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تأثير نشاط السباحة بالتدريب الهيبوكسي على تحسين بعض المتغيرات الفيسيولوجية

ومهارات السباحة لدى أطفال الربو()14- 12سنة.
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تاريخ القبول2020/05/11:

تاريخ النشر2020/06/28:

ملخص الدراسة:
هتدف الدراسة معرفة تأثَت التدريب اذليبوكسي يف السباحة على ذروة تدفق اذلواء و زمن كتم
النفس اي على بعض ادلتغَتات الفسيولوجية وبعض مهارات السباحة الطفال الربو , ,كما
هتدف إىل إعطاء صورة إغلابية على تأثَت السباحة على مرض الربو  ,و هتدف إىل إعداد
دترينات بطريقة اذليبوكسيك يف السباحة دلرضى الربو و كذلك التعرف على تأثَت التمرينات
ادلقًتحة لتطوير ادلتغَتات الوظيفية .و من أىم اإلستنتاجات اليت توصلنا إليها أنو توجد فروق
دل على صحة فرضيات البحث و
دالة إحصائيا بُت االختبارات لصاحل االختبارات البعدية شلا ّ
كذلك األثر اإلغلايب للتدريب اذليبوكسي يف السباحة على عينة البحث ,وىذا دال على حتقيق
أىداف  ,وذلك بالًتكيز على تكثيف التمارين التنفسية  ,ومن خالل التطرق ذلذه الدراسة,
خلصنا إىل أنّو فعال السباحة ادلكيفة ختدم ىذه الفئة ادلصابة بالربو ,و من أىم التوصيات اليت
تتطرقنا اليها ضرورة توعية وحتسيس مرضى الربو بالفوائد الكبَتة اليت توفرّىا السباحة ادلكيفة أو
األنشطة البدنية ادلعدلة عامة و كذلك غلب االىتمام بادلرحلة العمرية من  12إىل  14سنة
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زبشي نورالدين
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:المؤلفون

باعتبارىا من أكثر ادلراحل اليت يصيبها مرض الربو و التأكيد على استخدام تدريبات
. اذليبوكسيك يف مجيع االنشطة الرياضية
المتغيرات الفيسيولوجية- السباحة-  التدريب الهيبوكسي –الربو:الكلمات المفتاحية
Summary of the study:
The study aims to know the effect of hypoxic training in swimming
on the peak of air flow and the time of self-mutilation, that is, on
some physiological variables and some swimming skills for asthma
children. It also aims to give a positive image on the effect of
swimming on asthma, and aims to prepare exercises in a way
Hypoxic in swimming for asthma patients, as well as identifying the
effect of the proposed exercises to develop functional variables. One
of the most important conclusions we reached is that there are
statistically significant differences between the tests in favor of
remote tests, which indicates the validity of the research hypotheses,
as well as the positive impact of hip training Wuxi in swimming on
the research sample, and this indicates the achievement of goals, by
focusing on the intensification of respiratory exercises, and by
examining this study, we concluded that it is really adapted
swimming that serves this category of asthma, and one of the most
important recommendations that we touch on is the need to educate
and sensitize asthma patients The great benefits provided by airconditioned swimming or adjusted physical activities in general, and
attention must also be paid to the 12 to 14 years of age as it is one of
the most common stages of asthma and emphasizes the use of
hypoxic training in all sports activities.
Keys words:hypoxic
asthma

training-swimmingphysiological
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العنوان :تأثير نشاط السباحة بالتدريب الهيبوكسي على تحسين بعض المتغيرات الفيسيولوجية
ومهارات السباحة لدى أطفال الربو()14- 12سنة

