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 لمنموذج األمريكي لنظام المسابقات في رياضة السباحة ةتحميميدراسة 

 صالح مصطفى مصطفى منسي*أ.د / 
 أحمد عادل فوزي جمال**أ.د / 
 محمد رضا محمد عثمان*** 

_______________________________________________________________________ 
 مقدمة ومشكمة البحث

البطاحيين لدراةطة  أنظطارومحط   العلمياالهتمام المتزايد بالرياضة جعلها مجااًل للبحث إن 

 فطططيلطططذا أولطططت الطططدوم المتادمطططة  ،جوانبهطططا المفتلمطططة مطططن أجطططم االرتاطططا  بجميطططا  نا طططرها وممرداتهطططا

إلططططن جانططططب تف ططططي  نةططططبة مططططن  ،اهتمامططططًا ابيططططرًا بت ططططوير  نا ططططر الرياضططططة الرياضططططيالمجططططام 

لالرتاططا  بططاألدا   األبحططاثممططا يجعلهططا تةططتميد مططن نتططا   هططذ   الرياضططي العلمططيميزانياتهططا للبحططث 

المجطام  فطيومنط  ظهطر تةطابل الفبطرا  والمتف  طين  والطدولي،امجام للتنافس المحلن  الرياضي

 اإليجطططابي التطططريير مجطططام تف  ططط  لدراةطططة فطططيمطططن هطططذا الاطططرن اطططم  األفيطططرةالحابطططة  فطططي الرياضطططي

مططا العمططم  ،الجةططم الحيويططة المفتلمططة أجهططزةللممارةططة الرياضططية والتططدريب الرياضططي  لططن مفتلطط  

 الرياضططيالحاططم  فططيإ ططداد العططاملين  فططيوالدراةططات العلميططة والمعمليططة  األبحططاثجاهططدا مططن فططالم 

 إلططنلو ططوم بهططم رفططا امططا ة الممارةططين ل فططيتةططهم  التططيومططدمهم بمفتلطط  المعلومططات والنظريططات 

 (193: 1)                                                    .         األميم اإلنجازمرحلة 

 النطواحيمطن  الرياضطيتزايد االهتمام باإل داد المتاامم للمطرد  األفيرةوقد شهدت الةنوات 

 األابطرتةطاهم بالن طيب  التطيوالنمةية با تبطار أن التطدريب هطو الوةطيلة  ة البدنية والمهاريةيالتدريب

 :4).                                                   للةططططباحين الرقمطططيتحايطططل اإلنجطططاز  فطططي

7) 

 جامعة حلوان - تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية بنينأستاذ  1

 جامعة حلوان - ية بكلية التربية الرياضية بنينتدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات الفردأستاذ  2
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 جامعة حلوان –بكلية التربية الرياضية للبنين  تدريب الرياضات الفرديةباحث بقسم  3

 

فبيطر تنميطة الرياضطيين  Istvan Balyiاستيفان بالى أ لن  2003وفن أبريم من  ام 
 LTAD) Long Term Athleteالموهطوبين  طن اةطتراتيجية ت طوير الرياضطي  ويلطة المطد 

Development  بري انيططا، حيططث د ططم بططالي رقيططا   –(، وذلططخ فططالم مططقتمر  اططد فططي نوتن هططام
بمجمو ططة مططن الدراةططات العلميططة بططرن بري انيططا وأميالهططا دوم اييططرة باتططت تططدفر جهططدها الرياضططي 

بم، لتطوفر بططذلخ إل الطة  مطر الممارةطة الرياضطية إلي طام الال طب للنجوميطة الرياضطية فطي المةطتا
فر ططة مناةططبة الةططتمرار جميططا األ مططام بالممارةططة دون أن يعتزلططوا الرياضططة بشططام مباططر و ططواًل 

: 7إلطططططططن مرحلطططططططة الب طططططططوالت العالميطططططططة.                                                        )
265) 

لت طططططوير  يطططططةللجانطططططب األمريا LTADوباإلشطططططارة الطططططي اةطططططتراتيجية التف طططططي   ويلطططططة المطططططد  
 الرياضة: 

 لن التناةل بين نمو الجةم والتطدريب، بطالترايز  لطن تحةطين وت طوير األدا  المهطار  فطي 
المراحططم المباططرة دون البحططث  ططن نتططا   ةططريعة  لططن حةططاب التانيططخ مططا الوقايططة دون حططدوث 
إ طططابات أو الططططدفوم فطططي أ ططططراك االحتطططرال المباططططر، بالترايطططد  لططططن أن الرياضطططي لاططططي يحاططططل 

ةنوات  10 ن  مالمةتويات الرياضية العالية يحتاج لبرنام  تدريبي منتظم ومةتمر لمترة ال تا
 3ةططططا ة تططططدريب للناشطططط ين الموهططططوبين حتططططن المةططططتو  العططططالمي ويتططططرجم ذلططططخ إلططططن  10000أو 

 (153:9)                                 ةنوات. 10ةا ات تدريب ومنافةة يوميًا لمدة 

 ( فطططططططي األ طططططططداد لنولمبيطططططططاد بعنطططططططوان1النمطططططططوذج األمرياطططططططي جطططططططدوم رقطططططططم )وبطططططططالنظر الطططططططي 
 "THE PATH TO EXCELLENCE :يتضح أن هناخ رقية ااملة نةتفل  منها ما يلي " 

