتشاف حقائق جدیدة أو التحقق من امتعلقة بظاھرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معینة بھدف 

  .قدیمة والعالقة التي تفصل بھا وتفسرھا وكشف الجوانب التي تحكمھاصحة حقائق 

  وسائل جمع المعلومات
ستبیان خاص بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع اتمت اإلجابة على مقیاس البحث والمتمثل في 

  ".دور الحجم التدریبي السنوي لسباحي الفئات الصغرى في تحسین آدائھم المھاري"البحث 
 ّ ال المقابلة باعتبارھا وسیلة من وسائل جمع المعلومات والتي تتیح لنا جمع أكبر قدر ممكن ستعماوتم

على أنھا لقاء یتم بین الشخص ) 125، ص2007(من المعلومات حول أفراد العینة، إذ عرفھا حسان ھشام 
یبین وجھا الذي یقوم بطرح مجموعة من األسئلة على األشخاص المستج) الباحث أو ینوب عنھ( المقابل 

  .ستماراتلوجھ، ویقوم الباحث أو المقابل بتسجیل اإلجابات على اال
ّھا وسیلة شفویة، عادة مباشرة أو ھاتفیة أو تقنیة لجمع البیانات، یتم من خاللھا  فھا كذلك على أن وعرّ

  .سؤال فرد أو خبیر عن معلومات ال تتوفر عادة في الكتب أو المصادر األخرى
ستعملنا خاللھا المحادثة المباشرة اھذا على المقابلة بین الباحث والسبّاحین، وعتمدنا في بحثنا او

  . والفردیة بین الباحث والریاضیین
لھم على الشھادة اإلكمالیة،  ّ تحصّ ل علیھا والخاصة بالسباحین فیما یخص ّ النتائج المتحصّ مع العلم أن

یاز السباحین لھذا االختبار و المتمثل في كانت من طرف رابطة والیة الجزائر للسباحة، وذلك بعد اجت
  .متر سباحة أربعة أنواع 100

- 11(مخصّص لتقویم األداء المھاري عند سباحي الفئات الصغرى ) ختباراأو (وھو عبارة عن مقیاس
ّ النقاط التي یجب على السباح أن یجتازھا في كلّ نوع من أنواع ) سنة12 ة محاور تضم ن من عدّ یتكوّ

ل السباح على نقطة معیّنة عند اجتیازه لھا السباحة، حیث   .یتحصّ
 نقطة؛ 24: أقصى عالمة یمكن للسباح أن یتحصل علیھا ھي -
 .نقطة 15: أقلّ عالمة یمكن للسباح الحصول علیھا ھي -

ل السباح على عالمة أقل من  ّھ إذا تحصّ ل على عالمة  15ومعنى ذلك أن ا إذا تحصّ ّ نقطة فھو خاسر، أم
نقطة،  فإذا تراوحت النقاط  19.5ابح، وعلیھ فالمتوسط الحسابي للنقاط قدر بـ فما فوق فھو ر 15

ل علیھا    : المتحصّ
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  .آداء السباح ضعیف  : نقطة 15أقل من 
  .آداء السباح متوسط  : نقطة 19.5 -15
  .آداء السباح جید  :ةـــنقط 24 -20

  تحلیل و مناقشة النتائج
لدراسة العالقة االرتباطیة بین الحجم الساعي السنوي  سبیرمان) r(یوضح نتائج اختبار : الجدول

  .المنجز ونتائج األداء المھاري

  
ر المتوسط الحسابي للحجم الساعي السّنوي بـ  ، في حین 51,57بانحراف معیاري قیمتھ  125,43یقدّ

ا قیم3,62بانحراف معیاري قدره  19,42بلغ المتوسط الحسابي لنتائج األداء المھاري بـ  ّ ) r(ة ، أم
  .α  =0,05، وھي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 0,01سبیرمان فتساوي 

ّدریبیة السنویّة   ّھ ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین عدد الساعات الت وھذا ما یدل على أن
   .ونتائج األداء المھاري عند سباحي الفئات الصغرى

