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:امللخص

هددد ا الدرا ددة اةاليددة معر ددة جددد دم د تقنيددة االنرتنددا تطبيقات د إلنقددا غرق د املسدداب ا دددادام بع د اإلعدددادات الدقنيددة املقرتحددة
ُ
كبدطبيق كرة الشبك املعدين داخد ححدواا السدباحة الغطدا البس دديكا املدكدرن مدي اليمدا اليسدار ليد ثريدب بعد العوامد املدعريرة علد
ُ
13  اال تكوندا مدي: طبق الباحث الدرا ة امليدانية عل عينة الدرا ة املكونة مي جمموعدا. مي خسل املنه امليداين للدرا ة. هذه الو ائ
 شاص ا دادموا املسب ابلدجهيز12 األعل " الثانية تكونا مي
شاص ا دادموا املسب ابلدجهيز األ ل "ارتفاع الشبك مي قاع املسب
الثاين "الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار" حدد الباحث العوام املعريرة يف رعة اغسق املسب ها طول الشداص درعة حركدد
 قام الباحث بقياس مسدو رضا ا ليا االمور عي.يف اجتاه املسب توقيا تواجد الشاص ابلقرب مي املسب (اللي النهار) درجة حرارة اجلسم
 مت معاجلدة البيدا ت حئدائيا اب ددادام النسدبة املوويدة املدو دحل اةسدا االحندرا املعيدار اخدبدار الدبدايي، ا دادام الدقنيات اةديثة يف املساب
 توصدلا الدرا دة عددة نددائ هدا جدود در ق ات داللدة حئدائية،) ملدغدبيي مسددقلاT( األحاد مربع يدا لقياس حجم األريدر اخدبدار
) توضد ثريدب طدول األشدااو درعة دركهم درجدة حدرارة اجلسدم توقيدا اةركدة (لديس ح دارا) علد درعةα ≥ 0.05 ( عندد مسددو داللدة
.غسق ثما املسب بك مي الشبك املعدين الغطا البس ديكا املدكرن

.  جد ؛ تقنية االنرتنا؛ الدطبيقات؛ نقا غرق املساب:الكلمات املفتاحية
The Feasibility of Integrating Internet Technology and its Applications with
Innovative Means of Rescuing and Controlling Swimming Pools
Dr. Ibrahim Abdullah Al-Kabsh Al-Zahrani
Associate Professor, Department of Education Technologies
Faculty of Education at Al-Baha University

Abdul Rahman Muhammed Khalaf Al Zahrani
Emad Rajab Ali Al-Zahrani
Ali Attia Alhamrani

Abstract:
The current study aimed to investigate the effect of the feasibility of integrating internet technology and its
applications with innovative means of rescuing and controlling swimming pools remotely by analyzing the
effectiveness of using the idea of metal grid inside swimming pools and the plastic cover moving from right to
left”. To achieve this goal, the researcher applied the field study on the study sample, which consisted of two
groups: Group one consisted of 13 people who used the pool with the first equipment, and group two consisted of
12 people who used the pool with the second equipment. The sample was classified according to the factors
affecting the speed of swimming pool closure, which are the person’s height, the person’s speed in the direction of
the pool, the time when the person was near from the pool (day and night), and the body temperature. The
researcher conducted a questionnaire for parents to measure their level of satisfaction of swimming pools ideas, the
data were processed statistically using percentage, arithmetic mean, standard deviation, one-way variance test, (η2)
to measure the effect size and (T) test for two independent variables. The results shows that, the presence of
statistically significant differences at the level of (α ≥ 0.05) showing the effect of the people height, speed of
movement, body temperature and time of movement (day or night) on closing and securing the swimming pool.
Keywords: Feasibility, Internet Technology; Applications; Rescue of the drowning Pool.
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د .براهيم عبدهللا الكبش الزهراين ،آخر ن :جد

دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.

مقدمة:

د الدكنولوجيا د را ح ا يا يف حياة األ راد اجملدمع حيث متث مجيع نواحا اةياة تدخ يف مجيع
اجملاالت مث الئناعة الزراعة الرايضة الطب الدجارة االقدئاد اهلند ة غب لك .تساهم الدكنولوجيا يف
سا اةالة البشرية حيث يدم ا دادام مجع األد ات األ ا ية البسيطة إلنداج ما هو ح ض حكثر راحة
لأل راد .حد الدطور الدكنولوجا تفجب ريورة علمية معر ية ضامة تُساعد يف زايدة االبدكارات االخرتاعات
اليت تُسه اةياة لد األ راد ح الكثب مي املشاك اليت تواج البشر لك يشم األ اليب الفنية املهارات
العمليات الدقنيات األد ات املواد اخلام ،لذلك حصبكا الدكنولوجيا مدواجدة بك مكان غبت مفاهيم

مناظب اجملدمع بشك كبب.
غالبا ما تكون الدكنولوجيا نديجة للعلوم اهلند ة ،عل الرغم مي حن الدكنولوجيا كنشاط بشر تسبق
اجملالا ،قد يدرس العلم تد ق اإللكرت ت يف املوصست الكهرابئية اب دادام األد ات املعر ة املوارد املوجودة
ابلفع حيث ميكي بعد لك ا دادام هذه املعر ة اجلديدة مي قب املهند ا إلنشا حد ات آالت جديدة مث
حشباه املوصست حجهزة الكمبيوتر حشكال حخر مي الدكنولوجيا املدقدمة.
مما ال شك ي حن الدقدم الدكنولوجا حرير يف النشاط الرايضا بشك كبب ،حيث قاما الدكنولوجيا
بدكسا تطوير دقة مدعة خربات الرايضيا ،يزداد ا دادام الدكنولوجيا يف الرايضة بسرعة كببة ،عل بي
املثال ،تُسدادم حجهزة جديدة يف كرة القدم أل باب خمدلفة مث مساعدة اةكام يف اختا القرار قياس حدا
الرايضيا حرينا املباراة ،ابلدايل مساعدة املدرب عل ضع بر م الددريب ا رتاتيجية اللعبة .تُسم تقنية مي
حيث يدم
حشهر ححدث الدقنيات اليت مت دخاهلا يف كرة القدم إب م "تقنية خحل املرم " ح "عا الئقر"ُ ،
ا دادام هذه الدقنية يف ديد ما ا كانا الكرة قد عربت خحل املرم حم ال ،لك يُساعد اةُكام يف اختا
القرار الئكي (.)LI & LIN, 2011
خسل السنوات القليلة املاضية ،مت نداج حنواع خمدلفة مي األجهزة الدكنولوجية إل دادامها يف اجملال
الرايضا .عل بي املثال ،مت دم األجهزة القابلة لسرتدا اليت ميكنها مراقبة معدل ضرابت القلب مع تقنيات
الددبع اليت تشم نظام ديد املواقع العاملا ( ،)GPSمقياس الدسارع حجهزة ا دشعار اجلب كوب ،اليت
تسدادم لوصف حركة الرايضيا مدطلباهتم البدنية .لذلك ،ميكي هلذه الدقنيات اجلديدة تقييم عدد االصطدامات
القفزات اليت دث حرينا املبارايت الرايضية .حصبكا هذه البيا ت ات حمهية مدزايدة للمدربا الرايضيا
األطبا عل حد وا حيث يسدادمها املدربون لدقدمي ح ض اال رتاتيجيات لفريقهم عي طريق معر ة حيي
كيف يدكرن السعبونُ ،متكي حيضا هذه الدقنيات املدربا الرايضيا حطبا الفرق الرايضية مي ا دادام بيا ت
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معدل ضرابت القلب حجهزة اال دشعار ملنع اإلصاابت عندما يكون السعبون عل
البدنية.

شك جتا ز حد دهم

مما ال شك ي حن الرايضة مي حهم الطرق للكئول عل جسد معاىف صكة جيدة هي صايف ،ها
تُساعد يف بعاد الكثب مي األمراا عي الشاص الرايضا مي حهم هذه األمراا السمنة املفرطة زايدة الوزن،
ها تُساعد حيضا يف تعزيز اةالة النفسية لإلنسان سا زايدة الطاقة اإلجيابية لدي كما ُكر يف درا ة
( .)Rochelle and Janet, 2013مي خسل الرايضة حيضا يبدعد الشاص الرايضا عي الكس تزداد
طاقد تق اجلوانب السلبية لدي  ،الرايضة ال تعزز عقلنا جسد ر حنا كسب ،ب تساعد اإلنسان كنشاط
اجدماعا حيضا الشعور ابالرتباط ببقية اجملدمع ها تعزز السسم تزيد االتئال با خمدلف الثقا ات
األشااو.
حكدت مئادر عدة حمهية دخال الدكنولوجيا يف الرايضة مث ما جا يف معمترUbiالرايضية مت عقده يف
 2005مت تنظيم بوا طة الباحثا Elizabeth Goodman, Brooke Foucault and Sunny
 ،Consolvoحيث حبث املعمتر يف قضااي تطبيق الدكنولوجيا يف الرايضة يمكي هلذه الدقنيات اجلديدة حن
تدعام مع مكانيات تعزيز اخلربات لسعبا ح املدفرجا ح اةكام يف الرايضة بعدة طرق خمدلفة حمهها هم كيفية
ا دادام تقنيات اةو بة يف ك مكان لدغيب اللعبة األ ض  ،ا دادام املسدشعرات مراقبة املمار ات ح
ُ
املبارايت ،املساعدة يف الددريب تعزيز جتربة املشاهديي حيضا .جا حيضا يف املعمتر حن ميكي تطوير الدقنيات
جملموعة ا عة مي اجملاالت الرايضية ،مبا يف لك الرايضات الفردية املدعددة الرايضات اجلماعية الكببة ابإلضا ة
مكانية جرا
األنشطة اليت ترتا ح مي املضمار امليدان الرايضات اجلماعية الداخلية .حشار املعمتر
البكوث اال دكشا ات الدكنولوجية يف جمموعة ا عة مي اجلوانب يف دخال الدكنولوجيا املندشرة يف الرايضة ،مبا
يف لك تقارير عي دايت الدكام النشر جتربة اال دادام.
تو ر املساب ححواا السباحة الكثب مي املدعة الرت ي لك مي الكبار الئغار ،حصب الكثب مي
األ راد يسدادمون املساب يف النواد الرايضية ح حىت أبحواا السباحة اخلاصة ابملنازل خاصة املنازل املندشرة يف
الوالايت املدكدة األمريكية ( )Appelbaum, 2015دو حيضا العديد مي النواد الئكية مراكز اللياقة
البدنية بع الفنادق عل ححواا باحة تسدادم يف الغالب للدمريي ح الرت ي  ،هلا حشكال تئميمات
ححجام خمدلفة ،حكرب هذه األحجام ها ححواا السباحة األ ليمبية .تُسدادم محامات السباحة املئممة
خئيئا حيضا للغوو الرايضات املائية العسج الطبيعا ،كذلك لددريب رجال اإلنقا ر اد الفضا  .غالبا ما
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تسدادم محامات السباحة املياه املعاجلة ابلكلور ح املياه املاةة ميكي تساينها ح عدم تساينها لدنا ب درجة
اةرارة.

عل الرغم مي ا دادام ححواا السباحة جانبا تر يهيا رائعا ،لكنة يُعد مي حخطر جوانب الرت ي ا
حمه يها جانب األمان .لع ما تطالعنا ائ االعسم املادلف مي غرق ملراتد املساب هلو حمر مرعب مثب
لسهدمام بكيفية معاجلة هذه الظاهره يف ظ الرغبة الكببة ملادلف وات اجملدمع ابلدمدع ابملساب وا كانا
منزلي ح عام  ،حيث تطالعنا األخبار يوما بعد يوم مي حوادث الغرق يف املساب اخلاص داخ املنازل ح يف
اال رتاحات ح األندية العامة اخلاصة ،اليت يذهب ضكية هذه املساب ممي ال جييد ن السباحة نديجة الدأخر يف
انقا هم ح عدم العلم بوجودهم داخ هذه املساب .