ةطنة للطذاور  12بدأ معظم األب ام األولمبيين المشاراة في الرياضة التنافةية بعمطر  -
 ةنة لإلناث. 11.5و

ةططنة لاططي ي ططلو  13 – 12بل ططت المتططرة الاليططة إل ططداد معظططم الرياضططيين األولمبيططين  -
 إنجازات  الية منذ بداية مشاراتهم. اللمةتو  األولمبي ويحااو 

ةططططنة فططططالم مراحططططم  3.6 –3.1متوةطططط   مططططر أ ططططحاب الميططططداليات األولمبيططططة أقططططم  -
داليات، وهطذا يعنطي الت وير الفمةة األولن ماارنة برقرانهم غيطر الحا طلين  لطن الميط
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 اليططًا فططي األ مططار المباططرة، دون  أن أ ططحاب الميططداليات تلاططوا ت ططويرًا وتططدريبًا مهاريططاً 
  -( االتالي: 2( و )1وهذا يتضح من الجدوم ) الدفوم في التف   المبار،

 

(1جدول )  

 مراحل التخطيط طويل المدى وفق العمر الزمني والبيولوجي

(9: 155)  

(2)جدول   

 نموذج تعميم التدريب لمراحل تطوير الرياضة وفق التخطيط طويمة المدى

 )برنامج المسابقات لممراحل( 

 

 

 

 

المدى مراحل تطوير الرياضيين طويل  نسبة التدريب إلى المنافسات 

1 FUNDAMENTALS األةاةيات 
جميا األنش ة المادمة توضا  لن شام ألعاب بجو من 

 المرح
2 LEARN TO TRAIN منافةات %30التدريب إلن  %70 تعليم التدريب 

3 TRAIN TO TRAIN منافةات %40التدريب إلن  %60 التدريب للتدريب 

4 TRAIN TO COMPETE منافةة فعلية وتدريبات منافةة %60تدريب إلن  %40 التدريب للمنافةة 

5 TRAIN TO WIN منافةة فعلية وتدريبات منافةة %75تدريب إلن  %25 التدريب للموز 
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 في بعك اتحادات الدوم المتادمة في الةباحة  األنظمةوقد ظهرت في اآلونة األفير 

 :ومنها نظام اإلتحاد األمرياي للةباحة

IMR Individual Medley Readiness و  IMX Individual Medley Extreme 
  

 األربعطططةالةطططباحات  إتاطططانفيهطططا الح طططوم  لطططن أابطططر تةطططجيم للناطططا   بطططر  اإلنجطططازيت لطططب 
ممطا يجبطر المطدربين  لطن توجيط   المطرد ،بجميا تما يم ماونات الةبال تمهيدًا لةطباقات المتنطو  

 واحد.الةباحات األربعة  لن مةتو   فنياتأهدا  التدريب لديهم نحو ةباحة المتنو  وتحةين 

اةطططتراتيجيات التطططدريب  ويطططم المطططد  لطططبعك الطططدوم المتادمطططة فطططي المجطططام  تامطططا أوضطططح
 -يلي: اتضح للباحث ما  األمريايةالرياضي وب مة فا ة رياضة الةباحة ميم االةتراتيجية 

 مضططا  اليهططا ترهيليططةفمةططة مةططتويات  األمريايططة ططدد المةططتويات التططي ت باهططا االةططتراتيجية  -
متططر حططرة بايططاس الططزمن وبعططد اجتيططاز المةططتويات يةططمح للةططباحين المشططاراة فططي  400ةططبال 

مةتويات فا   أربعةجمهورية م ر العربية ي بل  دافم بالميمةن ،  13الب والت  ند ةن 
 11للةطباحين المشطاراة فطي الب طوالت  نطد ةطن  ويةطمح األربعطةوتتميم في افتبطارات النجطوم 

 ةن .

 ب ولطططططططططة ااةطططططططططتريم  ميجية األمريايطططططططططة مةطططططططططاباات ةطططططططططباحة لل ططططططططط ار ميطططططططططيوجطططططططططد باالةطططططططططترات -
( extreme  مططن ةططن )ةطنوات ولاططن ال يوجطد بجمهوريططة م ططر العربيطة ب ططوالت ةططباحة  9

   لل  ار.

 9مطن ةطن  األربعطةومن يم قام االتحاد الم ر  بالةماح للةباحين باجتياز افتبارات النجوم  -
 بمراحم ةنية محدد . األربعةبا  افتبارات النجوم ةنوات بالماارنة بما ةبل بدال من ارت

األفط   و لطنفي ضو  الت وير العلمي واالهتمطام بالبحطث العلمطي فطي المجطام الرياضطي 
 ططرل منهجيططة امططا متبططا فططي جميططا الططدوم المتادمططة فططي   لططنفططي رياضططة الةططباحة يجططب اال تمططاد 

 المد . ويم  التف ي 



5 
 

ولان في م ر ال يوجد نظطام محطدد للتف طي   ويطم المطد  معلطن بفطال  نظطام افتبطارات 
 زامي وأةاةي للمشاراة في المنافةات.إلالنجوم اشر  

تحليطم نمطوذج اإلتحطاد األمرياطي لنظطام المةطاباات فطي  وهذا ما دفا الباحث الي التماير فطي
ارةطاس للتف طي   يطة م طر العربيطة.رياضة الةطباحة بهطد  معرفطة مطد  مناةطبت  لت بياط  بجمهور 
  ويم المد  لجمهورية م ر العربية في رياضة الةباحة.