  تفسیر النتائج
نتائج ّ فیما ) 373، ص 1985(المتوصل إلیھا من خالل ماأشار إلیھ أحمد عزت صالح  یمكن تفسیر ال

ھناك فروق بین األفراد بعضھم البعض في صفة ما سواء "یخص الفروق الفردیة من الناحیة المھاریة أنھ 
یة أو كانت جسمیّة أو نفسیّة، حیث یقارن الفرد بغیره من األفراد في النواحي النفسیة أو التربویة أو الجسم

المھنیة، وذلك لتحدید مركزه النسبي فیھا حتى یمكن تصنیف األفراد إلى جماعات متجانسة، وھناك فروق 
  ". في ذات الفرد فنجد أن الفرد الواحد ال تتساوى فیھ جمیع القدرات

ّ الفروق الفردیة تستطیع أن تكون لھا عالقة بنتائج األداء المھاري عند سباحي الفئا ت ومنھ نستنتج أن
ثبت من خالل النتائج المتحصل علیھا في االختبار التقویمي للشھادة اإلكمالیة للموسم  ُ الصغرى، فقد أ

ّدریبیة السنویة المنجزة من طرف سباحي الفئات  ال تعتمد على عدد 2013/2014الریاضي  الساعات الت
ج إلى القدرات الفردیة الصغرى مھما كان حجمھا كبیرا أو صغیرا، بل باستطاعتھا أن تعود ھذه النتائ

 .والشخصیة للسباحین المشاركین
ّھ) 217، ص 1997(وذكرت وفیقة مصطفى سالم  د لتعلیم ومراجعة أو " أن یجب مراعاة الزمن المحدّ

ّمین   ".تثبیت كل مھارة، وبدأ تطبیق المھارات واالنتھاء منھا مع مراعاة الفروق الفردیة بین المتعل
ّ العملیة التّ  د بالنسبة إلى المدرب، ولكن یمكن أن یقوم وذلك بسبب أن علیمیة تحتاج إلى وقت محدّ

ّم وھناك من ھو بطيء فال یجب على   . بتسییره حسب القدرات الفردیة للریاضي، فھناك من ھو سریع التعل
ّھ ھناك فروق فردیة  ّ ویھمل الریاضي بطيء التعلم ألن ّز اھتمامھ على الریاضي سریع التعلم المدرب أن یرك

  ا بین األطفال؛م
ّھ  ، إذ "یجب تحدید األدوات المعنیة ومدى مناسبتھا للمھارات المتعلمة"وقد أشارت نفس الباحثة إلى أن

ّعلیمیة  ّھا تعتبر إختیار األدوات المالئمة لھدف الحصة یساھم في تسھیل العملیة الت ویسھل في ) التدریبیة(أن
مدة زمنیة معینة باالقتصاد في الوقت؛ وكذلك بالنسبة اكتساب المھارات الحركیة البسیطة والمعقدة في 

ّعلیمیة، إذ یجب أن تكون محدّدة طبقا للمھارات المراد تعلیمھا  للتشكیالت المائیة المستخدمة في العملیة الت
ّمین، إذ تساھم في تسریع العملیة التعلیمیة بھدف الوصول إلى نتائج مسطرة؛    وكذلك حسب مستوى المتعل

األداء مرتبط بمفاھیم عدیدة وھي القدرة، االستعداد " بأنّ ) 113، ص Thomas. R )1989ذكر 
افعیة  ّ المھارة المكتسبة تكون بسیطة في ... والدّ وفي أغلبھا تشكل مفھوم المھارة المكتسبة، ویضیف أن

  ؛ "مجملھا
، 1998(لبساطي فاستعدادات تعتبر من بین المتطلبات األساسیة لتحقیق النتائج، حیث ذكر أمر هللا ا

باعتبار االستعدادات ھي القدرة على مقاومة اإلحباط والرغبة في التعلم والتدریب والمثابرة ) "12ص 
والجھد وكذا تحقیق مستوى مناسب من الثبات النفسي واإلنجاز الریاضي، فھي تعدّ معیارا لمستویات 