مشكلة الدراسة:
تُشب بع اإلحئائيات احمللية الد لية حن حوادث الغرق تزداد طرداي بزايدة املساب اليت تعد يف قدنا
اةايل مي مدطلبات بع اال ر يف اال رتاحات ح املنازل اةديثة .عل بي املثال ،قا إلحئائية عام
1437هد يورد الشاماين ( )2016حن جلا حاالت الغرق يف املساب ابملدينة املنورة قا للجهات املعنية 13
حالة با اة عاقة ح شفا  .يف شهر شوال 1438هد اندُشلا جثة شاب بعد حن لقا مئرع غرقا يف مسب
إبحد اال رتاحات اخلاصة مبكا ظة حبو عريش ،كذلك اة الطف السعود (عس الديي  4 -نوات) يف
الية كبال ابهلند يف مطلع شهر اةجة مي العام 1438هد ،كما يبا  )2017( Gregoryقا ملنظمة
الئكة العاملية  .World Health Organisationحن يف حمريكا ميوت ما يقارب  1500مي مراتد
املدعمدة يف مجيع ححنا
حهم ح باب الو يات النامجة عي اإلصاابت غب ّ
املساب نواي حيث ميثّ الغرق اثلث ّ
قوع ما ال يق عي
العامل ،حيث يقف را حد ث  %7مي جمموع تلك الو يات .تشب الدقديرات
جرا الغرق ك عام يف شىت ححنا العامل .قا ملنظمة الئكة العاملية ،بلغ معدالت يات
 388000حالة اة ّ
سجلة يف
الغرق حعل مسدوايهتا يف قليم منظمة الئكة العاملية أل ريقيا ،تدجا ز مبقدار  13-10مرة املُعدالت املُ ّ
اململكة املدكدة املانيا عل الدوايل .يف مجيع ححنا العامل متثِّّ حوادث الغرق السبب األ ل للو اة ابلنسبة لألطفال
د ن ي اخلامسة ،هبد اةد مي هذه الكوارث اليت اصبكا هتدد حياة مسدادما املساب اليت حولا
مسدادميها مي الرت ي الدسلية ا اةزن بسبب قدان يهم ،مت اعداد هذا احملدو الذ يشم طريقة
لس دادام الدكنولوجا للكد مي حوادث الغرق ابملساب .
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أسئلة الدراسة:

يف ضو ما بق يدض مد اندشار زايدة حاالت الو اة بسبب الغرق يف املساب  ،ميكي املسامهة يف
ح هذه املشكلة مي خسل حما لة اإلجابة عي السعال الرئيس الدايل :ما جد دم تقنية االنرتنا تطبيقات
مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد؟ ،ينبثق مي السعال الرئيسا األ ولة الفرعية
الدالية:
 .1ما اقع ا دادام جتهيزات املساب يف اةد مي حوادث الغرق أبحواا السباحة؟
 .2ما اعلية ا دادام حاي مي الطرق املقرتحة يف الدرا ة اةالية للكد مي غرق املساب ؟
 .3ما مسدو رضا ح ليا األمور عي ا دادام الدقنيات اةديثة يف املساب ؟
أهداف الدراسة:
هد ا الدرا ة اةالية معر ة مد جد ا دادام الدكنولوجيا يف اةد مي حوادث الغرق يف
ححواا السباحة لك مي خسل:
 .1ديد اقع ا دادام جتهيزات املساب يف اةد مي حوادث الغرق هبا.
 .2معر ة اعلية ا دادام الطرق املقرتحة للكد مي حوادث الغرق ابملساب .
أمهية الدراسة:
تكمي حمهية الدرا ة اةالية يف جانبا مها:
اجلانب النظري :تدمث حمهية الدرا ة مي اجلانب النظر يم .2ل ححد حهم ح باب الو اة بسبب
حوادث الغرق اليت مل يدم الدطرق هلا ابلقدر الكايف يف األحباث العربية ،تبكث الدرا ة حيضا يف كيفية اال دفادة
مي األد ات الدكنولوجية الدقنية البسيطة لعم حداه تقنية حخر تُساعد يف اةد مي حخطار املساب خف
احدمالية حوادث الغرق أبحواا السباحة.
اجلانب التطبيقي :تدمث حمهية الدرا ة الدطبيقية يف جياد الباحث لو يلة تعدمد عل الدكنولوجيا اةديثة
للمساعدة يف خف حاالت الغرق ابملساب عي طريق ا دادام الشبكة املعدنية داخ ححواا السباحة ،ها
ال داج لدجهيزات ُمعقدة تدميز حيضا بسرعة اإلنقا  ،و يقوم الباحث بعرا الفكرة تفئيليا خسل
الدرا ة.
حدود الدراسة:
اةد املوضوعا :تسعا الدرا ة اةالية ملعر ة مد ثريب ا دادام جتهيزات تقنية مقرتحة يف اةد مي
حوادث الغرق ابملساب
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اةد الزماين املكاين :طبقا الدرا ة خسل النئف الثاين مي العام 1439هد مت اعادة الدطبيق خسل
النئف األ ل مي العام 1442هد .لك مبنطقة الباحة.
اةد البشر  :مت تنفيذ الدرا ة عل جمموعدا مي املسدادما جمموعهم  25شائا.
التصميم امليدان للدراسة:
تكونا الئورة النهائية ميدانيا مي جمموعة مي األد ات املواد الكهرابئية اخلامات الدكميلية الربام
اةا وبية مبا يها شبكة اإلنرتنا ،ميكي ترتيبها قا للمكو ت الرئيسية عل النكو الدايل:
 .1مسب بطول 4م عرا  2م ارتفاع 1.5م ،مع جود حا ة جانبية لرتكيب األد ات الكهرابئية عليها
للدثبيا اإل دادام األمث .
 .2شبك معدين مبساحة تسا قاع املسب ح  8م.2
 .3دينامو حركة قابلة للدغب مي االمام ا اخللف العكس ابإلضا ة الدككم يف رعد  .ميكي
اةئول عل خاصية بطا رعة حركة الدينامو مي خسل تز يد الدينامو مبجموعة تر س داخ صند ق
لدكوي السرعة مي  1500د رة تقريبا  10د رات يف الدقيق الواحده.
 .4علبة تر س لدقلي عدد د رات الدينامو يف الدقيق مي  1500لف ا  10لفات تقريبا.
 .5اجملموعة اةركية تدكون مي (تر س ،رمان بلا ) (Ball bearingsقدرة الدكم  ،ها حداة ميكانيكية
تساعد تسه عل حركة الد ران با جزئا متنع تلف تلك األجزا بسبب اةرارة الناجتة عي اةركة
االحدكان ،ها عباره عي حمم دائر ب كرايت حديدة ،ا بيب حديدية دائرية)
 .6دائرة كهرابئية مكون مي ا سن توصي  ،مفداح كم ،مئدر كهرابئا
 .7جمموع حسا ات ا دشعار عي بعد.
 .8كامبات مراقب عالية اجلودة مرتبط برب م الدككم عرب اهلاتف احملمول.
ويتم توظيف املكوانت كالتايل:

 .1حخذ مقا ات الشبك املعدين تركيب .
 .2توصي الكهراب منطقة املسب .
 .3تثبيا دينامو اةركة اةسا ات.
 .4تثبيا تر س الدككم يف السرعات.
 .5توصي اةسا ات الكهرابئية خدبارها.
 .6تركيب جمموعة اةركة توصيلها ابلدينامو.
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 .7ضبحل املسا ات با الشبك املعدين جمموعة اةركة.

 .8تثبيا كامبات املراقبة حد ات الدككم عي بعد.
بعد االندها مي الرتكيبات تثبيا الربام تعريفها عل االجهزة الرقمية توصي اةسا ات ابلدائرة
الكهرابئية يدم ضع املسب عل الدشغي الذايت يقئد ب حن تكون الدائرة الكهرابئية مدئلة يف ضع
اال دعداد ،مبعىن حن تكون اةسا ات مدئلة كهرابئيا قابل لس دشعار بوجود ا شاص يف حميحل املسب  .يف
نفس الوقا جاهزة إلر ال حمر الدمنو للكركة ،حيث حن الدينامو مدئ مبجموعيت اةركة العلوية السفلية
إن ا شكنة كهرابئية تئ ا الدمنو تعين البد يف اةركة مي مث ريك األ طوانة املسصقة للرتس املوجود يف
علبة الرت س .يند عي هذه اةركة ر ع الشبك املعدين مي قاع املسب ا االعل العكس عند اةاجة نزال
الشبك للوضع العاد  .هذا ما حيدث عند اقرتاب ح شاص مي املسب مسا ة حمدده مسبقا.
مصطلحات الدراسة:
 .1التكنولوجيا:
قا ل ( )Arthur, 2009الدكنولوجيا ها " يلة لدكقيق هد بشر " ،يعر (,2006
 ) Borgmanالدكنولوجيا عل "ح ا شاط يشك الثقا ة ح يغبها ،إن الدكنولوجيا ها تطبيق
الرايضيات العلوم الفنون لئاحل اةياة كما ها معر ة" ،قا ل ( National Science Foundation,
 )2002الدكنولوجيا ها "الكيا ت املادية غب املادية اليت مت نشاؤها عي طريق تطبيق اجلهد العقلا البدين مي
حج قيق بع القيمة".
الدعريف اإلجرائا :يُعر الباحث الدكنولوجيا عل ح ا ا دادام األد ات البسيطة ح املعقدة اليت تساعد
ُ
عل اجرا عمليات ثما املسب تسهي حركة مكو ت .
 .2املسابح:

قا ل ( )Julian, 2010املساب ها ححواا ممدلوة ابملياه بُنيا خئيئا ملمار ة رايضة السباحة ح
لعقد املسابقات املائية األ ليمبية كالرقص اإليقاعا ممار ة رايضة الغوو.
الدعريف اإلجرائا :يُعر الباحث املسب قا للدرا ة اةالية عل حن حوا ل حبعاد ُحمددة مفدوح مي
األعل  ،يدم تعبود ابملا بغرا اجرا جتربة اةد مي خماطرها ارينا السباحة ،ميكي حن تدواجد املساب يف املنازل
ح اةدائق ح الفنادق ح األندية الرايضية ح عل منت بع السفي.
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 .3الغرق:

قا ل ( )Van et al, 2005الغرق هو حد ث حالة اخدناق عدم القدرة عل الدنفس نديجة غمر
الفم األنف ح جز مي الرئدا ابملا ح ح ائ .
الدعريف اإلجرائا :يُعر الباحث الغرق عل حن عدم قدرة الشاص عل ا دادام املسب بسبب عدم
اخلربة ح القدرة يند عن الو اة بسبب عاقة ائ ٍ ما مث املا عملية الدنفس يسبب اخدناق بسبب عدم صول
األكسجا الرئدا ابلدايل يدوقف القلب عي النب .
فرضيات الدراسة:

رعة

ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب طول الشاص عل
اتما املسب يف الدجربة األ "حركة الشبك مي اال ف ا االعل ".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب رعة حركة االشااو عل
رعة اتما املسب يف الدجربة األ "حركة الشبك مي اال ف ا االعل ".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب قا تواجد االشااو ليس
ح ارا عل رعة اتما املسب يف الدجربة األ "حركة الشبك مي اال ف ا االعل ".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب درجة حرارة اجلسم عل
رعة اتما املسب يف الدجربة األ "حركة الشبك مي اال ف ا االعل ".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب طول الشاص عل رعة
اتما املسب يف الدجربة الثانية "حركة الغطا البس ديكا مي اليما ا اليسار".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب رعة حركة االشااو عل
رعة اتما املسب يف الدجربة الثانية "حركة الغطا البس ديكا مي اليما ا اليسار".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب قا تواجد االشااو ليس
ح ارا عل رعة اتما املسب يف الدجربة الثانية "حركة الغطا البس ديكا مي اليما ا اليسار".
ال يوجد ر ق ات دالل احئائية عند مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لدأريب درجة حرارة اجلسم عل
رعة اتما املسب يف الدجربة الثانية "حركة الغطا البس ديكا مي اليما ا اليسار".
اإلطار النظري:

تُعدرب الدكنولوجيا ها الد ر األ ا ا يف حياة البشر ،ها تدخ يف ك جماالت اةياة أصبكا ح اس
الدعليم ح اس الزراعة الئناعة الرايضة العم غب لك الكثب ،حصبكا الدكنولوجيا ُمرتبطة جبميع وات
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اجملدمع ها تعم عل تسهي حياة البشر عي طريق وي األعمال املشاغ مي املعقد السه  ،تُساهم
الدكنولوجيا يف ح املشاك اليت تواج اجملدمع تبسيطها ،يسع االنسان يوما بعد يوم ا توظيف قدرات العقلية
مي حج تو ب ب اةياة اآلمنة البسيطة لك مي خسل االخرتاعات االكدشا ات اليت تعين عل مواجهة
اةياة اليومية وا كانا داخ ح خارج املنزل ،نظرا لدخول الدكنولوجيا يف جماالت اةياه املدعددة مبا يها
الرايضة الرت ي  ،أصبكا تساعد الدطورات يف الدكنولوجيا عل سا ك جانب مي جوانب الرايضة.
دور التكنولوجيا يف الرايضة:
تزايد تطور العديد مي جماالت البكث اهلند ة العلوم تطور الدكنولوجيا يف العئر اةديث تزايدا ُمبهرا،

أرير عل مجيع جماالت اةياة خاصة جمال الرايضة ،لقد اعد الدطور الدكنولوجا عل زايدة حمهية معىن الرايضة
يف اجملدمع .يزداد ا دادام الدكنولوجيا يف الرايضة بسرعة كببة حيث تلعب الدكنولوجيا د را مهما يف الرايضة
اةديثة نظرا لكو ا جز ا ضر راي مي بع الرايضات مث رايضة الدراجات السيارات ،يدم ا دادامها يف
جماالت رايضية حخر لدكسا األدا مساعدة اةكام .عل بي املثال تُسدادم حجهزة جديدة يف كرة القدم
أل باب خمدلفة مث مساعدة اةكام يف قياس حدا الرايضيا حرينا املباراة ابلدايل مساعدة املدربا عل ضع
برام الددريب تنظيم ا رتاتيجية املبارايت .ميكي تطبيق الدكنولوجيا يف جماالت رايضية تشم حدا الرايضيا مث
تقنيات ححذية اجلر  ،تقنيات حجهزة اال دشعار املثبدة داخ بزات السباحة ،اعات اليد املطورة اليت تقيس
ُ
ُ
رعة ضرابت القلب ُمعدل اجلر قيا ات عديدة حخر .
حزدهر ختئص اهلند ة الرايضية ختئيص املعدات الدقنية يف الرايضة عام  1998حيث تغب مفهوم
ُ
ا دادام الدكنولوجيا يف الرايضة مي معدات مشاهدة الرايضة تئميم املواد قحل تكنولوجيا الدقنيات الرايضية
القابلة لسرتدا كما مت توضيكها يف معمتر )International SoC Design Conference (ISOCC
اختا العديد مي القرارات يف
عام  2015بعنوان الدكنولوجيا الرايضية القابلة لسرتدا  .الدطور الدكنولوجا حد
املبارايت الرايضية ح الدعليق عليها ح مراجعة صكدها مع مسع ل آخر حيث يدم اإلعادة الفورية الختا القرارات
الئكيكة .عل بي املثال ،يف بع األلعاب الرايضية ميكي لسعبا تغيب القرارات اليت يداذها املسع لون ح
الدشكيك يف صكة القرار ،مث كرة القدم تُداذ تقنية خحل املرم كو يلة للدأكد مي جتا ز الكرة خلحل املرم حم ال
( .)Newman, 2007ا دادما هذه الدقنية يف كأس العامل  2014يف الربازي  ،كأس العامل للسيدات
 2015يف كندا ،يف الد ر املمداز مي  .14-2013يدم حيضا ا دادام عدد مي الدقنيات املادلفة مث
 Real Time Snickometer Hot Spot Hawk-Eyeملراجعة السعب ح اةكم ،كما تسدادم
عا الئقر ( )Hawk-Eyeيف الدنس ملراجعة قرارات اةكم.
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التكنولوجيا يف السباحة:

تُعدرب السباحة مي حكثر الرايضات األ ليمبية اندشارا ،ها عبارة عي باقات ردية ح مجاعية تدم يف
ححواا باحة ح ليمبية ح يف املياه املفدوحة مث البكار ،يدكرن يها اجلسم ابلكام مع حركات األ رع
األرج لد ع السباح يف املياه الدقدم لألمام .حشار ( )Maglischo, 2003حن السباحة تدم أبربع حركات
ُخمدلفة هم السباحة عل الظهر السباحة عل الئدر السباحة حبركة الفراشة السباحة ابلطريقة اةرة .تدميز
األ اليب
الساحة األ ليمبية أب ا تنا سية للغاية ،لذلك يسع السباحون املدربون اب دمرار للوصول
اال رتاتيجيات لدكسا حدا السباحا تقييم اةكام .عل بي املثال ،مت تطوير نظارات السباحة أصبكا
العد ات كببة اةجم هبا حشوات لينة لدعم عل زايدة نطاق الرؤية الراحة لد السباحا ،حجرت Nike

 Swimليس لديناميكا السوائ اةسابية لدرا ة كمية الباار الذ تند داخ النظارة تقلي كميدة بقدر
اإلمكان لسهولة ضوح الرؤية .تدميز بع النظارات الدقنية اخلاصة ابلسباحة حيضا بشاشة كية تعرا مقاييس
مهمة للسباحا مث معدل حركات الذراع لك  100مرت املسا ة السعرات اةرارية معدل ضرابت القلب.
مي ححدث الدقنيات اخلاصة ابلسباحة صدار شركة  Polarها ححدث اعة كية مدعددة الرايضات،
ها مليوة ابملميزات اليت دفيد السباحا الرايضيا عل حد وا  .مي حية السباحة ُ ،دد الساعة بع
املقاييس مث معدل ضرابت القلب املسا ة اةركات اليت تزيد مي رعة السباح ح قات الراحة املطلوبة وا يف
املسب ح يف املياه املفدوحة .مي حن يو ر حيضا ض مميزات هذه الدقنية ح ا تعم بنظام املراقبة الليلية ملراقبة
ديد اإلجهاد الضغحل النات عي ك تدريب يف السباحة .مت صدار تقنية
جودة النوم الدعايف ،ابإلضا ة
حيث
بدلة الغوو النظارة الواقية اةديثة عي طريق  ROKAالرائدة يف مسبس الغوو ،مت نداج بدلة غوو ُ
تدميز بلقب ح رع بدلة غطس يف العامل حكثرها ابدكارا بسبب تقنية  Arms-Upاةاصلة عل برا ة اخرتاع مع
مر نة مذهلة للكدف  RSX Centerline Buoyancyالذ جيع الد ران ريعا جنبا جنب.
ظهرت حيضا تقنية  NOME PROها ححد حكثر املندجات متيزا اثرة لسهدمام ،هو عبارة عي تقنية
جهاز ا املا يُئدر تعليمات شارات بئرية للمساعدة عل املشا يف ححواا السباحة .يعم شريحل ضا ة
عل طول حوا السباحة ابلكام  ،حيسب املسا ة ،يساعد يف جرا اخدبارات دقيقة غب لك .مت اخرتاع
حيضا جمدا كا هو يقوم بدسجي قوة الئدمة يف املياه مسار رعة اجتاه اليد حرينا حركة اليد خسل
السباحة ،هو يعم حيضا كساعة توقيا ،يسج تلقائيا عدد حركات اليد يدئ ابلدطبيق اخلاو ب عرب
البلوتوث لدسجي البيا ت الدكلي املسدقبلا.
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مجيع الدقنيات الدكنولوجية اةديثة السابقة ميكي ا دادامها للدكديد الدقيق للمعلومات القيمة اخلاصة
بك باح مي حج الدكلي امليكانيكا اةيو إلبسغ عملية الددريب سا مسدو حدا السباحا مجع
للمدربا ابلطبع لراحة ر اهية األ راد ُمسدادما ححواا السباحة.
معلومات الدقييم ُ
مراحل التطور التكنولوجي للتقنيات اخلاصة ابلسباحة:
حعدمد الدكلي اةيو ابقا عل الفيديو مي حج الدقاط مجيع املعلومات الكمية اخلاصة ابلسباحا
حيث تسم الئور اليت يدم الدقاطها وا مي حعل ح ح ف املا مبعر ة املعلومات املطلوبة
(ُ ،)Smith, 2002
مث عدد حركات الذراع حرينا السباحة ديد رعة السباح لي حركد  ،لكي الدقاط الفيديو يف البيوة املائية
عامة ل عيوب اضكة ،مث خطأ اخدس املنظر ،حجزا اجلسم املادفية ح احملجوبة داخ املياه ،اضطراب
املياه اليت تقوم بدشويش الئورة ححيا  .كر ( )Phillips et al, 2013حن مي حهم العيوب حيضا حن عملية
الرقمنة لي البيا ت املرتبطة بدكلي الفيديو تدطلب عمالة مكثفة تسدغرق قدا طويس ،مما يقل مي عاليدها
كأداة للدكلي اخلاو ابلسباحة) . (Payton, et al, 2008جدت درا ة ( )Mooney, 2015ها
درا ة ا دقئائية حديثة ملدر السباحة حن عل الرغم مي اعدبار الدكلي الكما مهما ،ال حن الطبيعة املسدهلكة
للوقا للعملية د مي تطبيقها يف املمار ة ،لذلك مت اخرتاع مسدشعرات السباحة اةركية جهاز الددبع GPS
كامبات املراقبة ابألشعة ا اةمرا .
مستشعرات السباحة (مقاييس التسارع):
تُسه الدطورات اةديثة يف تطوير األنظمة الكهر ميكانيكية الدقيقة مث الدقنيات القابلة لسرتدا
الطس ات املقا مة للما تباع جديد حمدم للددريب عل السباحة مدابعة السباحا .ظهر بعد لك تقنية
ا دشعار السباحة اةركية اجلديدة اليت تسه الدكلي احملسي مليكانيكا حركات الذراع حدا السباق تقييم شدة
الدمريي ابلدايل حصب الددريب حكثر كفا ة تنا سية عما بق ،قد حد لك اقرتاح حن هذه الدكنولوجيا قد
تقدم مزااي كببة عل األ اليب الدقليدية القائمة عل الفيديو ( .)Callaway, 2009توغلا املسدشعرات
تقنيات اةو بة األخر يف ك مكان ببحل يف ميدان السباحة ،يعد ا دادام حجهزة اال دشعار القابلة
لسرتدا  ،ال يما املسدشعرات اليت تعم ابلقئور الذايت ،جماال شوا يف مراقبة الرايضة حداة اعدة لدقييم
السباحة ،تدو ر حاليا تقنية جديدة يف شك مسدشعرات صغبة مثبدة ابجلسم تُعر إب م "مقاييس الدسارع" اليت
ميكنها مراقبة األدا حركات اجلسم اخلاصة ابلسباح حرينا الددريب.
مقاييس الدسارع ها عبارة عي مسدشعرات حركة صغبة جدا دو عل كدلة صغبة مدئلة بناب ،
شارة كهرابئية .توجد مسدشعرات اةركة يف تقنيات
يوجد هبا كدلة تنكر ريعا حبيث يدم وي االحنرا
- 747 -

د .براهيم عبدهللا الكبش الزهراين ،آخر ن :جد

دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.

كثبة مث مئدات السيارات لدنشيحل الو ادة اهلوائية يف حجهزة اآليفون لدد ير الشاشة تلقائيا يف الساعات
الذكية اةديثة ،ها حبجم عملة معدنية مدو طة ميكي ارتداؤها بسهولة عل اجلسم لقياس الدسارع مباشرة يف
ريسث اجتاهات منفئلة .تُعدرب حجهزة اال دشعار ح مقياس الدسارع عام رئيسا يف السباحة كما حبذها
( ،)Dadashi, 2013ألن جيب حن يكون ح شا يدم ارتداؤه عل اجلسم صغبا مبا يكفا حىت ال يدعارا
مع ضربة السباح ح صدمة املياه ،لذلك مقياس الدسارع هو تقنية منا بة للغاية يف مسبس السباحة .تُسدادم
جمموعة ححباث امليكانيكا اةيوية للسباحة يف جامعة رجيينا (كندا) ا شرا الدكدور جون ابرديي مقاييس
تسارع مدعددة مقا مة للما تئنعها شركة جا حكديف (كامربيدج ،اململكة املدكدة) إلجرا ححباث امليكانيكا
اةيوية للسباحة لي األدا  .مي حهم مزااي املسدشعرات ها ح ا ميكي حن تو ر كميات كببة مي البيا ت لفرتات
ُ
طويلة مي الزمي ،هذا مفيد بشك خاو ملراقبة اةركات البشرية املدكررة عل مد رتات طويلة مي الزمي مث
ُ
اجلر السباحة .ابلرغم مي املميزات اهلائلة للمسدشعرات ال ح ا هلا بع القيود ها ليسا جيدة لددبع املوقع،
لذلك ظهرت تقنيات  GPSلددبع موقع السباحا.
ظهرت حيضا تقنية اال دشعار ابلقئور الذايت ،فا عام  ،2000كان  Ohgiزمسؤه ح ل مي ح دادم
تقنية اال دشعار ابلقئور الذايت لدكديد مراح حركات السباح حرينا السباحة األمامية مي جهاز مقياس تسارع
(مسدشعر) يرتدي املعئم ( .)Ohgi et al, 2002رعان ما مت تو يع هذا العم ليشم لي حركات
ُ
حيث يغب السباح اب دمرار ز ااي مفئ الكدف الكوع املعئم جنبا جنب مع حركات
السباحة األخر
ُ
ابقا اجلسم لدغيب ضع اليد يف املا توليد قو دا عة .ميكي تدبع هذه اةركة مي خسل لي اإلشارات مي
حجهزة اال دشعار ابلقئور الذايت مي خسل املقارنة مع لقطات الفيديو.
جهاز التتبع  GPSهو السباحة:
جهاز الددبع  GPSهو نظام تقين يُسدادم يف ديد املوقع بدقة ( )Johnson, 2009وا يف
ححواا السباحة ح يف املياه اةُرة .مت ا دادام كلمة Passiveاليت يدم دجمها مع حجهزة اال دشعار ح يف
مسبس السباحة ح يف اعات اليد الذكية املسدادمة يف السباحة ،أصب  GPSمسة ح ا ية يف معظم األجهزة
ُ
القابلة لسرتدا املقا مة للما  .حهم صفات املدعقب يف املا حن جيب حن يكون املسدشعر ح املدعقب مقا ما للما ،
ُ
ُ
ليس قحل مقا ما ،ب جيب حن تعم األداة ا املا بكفا ة عالية لضمان جودة الدعقب عدم تشويش
اإلشارة.
يوجد العديد مي الدقنيات األخر اليت تكون غب قابلة لسرتدا  ،لكي تكون يف غاية األمهية لس دادام
يف املساب مث مسدشعرات اةركة الكهرابئية ح اةسا ات.
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مستشعرات احلركة الكهرابئية (احلساسات):

اةسا ات ها مسدشعرات حركة تعم عل نظام معا يعدمد عل درجة حرارة اجلسم ،ها مي حهم
الدقنيات الدكنولوجية اليت ُ دد جود اإلنسان يف مكان ُمعا ،ن حساس اةركة  PIRح ما يعر ب
 Passive Infrared sensorحساس يسدعم عادة لكشف حركة اإلنسان ح دخول نسان ا مكان ما.
عل عكس حساس االشعة ا اةمرا ) Infrared sensor (IR sensorهو ال حيدو عل مر
لألشعة اةمرا  ،ب يسدقب هذه األشعة مي األجسام احمليطة ب  .مي هنا حتا كلمة  Passiveح السلبية.
مي تطبيقات مسدشعر اةركة حن يدم ا دادام لكشف جسم االنسان مي حج اةماية مي السرقة ح
شعال مئباح عند الدخول ملكان ُمعا ح د ابب ح مي حج االقدئاد يف الطاقة الكهرابئية .يسدادم
مسدشعر األشعة ا اةمرا السلبية هلما عناصر ات تكوينات خمدلفة حبيث ُُيرج ك عنئر ترددا خاصا عندما
يدكرن كائي حمام ) ،) Micko,2012يدم خراج شارة اةركة عي طريق تنشيحل اإلنذار عل بي املثال .يف
منا ج حخر يدم اجلمع با اإلشارات مي حجهزة الكشف لدكديد اةركة حجم اجلسم .حيدو مسدشعر األشعة
ا اةمرا السلبية عل احد ح حكثر مي عناصر الكاشف ،ك منها يدكون مي عناصر قطبية موجبة عناصر
قطبية البة ،.يدم مجع اإلشارات مي العناصر معا طرحها مي بعضها البع  ،ا جتا ز اجملموع ح شارة الفرق
املسجلة إن لك يُشب اكدشا شاص ما .هذه الدقنية اليت يعدمد عليها الباحث يف درا د .
ُ