العلمية في مجطام التطدريب الرياضطي،  والمبادئقد يةاهم هذا البحث في تعزيز األةس 
ووضطططا مةطططاباات ماترحطططة اافتبطططارات لت بياهطططا بدايطططة مطططن المراحطططم الةطططنية الةطططابل ذارهطططا ابدايطططة 

  ويم المد  لجمهورية م ر العربية. لوضا نظام للتف ي 

 أهمية البحث

 طططن  ريطططل دراةطططة هطططذا البحطططث إلطططن وضطططا نظطططام ماتطططرح إل طططداد المةطططاباات  أهميطططة وتامطططن
االتجاهططات المعا طططرة  ريططا ا  و  فطططي رياضططة الةططباحة، وتحليططم النمططوذج األمرياططي لنظططام المةططاباات

لتططدريب الةططباحة وت ويرهططا  لططن المةططتو  الاططومي لتحططااي منظومططات إ ططداد وت ططوير الرياضططيين 
الناجحة في البلطدان المتادمطة  Long Term Athlete Development (LTAD) ويلة المد  

 .وتةعن لبنا  منظومة ذات  ابا قومي تتناةب ما الواقا وتةعن لتحةين 

 أهداف البحث

يهططططد  البحططططث الططططي تحليططططم نمططططوذج اإلتحططططاد األمرياططططي لنظططططام المةططططاباات فططططي رياضططططة 
ارةططاس للتف ططي   ويططم  الةططباحة بهططد  معرفططة مططد  مناةططبت  لت بياطط  بجمهوريططة م ططر العربيططة.

 المد  لجمهورية م ر العربية في رياضة الةباحة.

 :البحث تساؤالت

 رية م ر العربية.هم يوجد نظام للمةاباات في رياضة الةباحة في جمهو 

 :البحث المستخدمة في عمميةالمصطمحات ال

 -(: LTAD)التخطيط طويل المدي لتطوير الالعبين  -
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،  مليططة مةططتمرة يططتم فيهططا ت ططور األنةططان بدايططة مططن الططوالدة حتططن بعططد التاا ططد هططي
وتشطططمم ةطططبا مراحطططم مطططن الت طططور، واطططم مرحلطططة لهطططا ف ا  طططها البدنيطططة والعاليطططة واإلنمعاليطططة 
والمعرفيططططة، وتترةططططس  لططططن التططططدريب المناةططططب والمنافةططططة التططططي يحتاجهططططا األ مططططام لإلةططططتمتا  
                                                  .بالرياضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة وأدا  أفضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططم مةطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتو  لطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططديهم

(11) 

                     -(: IMR/ IMX Program) األمريكاااااااي برناااااااامج المتناااااااوع الفاااااااردي -
(12) 

 6أو  5تحطت ر ايطة إتحطاد الةطباحة األمرياطي فطي مجمو طة ماونط  مطن يشترخ الةباحون 
ةططباقات ويططتم تةططجيم درجططات لاططم ةططبال، يططم يح ططم الةططباح  لططي درجططة مجمعططة تةططمي )ناططا  

IMR/ IMX.) 

            -: Individual Medley Readiness)اإلساااااتعداد لممتناااااوع الفاااااردي ) -
(12) 

وتتطرل  مطن ةلةطلة المتنطو  المطرد  وي لل هذا الم  لح  لن المرحلة األولن في تحد  
 من فمس ةباقات  لن مةافات ق ير . 

 واما يلي الم ات العمرية ومجمو ات االفتبارات وهي مرتبة ومةجل  لاال من الذاور واإلناث:

 9- 11  :سنوات فأقل- 

متنططو   200أو  /متططر(  25و  )حمططام متنطط 100فراشططة،  50 ططدر،  50ظهططر،  50حططرة،  100
 متر(. 50)حمام 

 11- 12  :سنة- 

 متر(. 50متنو  )حمام  200أو  /متر(  25متنو  )حمام  100فراشة،  50 در،  50ظهر،  50حرة،  200

 13- 14- 15- 16- 17- 18  :سنة- 

 متنو . 200فراشة،  100 در،  100ظهر،  100حرة،  200

                      -: (Individual Medley Xtreme) المتنااااااااوع الفااااااااردي الفااااااااا ق -
(12) 
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أو  من ةلةطلة مطن فمةطة اونوتتالتحد   من اليانية لن المرحلة هذا الم  لح وي لل 
 . أ وممةافات ل ةباقاتةت 

 لاال من الذاور واإلناث:  ةجلمهي مرتبة و  االفتباراتالم ات العمرية ومجمو ات واما يلي 

 9- 11 :سنوات فأقل - 

 متنو . 200فراشة،  100 در،  100ظهر،  100حرة،  200

 11- 12  :سنة- 

 متنو . 200فراشة،  100 در،  100ظهر،  100حرة،  400

 13- 14- 15- 16- 17- 18  :سنة- 

 متنو . 400متنو ،  200فراشة،  200 در،  200ظهر،  200حرة،  400

 المرتبطةالدراسات 

 :الدراسات العربية -أ 

نظطام ماتطرح لإل طداد  نوانهطا "  (2119" )هحماود حمادأ محمد براهيمإ مصطفي دراسة " -1
وفل رق  اةتراتيجية التف ي   ويطم المطد " وهطدفت الدراةطة  ال  ار لمةاباات الةباحة