 ؛"القدرات الكامنة لدى الطفل

       النتائج

المتغیرات
االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي

العالقة اإلرتباطیة البینیة 

(سبیرمان)
مستوى الداللة

125,4351,570,05الحجم الساعي

غیر دالة19,423,62األداء المهاري
0,01
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ّ لالستنتاج من خالل الوبھذا یمكن اال ستعداد دور كبیر في الرفع من مستوى األداء تعریفین السابقین أن
ستعدادات الریاضیین أن تكون لھا عالقة بنتائج األداء المھاري عند المھاري لدى السباحین وبذلك یمكن ال

 .سباحي الفئات الصغرى
ل علیھا من طرف الریاضیین، وقد تعود النتائج المتوصل إلیھا إلى المعطیات الغیر دقیقة المتحصّ 

وذلك لعدم معرفتھم بالحجم الساعي الحقیقي المنجز من طرفھم، فعادة ما یتغیب السباحون عن الحصة 
  . التدریبیة بسبب الدّراسة أو حالتھم الصحیّة

باإلضافة إلى عدم إمكانیة إحصاء الساعات اإلضافیة في األشھر األخیرة من الموسم الریاضي والتي 
  Pedroletti.Mغرض منھا تحسین النتائج والبحث عن نتائج فوریة، وھذا ما یتنافى مع ما ذكره كان ال

 ):200، ص 2001(
الیجب أن نبحث عن النتائج الفوریة في ھذه المرحلة بل نسعى للوصول إلى التوافق ما بین "...  

  ". تحسّن نتائج األداء المھاري ومعدّل الزیادة في حجم التدریبات
ّھ من الممكن أن یكون الحجم الساعي المصرح بھ من طرف الریاضیین غیر صحیح،  وبھذا نستنتج أن

  .وبذلك قد یعد سببا في عدم وجود عالقة ھذا األخیر بنتائج األداء المھاري عند سباحي الفئات الصغرى
واضح أنھ یحدث تقدم ): "277، ص 2003(وقد ذكر أبو العال أحمد عبد الفتاح و أحمد نصر الدین 

  ". دقائق یومیا 6نتیجة ممارسة الریاضة لمدة 
ّھ مھما كانت مدة الوحدة التدریبیة، ال بدّ من أن یكون او نطالقا من ھذه المعلومة، نستطیع أن نستنتج أن

ا سریعا أو بطیئا في نتائج األداء المھاري عند سباحي الفئات الصغرى ّ  .تحسنا إم
ستفادة من محتواھا یرجع إلى التنظیم والتخطیط الجید لھا بیة واالوكذلك االستغالل الجید للوحدة التدری

من "بذكرھا أنھ ): 217، ص 1997(وذلك حسب ما أشارت إلیھ وفیقة مصطفى سالم . من طرف المدرب
  ."الضروري أن یكون للمدرب دورا كبیرا في التأثیر على النتائج وتحسین مردودھا والرفع من مستواھا

ّ ) 218، ص 1997(ف وفیقة مصطفى سالم ومن جھة أخرى، تضی قدرة المدرب على : "أن
االستخدام األمثل لزمن الحصة وھذا بمعرفة وكیفیة تنظیمھا بالنسبة للنشاطات والمھارات الحركیة طبقا 

ّھ قد یعود سبب عدم وجود عالقة بین الحجم الساعي المنجز خالل الموسم ". لزمن الحصة ومنھ نستنتج أن
دریبیة أو التخطیط لھا ئج األداء المھاري إلى عدم األخذ بعین االعتبار طریقة إنجاز الوحدة التّ الریاضي بنتا

  .ة االستفادة منھا لتحسین النتائجوكیفیّ
أنشطة ریاضیة مائیّة  3نموذجا لحصة تدریبیّة تتألف من ) 288، ص Hellard.P  )1998لقد إقترح