شكل ( )1اشعة األشعة حتت احلمراء جبسم االنسان
املصدر/https://roboticx.ps/pir-sensor-arduino :

ح جسم ل درجة حرارة تفوق الئفر درجة ،يقوم جهاز  PIRإبر ال طاقة ا اةمرا  ،كلما زادت
درجة حرارة اجلسم زاد الفرق با القطبا ابلدايل تزداد نسبة الطاقة املنبعثة من  .هذه الطاقة ح اإلشعاع ال ميكي
رؤيدها ابلعا اجملردة (ميكي ا دعمال الكامبا لرؤيدها) لكي حساس اةركة  PIRحيدو عل مواد
بب لكرتيكية ميكنها كشف هذا االشعاع.
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طريقة عمل حساس  PIRوطريقة الكشف عن وجود اإلنسان:

ن مدو حل حرارة جلد االنسان ها  34درجة ها اعل مي درجة اخللفية اليت يدواجد يها ،ح ح ا
ميكي حن ُ دث رقا يف نسبة األشعة ا اةمرا اليت يدلقاها حساس ، PIRارتفاع اةرارة يعين ارتفاع الطاقة
ا اةمرا املنبعثة مي اجلسم ،عندما مير شاص حمام حساس اةركة  PIRإن طاقة االشعة ا اةمرا
املضا ة و تدسبب يف خر ج طاقة اكرب مي اةساس البب لكرتيكا ح الكهر حرار " Pyro electric
 ،"sensorهذه الطاقة ح اجلهد يكون ضعيف جد لذلك جيب حن متر عل مضام ( )Amplifierمث متر
عل مقارن ( )Comparatorلدقع مقارنة با هذا اجلهد الكهرابئا اجلديد ابجلهد الكهرابئا للكالة العادية
(بد ن جود حشااو) ،ان جتا زت الطاقة اجلديدة حد الطاقة االعدياد يقوم املقارن إبخراج جهد كهرابئا
ميكي ربط مبدككم دقيق ح بدائرة حخر ليُئدر صوات نذاراي ليدل عل جود شاص ما.
مي اجلدير ابلذكر مكانية بع األشيا حن تبعث طاقة ا محرا مث بع اجلماد يف يوم اخي ح
انعكاس بع األضوا  ،هلذا السبب تدواجد طبقة لرت عل اةساس البب لكرتيكا د رها تئفية األشعة اليت
تئ الي ترن األشعة ات الطول املوجا املرتا ح با 14 8 μmمتر قحل ،حيث حن هذا النطاق حيدو عل
نطاق األشعة ا اةمرا املنبعثة مي االنسان هو با  10 9 μmهبذه الطريقة نكون قد قللنا مي مكانية
خطا كشف حجسام غب اإلنسان .مي حج جتميع الطاقة املنبعثة يف ك مكان يف نقطة احدة ها اةساس
الببكرتيكا ،متا ضا ة عاكسة  Frednel lensح حن كاشف اةركة ميكن كشف تواجد االنسان مي مجيع
الز ااي.
األشعة حتت احلمراء:
األشعة ا اةمرا هو شعاع كهر مغناطيسا  EMRل ك خواو الضو األ ا ية اليت تدمث
بظواهر االندشار االنعكاس االنكسار الدداخ االحنرا  .الطول املوجا لألشعة ا اةمرا با 300 0.7
حيث حن
ميكر مرت ،هو ما يعادل تقريبا نطاق الرتددات با  400 1تبا هبتز ها ال تُر ابلعا اجملردة ُ
الطول املوجا لألشعة ا اةمرا حكرب مي الطول املوجا للضو املرئا ( .)Dash et al, 2001تُسدادم
األشعة ا اةمرا يف الدطبيقات الئناعية العلمية العسكرية الدجارية الطبية ،تُسدادم حجهزة الرؤية الليلية
ابإلضا ة النشطة ابألشعة ا اةمرا القريبة ملراقبة األشااو ح اةيوا ت د ن اكدشا املراقب .يسدادم
علم الفلك ابألشعة ا اةمرا الدلسكوابت املز دة أبجهزة ا دشعار الكدشا األجسام مث الكواكب.
( )Chilton, 2013تُسدادم كامبات الدئوير اةرار ابألشعة ا اةمرا يف الطب للكشف عي قدان
اةرارة يف األنظمة املعز لة ،مراقبة تغب تد ق الدم يف اجللد ،اكدشا ارتفاع درجة حرارة األجهزة الكهرابئية.
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املراقبة عرب تطبيق االنرتنت:

تدم املراقبة مي خسل تطبيق اجلوال الكمرات املثبدة يف منطقة قريب جدا مي املسب حبيث تكشف منطقة
املسب بشك كام ابإلضا ة ا املساحة اجملا رة للمسب  .كلما كانا كمرا املراقبة ات تقنية جودة اعل كان
االمان حكثر ،هذه الكمرات موجودة عل حشكال كثبه مميزات كثبه منها ما ميكي الدككم يف الدقريب الدكبب
للئورة املشاهدة مي خسل الدككم يف عد اهتا .حيث ختدلف مي حيث الشك اال دادام طريقة الدوصي
الغرا ،منها اخلارجا ،الداخلا ،املدكرن ،الثابا.
حيث يبا  )2008( Hermanان الكامبات اخلارجية ها كامبات املراقبة اليت يدم ا دادامها يف
املناطق األماكي املكشو ة حيث تدميز بقدرهتا عل م مجيع حنواع الطقس العوام البيوية اجلوية مي حرارة
شديدة بر دة تسدادم يف مراقبة الشارع ح املبىن مي اخلارج ،كامبات داخلية ها الكامبات اليت يدم تركيبها
ا دادامها يف املناطق املغلقة غب املكشو ة داخ األبنية .لذا ها تراقب املباين مي الداخ  .الكامبات
املدكركة PTZهذه الكامبات تئل للمساحات الوا عة حيث ا ا تعم يف مجيع االجتاهات ميينا يسارا
ح ف  ،تسدطيع العم يف مجيع االجتاهات الدئوير عل نطاق ا ع القدرة عل الد ران تئ
اعل
 360درجة ح قيا  90درجة را يا .
كامبات ال لكية  Wirelessتنق هذه الكامبات اإلشارة د ن ا سن تدئ بشبكة النا عي طريق
الوا ا تسدادم يف االماكي اليت ال ميكي مد كابست هلا .كامبات شبكية  IPها النوع اةديث ح اجلي
اجلديد ها كامبات بر توكول اإلنرتنا ،كامبات شبكية يدم توصيلها بشك مباشر عل املوج اخلاصة
ابألنرتنا تنق البيا ت عرب الشبكة .يدم توصيلها مع حجهزة عرا تسجي ها ايضا كامبات جمهزة ابألشعة
ا اةمرا املائئة للمراقبة الليلية .
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شكل ( :)2بعض تطبيقات كمرات املراقبة املتوفرة على متجر أبل

املئدرhttps://gadgets.ndtv.com/mobiles/features/turn-your-old-:
smartphone-into-a-cctv-camera-843512
املسابح (أحواض السباحة):
يف السنوات املاضية ،كان الناس حمد ديي للغاية عندما يدعلق األمر ابال دمداع ابلرت ي يف املنزل خبس
بع البيوات األخر اليت تدو ر لديها ائ تقنيات مدقدمة ،مع لك ،عندما جا اإلنرتنا تغب ك شا
لك ،متا
مع متدع العديد مي األشااو ابلوصول جمموعة كببة مي القنوات الرت ي املدعددة ،ابإلضا ة
ضا ة مميزات خئائص جديدة تقنية كمبيوتر نطاق تردد عري عايل السرعة القدرة عل اال دمداع
مبجموعة ا عة مي ائ الرت ي يف املنزل .كما مت ربحل العديد مي حنشطة املنزل ابلدقنيات اةديثة .يف الواقع،
عل مد السنوات األخبة ،ح فرت الدكنولوجيا عي تغيبات هائلة يف عامل الرت ي املنزيل ،لع املساب املنزلية
احده مي هذه األنشطة اليت يراها البع ضر رة منزلية.
تزايد بنا ححواا السباحة اخلاصة يف املنازل بشك كبب ،ها حصبكا ضر رة للكثبيي ملا هلا مي وائد
عظيمة حيضا ها ُمدعة تر يهية يفضلها اجلميع (مزار  .)2013 ،قد حث الديي اإل سما عل تعليم األطفال
السباحة حا قال يد عمر بي اخلطاب رضا هللا عن "علموا ح الدكم السباحة الرماية ركوب اخلي " ،حا
قال النيب صل هللا علي لم " ن لبدنك عليك حقا" مي هنا أييت د ر الرايضة كو يلة عالة لدقوية اجلسم،
السباحة تنظم الد رة الدموية للجسم ،تزيد مي كفا ة عم املخ القلب ،تساعد يف تقوية العضست متنع
ترهلها ،تزيد مي مر نة املفاص  ،تكسب املر النشاط اةيوية ،تطور اجلسد العق
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األطفال مت ريبات لك يف درا ة (بي حعراب آخر ن ،)2014 ،تزيد مي مر نة عضست اجلسم ُ ،سي

السباحة حيضا اةالة النفسية املزاجية لد األ راد الذيي ميار و ا.
يدم بنا ححواا السباحة املنزلية يف كثب مي األماكي مث اةديقة اخللفية ح الساحة األمامية ،تكون
عادة املساب املنزل ية حصغر يف اةجم مي املساب اخلاصة ابلفنادق النواد الرايضية ،ميكي بنا املساب املنزلية
بشك دائم ابةفر يف االرا ،ح ُميكي حن يدم جتميعها يف رتة الئيف وق ط األرا مث يدم تفكيكها مرة
حخر بعد اعددال اةرارة.
أخطار املسابح:

عندما نسدمدع بو ائ الرت ي البد مي األخذ ابةسبان اجلوانب السلبية اليت قد تند مي ا دادامها تعد
املساب مي حخطر جوانب الرت ي ا حمه يها جانب االمان .لع ما تطالعنا ائ االعسم املادلف مي غرق
ملراتد املساب  ،هو حمر مرعب مثب لسهدمام بكيفية معاجلة هذه الظاهره يف ض الرغبة الكببة ملادلف وات
اجملدمع ابلدمدع ابملساب وا كانا منزلي ح عام  ،حيث تطالعنا األخبار يوما بعد يوم مي حوادث الغرق يف
املساب اخلاص داخ املنازل ح يف اال رتاحات ح املدنزهات العامة ،اليت يذهب ضكية هذه املساب ممي ال
جييد ن السباحة ح األطفال نديجة الدأخر يف نقا هم ح عدم العلم بوجودهم داخ هذه املساب .
ابلنظر ا آلية نشا هذه املساب جندها غب مطابقة ألنظمة شر ط السسمة املدبعة اليت حددهتا
اإلدارة العامة للد اع املدين األما ت (البلدايت) ،يذكر تقرير جمللة اإلمارات اليوم حن تع ّددت حوادث غرق
األطفال يف مساب منزلية خسل األشهر األخبة ،تعرا آخر ن ةوادث مشاهبة هم يف ر قة يهم حرينا
قضائهم عطست يف مندجعات ياحية ،ح عل شواطئ ،يما حكد مسع لون حكوميون برملانيون خربا تدريب
السباحة عل ضر رة اختا جرا ات تضمي اةيلولة د ن تكرار هذه اةوادث ،مت صف هذه األحواا أب ا
«خطر جا ب» لألطفال ،خئوصا الذيي ال جييد ن السباحة يف ظ غياب الرقابة عليهم مي يهم.
يف حا ال تدوا ر بيا ت دقيق حول عدد حوادث غرق االطفال يف ححواا السباحة املنزلية ،ح املوجودة
يف الفنادق املدنزهات ،لكي ائ اإلعسم نشرت حخبارا عي عدد مي اةوادث املشاهبة يف األشهر املاضية تعكد
تكرارها يعدرب الغرق ببا رئيسيا لو اة األطفال .حدد خبب الددريب يف جمال السباحة ،حمحد عجما ،حن الفرتة
الزمنية الكفيلة ببقا الطف عل قيد اةياة عند قوط يف اةوا ال تدجا ز ريواين قليلة ،بسبب دخول املياه
اجلهاز الدنفسا ،ال دا «ضر رة ختئيص منطقة ضكلة يف محامات السباحة للئغار ال يدجا ز عمقها 50
نديمرتا ،ح حىت مندئف جسم الطف  .حضا حن معظم مساب البناايت ختئص حعماقا مددرجة تبدح مي 30
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نديمرتا تزيد حىت تبلغ  180نديمرتا ،لكي هنان بناايت تنشئ مساب

ات عمق احد ( 160نديمرتا يف

األغلب) ،هو حمر ابلغ اخلطورة عل األطفال ،يف هذه اةال ينبغا ختئيص منقذ للمسب .
اإلسعافات األولية لغرقى املسابح:
يف حالة جود غريق ال يوجد ُخمدئا ح ُمنقذ للغرق  ،يجب عل الشاص املدواجد يف ث هذا
املوقف تباع اآليت:
• تقريب األ ن مي م ح حنف الغريق للدأكد مي الدنفس ،ح مراقبة حركات الئدر املدوا قة مع ك
شهيق ز ب.
• يف حالة عدم حساس املسعف بدنفس الغريق ،جيب حما لة اإلحساس بنب
ُ
• احملا لة األخبة ها حما لة اإلنعاش القليب الرئو  ( ،راج )2019 ،تدم عي طريق ضع الغريق عل
ظهرة ،مث حما لة د جمر الدنفس عي طريق الضغحل عل اجلبا ر ع الفك ألعل  ،مث يدم ضع اليد
عل مندئف صدر الغريق ضع اليد األخر وقها يف حالة الشاص البالغ ،يف حالة األطفال
ضع اليديي جبانب بعضهما البع عل الئدر ،مث البد يف حما لة الضغحل عل الئدر ليس
األضسع مبعدل ضغطدا ك اثنية ،اال دمرار حن يسدعيد الغريق الدنفس ،ميكي حيضا حما لة
عم الدنفس الئناعا حىت يدم ريك اهلوا يف الرئدا.
القلب.