، الي وضا نظام ماترح للتف ي   ويم المد  لمنظومة الةباحة بجمهورية م ر العربية
 ة تجريبيطططة )بنطططين وبنطططات(مجمو ططط بت طططميم تجريبطططيالشطططب   المطططنه وقطططد إةطططتفدم الباحطططث 

 قوامهططا البةططي ة العشططوا ية بال رياططة  ينططة  لططن التجربططة  باططت، البحططث ل بيعططة لمال متطط 
 االجتمطا ي، الرياضطيبنطاد  واد  دجلط   2008من فريل التجهيز  لمواليطد  ةباح( 40)

، قياةطاتها أحد أو جربةالت  ن انا عوا الذين الةباحين اةتبعاد بعد البحث مجتما يميلون
ضطططرورة وجطططود اةطططتراتيجية للتف طططي   ويطططم المطططد  للةطططباحة وأةطططمرت نتطططا   البحطططث  لطططن 

مرا ططاة  امططم يجططب أن تتناةططب االفتبططارات الموضططو ة مططا  ، وم ططر العربيططة لجمهوريططة
الةن والجنس والعمر التدريبي للمشاراة بالب والت يتيح المر ة لالةتمرارية في الةطباحة 

 (6)                              .للمةتويات العليا وتحايل الب والت الدولية والو وم

 نوانهططططا " أةططططباب انةططططحاب ةططططباحي  (2114دراسااااة " احمااااد حساااان احمااااد الساااايد " ) -2
المةافات الا يرة بجمهورية م ر العربية " وتهد  الي التعر   لطن داللطة المطرول بطين 

أ ضططا  اللجنططة  –أ ضططا  مجلططس إدارة اتحططاد الةططباحة –اةططتجابات )الةططباحين المنةططحبين
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وقطد أةطمرت النتطا    اةطتمارة اةطتبيان، مأوليا  األمور( باةتفدا –المدربين –المنية باألندية
التعطططططر   لطططططن الداللطططططة اإلح طططططا ية والمةطططططببات النةطططططحاب ةطططططباحي المةطططططافات الا طططططيرة 

 (2)                                                          بجمهورية م ر العربية.
 نوانهططا " دراةططة تاويميططة لمشططرو  ت ططوير  (2117دراسااة " عبااد الحميااد محمااد رضااا " ) -3

برا م الةباحة بجمهوريطة م طر العربيطة " وتهطد  الطي االرتاطا  بالمةطتو  المهطار  والمنطي 
وير بطرا م اإليجابيطة وت طوقطد أةطمرت النتطا    اةطتمارة اةطتبيان، ملةباحين البرا م باةطتفدا

 (5)                                                 الةباحة واالرتاا  بمةتو  األدا .
 نوانهططا " بنططا  افتبططار معرفططي لمططدربي  (2116دراسااة " حسااام  ريااب عبااد ال ااادي " ) -4

البطرا م فططي رياضطة الةططباحة فطي الاططاهرة " وتهططد  الطي االرتاططا  بالمةطتو  المهططار  والمنططي 
بنطا   اإليجابي وقد أةمرت النتا    ن التريير البرا م واةتفدم المنه  التجريبي، لةباحين

 (3)                           افتبار معرفي لمدربي البرا م أو تحةين مةتو  األدا .
 

 الدراسات األجنبية: -ب 

 De " ودي ساااربجوفورتيز   De Castroدي كاسااترو " دراسااة كااال ماان  -5
Sarego Fortes(2112) تاططوين الجةططم واألدا  الحراططي لططد  الةططباحين الناشطط ين"  هططا نوان "

وتهططد  الططي تاططوين الجةططم، ومرحلططة البلططور واألدا  الحراططي لططد  الةططباحين مططن األ مططام والشططباب 
بعططدا وتططم  14وتططم ت بيططل ب اريططة قياةططات انيروبوميتريططة تحتططو   لططي  ( ةططن ،17-7بططين مرحلططة )

ت بياها  لي فرد من العينطة للح طوم  لطي مقشطر اتلطة الجةطم، ودهطون الجةطم، والطنم  الجةطمي 
أن نةططبة دهططون الجةطم ظهططر فيهططا وجططود فططرول إح ططا ية بططين النتططا    أظهططرتوقططد لهيطث واططارتر، 

 ت ططة اإلنططاث متوةطط ا اابططر، وفيمططا يتعلططل بططالمت يراالمتوةطط ات وفاططا للجططنس حيططث ةططجلت مجمو 
الفا ططة بالف ططا   الجنةططية اليانويططة، فططال توجططد فططرول إح ططا ية واضططحة بططين الجنةططين، وفيمططا 

األدا  الحراطططي فطططان الحطططد األق طططن الةطططتهالخ األاةطططجين اظهطططر وجطططود متوةططط   تيتعلطططل بمت يطططرا
لحراي للةباحين مطن اطال الجنةطين فطي إح ا ي اابر للذاور، اما تو م البحث الي أن األدا  ا
 (8)                                    االفتبارات البدنية جا  مرتب ا ما البلور والنمو البدني.