  : وتم تقسیمھا كاآلتي
  لحصة سباحة؛من زمن ا %40إلى  30
  سباحة متزامنة؛ %20إلى  15
  .ریاضة كرة الماء %20إلى  15

من ھذا النموذج نستخلص أن الباحث قام بتقسیم الوحدة التدریبیة إلى فترات، وقام كذلك بتوزیع 
یاقة البدنیة والمھارات الحركیة للطفل ّ   .األنشطة الریاضیة بھدف التحسین من الل

وباستطاعتنا التطرق إلى نقطة أخرى، حیث من خالل النتائج المتحصل علیھا من المعطیات المیدانیة 
ّ أغلبیة سباحي الفئات الصغرى، تمیزت سنوات إعدادھم بالزیادة في مدة الحصة مع المحافظة  الحظنا أن

 على عدد الحصص المقررة أسبوعیا وھذا عكس ما یجب أن یكون؛
خالل سنوات التحضیر یتم مضاعفة الحجم " إلى أنھ) 288، ص Hellard.P)1998 وقد أشار 

اإلبقاء (الساعي للتدریب في الماء بزیادة عدد الحصص ولیس بزیادة مدّة الحصة، وھذا لشدّ انتباه الطفل 
ّ سباحي الفئات الصغرى یحسّون بالملل والالمباالة )". على اھتمامھ ومن ھذا المنطلق نستطیع أن نقول بأن

ا ال یجعل الفرق واضحا بین عن ّ ا یؤدي بھم إلى عدم التركیز ونقص الدافعیة، مم ّ د الزیادة في مدة الحصة مم
  .نتائجھم ونتائج السباحین ذوي الحجم الساعي البسیط

ّ الحجم الزمني نسبي، فمن المستحسن أن تحدّد " )200، ص Pedroletti.M )2001 وذكر أن
 4ساعات إلى  3ساعات في األسبوع خالل السنة األولى، و 3 ونصف إلى ساعتینساعات التدریب من 

ساعات في األسبوع خالل السنة  5ساعات ونصف إلى  4ساعات في األسبوع خالل السنة الثانیة، و
 ". الثالثة

ّ أحمال التدریب تتزاید سنویا بزیادة الحجم الساعي األسبوعي، وبما  ومن ھنا نستطیع أن نستخلص بأن
ساعات، وھذا  5 -4ة مابین األسبوعیّالتدریبیة  عدد الساعاتمختارتین للدراسة تتراوح مدّة  أن العینتین ال

للسباحین، وبذلك ال توجد عالقة ما بین  الساعي  التدریبي البرنامجومع ذكره الباحث  مع ماالحجم یتناسب 
    .عند سباحي ھذه الفئات یاضي ونتائج األداء المھاريالحجم الساعي المنجز خالل الموسم الرّ 
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في نھایة مرحلة ما قبل البلوغ تتحسن القدرة " بذكره أنھ) 290، ص Helland.P )1998 وأضاف
ّحلیلیة ومعالجة المعلومات، وأیضا التناسب بین الطول والوزن یعزز اكتساب المھارات الریاضیة  الت

ّھ خاللاو". القاعدیة ھذه المرحلة قدرة السباح على التحلیل  نطالقا من ما ھو مذكور نستطیع القول بأن
وھذه القدرة تعتبر من الخصائص . الحركي في العملیة التعلیمیة تكون مرتفعة مقارنة مع المراحل األخرى

  .العصبیة المعرفیة اإلدراكیة لھذه المرحلة
ّھ ال یحتاج سباحو الفئات الصغرى إلى عدد ساعات تدریبیة س ّفسیر استخلصنا أن نویة ومن ھذا الت

مرتفع أو منخفض الكتساب المھارات الحركیة، بل ھناك أسباب أخرى تستطیع أن ) حجم زمني(كبیرة 
  .تأثر على نتائج األداء المھاري