احلد من أخطار الغرق:
األطفال د ن ي اخلامسة هم األكثر عرضة خلطر الغرق ،دث حعل نسبة ةوادث الغرق يف محامات
حيث تعد الثغرات يف شرا الكبار الفش يف بنا حواجز املسب مي العوام املسامهة الرئيسية
السباحة اخلاصة ُ
يف غرق املساب يف هذه الفوة العمرية .كإجرا قائا للكد مي احدمالية الغرق ،يوجد حربعة طرق ميكي اللجو
ليها قا لدرا ة ( )Lyndal & Richard, 2012ها:
 .1حاجز األمان أو حواجز املسبح :يف حالة املساب املنزلية ،مي الضر ر قامة حواجز ح ح وار حول
املسب ابرتفاع  4حقدام عل األق مي مجيع اجلوانب تكون غب قابلة للدسلق ،مع ئل عي املنزل
الساحة ،جيب حن حيدو السور عل حبواب اتية اإلغسق قفس اتيا ضع حقفال عل األبواب ال يدم
دكها ال ا شرا اآلاب .
 .2اإلشراف الكايف ملقدمي الرعاية :جيب تعيا عدد كايف مي املشر ا املدربا خئيئا إلنقا غرق
ُ
املساب يف ححواا السباحة العامة ،جيب عل ك مي املشر ا املدابعة اجليدة للسباحا يف املياه ألن
الغرق يسدغرق ةظات يف حالة عر الغريق ،يجب مراعاة السرعة عام الوقا لسرعة اإلنقا .
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 .3تعريف األطفال ابملياه وعدم الذعر منها :جيب عل اآلاب املدربا تعليم األطفال الراحة اال رتخا يف

املا  ،عدم اخلو الذعر عند السقوط يف املا  ،اخلو الذعر مي حهم العوام املسببة للغرق ،سبد
ُ
مي تعليم الطف تباع ح اليب الطفو وق ط املا تعليم املهارات األ ا ية مث اال دلقا عل
الظهر يف املا يف حالة عدم معر ة الطف ابلسباحة ،هذه الطريقة تُساعد الطف عل الطفو وق املياه
عدم الغوو بداخلها ،لك يعطا رتة مي الوقا لطلب املساعدة مي شاص ما عدم الغرق السريع
للطف الذ حيدث يف ةظات.

 .4اإلسعافات السريعة اليت تتمثل يف اإلدارة املبكرة لإلنعاش القليب الرئوي [ :]CPRاإلنعاش القليب

الرئو ح  ]CPR[ Cardiopulmonary resuscitationها عملية عا طارئة إلنقا الغرق ،
يدم اللجو ليها يف حالة عدم اإلحساس بنب الغريق ،البد مي دراية املشر ا هبذا األمر حملا لة نقا
الشاص الغريق.
يعكد ( )Mott & Latimer, 2016عل حمهية حجهزة اإلنذار العائمة حجهزة نذار النوا ذ ح األبواب
يف تقلي خطر الغرق يف املساب املنزلية ،يدم جتهيز محامات السباحة بنظام منع الغرق مبساعدة الكمبيوتر ح
حشكال حخر مي حنظمة السسمة األمي اإللكرت نية.
الدراسات السابقة:
دراسة ( :)Miller, et al. 1999عنوان الدرا ة "مراقب موقع السباح" " Swimmer location

 ." monitorاهلد مي هذه الدرا ة هو الكشف عي نظام لدكديد مكان السباحا الذيي قد يدعرضون خلطر
الغرق ،يدم ديد عوام حخر حيضا مث املدة الزمنية لبقائهم يف العمق حيث يكون الدنفس مسدكيس .يف هذا
النظام يرتد ك باح رد جهاز مراقبة موقع السباح ( )SLMهو جهاز لكرت ين مئغر ال حيدد قحل مد
خطر السباح ،لكن يئدر حيضا شارة نذار كهر مغناطيسية عند جود مث هذا اخلطر .يف ك مرة يُطلق نذار
قد يكون مسموعا ح مرئيا عل السط بينما يدم تدبع موقع السباح يف الوقا الفعلا مي اإلشارات املسدلمة عل
الشبكة اهلوائية املندشرة عل طول اجلز السفلا مي منطقة السباحة .يدم دم هذه اإلشارات يف معاجل مركز
ُ
يدم عرا املوقع يف الوقا الفعلا احملسوب بيانيا عل شاشة لدوجي ح راد اةرا ة يف عمليات اإلنقا  .حكد
الباحث حن هذا االخرتاع خمئص لس دادام يف محامات السباحة الشواطئ املدنزهات املائية مناطق السباحة
األخر .
دراسة ( :)EH Chi, 2008عنوان الدرا ة "حجهزة اال دشعار تقنيات اةو بة يف الرايضة" "

 ."Sensors and ubiquitous computing technologies in sportsهد ا هذه الدرا ة
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دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.

ديد اجتاهات آاثر ا دادام املسدشعرات يف الرايضة ،در ا الدكدايت الدقنية يف دخال حجهزة اال دشعار
يف خمدلف الرايضات ،ال يما االهدمام بدرا ة اةالة البكثية اخلاصة إبدخال مسدشعرات القوة يف مسابقة نون
الد اع عي النفس .ح دادم الباحث النظام املسم ب  ،SensorHoguهو نظام يعدمد عل مسدشعرات
ُ
القوة ُمثبا عل اقيات الئدر لدسجي عدد الضرابت لكرت نيا للمساعدة يف اةكم .يعم النظام تقنيا د ن
الدأريب بشك كبب عل طريقة اللعب ،حشارت الدرا ة حن ميكي ا دادام هذه الدقنية يف الكثب مي جماالت
الرايضة املادلفة ،عل بي املثال تثبيا هذا النظام يف مضارب البيسبول ات الفلا ،مضارب الدنس اخلاصة
اجلديدة ،كرات اجلولف الطويلة اخلاصة ،مسبس السباحة املئنوعة مي مواد مدائئة .ح صا هذه الدرا ة
أبمهية اعدماد الدكنولوجيا يف جمال الرايضة بسبب ثريبها اإلجيا عل السعبا اةكام.
دراسة ( :)James,et al. 2011عنوان هذه الدرا ة "نظام مراقبة باحة ملراقبة األدا الرت يها حدا
النابة" " An unobtrusive swimming monitoring system forrecreational and elite
تقييم نظام مراقبة حدا السباحا لكرت نيا
 ."performance monitoringهد ا هذه الدرا ة
اب دادام تقنية املسدشعر القاب لسرتدا  .اعدمدت هذه الدرا ة عل تئميم نظام باحة كام يعدمد عل
ا دادام حجهزة ا دشعار ابلقئور الذايت ينقسم عدد مي الكد املنطقية حىت ميكي ارتدا ه ،هذا النظام
عبارة عي حجهزة ا دشعار مدعددة ابلقئور الذايت ملواكبة امليكانيكا اةيوية للسباحة ،مت متديد هذه املسدشعرات
لدشم املراقبة مدعددة القطاعات (عل احد ح حكثر مي الرايضيا) ،مشلا حيضا االتئاالت الس لكية مع
حجهزة اال دشعار يف البيوة املائية البنية الدكدية اإللكرت نية جلمع البيا ت معاجلدها تئورها مي قب الرايضيا
املدربا علما الرايضة .تسم هذه الدقنية بدكلي البيا ت يف الوقا الفعلا حرينا السباحة ،ميكي تطبيقها يف
السباحة اةرة ح يف املساب  .حظهرت الندائ ائدة امهية مث هذه األجهزة يف عداد السباحا ،يوض النظام
قيق األهدا األ ا ية لدطوير حدا الرايضيا .حقرتح الباحث عم قاعدة
املطور كيف يسه الدكلي
بيا ت خلفية يف الوقا الفعلا مع العمس لدسجي بيا ت األشااو املعاجلة بوا طة املدربا الرايضيا.
دراسة ( :)Lee,et al. 2011جا ت هذه الدرا ة بعنوان "جهاز ا دشعار ابلقئور الذايت ،تقييم
ريسريا األبعاد رينائا األبعاد ملراح اةركة يف السباحة اةرة" Inertial sensor, 3D and 2D
” assessment of stroke phases in freestyle swimmingاهلد مي هذه الدرا ة هو الدكقق
مي صكة نظام القئور الذايت لقياس اةركية الزمنية ةركة الذراع اةرة خسل السباحة .ح دادم الباحث األنظمة
النمو جية ها حنظمة الكامبا رينائية ح ريسريية األبعاد اللدقاط حركة الذراع تسجيلها حيث قام دة مشاركا
مبكاكاة السباحة اةرة .مت ضع مسدشعر ريسريا احملا ر ابلقئور الذايت عل اجلانب الظهر يف النهاية البعيدة
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للساعد .مت جرا الدكقق مي الئكة مبقار ت مع الدقاط الفيديو رينائا األبعاد نظام كامبا األشعة ا اةمرا
ريسريية األبعاد .ح دادم الباحث معام رتباط بب ون اخلطأ النمو جا للدكلي اإلحئائا يف الدقدير الدكيز
املدو حل ،كانا االرتباطات كببة جدا لك يُشب حن حجهزة اال دشعار ابلقئور الذايت تُعدرب خيار قاب
للدطبيق لدقييم ضربة راع السباحة .حظهرت هذه األنظمة الدقة يف الدقييم ض الباحث حن ا دادام هذه
حمهية ا دادام الدكنولوجيا يف السباحة.
الدقنيات الدكنولوجية هلا ثريب اض لك يُعز

دراسة ( :)Anderson,et al. 2012جا ت هذه الدرا ة بعنوان "املراقبة وق املا أبحواا السباحة"
" ." Above-water monitoring of swimming poolsكان اهلد مي هذا االخرتاع تو ب نظام
وق املا ليُئدر تنبيها تلقائيا لضكااي الغرق احملدملا يف محامات السباحة .يدم ضع احد ح حكثر مي حجهزة
اال دشعار الكهر ضوئية وق ط املسب  ،مث رقمنة تسلس الئور ليلها لكرت نيا لدكديد ما ا كان هنان
بشر داخ الئورة ،ما ا كان هعال البشر يدكركون بطريقة توحا ابلغرق .يدم تعوي الدأريبات الناجتة عي
اللمعان االنكسار الدغبات يف الضو تلقائيا بوا طة النظام .ا مت الكشف عي حادث غرق حمدم  ،إن النظام
يئدر صوت نذار ح عرا ذير  ،حبيث ميكي للفرد املشغ ديد ما ا كان جيب اختا جرا حم ال .يُعدرب
ُ
هذا االخرتاع الدكنولوجا حمهية كببة يف ديد األشااو املعرضا للغرق يف املساب .
ُ
دراسة ( :)Beanland, et al. 2014جا ت هذه الدرا ة بعنوان "الدكقق مي صكة  GPSتقنية
الدسارع يف السباحة" "Validation of GPS and accelerometer technology in swimming
" .هد ا هذه الدرا ة تقييم صسحية مقياس الدسارع املدكام نظام ديد املواقع العاملا ( )GPSلدكديد
املدغبات اةركية للسباحا حرينا السباحة .حعدمد الباحث عل املنه امليداين حيث مت اخديار عدد  21باحا
إبكمال مسا ة  100مرت يف مسب ح ليميب خارجا بطول  50مرتا ،مت ا دادام جهاز  GPSمز د مبقياس
تسارع ريسريا احملا ر مدكام للكئول عل مدو حل السرعة عدد اةركات اخلاصة بك باح عل حدة .متا
مقارنة هذه البيا ت مع بيا ت السرعة عدد اةركات اليت مت اةئول عليها مي الفيديو الرقما املسج بشك
مدزامي لألدا  .النديجة حن مقياس الدسارع املدم جهاز  GPSيعدرب حداة صكيكة دقيقة لدقدير عدد اةركات
ابإلضا ة قياس رعة السباحة يف مندئف حوا السباحة ،مما يشب حن تطبيق تقنية  GPSيف بيوة
الددريب اخلارجية هلا وائد عملية مفيدة للسباحا املدربا علما الرايضة حيضا ،يدل لك عل حمهية
ا دادام الدكنولوجيا تطبيقها يف جمال السباحة.
دراسة ( :)Magalhaes et al, 2015عنوان الدرا ة "حجهزة ا دشعار ابلقئور الذايت ميكي ارتداؤها