 Thomasوتوماااس باااور Voolger Christi كااال ماان فواجااا كريسااتي  دراسااة  -6
Power(2111) الوالطططدين والدافعيطططة فطططي مجمو طططة ةطططنية فطططي الةطططباحة" وتنطططاوم البحطططث  هطططا نوان"

ولططي امططر  135االرتبا ططات الوالططدين لدافعيططة األ مططام نحططو الما ليططة فططي الةططباحة لعينططة مجمو هططا 
( ةن  يمارةون الةباحة التنافةية باةتفدام 12-9بين ) اممن لديهم أ مام في المرحلة العمرية م

درة الةططباحين  لططي ممارةططة الةططباحة التنافةططية وحططوم ممارةططتهم الوالديططة اةططتمارة اةططتبيان حططوم قطط
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الحالية وقد ا  ي األوالد معلومات حوم دافعهم للةباحة، اما تو لت نتا   البحث الطي أن قطدرة 
األ مام  لي الةباحة ترتب  إيجابيا ما الدافعية والتي ترتب  بما يرد من األب وأالم، اما أظهرت 

                                     األ مطططططططططططططططططططططططام بشطططططططططططططططططططططططام اايطططططططططططططططططططططططر إيجابيطططططططططططططططططططططططة مطططططططططططططططططططططططا األمهطططططططططططططططططططططططات.الدراةطططططططططططططططططططططططة ارتبطططططططططططططططططططططططا
(10) 

 
 
 
 
 

 إجراءات البحث
 ثمن ج البح -أ

بال رياططة المةططحية لتحايططل هططد  البحططث  ططن  الو ططمي الباحططث المططنه ةططتفدم إ 
 ريل و ط  مطا هطو اطا ن وتحليلط  إلةطتفال  الحاطا ل العلميطة وذلطخ لمال متط  ل بيعطة هطذا 

 البحث.

 عينة البحث -ب

الةطططادة المطططديرين المنيطططين لننديطططة مطططن تطططم افتيطططار  ينطططة البحطططث بال رياطططة العمديطططة 
 ومططدير  مططدارس الةططباحة وفططل منططا ل الجمهوريططة واططذلخ مةطط ولي اإلتحططاد الم ططر  للةططباحة

  .من اإلتحاد الم ر  للةباحة مدرب معتمد 70والبالغ  ددهم 

 أدوات جمع البيانات -ج

إةططططططططتبيان األبحططططططططاث العلميططططططططة المططططططططرفوذة مططططططططن شططططططططباة المعلومططططططططات الدوليططططططططة والططططططططدوريات  إةططططططططتمارة
 والمراجا العلمية والدراةات الةاباة.

 خطوات إجراءات البحث -د

ودراةطططططة النظطططططام   لطططططن المراجطططططا والدراةطططططات العلميطططططة المتف  طططططة الباحاااااثبعطططططد ا طططططال  
نظطام المةطاباات األمرياطي فطي واطذلخ التعطر   لطن  رياضة الةباحةالمتبا في م ر لالمةاباات 

تحميل النماوذج األمريكاي لنظاام المساابقات فاي "استمارة الباحث بإ طداد  قام رياضة الةباحة فاد
 فضو  جميا الممارةين لنظام مةاباات نو ي. وتشمم  "رياضة السباحة
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جططرا   مليططة الحططذ  أو اإليططم  ططرك  ةططتمارة  لططن هي ططة اإلشططرا  وتةططجيم المالحظططات وا 
 النها ي لإلةتمارة.لشام أو التعديم والو وم ل اإلضافة

%( 75وحةطاب نةطبة اإلتمطال والابطوم  طن نةطبة ) المطدربينةتمارة  لن الةادة اإل رك 
 فراير.

 

 وفاًا التالي: المدربينلةادة الشرو  الواجب توافرها ل

 ات التربية الرياضيةأن ياون من فريجي الي. 

 ( ةنة10 ن ) تدريب الةباحة ال تام ةنوات الفبرة في مجام. 

 

تحميل النموذج األمريكي لنظام المسابقات في رياضة السباحةاستمارة   

IMR ير موافق موافق  

 المرحمة السنية

سنوات  9-11)
 فأقل(

م حرة111    

م ظ ر51    

م صدر51    

م فراشة51    

م(51م متنوع )حمام 211م(/ أو 25م متنوع )حمام 111    

السنية المرحمة  

سنة( 12 -11)  

م حرة211    

م ظ ر51    

م صدر51    

م فراشة51    

م(51م متنوع )حمام 211م(/ أو 25م متنوع )حمام 111    
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 المرحمة السنية

(13- 14- 15- 
16- 17- 18 

 سنة(

م حرة211    

م ظ ر111    

م صدر111    

م فراشة111    

م متنوع211    

IMX ير موافق موافق  
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تحميل النموذج األمريكي لنظام المسابقات في رياضة السباحةاستمارة تابع   
 

 المعالجات اإلحصا ية -ه

 المرحمة السنية

سنوات فأقل( 9-11)  

م حرة211    

م ظ ر111    

م صدر111    

م فراشة111    

م متنوع211    

 المرحمة السنية

سنة( 12 -11)  

م حرة411    

م ظ ر111    

م صدر111    

م فراشة111    

م متنوع211    

 المرحمة السنية

(13- 14- 15- 
سنة( 18 -17 -16  

م حرة411    

م ظ ر211    

م صدر211    

م فراشة211    

م متنوع411    
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 21( نةططفة SPSSيةططتفدم الباحططث الحاةططب األلططن الشف ططي مططن فططالم برنططام  )