- 1مقدمة:
حظيت الرياضة منذ فًتة طويلة من الزمن بإىتمام كبَت ولقيت عناية كبَتة عند غالبية
اجملتمعات يف العامل مبا تعود من فوائد على صحة الفرد وقوة وصالبة اجملتمع ,وماذلا من أعلية
إسًتاجتية وسياسية وإقتصادية يف بسط وىيمنة بعض الدول يف اجملال الرياضي ,وتأيت رياضة
السباحة من ضمن النشاطات اليت لقيت الدعم واإلىتمام الكبَتين يف الدول ادلطلة على البحار
على الوجو اخلصوص بإعتبارىا سالحا يف يد من غليدىا ,فهي رياضة كاملة من خصوصيتها
ومن حيث شلارستها فهي تعود بالصحة على جسم اإلنسان ,فهي فن أساسي ال نظَتلو بُت
سائر الفنون الرياضية ,لقد عرفت منذ أن عرف ادلاء يف األهنار والبحار( .عبَت ,زلمد أمُت
رمضان  ,أبوا ادلكارم عبَت , 1994 ,ص)3
وتعد السباحة من الفعاليات الرياضية ذات األعلية البالغة اليت ميكن لكال اجلنسُت من
شلارستها يف كل مراحل العمر , ,لذا من الضروري لإلنسان أن يتعلم حركات السباحة حىت
غلعل ادلاء مكانا طبيعيا يستمتع بالفوائد الصحية والًتفيهية وػلافظ على صيانة وحياة اآلخرين .
والربو من األمراض ادلستعصية يف الوقت احلايل ,إذ فاقت أعداد ادلرضى بو كل التوقعات
وذلك لسهولة اإلصابة بو ,وكثرة األسباب ادلؤدية إىل ذلك ,شلا يربر ضرورة دراسة ىذا ادلرض,
وجتنيد كل الطرق والوسائل دلكافحتو واحلد من اإلصابة والتحكم بو( .زلمد بن سعد ادلعمري,
 , 1999ص)13
و بالنظر للمتطلبات ادلتنوعة للسباحة تزداد احلاجة إىل كمية من األكسجُت أثناء شلارسة
السباحة عنها أثناء الراحة و ترجع أعلية األكسجُت إىل أنو العامل األول إلدتام اإلحًتاق يف
مجيع خاليا اجلسم كما هتتم شلارسة السباحة أخذ الشهيق عن طريق الفم و إخراجو عن طريق
األنف و الفم و يف السنوات األخَتة إىتمت كثَت من الدراسات بدراسة تأثَت تدريبات
اذليبوكسيك على األجهزة احليوية و خاصة اجلهاز الدوري و التنفسي و الذي ينعكس تأثَته
على مستوى األداء للسباحُت( .أبوا العالء ألمحد فتاح  1999 ,ص)313
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و يذكر كل من إسًتاند و داىل أن ظروف اذليبوكسيك تتولد لتعرض اجلسم للبيئة الغَت طبيعية
أو مبعٌت آخر بيئة اذليبوكسيك  ,و اليت تظهر يف مقدار األكسجُت الالزم خلاليا و أنسجة
اجلسم( .ريسان خريبط رليد 1997 ,ص )45
ويركز ىذا البحث ادليداٍل على إثبات ذلك من خالل إخضاع عينة البحث لربنامج
مكيف يف تعليم السباحة بغرض حتسُت بعض القدرات الوظيفية.
1- 1مشكلة البحث:
تعترب السباحة بالنسبة دلرضى الربو عملية تربوية ىادفة صممت للتعرف غلى ادلشكالت و
ادلساعدة على حلها و تقدَل اخلدمات من النواحي النفسية و احلركية و اإلجتماعية و تشمل
ىذه األخَتة على الربامج الًتبوية و التدريب و التدريس ذلذه الفئة دلساعدهتم على ختطي ىذه
األزم ة التنفسية و الوصول إىل أقصى مدى تأىلو ذلم إمكانياهتم و قدراهتم سعيا لتحقيق حياة
أفضل و أن ىذه اخلدمات غلب أن تقدم من طرف أشخاص متخصصُت يف ىذا النوع من
الرياضة( .ىدى زلمد زلمداخلضري  2004 ,ص )7
وبالنظر للحاجات ادلتنوعة للسباحة تزداد احلاجة إىل كمية من األكسجُت أثناء شلارستها ,حيث
يعترب األكسجُت من العناصر األساسية للحياة و الذي ال ميكن ألحد منا أن يستغٍت عنو ,وقد
إىتمت البحوث و الدراسات األخَتة بتطبيق أسلوب جديد يعرف ( بتدريب اذل يبوكسيك ) أو
التحكم يف التنفس ودتت كذلك بدراسة تأثَت تدريبات ا ذليبوكسيك على األجهزة احليوية وخاصة
اجلهاز التنفسي والدوري ,ىذا وأن التحكم يف التنفس (أي تقليل نسبة األكسجُت يف اجلسم),
باستطاعتو مساعدة السباحُت ومرضى الربو على وجو اخلصوص على أداء ىذه الرياضة .
وىذا ما ضلاول معرفتو يف ىذا ادلوضوع وقصد معاجلتو قمنا بطرح اإلشكالية التالية :
 .1ىل التدريب اذليبوكسي يف السباحة يؤثر على التنفس يف ادلاء وذروة تدفق اذلواء وزمن كتم
النفس وبعض مهارات السباحة لدى أطفال مرضى الربو؟
- 2- 1أهداف البحث:
معرفة تأثَت التدريب اذليبوكسي يف السباحة على التنفس يف ادلاء وذروة تدفق اذلواء وزمن كتمالنفس عند مرضى الربو.
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معرفة اثر التدريب اذليبوكسي يف السباحة على تعلم بعض مهارات السباحة لدى اطفال الربو.- 3- 1فرضيات البحث:
التدريب اذليبوكسي يف السباحة يؤثر اغلابيا على التنفس يف ادلاء و ذروة تدفق اذلواء وزمنكتم النفس لدى أطفال مرضى الربو.
 التدريب اذليبوكسي يف السباحة يؤثر اغلابيا على تعلم بعض مهارات السباحة لدى أطفالمرضى الربو.
- 4- 1أهمية البحث:
تنبع أعلية البحث من أعلية ادلوضوع الذي تتناولو دراستنا وىو أثر التدريب اذليبوكسي يف
السباحة على احلالة الوظيفية دلرضى الربو ,وكذا انعكاسو على تعلم بعض مهارات السباحة
وتتمثل أعلية ىذا البحث يف توفَت بعض احلقائق وادلعلومات عن مرض الربو ,واليت تسهم يف
تزويد القارئُت ببعض ادلعارف يف ىذا اجملال.
- 2مصطلحات البحث:

التدريب الهيبوكسيك:إن مصطلح اذليبوكسي ) (hipoxiaمصطلح مركب من نقطتُت:
األوىل : (hipo):وىي نقطة معناىا نقص أو أدٌل  -الثانية أوكسيا) :(oxiaفهو سلتصر
(بسطويسي أمحد 1999 ,ص )136
كلمة األوكسجُت )(oxygène
 كلمة هيبوكسيا :تعٍت ىذه الكلمة إطلفاض لنسبة حترير األكسجُت إىل أنسجة اجلسم(زلمد حسن و أبو العالء أمحد 2000 ,ص  )311أما مصطلح اذليبوكسيك يف رلال التدريب
الرياضي فيعٍت النقص يف األكسجُت.
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السباحة:تعرف السباحة بأهنا إحدى أنواع الرياضات ادلائية اليت تستعمل الوسط ادلائي كوسيلة للتحرك
خاللو,و ذلك عن طريق حركات الذراعُت و الرجلُت و اجلذع بغرض كفاءة اإلنسان بدنيا
وعقليا و إجتماعيا و نفسيا( .أسامة راتب 1998 ,ص )22
الربو:مرض مزمن يعيب منافد اذلواء يف اجلهاز التنفسي نتيجة لكثَت من العوامل البيئية منها
.
والوراثية ,حيث يتسبب يف حدوث نوبات من السعال و ضيق يف التنفس و صغَت يف الصدر
(غزال زلجوب )2004 ,
- 3مجاالت البحث :
المجال البشري :اطفال مرضى الربو بوىران.المجال زماني:دتت الدراسة من  2019- 10- 12اىل غاية .2020- 02- 12المجال المكاني :مسبح ميلنيوم وىران.- 4منهج لبحث :ادلنهج التجرييب
- 5وسائل جمع البايانات :االختبارات –االجهزة لقياس عدد مرات التنفس.
- 6الوسائل االحصائية :ادلتوسط احلسايب –االضلراف ادلعياري –معامل االرتباط-ت ستيودنت
لداللة الفروق بُت ادلتوسطات.
- 7مجتمع البحث :دتثل يف كل اطفال ادلصابُت مبرض الربو ادلًتددين على مسبح ميلينيوم.
عينة البحث :دتثلت يف  10اطفال ذكور تًتاوح اعمارىم بُت 14- 12سنة ادلصابُت مبرضالربو.
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- 8الدراسة اإلستطالعية :قمنا هبذه التجربة اإلستطالعية ألجل معرفة :إمكانية تطبيق الوحدات التدريبية ادلقننة على ادلرضى بالربو الغَت حاد فئة ( )14- 12سنة يفالسباحة.
قياس صالحية االختبارات ادلراد استعماذلا يف التجربة األصلية دلعرفة صدق ثبات و موضوعيةاالختبارات حىت يك ون ذلا ثقل علمي و قد أصلزت التجربة اإلس تطالعية على شلر اخلطوات
العلميةالتالية:
و امتدت عملية البحث من  2019/10/12إىل 2019/11/03استخلصت رلموعة من
النتائج ذلك على رأي حسن عالوي و نصر الدين رضوان ,حيث يذكران أن "كل مكون أو
مهارة خاصة حتصل على نسب التكرارات تقل عن  % 25من اجملموع الكلي لآلراء تستبعد
من التجربة ادلقصورة" (عالوي ,1988 ,,صفحة )329
اجلدول ( )02يوضح رلموعة االختبارات ادلنتقاة:
و لقد أجريت التجربة اإلستطالعية يف نفس الظروف ادلكانية و الزمنية من الساعة 13:30
إىل  17 :30مساءا أعيدت التجربة و كان حضور ادلختربين إغلايب.