يف لي حركة السباحة :مراجعة منهجية" " Wearable inertial sensors in swimming motion
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 ."analysis: a systematic reviewهد ا الدرا ة

لي حركة السباحا يف ححواا السباحة

اب دادام حجهزة تقنيات القئور الذايت اليت ُميكي ارتداؤها ،لك ألن ا دادام املدربون لي الفيديو بشك
تقليد للكئول عل بيا ت ميكانيكية حيوية موريوقة حول حدا السباحة حصب ات تكلفة عالية يدطلب
ثخب يف تو ب املعلومات الكمية .مت دخال حجهزة اال دشعار ابلقئور
جهدا حسابيا ضاما ،مما يعد
الذايت املغناطيسية ،مبا يف لك مقاييس الدسارع اجلب كوابت املغناطيسية لدقييم امليكانيكا اةيوية ألدا
السباحا .مت جرا مراجعة منهجية الدرا ة اةالية اب دادام قواعد البيا ت الدالية PubMed :و ISI Web
 of Knowledgeو  Google Scholar IEEE Xploreو  Scopusو  .Science Directمتا
مراجعة بعة عشريي مقالة نشرت يف اجملست املفهر ة قائع املعمترات ،مع الرتكيز عل الدكلي امليكانيكا
اةيو للسباحة عي طريق حجهزة اال دشعار ابلقئور الذايت .مت تئنيف املقاالت قا ملواصفات املسدشعر
املواقع الدشرحيية اليت مت تركيب املسدشعرات يها الدئميم امليداين الدطبيقات اخلاصة بدكلي حدا السباحة.
حن حجهزة اال دشعار ابلقئور الذايت ها حد ات موريوقة لدكلي امليكانيكا اةيوية للسباحة ،ها
تشب الندائ
حيضا غب مكلفة حجمها صغب هلة االرتدا .
دراسة ( :)Whiticker, et al. 2016عنوان هذه الدرا ة "جهاز السكب النشحل للددريب عل

املقا مة يف حوا السباحة" "." Active Drag Device for Resistance Training in the Pool
اهلد مي هذه الدرا ة هو تدريب السباحا عل مقا مة الدعب اجلهد حرينا السباحة يف املساب  .حعدمد
حيث ح دادم جهاز يُسم  tetheredconeهو يعم بنظام الدككم الس لكا
الباحث عل بر م تدرييب ُ
عي بُعد ،هو جهاز بسيحل غب ُمعقد تكلفد غب عالية .مت تدريب باحا تنا سيا مي خسل تنظيم ضرابت
تدريبية يف املياه خسل اجلهاز مع عناصر مقا مة ضا ية لبنا القوة املر نة حماكاة الدعب ،يدمث الددريب يف
تو ب مسدوايت مقا مة مدغبة خسل جلسة احدة اعدمادا عل االحدياجات املكددة حهدا الددريب .عل
ُ
الرغم مي حن املند يسدهد يف البداية الرايضيا النابة ،مي املرج حن الدئميم يكون ل ائدة يف السباحة
الرت يهية عادة الدأهي  .عل الرغم مي حن هد هذه الدرا ة ح دهد يف البداية الرايضيا النابة ،مي املرج
حن الدئميم يكون ل ائدة يف السباحة الرت يهية عادة الدأهي  .مي ندائ هذه الدرا ة حيضا حن ا دادام
الدقنية الدكنولوجية اب دادام هذا اجلهاز ل حمهية كببة يف عداد خنبة مي السباحا املنا سا يف املساب .
دراسة ( :)Nevalainen et al, 2016عنوان هذه الدرا ة "تدبع السباح يف الوقا اةقيقا عل
مئفو ة الكامبا املدفرقة" "."Time Swimmer Tracking on Sparse Camera Array Real
هد البكث اكدشا السباحا تدبع مسارهم بدقة حيث ح ا خطوة ح ا ية يف لي حدا السباحا يف
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حلعاب القو ابملساب  ،لك عي طريق ا دادام مئفو ة مي الكامبات لددبع السباحا يف الوقا الفعلا
للكركة .تدميز هذه الكامبات بعدم ظهار اخللفية را السباح بدقة ةفظ جودة دقة صورة السباح ،تدميز
حيضا بدأطب السباح يف ممر السباحة ابملسب  ،يدي املراقبة اهلند ية للئورة الظلية للسباح .يسم مكون الددبع
يديو احد قحل .مت تقدمي
ابلكامبات برد د الفع يف الوقا الفعلا اجلمع با تد قات الفيديو املادلفة
خوارزمية تسجي د رة السباحة بنا عل الددبع لكرت نيا بد ن عسمات ،ميكي تثبيا الكامبات يف العديد مي
محامات السباحة العامة اخلاصة األندية حماكي املسابقات.
دراسة ( :)Kretschmann, 2017جا ت هذه الدرا ة بعنوان " ا دادام تقنية الكمبيوتر اللوحا

ملسحظات الفيديو يف صف السباحة الدعليما Employing Tablet Technology for Video

 .Feedback in Physical Education Swimming Classكان اهلد الرئيسا مي هذه الدرا ة
هو ديد ثريب رد د الفع ابلفيديو املعزز ابلدكنولوجيا عل حدا السباحة ،خاصة اب دادام الكمبيوتر اللوحا.
مت تعيا ئلا مي ئول السباحة للئف اخلامس بشك عشوائا هم جمموعة جتريبية مكونة مي  16طالب
جمموعة ضابطة مكونة مي  15طالب .تُعرا طسب اجملموعة الدجريبية لدكلي يديو موحد بر م الدغذية
املعلوماتية اب دادام جهاز كمبيوتر لوحا بوا طة مدرس مدرب ملدة  7ح ابيع .مل يدم لفئ السباحة اخلاو
ائحل تكنولوجيا عل اإلطسق ح دادم طرق الددريس الدقليدية مث الدعليقات اللفظية
مبجموعة الدككم ح
قحل .مت قياس حدا الطسب يف السباحة للزحف األماما عند خحل األ اس بعد  7ح ابيع مي الفئ الدرا ا
اب دادام تئميم االخدبار البعد  .سي طسب اجملموعة الدجريبية بشك ملكوظ ( )P <0.05يف ندائ
باقات الزحف األمامية مي االخدبار القبلا االخدبار البعد  .كشفا املقابست شب املنظمة مع جمموعة
جتريبية خمدارة مي الطسب حن الطسب حكموا عل يناريو تعليقات الفيديو اب دادام جهاز كمبيوتر لوحا مفيد
يف عملية الدعلم اخلاصة هبم لدكسا ح لوب الزحف األماما يف املسب يف النهاية ندائ السباق .ح دند
الباحث حن ا دادام الفيديو عرب تقنية األجهزة اللوحية يف ئول السباحة تعدرب مبثابة طريقة تعليمية كا ية عالة
لدكسا حدا السباحة الزاحفة األمامية يف طسب الئف اخلامس .حريبا يناريو الددريس حن مدفوق مقارنة
أب اليب الددريس الدقليدية ممكي يف بيوة محام السباحة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
نطرا ألن الدرا ة اةالية مي الدرا ات امليدانية اليت ق اجرا درا ات مماريل هلا حمليا د ليا ،مي خسل
تدبع الباحث للعديد ممي الدرا ات وا قد احنئرت الدرا ات املشاهب للدرا ة اةالية يف عدد مي الدرا ات
اليت اجريا خسل االعوام السابقة .كان هذا السبب مي اهم اال باب اليت دعا الباحث للقيام ابلدرا ة اةالية
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حيث تطرقا الدرا ات السابقة ال دادام املساب كجانب تر يها كجانب رايضا مع الرتكيز عل ا دادام
الدقنيات اةديث يها مث اجهزة اال دشعار اليت تساعد مرتدا املساب عل الدككم يف ا دادامها بطريقة
آمن  .كما اتفقا الدرا ات السابق يف اهلد مي ا دادام املساب مع الدرا ة اةالية اليت يدمركز اهلد
اال ا ا منها ا خدمة املراتديي مي حية حخطار حمدملة .كذلك تدفق الدرا ات السابق يف جمملها عل امهية
ادخال الدكنولوجيا كالكمبيوترات جهاز  GPSاجهزة قياس اجلهد للسباحا يف مراقبة السباحا اعطا ندائ
ا دادامهم هلا مي خسل قيا ات اةركة اجلهد السرع غبها.
متغريات الدراسة:

حدد الباحث مدغبات الدرا ة يف اآليت:

املتغري املستقل :ها العوام املعريرة يف رعة ا دجابة غسق املسب ها:
 .1طول الشاص.
 .2رعة الشاص يف اجتاه املسب .
 .3توقيا تواجد الشاص ابلقرب مي املسب (اللي النهار).
 .4درجة حرارة اجلسم.
املتغري التابع :هو رعة ا دجابة غسق املسب .
الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
 .1النسبة املووية املدو حل اةسا االحنرا املعيار .
 .2اخدبار الدبايي األحاد .
 .3مربع يدا لقياس حجم األرير.
 .4اخدبار ( )Tملدغبيي مسدقلا.
 .5حلفا كر مباخ.
عينة الدراسة:
تكونا عينة الدرا ة مي عدد  25مسدادم مي مجيع قوات اجملدمع االعمار هبد
مت تقسيمهم ا جمموعدا قا للجدا ل الدالية:

تعميم الندائ حيث

 -1اجملموعة األوىل :تدكون مي  13شاص ا دادموا املسب ابلدجهيز األ ل هو عباره عي ارتفاع الشبك مي
األعل  ،مت تئنيف العينة حسب العوام املعريرة يف رعة اغسق املسب ها:
قاع املسب
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• الطول :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )1تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة األوىل حسب الطول

م

الطول ))cm

العدد

النسبة املئوية

.1

اق مي 100

4

30.7

.2

با 120 – 100

6

46.15

.3

حكثر مي 120

3

23.07

13

100

اجملموع

• السرعة :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )2تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة األوىل حسب السرعة

م

السرعة

العدد

النسبة املئوية

.1

بطا

5

38.46

.2

معددل

6

46.15

.3

ريع

2

15.38

13

100

اجملموع

• التوقيت :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )3تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة األوىل حسب توقيت تواجدهم بقرب املسبح

م

التوقيت

العدد

النسبة املئوية

.1

ليس

6

46.15

.2

ارا

7

53.84

13

100

اجملموع

• درجة حرارة اجلسم :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )4تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة األوىل حسب درجة حرارة اجلسم

م

درجة حرارة اجلسم

العدد

النسبة املئوية

.1

منافضة (حق مي 36درجة)

4

30.7

.2

معددلة ما با ()73-36

5

38.4

.3

مرتفعة (حعل مي )37

4

30.7

13

100

اجملموع

 -2اجملموعة الثانية :تدكون مي ( )12شاص ا دادموا املسب ابلدجهيز الثاين هو غسق املسب بوا طة
الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار ،مت تئنيف العينة حسب العوام املعريرة يف رعة اغسق
املسب ها:
• الطول :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )5تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة الثانية حسب الطول

م

الطول ))cm

العدد

النسبة املئوية

.1

اق مي 100

4

33.3

.2

با 120 - 100

5

41.66
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دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.

م

الطول ))cm

العدد

النسبة املئوية

.3

حكثر مي 120

3

25

12

100

اجملموع

• السرعة :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )6تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة الثانية حسب السرعة

م

السرعة

العدد

النسبة املئوية

.1

بطا

4

33.3

.2

معددل

4

33.3

.3

ريع

4

33.3

12

100

اجملموع

• التوقيت :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )7تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة الثانية حسب توقيت تواجدهم بقرب املسبح

م

التوقيت

العدد

النسبة املئوية

.1

ليس

7

58.33

.2

ارا

5

41.6

12

100

اجملموع

• درجة حرارة اجلسم :قد مت تئنيفهم قا للجد ل الدايل:

جدول ( )8تصنيف عينة الدراسة اخلاصة ابجملموعة الثانية حسب درجة حرارة اجلسم

م

درجة حرارة اجلسم

العدد

النسبة املئوية

.1

منافضة (حق مي 36درجة)

5

41.66

.2

معددلة ما با ()73-36

4

33.3

.3

مرتفعة (حعل مي )37

3

25

12

100

اجملموع

حتليل النتائج:
أوالً :قياس فاعلية استخدام التكنولوجيا "الطرق املُقرتحة" للحد من غرقى املسابح:

أوال :ابلنسبة للمجموعة األوىل الذين استخدموا املسبح ابلتجهيز األول (الشبك املعدن):

• أتثري طول األشخاص على أتمني املسبح من خالل سرعة ارتفاع الشبك من قاع املسبح إىل األعلى:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار الدبايي األحاد  ،حساب مربع يدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )9نتائج اختبار "التباين األحادي" – طول األشخاص
البيان
مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

مئدر الدبايي

جمموع
املدو طات

درجات
اةرية

مدو حل
املربعات

با اجملموعات

21.090

2

10.545

داخ اجملموعات

1.833

10

.183

اإلمجايل

22.923

12
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)(f
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قيمة

)(Sig.
.000
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يدبا مي اجلد ل ( )9املوض حعسه حن ثريب طول األشااو عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع
األعل دال احئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق مي

الشبك مي قاع املسب

مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05ح دادم الباحث مربع يدا لقياس حجم األرير
لدكديد حجم الدأريب يقارن الباحث القيمة ابجلد ل الدايل:
جدول ( )10مستوى أتثري احلجم مبربع إيتا.