 - :وذلخ لمعالجة البيانات إح ا يا وفاا لما يلي

 الوةي . -المتوة  الحةابي.                                -

 االنحرا  المعيار . -المنوام.                                          -
 التحليم العاملي. -                                 .معامم األلتوا  -
)اورنباخ( الفتبار  معامم ألما -إفتبار داللة المرول اإلح ا ية.                  -

 اليبات.
 ب رياة بيرةون الفتبار ال دل. معامم االرتبا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض ومناقشة النتا ج
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 (3جدول )
من المدربين فيما يتعمق بنظام المسابقات لممرحمة آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات 

األمريكي لنظام المسابقات في رياضة  بنموذج اإلتحاد)سنوات فأقل(  11-9السنية )
 (السباحة

 ( 71) ن = 

 3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا

النسبة الم وية الستجابات عينة البحث من المدربين فيما يتعمق  ان )   (يتضح من جدول 
،  82.9) تراوحت ما بينقد  سنوات فأقل( 11-9لممرحمة السنية  ) بنظام المسابقات

  موافقفى اتجاه االستجابة با  1.15دالة عند مستوي داللة  2وجاءت قيمة كا (111%

IMR 
مجموع   ير موافق موافق

الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
 الم وية%

 2كا
 % ك % ك

 المرحمة السنية

 سنوات فأقل( 9-11)

 44.8 91.1 63 11.1 7 91.1 63 م حرة111

 71.1 111.1 71 1.1 1 111.1 71 م ظ ر51

 71.1 111.1 71 1.1 1 111.1 71 م صدر51

 38.6 87.1 61 12.9 9 87.1 61 م فراشة51

م(/ أو 25م متنوع )حمام 111
 م(51م متنوع )حمام 211

58 82.9 12 17.1 58 82.9 31.2 

0

20

40

60

80

100

م متنوع 100 م فراشة50 م صدر50 م ظهر50 م حرة100
أو (/ م25حمام )

م متنوع 200
 (م50حمام )

 (سنوات فأقل 10-9)المرحلة السنية 
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(4جدول )  
المرحمة  بنظام المسابقاتفيما يتعمق  المدربينمن آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات
   (نموذج اإلتحاد األمريكي لنظام المسابقات في رياضة السباحةب) سنة( 12 -11السنية )

( 71) ن =   

3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا  
ان النسبة الم وية الستجابات عيناة البحاث مان المادربين فيماا يتعماق  )   (يتضح من جدول  

 91.4)   تراوحت ما بينقد  (ةسن 12-11المرحمة السنية)لممرحمة السنية   بنظام المسابقات
  موافقفى اتجاه االستجابة با  1.15دالة عند مستوي داللة  2وجاءت قيمة كا ( 111%، 

 

86

88

90

92

94

96

98

100

م متنوع 100 م فراشة50 م صدر50 م ظهر50 م حرة200
أو (/ م25حمام )

م متنوع 200
 (م50حمام )

 (سنة 12-11)المرحلة السنية

IMR 
مجموع   ير موافق موافق

الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
 الم وية%

2كا  
 % ك % ك

المرحمة 
 السنية

(11-
12 
(ةسن  

م حرة211  68 97.1 2 2.9 68 97.1 62.2 

م ظ ر51  71 111 1 1.1 71 111.1 71.1 

م صدر51  71 111 1 1.1 71 111.1 71.1 

م فراشة51  66 94.3 4 5.7 66 94.3 54.9 

م(/ أو 25م متنوع )حمام 111
م(51م متنوع )حمام 211  

64 91.4 6 
8.6 64 91.4 48.1 
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(5جدول )  
المرحمة  بنظام المسابقاتفيما يتعمق  المدربينمن آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات 

نموذج اإلتحاد األمريكي ب) سنة( 18 -17 -16 -15 -14 -13) السنية المرحمة السنية
   (لنظام المسابقات في رياضة السباحة

( 71) ن =   

3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا  
ان النسبة الم وية الستجابات عينة البحث من المدربين فيما يتعمق  )   (يتضح من جدول  

 سنة( 18 -17 -16 -15 -14 -13)المرحمة السنيةلممرحمة السنية   بنظام المسابقات
فى  1.15دالة عند مستوي داللة  2وجاءت قيمة كا ( %111،  94.3)   تراوحت ما بينقد 

 موافقاتجاه االستجابة با 

IMR 
مجموع   ير موافق موافق

 الدرجات
 المقدرة

النسبة 
 الم وية%

2كا  
 % ك % ك

 المرحمة السنية

(13- 14- 15- 
16- 17- 18 

 سنة(

م حرة211  66 94.3 4 
5.5 66 94.3 54.9 

م ظ ر111  69 98.6 1 
1.4 69 9..6 66.1 

م صدر111  69 98.6 1 
1.4 69 9..6 66.1 

م فراشة111  71 111 1 
0.0 50 100.0 50.0 

م متنوع211  68 97.1 2 
2.9 6. 95.1 62.2 

90

92

94

96

98

100

 م متنوع200 م فراشة100 م صدر100 م ظهر100 م حرة200

 (سنة .1 -15 -16 -15 -14 -13)المرحلة السنية
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(6جدول )  
لممرحمة  بنظام المسابقاتفيما يتعمق  المدربينمن آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات 

نموذج اإلتحاد األمريكي لنظام المسابقات في رياضة ب) سنوات فأقل( 11-9السنية )
 (السباحة

 ( 71ن = ) 