االختبارات

حجم
العينة

درجة

مستوى

الح رية

الداللية

"ن"

اإلحصائية

القيمة المحسوبة
القيمة الجدولية ر

لمعامل االرتباط

معامل

لمعامل االرتباط

(معامل ثبات

الصدق

االختبار) ض

اختبار ذروة تدفق
الهواء(ل/د)
اختبار التنفس

04

3

0005

0087

0,93

0,96

0,99

0,99
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اختبار كتم التنفس
اختبار االن زالق على
البطن
اختبار سباحة 15م

تاج محمد
0,89

0,94

0.94

0.95

0.91

0.97

جدول رقم ( )01يوضح معامل ثبات و صدق االختبار
ثبات اختبار :يعرب أسلوب الثبات عن طريق االختبار  -إعادة االختبار – من أكثر طرقإغلاد معامل الثبات (حسنُت ,1987 ,صفحة )197
و لتفادي أي متغَتات أخرى امتدت الفًتة الزمنية بُت االختبار القبلي و البعدي خالل التجربة
اإلستطالعية خالل أسبوع و دون أن ميارس ادلفحوصُت أية نشاطات رياضية .
صدق االختبار :يقصد "بصدق االختبار" مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسو(احلفيظ ,1993 ,صفحة  .)146و بغرض التعرف على الصدق الذايت استخدمنا ادلعادلة
التالية:
الصدق الذاتي = معامل الثبات√ (حسنُت ,1987 ,صفحة )192
حيث أن قيم معامل ثبات االختبار سبق حساهبا باستخدام ادلعادلة اإلحصائية
دلعامل االرتباط البسيط لبَتسون و نتائج الصدق الذايت مت تدوينها يف اجلدول السابق ( )01و
قد تبُت من خالل النتائج اإلحصائية ادلدونة يف اجلدول رقم ( )01أن اإلختبارات صادقة فيما
وضعت لقياسو و ىذا حبكم أن كل مؤشرات الثبات (معامل الصدف اليت تأرجحت بُت
 0,89و  0,99و ىي أكرب من اجلدولية دلعامل االرتباط اليت بلغت ( )0,87و ىذا عن
مستوى الداللة اإلحصائية ( )0005و درجة احلرية (ن 3 )1-

110

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2214

العنوان :تأثير نشاط السباحة بالتدريب الهيبوكسي على تحسين بعض المتغيرات الفيسيولوجية
ومهارات السباحة لدى أطفال الربو()14- 12سنة