املستوى

صغري

متوسط

كبري

كبري جدا

η2

0.14

0.06

0.01

0.16

يُسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.6مما يدل عل ثريب طول األشااو عل ثما املسب مي خسل

رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب

األعل

وللكشف عن األثر أستخدم اختبار شفيه:
املدغبات (شفي تظهر حرير لئاحل الشاص الذ ميدلك طوال حكثر مي  ،120مث الشاص الذ يرتا ح
طول ما با  120 -100اجلد ل الدايل يوض لك:
جدول ( )11يوضح نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات.

الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

املتغريات (متوسطات املتغريات)
اق مي )1.5000( 100

با )3.1667( 120 – 100

*-1.66667

.000

اق مي )1.5000( 100

حكثر مي )5.0000( 120

*-3.50000

.000

با )3.1667(120 – 100

حكثر مي )5.0000( 120

*-1.83333

.000

يوجد رق با (حق مي ( ،)100با  )120-100لئاحل (با  ،)120-100يوجد رق با (حق
مي  )100با (حكثر مي  )120لئاحل (حكثر مي  ،)120يوجد رق با(با  )120-100ما با (حكثر
مي  )120لئاحل (حكثر مي  ،)120يعز الباحث هذه النديجة حن حجهزة اال دشعار لديها القدرة عل
اال دجابة بسرعة كلما زاد طول الشاص لك ألن آلية عم حجهزة اال دشعار ها الدقاط األشعة املنبعثة مي
اجلسم القريب مي اةساس ،ابلدايل ك ما كانا مساحة اجلسم حكرب ك ما كان هنان احدمالية الدقاط حشعة
بشك حكرب يدض لك مي كمية اةرارة الئادرة مي جسم اإلنسان املقاب للكسا ات.
• أتثري سرعة حتركهم حنو املسبح على أتمني املسبح من خالل سرعة ارتفاع الشبك من قاع املسبح إىل
األعلى
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار الدبايي األحاد  ،حساب مربع يدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )12نتائج اختبار " التباين األحادي" – سرعة احلركة

البيان
مسدو

رعة ا دجابة

مصدر التباين

جمموع املتوسطات

درجات احلرية

با اجملموعات

15.723

2
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متوسط

مربع ايتا لقياس

املربعات

قيمة
)(f

قيمة

)(Sig.

حجم األثر

7.862

10.919

.003

.686
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البيان

مصدر التباين

جمموع املتوسطات

درجات احلرية

غسق املسب

داخ اجملموعات

7.200

10

اإلمجايل

22.923

12

متوسط

املربعات

قيمة
)(f

قيمة

)(Sig.

مربع ايتا لقياس
حجم األثر

.720

يدبا مي جد ل ( )12املوض حعسه حن ثريب رعة اةركة عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع
األعل دال حئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق مي
الشبك مي قاع املسب
مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05يسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب رعة ركهم حنو
األعل
املسب عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
وللكشف عن األثر أستخدم اختبار شفيه:
ندائ اخدبار شفي تظهر حرير لئاحل الشاص البطا  ،مث الشاص املعددل اجلد ل الدايل يوض

لك

جدول ( )13نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات.

الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

املتغريات (متوسطات املتغريات)
بطا ()4.4000

معددل ()2.5000

*1.90000

.013

بطا ()4.4000

ريع ()1.5000

*2.90000

.007

معددل ()2.5000

ريع ()1.5000

1.00000

.388

يسحظ مي اجلد ل يوجد رق با البطا املعددل لئاحل البطا  ،يوجد رق با البطا السريع
لئاحل البطا  ،لكي ال يوجد رق با املعددل السريع تبا لنا النديجة منطقية طبيعية حيث يعز الباحث
لك ألن حجهزة اال دشعار لديها القدرة عل امدئاو درجة اةرارة حكرب كلما كانا حركة اجلسم للشاص
املدقدم ا اةساس بطيوة.
• أتثري وقت تواجدهم عند املسبح خالل ال  24ساعة على أتمني املسبح من خالل سرعة ارتفاع
الشبك من قاع املسبح إىل األعلى:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار (ت) ملدغبيي مسدقلا ،حساب مربع ايدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )14يوضح نتائج اختبار " ت" – وقت التواجد

احملاور

املتغري

العدد

مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

املتوسط
احلساب

االحنراف املعياري

ليس

6

4.1667

.98319

ارا

7

2.1429

.89974

قيمة ()T
3.876

قيمة

مربع ايتا لقياس

()Sig.

حجم األثر

.003

.577

يدبا مي جد ل ( )14املوض حعسه حن ثريب قا الدواجد عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع
األعل دال احئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق مي
الشبك مي قاع املسب
مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لئاحل اللي بسبب ثرير اةساس أبشعة الشمس ،كلما كان ضو الشمس حكثر
كلما قلا القدرة عل الدقاط حرارة جسم االنسان .يسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب
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قا تواجدهم عند املسب خسل ال  24اعة عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع
املسب

األعل
• أتثري درجة حرارة اجلسم على أتمني املسبح من خالل سرعة ارتفاع الشبك من قاع املسبح إىل
األعلى:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار الدبايي األحاد  ،حساب مربع يدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )15نتائج اختبار "التباين األحادي" – درجة احلرارة.

البيان
مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

مئدر الدبايي

جمموع
املدو طات

درجات
اةرية

مدو حل
املربعات

قيمة ()F

قيمة
()Sig.

مربع ايدا لقياس
حجم األرير

با اجملموعات

21.173

2

10.587

60.495

.000

.924

داخ اجملموعات

1.750

10

.175

اإلمجايل

22.923

12

يدبا مي جد ل ( )15املوض حعسه حن ثريب درجة حرارة اجلسم عل ثما املسب مي خسل رعة
األعل دال حئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة
ارتفاع الشبك مي قاع املسب
حق مي مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05يسحظ حن قيمة مربع ايدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب ارتفاع
األعل
درجة حرارة اجلسم عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
وللكشف عن األثر أستخدم اختبار شفيه:
املدغبات (شفي تظهر حرير لئاحل درجة اةرارة اجلسم املرتفعة اجلد ل الدايل يوض
جدول ( )16يوضح نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات

املتغريات (متوسطات املتغريات)

لك.

الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

منافضة (اق مي 36درجة) ()1.5000

معددلة ما با ()3.0000( )73-36

*-1.50000-

.001

منافضة (اق مي 36درجة) ()1.5000

مرتفعة (اعل مي )4.7500( )37

*-3.25000-

.000

معددلة ما با )3.0000( )73-36

مرتفعة (اعل مي )4.7500( )37

*-1.75000-

.000

يسحظ مي جد ل ( )16جود رق با درجة حرارة اجلسم املنافضة (اق مي 36درجة) املعددلة (ما
با  )73-36لئاحل املعددلة (ما با  ،)73-36يوجد رق با منافضة (اق مي 36درجة) مرتفعة (اعل
مي  )37لئاحل مرتفعة (اعل مي  ،)37يوجد رق با معددلة (ما با  )73-36مرتفعة (اعل مي )37
لئاحل مرتفعة (اعل مي .)37
اثنياً :ابلنسبة للمجموعة الثانية الذين استخدموا املسبح ابلتجهيز الثانية وهو حركة الغطاء
البالستيكي من اليمني اىل اليسار
• أتثري طول االشخاص على أتمني املسبح بواسطة الغطاء البالستيكي املتحرك من اليمني إىل اليسار:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار الدبايي األحاد  ،حساب مربع ايدا لقياس حجم األرير.
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جدول ( )17نتائج اختبار التباين األحادي وحساب مربع ايتا لقياس حجم األثر – طول األشخاص.
املتوسطات

درجات
احلرية

متوسط

با اجملموعات

7.500

2

3.750

داخ اجملموعات

.750

9

.083

اإلمجايل

8.250

11

البيان
مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

مصدر التباين

جمموع

قيمة ()F

املربعات

قيمة

()Sig.

45.000

.000

مربع ايتا لقياس حجم
األثر

.909

يدبا مي جد ل ( )17املوض حعسه حن ثريب طول األشااو عل ثما املسب مي خسل الغطا
البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار دال حئائيا عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو
الداللة حق مي مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05يسحظ حن قيمة مربع يدا اكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب طول
االشااو عل ثما املسب بوا طة الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار
وللكشف عن األثر أستخدم اختبار شفيه:
املدغبات (شفي تظهر حرير لئاحل الشاص الذ ميدلك طوال حكثر مي  ،120مث الشاص الذ يرتا ح
طول ما با  120-100اجلد ل الدايل يوض لك
جدول ( )18نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات.
الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

املتغريات (متوسطات املتغريات)
اق مي )1.0000( 100

با )1.7500( 120 – 100

*-.75000-

.012

اق مي )1.0000( 100

حكثر مي )3.0000( 120

*-2.00000-

.000

با )1.7500( 120 – 100

حكثر مي )3.0000( 120

*-1.25000-

.001

يشب جد ل ( )18جود رق با (حق مي  )100با ( )120-100لئاحل با (،)120-100
يوجد رق با  100با (حكثر مي  )120لئاحل (حكثر مي  ،)120يوجد رق با ( )120-100با
(حكثر مي  )120لئاحل (حكثر مي .)120
• أتثري سرعة حتركهم حنو املسبح على أتمني املسبح بواسطة الغطاء البالستيكي املتحرك من اليمني إىل
اليسار:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار الدبايي األحاد  ،حساب مربع يدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )19نتائج اختبار "التباين األحادي" – سرعة احلركة.

البيان
مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

جمموع

درجات

متوسط

املتوسطات

احلرية

املربعات

با اجملموعات

6.500

2

3.250

داخ اجملموعات

1.750

9

.194

اإلمجايل

8.250

11

مصدر التباين

قيمة ()F
16.714

قيمة

مربع ايتا لقياس حجم

()Sig.

األثر

.001

.788

يدبا مي جد ل ( )19املوض حعسه حن ثريب رعة اةركة عل ثما املسب مي خسل الغطا
البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار دال حئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق
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مي مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05يسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب رعة ركهم حنو
اليسار

املسب عل ثما املسب بوا طة الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما

وللكشف عن األثر استخدم اختبار شفيه:
املدغبات (شفي تظهر حرير لئاحل الشاص البطا  ،مث الشاص املعددل اجلد ل الدايل يوض

لك:

جدول ( )20نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات.
الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

املتغريات (متوسطات املتغريات)
بطا ()1.0000

معددل ()3.2500

*1.25000

.010

بطا ()1.0000

ريع ()4.0000

*1.75000

.001

معددل ()3.2500

ريع ()4.0000

.50000

.323

يسحظ مي اجلد ل يوجد رق با البطا املعددل لئاحل البطا  ،يوجد رق با البطا السريع
لئاحل البطا  ،لكي ال يوجد رق با املعددل السريع
• أتثري وقت تواجدهم عند املسبح خالل ال  24ساعة على أتمني املسبح بواسطة الغطاء البالستيكي
املتحرك من اليمني إىل اليسار:
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار (ت) ملدغبيي مسدقلا ،حساب مربع ايدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )21يوضح نتائج اختبار "ت" – وقت التواجد.

احملاور
مسدو

رعة ا دجابة غسق
املسب

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري
.00000
.75593

املتغري

العدد

ارا

5

1.0000

ليس

7

2.2857

قيمة ()T
-3.750-

قيمة

مربع ايتا لقياس حجم

()Sig.

األثر

.004

.584

يدبا مي جد ل ( )21املوض حعسه حن ثريب قا الدواجد عل ثما املسب بوا طة الغطا
البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار دال حئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق
مي مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05لئاحل النهار يسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب
قا تواجدهم عند املسب خسل ال  24اعة عل ثما املسب بوا طة الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما
اليسار
• أتثري درجة حرارة اجلسم على أتمني املسبح بواسطة الغطاء البالستيكي املتحرك من اليمني إىل اليسار
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار "الدبايي األحاد " ،حساب حجم األرير مربع ايدا
جدول ( )22يوضح نتائج اختبار " التباين األحادي" – حرارة اجلسم.
املتوسطات

درجات
احلرية

متوسط

جمموع

2

3.750

9

.083

البيان

مصدر التباين

مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

با اجملموعات

7.500

داخ اجملموعات

.750
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البيان

مصدر التباين

دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.
جمموع

درجات

متوسط

املتوسطات

احلرية

املربعات

8.250

11

اإلمجايل

قيمة ()F

مربع ايتا لقياس حجم

قيمة
()Sig.