3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا  

ان النسبة الم وية الستجابات عينة البحث من المدربين فيما يتعمق  )   (يتضح من جدول 
،  77.1)   تراوحت ما بينقد  سنوات فأقل( 11-9لممرحمة السنية  ) بنظام المسابقات

  موافقفى اتجاه االستجابة با  1.15دالة عند مستوي داللة  2وجاءت قيمة كا (92.9%

IMX 
مجموع   ير موافق موافق

الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
 الم وية%

2كا  
 % ك % ك

 المرحمة السنية

(9-11 
 سنوات فأقل(

م حرة211  57 81.4 13 
1..6 55 .1.4 25.5 

م ظ ر111  65 92.9 5 
5.1 65 92.9 51.4 

م صدر111  64 91.4 6 
..6 64 91.4 4..1 

م فراشة111  54 77.1 16 
22.9 54 55.1 20.6 

م متنوع211  61 87.1 9 
12.9 61 .5.1 3..6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

 م متنوع200 م فراشة100 م صدر100 م ظهر100 م حرة200

 (سنوات فأقل 10-9)المرحلة السنية 
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(7جدول )  
المرحمة  بنظام المسابقاتفيما يتعمق  المدربينمن آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات
   (نموذج اإلتحاد األمريكي لنظام المسابقات في رياضة السباحةب) سنة( 12 -11السنية )

( 71) ن =   

3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا  
ان النسبة الم وية الستجابات عيناة البحاث مان المادربين فيماا يتعماق  )   (يتضح من جدول  

،  91.4) تراوحت ما بينقد  (ةسن 12-11المرحمة السنية)لممرحمة السنية   بنظام المسابقات
   موافقفى اتجاه االستجابة با  1.15دالة عند مستوي داللة  2وجاءت قيمة كا (111%

IMX 
مجموع   ير موافق موافق

الدرجات 
 المقدرة

النسبة 
 الم وية%

2كا  
 % ك % ك

المرحمة 
 السنية

(11-
12 
(ةسن  

م حرة411  64 91.4 6 
..6 64 91.4 4..1 

م ظ ر111  71 111 1 
0.0 50 100.0 50.0 

م صدر111  71 111 1 
0.0 50 100.0 50.0 

م فراشة111  71 111 1 
0.0 50 100.0 50.0 

م متنوع211  71 111 1 
0.0 50 100.0 50.0 

86

88

90

92

94

96

98

100

 م متنوع200 م فراشة100 م صدر100 م ظهر100 م حرة400

 (سنة 12-11)المرحلة السنية 
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(8جدول )  
المرحمة  بنظام المسابقاتفيما يتعمق  المدربينمن آلراء العينة  وكا والنسبة الم وية التكرارات 

نموذج اإلتحاد األمريكي ب) سنة( 18 -17 -16 -15 -14 -13) السنية المرحمة السنية
   (لنظام المسابقات في رياضة السباحة

( 71) ن =   

3.84=  1.15عند مستوي داللة  2قيمة كا  
ان النسبة الم وية الستجابات عينة البحث من المدربين فيما يتعمق  )   (يتضح من جدول  

 سنة( 18 -17 -16 -15 -14 -13) المرحمة السنيةلممرحمة السنية   بنظام المسابقات
دالة عند مستوي  2وجاءت قيمة كاعمي جميع مسابقات المرحمة السنية  (%111) بمغتقد 

 موافقفى اتجاه االستجابة با  1.15داللة 
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 مناقشة النتا ج 
مطططن فطططالم تحليطططم البيانطططات و طططرك النتطططا   التطططي تطططم الح طططوم  ليهطططا واةترشطططادا بطططالمراجا 

 - والدراةات يمان مناقشة نتا   البحث وفاا لما يلي:
 10 -9جميا الةباقات في المرحلة الةنية من ) أن( 1وشام ) ،(3) يتضح من جدوم  -

( % وقد أرتضي 100: 87.1ةنوات فرقم( قد حاات نةبة م وية تراوحت ما بين )
، إتمال  اليةياون قد حاات نةبة  حتنالةباقات   لنللموافاة  %( 75الباحث نةبة )

 وبتحليم هذ  الةباقات للمرحلة الةنية وجد الباحث أن 

لام المراحم الةنية ويشترخ ب  أابر  دد من الةباحين في  ر يةيحرة ةبال  (م100)ةبال -
الةبال لهذ  المرحلة   لن، لذلخ من األهمية بما اان االتمال واألولمبيادب والت العالم 

 الةنية.

م فراشة( إذ يجب  لن مدربي 50و –م  در 50 –م ظهر 50واذلخ بالنةبة لةباقات ) -
و دم التف   في هذ  الةن المبارة، لذا هذ  المرحلة الةنية االهتمام باألربعة ةباحات 

 فيتوجب إجادة جميا الةباحات والتنافس بها في هذ  المرحلة الةنية.

إةتاماال لإلهتمام  م"(50م متنو  "حمام 200م"/ 25م متنو  "حمام 100بالنةبة لةبال ) -
باألربعة ةباحات فإن ةباقات المتنو  لهذ  المرحلة مهم جدا، ل نا ة ةباح شامم قادر 

   لي المنافةة في جميا أنوا  الةباحات.