موضوعية االختبار:ترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار و
حساب الدرجات " (عالوي ,1988 ,,صفحة  )380و يعرف بارو و ماك جي ادلوضوعية
لكوهنا درجة االتساق بُت أفراد سلتلفُت لنفس االختبار و يعرب عنهم مبعامل االرتباط "
(حسنُت ,1987 ,صفحة )85
- 9تحليل ومناقشة النتائج:
جدول رقم ( ) 09يوضح داللة الفروق بين متوسطات نتائج االختبارات القبلية و البعدية
لعينة البحث.
 اختبار التنفس في الماء:ادلتوسط احلسايب
اختبار

اختبار

قبلي

بعدي

405

10

االضلراف ادلعياري

اختبار قبلي
0084

T

T

احملس وبة

اجلد ولية

مستوى الداللة

درجة

الداللة

احلرية

اإلحصائية

اختبار
بعدي

20046

0

2026

0,05

9

دال
إحصائيا

الجدول رقم ( )02اختبار التنفس في الماء.
على ضوء النتائج ادلتبينة أعاله يتضح لنا مايلى :
بالنسبة الختبار التنفس يف ادلاء ,فقد بلغ ادلتوسط احلسايب س لالختبار القبلي 405باضلراف
معياري مقداره  ,0084وبلغ ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي  10باضلراف معياري قدره 0
أما قيمة"ت" احملسوبة فقد بلغت  20046وىي أكرب من"ت" اجلدولية  2026عند درجة
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حرية  9ومستوى داللة  0.05شلا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت االختبارين
القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي الختبار التنفس يف ادلاء.
استنتاج:
التحسن ادلقاس يف اجلهاز التنفسي الختبار(ذروة تدفق اذلواء) ذلذه العينة جاء
نتيجةتطبيق الوحدات التعليمية يف السباحة اليت أثرت على األطفال ادلصابيُت بالربو  ,كوهنا
دتتاز بزيادة تبادل الغازات الستهالك ادلواد العضوية يف اجلسم إلنتاج الطاقة و تظهر تغَتات
التنفس (عالوي و أبو العال ,فيسيولوجيا التدريب الرياضي ,صفحة . )289
اختبار كتم النفس:الجدول رقم ( )03اختبار كتم النفس.
المتوسط الحسابي

االنح راف المعياري

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

805

20

2

4044

T

T

مستوى

درجة

الداللة

المحسوبة

الجدولية

الداللة

الح رية

اإلحصائية

11022

2026

0,05

9

دال إحصائيا

على ضوء النتائج ادلتبينة أعاله يتضح لنا مايلى :
بالنسبة الختبار كتم النفس ,فقد بلغ ادلتوسط احلسايب س لالختبار القبلي 805باضلراف
معياري مقداره  ,2وبلغ ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي  20باضلراف معياري قدره4044
أما قيمة"ت" احملسوبة فقد بلغت  11022وىي أكرب من"ت" اجلدولية  2026عند درجة
حرية  9ومستوى داللة  0.05شلا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت االختبارين
القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي الختبار كتم النفس.
التحسن ادللحوظ يف السعة احليوية ذلذه العينة كان نتيجة مراعاة أثناء تقنية احلمل التدرييب
باختبار التمرينات احملددة بالزمن الذي يستطيع فيو ادلريض بالربو الغَت حاد احملافظة على درجة
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نشاطو يف األداء بشدة و التغلب على حالة التعب و اإلجهاد خالل ىذه الفًتة فمبدأ التدرج
حبجم احلمل و الشدة و إعطاء الراحة الكافية يؤديان إىل زيادة السعة القلبية ,و يف نفس الوقت
يؤدي إىل حتسُت القدرة الوظيفية للجهاز الدوري و التنفسي حيث يقوم اجلهازين الدوري و
التنفسي مبعظم العمل خالل أداء اجلهد (حسانُت و د.أمحد ,1998 ,صفحة )197
اختبار ذروة تدفق الهواء:جدول رقم ( )04اختبار ذروة تدفق الهواء.
المتوسط الحسابي
اختبار