ّ الحجم التدریبي الساعي المنجز من طرف سباحي ھذه المرحلة لم تكن  ومن كل ما تم ذكره الحظنا أن
رف سباحي الفئات الصغرى بل ھناك عوامل أخرى و ھذا لھ عالقة بنتائج األداء المھاري المحققة من ط

  .ما أثبتتھ نتائجنا

 الخاتمة
ّدریبي السّنوي في تحسین األداء المھاري لدى سباحي  إلىدراستنا  ھدفت توضیح أھمیة الحجم الت

ّھ تم اال اطیة بین رتباتوجد عالقة  أنھ ال إلى  ستنتاج من خالل النتائج المتوصل إلیھاالفئات الصغرى، إلى أن
اعي الحجم التدریبي  قد تم و الفئات الصغرى، سباحي لدىنتائج األداء المھاري  و السنوي المنجزالسّ

ھذا البحث  مطالب منتفسیر النتائج المتوصل إلیھا، و من خاللھا نیحاولمراسات العلمیة على الدّ  االعتماد
تتبعیّة على عینة من السباحین خالل سنوات من خالل محاولة القیام بدراسة  وذلك عتبارأخذ بعین االأن ی

مرحلة التكوین القاعدي قصد التعرف على األسباب الحقیقیة والتي لھا عالقة بنتائج األداء المھاري؛ القیام 
نات أخرى للتوصل إلى مدى دقة النتائج المتوصل إلیھا أو توسیع دراستنا باالعتماد بدراسة تأكیدیة على عیّ
  .وھذا باستغالل نتائج بحثنا الحالي على متغیرات أخرى،

  المصادرالمراجع و
یاقة الب .)2003(.أحمد نصر الدین. أبو العال أحمد عبد الفتاح ّ   .القاھرة :زدار الفكر العربی .دنیةفسیولوجیة الل

 .القاھرة :دار المعارف .لم النفسأصول ع .)1985( .أحمد عزت صالح
 .القاھرة :دار الفكر العربي .نظریات وتطبیقات فسیولوجیا الریاضة .)2003( .أحمد نصر الدین السید

 .القاھرة :دار الفكر العربي .)3اإلصدار ( .تعلیم السباحة .)1999( .أسامة كامل راتب
جامعة  .كلیة التربیة الریاضیة .قواعد وأسس التدریب الریاضي وتطبیقاتھ .)1998( .أمر هللا أحمد البساطي

  .مصر :348/40رقم  .ألوفستعة االنتصار لطباعة امطب .األسكندریة
  .الجزائر :دار النشر النقطة .)2اإلصدار ( .منھجیة البحث العلمي .)2007( .حسان ھشام

ثقافة نشر  دار .)1اإلصدار ( .أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة .)2002( .كامل محمد المغربي
  األردن :وتوزیع

 اإلسكندریة :لنشر والتوزیعالمكتبة المصریة للطباعة وا .أساسیات التدریب الریاضي .)2006( .إبراھیم شحاتةمحمد 
 القاھرة :دار المعارف .)13اإلصدار ( .علم التدریب الریاضي .)1994( .محمد حسن العالوي

  مصر :المكتب الجامعي .)1 اإلصدار( .البحث العلمي والمنھج إلعداد البحوث اإلجتماعیة .)1985( .محمد شفیق
 :دار الفكر العربي .)2اإلصدار ( .تخطیط وتطبیق وقیادة .التدریب الریاضي الحدیث .)2001( .مفتي إبراھیم حماد

 القاھرة
للنشر  ئلدار وا .)1اإلصدار ( .مبادئ التدریب الریاضي .)2005. (أحمد إبراھیم الخواجا .مھند حسن البشتاوي

 األردن :والتوزیع
 االسكندریة :منشأة المعارف .الریاضات المائیة .)1997. (قة مصطفى سالموفی

Hellard. P, (1998), L’entraînement III, méthodologie: atlantica, Biarritz.  
Pedroletti. M, (2001), natation performance: Vigot, Paris. 
Thomas  . R, (1989), les aptitudes motrices, structure et évaluation: Vigot, Paris. 

  