 12 -11جميا الةباقات في المرحلة الةنية من ) أن( 2وشام ) ،(4) يتضح من جدوم -
( % وقد أرتضي الباحث نةبة 100: 91.4تراوحت ما بين )( قد حاات نةبة م وية ةةن
ياون قد حاات نةبة إتمال  الية، وبتحليم هذ   حتنالةباقات   لنللموافاة  %( 75)

 الةباقات للمرحلة الةنية وجد الباحث أن 

وما يميز هذا النو  من  ،هو الت ور ال بيعي لهذ  المرحلة الةنيةحرة  (م200)ةبال  -
  لنلذلخ من األهمية بما اان االتمال يت لب نةبة أابر من التحمم، الةباقات الذ  

 الةبال لهذ  المرحلة الةنية.
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م فراشة( إذ يجب  لن مدربي 50و –م  در 50 –م ظهر 50واذلخ بالنةبة لةباقات ) -
هذ  المرحلة الةنية االهتمام باألربعة ةباحات و دم التف   في هذ  الةن المبارة، لذا 

 جميا الةباحات والتنافس بها في هذ  المرحلة الةنية. فيتوجب إجادة

م"( إةتاماال لإلهتمام 50م متنو  "حمام 200م"/ 25م متنو  "حمام 100بالنةبة لةبال ) -
باألربعة ةباحات فإن ةباقات المتنو  لهذ  المرحلة مهم جدا، ل نا ة ةباح شامم قادر 

  لي المنافةة في جميا أنوا  الةباحات. 

 –14 -13جميا الةباقات في المرحلة الةنية من ) أن( 3وشام ) ،(5) جدوميتضح من  -
( % وقد 100: 94.3ةنة( قد حاات نةبة م وية تراوحت ما بين ) 18 -17 -16 -15

للموافاة  لن الةباقات حتن ياون قد حاات نةبة إتمال  %( 75أرتضي الباحث نةبة )
 جد الباحث أن  الية، وبتحليم هذ  الةباقات للمرحلة الةنية و 

م( حرة هو الت ور ال بيعي لهذ  المرحلة الةنية، وما يميز هذا النو  من 200ةبال ) -
يت لب نةبة أابر من التحمم، لذلخ من األهمية بما اان االتمال  لن  الذ الةباقات 

 الةبال لهذ  المرحلة الةنية.

يجب  لن  م فراشة( إذ100و –م  در 100 –م ظهر 100واذلخ بالنةبة لةباقات ) -
، لذا التنو  في التدريب واذلخ أنوا  الةباقات دافم المنافةاتحم الةنية امدربي هذ  المر 

 فيتوجب إجادة جميا الةباحات والتنافس بها.

إةتاماال لإلهتمام باألربعة ةباحات فإن ةباقات المتنو  مهم ( م متنو 200بالنةبة لةبال ) -
 ة في جميا أنوا  الةباحات. جدا، ل نا ة ةباح شامم قادر  لي المنافة
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 االستنتاجات:
من  المرجعيحدود  بيعة ومجام هذا البحث والهد  من  والمنه  المةتفدم واإل ار  في

دراةات وأبحاث  لمية و بيعة العينة ومن فالم المعالجة اإلح ا ية للبيانات و رك النتا   
 وتمةيرها.

 أمان التو م إلن النتا   التالية:
نمطوذج اإلتحطاد األمرياطي لنظطام المةطاباات فطي التعطر  وتحليطم من فطالم الهطد  األوم للبحطث وهطو 

 ، إةت ا  الباحث بعمم إةتمارة إةتبيان وت بياها وتوزيعها  لن العينة.رياضة الةباحة
 % وأاير.75تتعد   IMXأو  IMRالنموذج األمرياي ةوا  نةبة موافاة أفراد العينة  لن ةباقات  -
 إماانية ت بيل نموذج اإلتحاد األمرياي لنظام المةاباات دافم جمهورية م ر العربية. -
 م ر العربية واجب قومي. لجمهوريةضرورة وجود اةتراتيجية للتف ي   ويم المد  للةباحة  -

مرا طططططاة  امطططططم الةطططططن والجطططططنس والعمطططططر التطططططدريبي للمشطططططاراة بطططططالب والت يتطططططيح المر طططططة  -

 لو وم للمةتويات العليا وتحايل الب والت الدولية.لالةتمرارية في الةباحة وا

 التف   الرياضي المبار وهي: أضراريالم من  األمرياي النموذج -

  العام التخصصي. اإلعدادالتحيز في 
   والمهصصارات  ةاألساسصصيفصصي المهصصارات الحر يصصة  اإلعصصداد أبجصصدياتنقصص

 الرياضية. األساسية
 التدريب الزائد. إصابات 
 المب ر. االحتراق الرياضي 
  .االعتزال المب ر للتدريب والمنافسات 

 التوصيات:
 

ليها الباحث واةتنادا الن إان القا من مشالة البحث وفي ضو  النتا   التي تو م 
 ةتفال ات، فان الباحث يادم التو يات اآلتية:اإل

 العربية.بنا  نموذج المةاباات األميم لمرحلة تعليم التدريب للت بيل دافم جمهورية م ر  -1
ضططرورة وضططا اةططتراتيجية للتططدريب والمنافةططات وفططل رق  التف ططي   ويططم المططد  فا ططة  -2

 بجمهورية م ر العربية. 

ضططرورة اةططتفدام الناططا  الفططا  باالتحططاد األمرياططي وتعديلطط  بمططا يتناةططب مططا الةططباحين  -3
 الم ريين لالرتاا  بالمةتو  المني للةباحين الم ريين والو وم للمةتويات العليا.
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