اختبار

قبلي

بعدي

3014

4024

االنح راف المعياري
اختبار قبلي
0086

T

T

مستوى

درجة

الداللة

المحسوبة

الجدولية

الداللة

الح رية

اإلحصائية

اختبار
بعدي

4096

2026

0,05

9

0081

دال
إحصائيا

على ضوء النتائج ادلتبينة أعاله يتضح لنا مايلى:
بالنسبة الختبار تدفق اذلواء ,فقد بلغ ادلتوسط احلسايب س لالختبار القبلي 3014باضلراف
معياري مقداره  ,0086وبلغ ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي  4024باضلراف معياري قدره
 0081أما قيمة"ت" احملسوبة فقد بلغت  4096وىي أكرب من"ت" اجلدولية  2026عند
درجة حرية  9ومستوى داللة  0.05شلا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت
االختبارين القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي الختبار ذروة تدفق اذلواء.
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استنتاج:
التحسن ادلقاس يف اجلهاز التنفسي الختبار ذروة تدفق اذلواء ذلذه العينة جاء نتيجةتطبيق
الوحدات التعليمية يف السباحة اليت أثرت على األطفال ادلصابيُت بالربو  ,كوهنا دتتاز بزيادة
تبادل الغازات الستهالك ادلواد العضوية يف اجلسم إلنتاج الطاقة و تظهر تغَتات التنفس
(عالوي و أبو العال ,فيسيولوجيا التدريب الرياضي ,صفحة . )289
الجدول رقم ( )05اختبار االنزالق على البطن.
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار

اختبار

اختبار

اختبار

2005

3045

0036

0064

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

T
المحسوبة

T
الجدولية

مستوى
الداللة

درجة
الحرية

الداللة
اإلحصائية

11022

2026

0,05

9

دال
إحصائيا

على ضوء النتائج ادلتبينة أعاله يتضح لنا مايلى :
بالنسبة الختبار االنزالق على البطن ,فقد بلغ ادلتوسط احلسايب س لالختبار القبلي2005
باضلراف معياري مقداره  ,0036وبلغ ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي  3045باضلراف
معياري قدره  0064أما قيمة"ت" احملسوبة فقد بلغت  11022وىي أكرب من"ت" اجلدولية
 2026عند درجة حرية  9ومستوى داللة  0.05شلا يدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت االختبارين القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي الختبار االنزالق على البطن.
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- 4- 2- 3اختبار األداء  15متر سباحة حرة :
الجدول رقم ( )06اختبار األداء  15متر سباحة حرة.
المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار
قبلي