األثر

يدبا مي جد ل ( )22املوض حعسه حن ثريب قا الدواجد عل ثما املسب بوا طة الغطا
البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار دال احئائيا عند مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق
مي مسدو الداللة ( ،)α ≥ 0.05يسحظ حن قيمة مربع ايدا حكرب مي  0.16مما يدل عل ثريب درجة حرارة
اجلسم عل ثما املسب بوا طة الغطا البس ديكا املدكرن مي اليما اليسار.
وللكشف عن األثر أستخدم اختبار شفيه:
ندائ اخدبار شفي تظهر حرير لئاحل درجة اةرارة اجلسم املرتفعة اجلد ل الدايل يوض
جدول ( )23يوضح نتائج اختبار شفيه ملقارنة املتوسطات.
الفئات

لك:

الفرق بني املتوسطني

القيمة االحتمالية

منافضة (اق مي 36درجة) ()1.0000

معددلة ما با )3.2000 )73-36

*-.75000-

.012

منافضة (اق مي 36درجة) ()1.0000

مرتفعة (اعل مي )4.2500( )37

*-2.00000-

.000

معددلة ما با ()3.2000( )73-36

مرتفعة (اعل مي )4.2500( )37

*.75000

.001

يسحظ مي جد ل ( )34جود رق با درجة حرارة اجلسم املنافضة (اق مي 36درجة) املعددلة (ما
با  )73-36لئاحل املعددلة (ما با  ،)73-36يوجد رق با منافضة (اق مي 36درجة) مرتفعة (اعل
مي  )37لئاحل مرتفعة (اعل مي  ،)37يوجد رق با معددلة (ما با  )73-36مرتفعة (اعل مي )37
لئاحل مرتفعة (اعل مي .)37
ويكون الفرق بني جداول اجملموعة األوىل واجملموعة الثانية يف سرعة اغالق املسبح بواسطة الغطاء
البالستيكي لصاحل التأمني بواسطة اإلغالق ابلشبك املعدن وابلتايل فاعلية الشبك هي األفضل.
للكشف عي األرير مت ا دادام اخدبار (ت) ملدغبيي مسدقلا ،حساب مربع يدا لقياس حجم األرير.
جدول ( )24يوضح نتائج اختبار (ت).

احملاور
مسدو رعة ا دجابة
غسق املسب

املتغري

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

رعة اغسق الشبك

12

1.7500

.86603

رعة اغسق املسب بوا طة
الغطا البس ديكا

13

3.0769

1.38212

قيمة ( )Tقيمة ()Sig.
-2.847

. 009

مربع ايتا لقياس
حجم األثر
.261

يدبا مي جد ل ( )24املوض حعسه حن ثريب مسدو رعة ا دجابة غسق املسب دال حئائيا عند
مسدو ( )α ≥ 0.05حيث حن مسدو الداللة حق مي مسدو الداللة ( )α ≥ 0.05لئاحل رعة غسق
الشبك ،يسحظ حن قيمة مربع يدا حكرب مي  0.16مما يدل عل الدأريب األ رع لدأما املسب بوا طة الشبك
املعدين املدكرن.
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اثنيًا :قياس مدى الرضا لذوي مستخدمي املسبح (أولياء األمور).

اعد الباحث بطاقة لقياس مد رضا ح ليا امور العينة اليت تكونا مي عشرة قرات حيث مت توزيعها
عل عدد  15شاص لك بعد الداكد مي صدق االداة ريباهتا ،حيث مت توزيع البطاقة عليهم بعد االندها مي
الدطبيق امليداين لك الخذ الدئور الكام عي الدرا ة مد رضاهم عي مراحلها حمدواها جتهيزاهتا لك مي
خسل عشرة بنود مت عاهلم عنها.
أوال :صدق االتساق الداخلي
ً
صدق االتساق الداخلا ححد مقاييس صدق األداة الذ يقيس قق األهدا اليت تريد األداة الوصول
ليها ،يبا مد ارتباط ك قرة مي قرات اال دبانة الدرجة الكلية للمكور الذ تندما لي
جدول ( )25يوضح معامالت االرتباط بريسون ( )Pearsonبني درجة كل فقرة والدرجة الكلية.
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

**.953

.000

ا دادام هذه الدقنية يزيد مي الشعور ابألمان مع جود اآلاب داخ املنزل؟

.641

.018

ا دادام هذه الدقنية يزيد مي الشعور ابألمان مع جود اآلاب خارج املنزل؟

**.981

.000

ا دادام هذه الدقنية ُميكي حن يئنع ارق جيا يف حياة اآلخريي؟

**.940

.000

**.981

.000

**.981

.000

**.940

.000

مي الضر ر تواجد هذه الدقنية ابملنازل اليت هبا كبار السي ح املراهقا؟

**.953

.000

هلذه الدقنية د ر يف زايدة رغبة ح ليا األمور بعم مسب داخ املنزل؟

**.981

.000

تعدقد بوجود ح عام خطر مي جود هذه الدقنية ابملنازل؟

**.940

.000

ُميكي حن تقل هذه الدقنية قلق اآلاب خبئوو مراقبة األبنا طوال اليوم؟

مي الضر ر تواجد كرة الشبك املعدين يف ك منزل ب مسب ؟

تكلفة هذه الدقنية ُميكي حن تئنع عائقا لوجودها يف املنازل اليت دو عل مسب ؟
مي الضر ر تواجد هذه الدقنية ابملنازل اليت هبا حطفال صغار؟

يبا جد ل رقم ( )25حن مجيع معامست االرتباط يف مجيع جماالت اال دبانة دالة حئائيا عند مسدو
معنوية ( )α≥0.05بذلك يعدرب مجيع قرات اال دبانة صادق ملا ضع لقيا .
اثنياً :ثبات األداة
يقئد بثبات اال دبانة حن تعطا الندائ نفسها لو مت عادة توزيع اال دبانة حكثر مي مرة ا نفس
الظر الشر ط ،ح بعبارة حخر حن ريبات اال دبانة يعين اال دقرار يف ندائ اال دبانة عدم تغيبها بشك كبب
يما لو مت عادة توزيعها عل األ راد عدة مرات خسل رتات زمنية معينة.
قد قق الباحث مي ريبات ا دبانة األداة " اال دبانة" مي خسل:
معام حلفا كر نباخ  Cronbach's Alpha Coefficientكانا الندائ كما ها مبينة يف جد ل
رقم (.)26
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جدول ( )26يوضح معامل الثبات ابستخدام ألفا كرونباخ.

الفقرات

عدد الفقرات

معامل االرتباط

اجملموع الكلي

10

.980

يدض مي الندائ يف جد ل رقم ( )26حن قيمة معام حلفا كر نباخ مرتفعة إلمجايل اال دبانة حيث بلغا
بطريقة الفا كر نباخ ( ).980ها قيم مرتفعة.
إجابة السؤال ومناقشته وتفسريه :ما مستوى رضاهم عن استخدام التقنيات احلديثة يف املسابح؟
لإلجابة عي هذا الدساؤل مت حساب املدو حل اةسا االحنرا املعيار الوزن النسيب الرتتيب
لدقديرات ح راد العينة ،جا ت ا دجاابت ح راد عينة الدرا ة حول مسدو رضاهم عي ا دادام الدقنية يف املساب
عل النكو الذ يوضك اجلد ل الدايل:
جدول ( )27استجاابت أفراد عينة الدراسة حول لقياس مستوى رضاهم عن استخدام التقنيات احلديثة يف املسابح.
م

الفقرة

متوسط حساب

احنراف معياري

الوزن النسيب

2.2667

.69149

75.55667

.66436

73.33333
73.33333

.1
.2

ُميكي حن تقل هذه الدقنية قلق اآلاب خبئوو مراقبة األبنا طوال اليوم؟

ا دادام هذه الدقنية يزيد مي الشعور ابألمان مع جود اآلاب داخ املنزل؟

2.2000

.3

ا دادام هذه الدقنية يزيد مي الشعور ابألمان مع جود اآلاب خارج املنزل؟

2.2000

.76112

.4
.5

ا دادام هذه الدقنية ُميكي حن يئنع ارق جيا يف حياة اآلخريي؟

2.4000

.49827

80

مي الضر ر تواجد كرة الشبك املعدين يف ك منزل ب مسب ؟

2.2000

.76112

73.33333

.6
.7

تكلفة هذه الدقنية ُميكي حن تئنع عائقا لوجودها يف املنازل اليت دو عل مسب ؟

2.2000

.76112

73.33333

مي الضر ر تواجد هذه الدقنية ابملنازل اليت هبا حطفال صغار؟

2.4000

.49827

80

.8

مي الضر ر تواجد هذه الدقنية ابملنازل اليت هبا كبار السي ح املراهقا؟

2.2667

.69149

75.55667

.9

هلذه الدقنية د ر يف زايدة رغبة ح ليا األمور بعم مسب داخ املنزل؟

2.2000

.76112

73.33333

.10

تعدقد بوجود ح عام خطر مي جود هذه الدقنية ابملنازل؟

2.4000

.49827

80

22.7333

6.15284

75.66

اجملموع

نتائج الدراسة:
مي الدكلي اإلحئائا للدرا ة ،توص الباحث للندائ اآلتية:
 .1جود ر ق ات داللة حئائية عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05يوض ثريب طول األشااو عل
األعل اإلغسق بوا طة الغطا
ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
البس ديكا حيث تزداد رعة اال دجابة كلما زاد طول الشاص ،ألن احدمالية الدقاط حشعة يزداد كلما
كانا مساحة اجلسم حكرب يدض لك مي كمية اةرارة الئادرة مي جسم اإلنسان املقاب للكسا ات.
 .2جود ر ق ات داللة حئائية عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05يوض ثريب رعة رن األشااو
عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
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البس ديكا حيث تزداد رعة اال دجابة كلما قلا حركة الشاص ،ألن حجهزة اال دشعار لديها القدرة
عل امدئاو درجة اةرارة حكرب كلما كانا حركة اجلسم للشاص املدقدم ا اةساس بطيوة.
 .3جود ر ق ات داللة حئائية عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05يوض ثريب توقيا تواجد األشااو
األعل اإلغسق بوا طة الغطا
عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
البس ديكا حيث تزداد رعة اال دجابة ليس ألن اةساس يدأرير بدرجة حرارة الشمس.
 .4جود ر ق ات داللة حئائية عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05يوض ثريب درجة حرارة األشااو
األعل اإلغسق بوا طة الغطا
عل ثما املسب مي خسل رعة ارتفاع الشبك مي قاع املسب
البس ديكا حيث تزداد رعة اال دجابة كلما حزدادت درجة حرارة الشاص ألن كلما حزدت درجة حرارة
اجلسم يزداد امدئاو اةساس للكرارة ابلدايل تدم اال دجابة ح رع.
 .5جود ر ق ات داللة حئائية عند مسدو داللة ( )α ≥ 0.05يوض الفرق با رعة اغسق املسب
بوا طة الغطا البس ديكا رعة اإلغسق الدأما بوا طة الشبك املعدين لئاحل الدأما بوا طة
اإلغسق ابلشبك املعدين ابلدايل اعلية الشبك ها األ ض .
 .6مي خسل ا دعراا ادبيات الدرا ة كذلك ا دعراا الدرا ات السابق جد الباحث ان الدجهيزات
املعده عند ا دادام املساب ليسا ابلكا ية للكد مي خماطر املساب  .حيث بينا ان تزايد اعداد الغرق
با وات اجملدمع املادلفة كان ببها ا دقار هذه املساب ا الدجهيزات الظر رية لسمي السسمة مي
خماطرها .تدمث اهم هذه الدجهيزات يف االنذار املبكر حباالت الغرق كذلك الدجهيزات األ لية لعملية
االنقا الدلقائا.
التوصيات:
يوصا الباحث ابلدايل:
بنا عل ندائ الدرا ة ّ
 .1يوصا الباحث بضر رة توجي الدكنولوجيا ا دادام األ كار اهلند ية يف اةد مي حعداد الغرق ابملساب
ملا هلا مي ثريب جيا َّعال.
 .2ضر رة ا دادام يلة مي ائ ثما املساب املنزلية للكفاظ عل حياة اآلخريي خاصة األطفال.
 .3جيب توجي الباحثا حنو البكث الكدابة يف اال دادامات الدكنولوجية خلف حعداد غرق املساب
لك لندرة األحباث العربية املادئة يف هذا اجملال.
 .4ضر رة تدريب األطفال منذ الئغر عل السباحة تقا ا لدقلي احدمالية الغرق لديهم.
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 .5يوصا الباحث بضر رة حمهية ر

دم تقنية االنرتنا تطبيقات مع الو ائ املبدكرة إلنقا غرق املساب الدككم يها عي بعد.

عم ح ححواا باحة منزلية بد ن ثما املسب أب

يلة مداحة

ملنع الغرق.
 .6ضر رة توجي اآلاب خلطورة جود مسب يف املنزل بد ن يلة ثمينية حول املسب للكفاظ عل حياة
األطفال.
 .7ضر رة تعيا عدد كايف مي املراقبا املدربا حول املساب العامة يف األندية الرايضية الفنادق األماكي
األخر ملنع حد ث ح حوادث غرق ابملسب .
املقرتحات:

 .1اال دفادة مي الدرا ة اةالية يف معر ة حمهية ا دادام الو ائ الدكنولوجية اةديثة األ كار اجلديدة "مث
ا دادام كرة الشبك املعدين يف املساب " يف اةد مي خطر الغرق يف ححواا السباحة.
 .2يقرتح الباحث جرا درا ات حخر خاصة بفاعلية ا دادام نوع آخر مي الدكنولوجيا للكد مي غرق
املساب مث ا دادام ابلون هوائا مدئ ابةسا ات اةرارية.
 .3اال دفادة مي كرة الباحث "الشبك املعدين ح الغطا البس ديكا املدكرن" تطويرها دعمها لدئب مي
الدقنيات الرائدة يف خف احدمالية الغرق يف املساب .
 .4يقرتح الباحث د جمال لدطبيق األ كار الدكنولوجية اةديثة يف هذا اجملال لس دفادة مي األ كار الفعالة
اليت تساهم يف اةفاظ عل حياة اآلخريي.
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