اختبار
بعدي

اختبار
قبلي

اختبار
بعدي

0007

1092

0055

1001

T

المحسوبة

5077

T

الجدولية

2026

مستوى
الداللة

0,05

درجة

الحرية

9

الداللة

اإلحصائية
دال

إحصائيا

على ضوء النتائج ادلتبينة أعاله يتضح لنا مايلى:
بالنسبة الختبار األداء  15مًت سباحة حرة ,فقد بلغ ادلتوسط احلسايب س لالختبار
القبلي 0007باضلراف معياري مقداره  ,0055وبلغ ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي 1092
باضلراف معياري قدره 1001أما قيمة"ت" احملسوبة فقد بلغت  5077وىي أكرب من"ت"
اجلدولية  2026عند درجة حرية  9ومستوى داللة  0.05شلا يدل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية بُت االختبارين القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي الختبار األداء  15مًت
سباحة حرة.
- 2االستنتاجات:توجد فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية يف اختبار كتم التنفس شلا يدل على تأثَتالربنامج التدرييب اذليبوكسي نظرا للوحدات التدريبية ادلقننة على عينة البحث.
 توجد فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية يف اختبار ذروة تدفق اذلواء شلا يدل علىتأثَت الربنامج التدرييب اذليبوكسي نظرا للوحدات التدريبية ادلقننة على عينة البحث.
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 توجد فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية يف اختبار التنفس يف ادلاء شلا يدل علىتأثَت الربنامج التدرييب اذليبوكسي نظرا للوحدات التدريبية ادلقننة على عينة البحث.
توجد فروق دالة إحصائيا لصاحل االختبارات البعدية يف اختبار مهارات السباحة شلا يدل علىتأثَت الربنامج التدرييب اذليبوكسي نظرا للوحدات التدريبية ادلقننة على عينة البحث.
إن ذلذه الدراسة ادليدانية فائدة بالنسبة دلرضى الربو و بالنسبة للمدربُت و لكل ادلتصفحُت ذلذاالبحث من خالل ما تتضمنو من معلومات.
- 10مناقشة الفرضيات:
الفرضية االولى:
التدريب اذليبوكسي يف السباحة يؤثر اغلابيا على التنفس يف ادلاء و ذروة تدفق اذلواء وزمن كتم
النفس لدى أطفال مرضى الربو.
فئة ( )14- 12سنة على ضوء النتائج ادلتوصل اليها ونتائج دراسة رضا يف إضافة الوحدات
التدريبية ذلذه الفئة فقد طبقت  32وحدة تدريبية ألن فعال السباحة تطور الوظائف احليوية
للجسم كالقلب و الرئة و على ضوء النتائج احملصل عليها حيث كانت النتائج دالة إحصائيا
لصاحل االختبارات البعدية ويرجع اثر التدريب اذليبوكسي الرياضي انو يسمح للمريض بالربو
بالكشف عن طاقاتو و إبراز قدراتو و لذلك فإن اذلدف العام لعملية التدريب اذليبوكسي ىو
تربية ادلريض تربية متكاملة عقليا وانفعاليا و اجتماعيا ليكون نافعا لنفسو و جملتمعو .و رغم قلة
ادلتابعة الطبية استطاع ادلريض بالربو أن ػلسن من بعض ادلؤشرات الفيسيولوجية لديو خالل
مداومتو على السباحة .و كان ذلك بعد تقنُت الربنامج التدرييب الذي يعترب أمرا ىاما و ضروريا
و ىذا تطلب استخدام البعض من طرق التدريب منها الفًتي منخفض و مرتفع الشدة و
التكراري و أساليب تقنُت احلمل (احلجم ,الشدة ,الكثافة) و التخطيط للتدريب القصَت ادلدى
يف ضوء زلددات و مستويات ترتبط بقدرات و اس تعدادات ادلمارسُت ادلرضى بالربو ,كما أن
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حسن اختيار التمرين كان من إحداث األثر اإلغلايب فتوفر النماذج الثرية من ىذه التمرينات و
التنويع منها و اعترب ضروريا إلصلاح عملية التدريب الرياضي ادلخصص.
الفرضية الثانية:
 التدريب اذليبوكسي يف السباحة يؤثر اغلابيا على تعلم بعض مهارات السباحة لدى أطفالمرضى الربو.
على إثر ادلعاجلة اإلحصائية جملموع نتائج اخلام ادلتحصل عليها باستخدام اختبار الداللة "ت"
بغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بُت متوسطات نتائج االختبارات
البعدية والقبلية صلد فروق ذات داللة إحصائية بُت االختبار القبلي و البعدي لصاحل ىذا األخَت
يف اختبار  15م مًت سباحة مع االختبار ادلهاري لالنزالق على البطن لعينة البحث وىذا يرجع
إىل مدى فاعلية تطبيق التدريب اذليبوكسي و تأثَته اإلغلايب على حتسُت األداء ادلهاري عند
االطفال ادلرضى بالربو.
و عليو نقول أن الفرضية الثانية قد حتققت و منو النتائج ادلتحصل عليها تثبت صحة الفروض
ادلقًتحة دلشكلة البحث.و منو حتققت الفرضية البحثية العامة.
ونصل في االخير الى مجموعة من التوصيات:
 تكثيف دراسات من ىذا النوع دلعرفة مدى فاعلية السباحة كعالج ليستفيد منها ادلرضىبالربو و لتشجيعهم على ادلمارسة و الوصول هبم إىل التنافس.
إعادة دراسة ميداٍل مع فئة ادلرضى بالربو و ضرورة االىتمام بادلرحلة العمرية ( )14- 12سنةكوهنا تكافح ادلرض.
تطبيق الوحدات التدريبية ادلقًتح من أجل حتسُت بعض الصفات البدنية وادلهارية يف السباحةعلى كال اجلنسُت ذكور وإناث -لنفس الفئة العمرية()14- 12سنة.
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