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تاريخ تدليم البحث 0202/8/02 :؛ تاريخ قبهل الشذخ0202/62/62 :
السلخص:

ييجؼ البحث إلى الكذف عؽ اآلتي:

 الكذف عؽ داللة الفخوؽ في االنجاز بيؽ االختبارات القبمية و البعجية لكمتا السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة. -الكذف عؽ داللة الفخوؽ في االنجاز في االختبارات البعجية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة.

 الكذف عؽ داللة الفخوؽ ألثخ استخاتيجية التجريب بشسحجة األداء باستخجاـ عجاد االيقاع السائي لمسجسؾعة التجخيبية في االختباريؽ القبميوالبعجي ،وقج استخجـ الباحثاف السشيج التجخيبي لسالئستو طبيعة البحث ،وتؼ تشفيح التجخبة عمى عيشة مؽ سباحي السشتخب الؾطشي العخاقي
تخرص ( )044متخ سباحة حخة فئة الستقجميؽ والبالغ عجدىؼ ( )21سباحاً لتربح عيشة البحث عيشة حرخ شامل ،ليتؼ تقديسيؼ الى

مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة بؾاقع ( ) 6سباحيؽ في كل مجسؾعة ،وكاف ذلػ عؽ طخيق القخعة ،وتؼ تحقيق التجانذ بيؽ السجسؾعتيؽ في
متغيخات (الظؾؿ ،والكتمة ،والعسخ التجريبي ،والعسخ الدمشي ) ثؼ تؼ تحقيق التكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ في متغيخات (نسحجة األداء ،واالنجاز ) ثؼ
استخجـ الباحثاف الترسيؼ التجخيبي الحي يظمق عميو ترسيؼ السجسؾعات الستكافئة ذات االختباريؽ القبمي والبعجي ،لتظبق خاللو السجسؾعة
التجخيبية السشياج التجخيبي ذا الستغيخ السدتقل ( استخاتيجية نسحجة األد اء باستخجاـ عجاد االيقاع السائي ) ،وىؾ عبارة عؽ استخاتيجية تجريبية
وضعيا الباحثاف ليتحقق مؽ خالليا ( انجاز جيج في سباؽ  044متخ حخة ،والؾصؾؿ الى طخيقة تقديؼ السدافة السشتغسة ،وتقشيؽ مدتؾى حسل

التجريب لمؾصؾؿ الى افزل اداء في سخعة الدباحة وتقميل الفاقج مؽ الدمؽ في اثشاء اداء الدباؽ السحكؾر ...وغيخىا ،مؽ األىجاؼ التجريبية
واالستخاتيجية) ،ثؼ تجاخل الباحثاف مع مشياج السشتخب الؾطشي العخاقي لدباحي مدافة (044متخ) حخة وخالؿ فتخة السشافدات لتتفخغ لو
السجسؾعة التجخيبية في األياـ التي تخجـ ىجؼ بحثو ،وكانت اربعة اياـ في األسبؾع واستسخت لسجة ستة اسابيع نفحت فييا السجسؾعة التجخيبية
( ) 10وحجة تجريبية طبق فييا الستغيخ السدتقل ،تؼ قبل تشفيح السشياج اجخاء العجيج مؽ التجارب االستظالعية عمى عيشة البحث بسعية فخيق
العسل السداعج ،ثؼ تؼ اجخاء العجيج مؽ االختبارات التخررية في لعبة الدباحة ،ومؽ مرادر حجيثة حيث لؼ يدبق تظبيقيا مدبقاً في واقعشا

الخياضي السحمي واالقميسي ،ولحلػ تؼ تقشيشيا ضسؽ الؾاقع السحمي بإجخاء السعامالت العمسية ليا ،واستخجـ في ىحا البحث معادالت احرائية

ججيجة لتحقيق االختبارات ،وىي كل مؽ معادلة (الشسحجة) ،و ،وكحلػ استخجـ الباحثاف اختبارات (ت) السختبظة والسدتقمة لتحقيق الشتائج
التجخيبية ،كسا تؼ استخجاـ جياز حجيث الرشع تؼ استيخاده ( )Tempo trainer proمؽ اجل السداعجة في تحقيق اىجاؼ البحث ،ومؽ ثؼ
مشاقذة نتائج البحث ،واستخمص الباحث الشتائج واالستشتاجات اآلتية:

 ىشاؾ أثخ بارز الستخجاـ نسحجة االداء في تظؾر مدتؾى استخاتيجية االداء التكتيكي لدباحي السجسؾعة التجخيبية ،والحي تدبب في تفؾقياعمى السجسؾعة الزابظة في متغيخ االنجاز لدباحة ( )044متخ حخة.
ىشاؾ أثخ ايجابي الستخجاـ عجاد االيقاع السائي ( )Tempo Trainer proفي ضبط معاييخ الدخعة عمى وفق الذجد السشاسبة لسدافات
التجريب والدباؽ وصؾالً الى انتغاـ الدخعة ،وحدؽ تقجيخ زمؽ السدافة السشاسب في اثشاء الجيج لجى سباحي السجسؾعة التجخيبية حيث كاف

سبب ًا في تفؾقيؼ عمى السجسؾعة الزابظة في متغيخات البحث التابعة.
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The impact of training strategy by performance that uses tempo
trainer pro in achievement to 400 meters freestyle
swimming for Iraqi national tame advanced ones
Lect. Alwaleed S. S. Albasso

Prof. Dr. Nawfal M.M. Alhyali

University of Mosul / Collage of Physical Education and Sport Sciences
Abstract:
The paper aims at:
- Finding out the indication of differences of achievement between pre and post-tests of both experimental
and control groups.
- Finding out the indication of differences of achievement of post-tests of both experimental and control
groups.
- Finding out the indication of differences of the impact of training strategy by performance modeling that
uses tempo trainer pro between both experimental and control groups in the post-tests.
The researchers uses the experimental method since it suits the paper concept. The experiment was applied
on a target of the Iraqi National Team advanced swimmers of 400 m freestyle swimming, (12) ones, so that
the target is a collective one. Those 12 were classified into two groups of( 6) members each: experimental
and control groups. The similarity of (height, weight, training and time ages) variables was done, in addition
to the equivalence of (performance modeling, both Anaerobic and aerobic abilities and achievement)
variables between both groups. Then, the experimental design was used by the researcher, which is entitled
the equivalent groups of both pre and post-tests design, a matter that made the experimental group apply the
experimental method of an independent variable (training strategy by performance modeling of critical
swimming speed that uses tempo trainer pro) which is a training strategy the researcher put to achieve a
good( 400) m freestyle swimming, getting the way of dividing the regular distance, grouping the level of
training capacity to get the best performance of the critical swimming speed to go with Anaerobic threshold
speed of each swimmer, decreasing the lost time during that competition, and other training and strategic
goals. After that, the researcher interrelated with the Iraqi National Team method of( 400) m freestyle
swimming during competition periods so as the experimental group could be applicable for him on his paper
achieving days: four days a week and it lasted for six weeks. During that period, the experimental group had
done( 24 ) training units that applied the independent variable. A number of scouting experiments were done
before the application of the method on the paper target by the support of the assistant team, followed by a
number of specialized tests on swimming from various and modern resources which had never been used and
applied in our local and regional reality. Therefore, they had been grouped into our local reality through the
achieving of the scientific factors. Furthermore, new statistical equations were used to achieve the tests:
modeling and critical swimming speed ones. Also, relevant and independent T tests were used to get the
experimental outcomes. An
imported system (Tempo trainer pro) was also used to help achieving the paper aims together with pulse
measuring watch (polar type). The outcomes were furtherly discussed to help the researchers get the
following concluding points:
- There is a prominent effect of the use of performance modeling in the evolution of the level of tactical
performance strategy for swimmers of the experimental group, which caused its superiority over the control
group in the achievement variable of freestyle swimming (400) meters.
- There is a positive effect of using the water rhythm counter (Tempo Trainer pro) in adjusting the speed
parameters according to the appropriate stresses for the training and racing distances until the regularity of
the speed and good estimate of the appropriate distance time during the effort of the experimental group
swimmers as it was a reason for their superiority over the control group in the dependent search variables.
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 -1التعزيف بالبحث
 1-1املقدمة وأهمية البحث:

عشج االطالع عمى ما يشاقذو اليؾـ كبار مجربي العالؼ بالدباحة حيث يتؾجيؾف بأسئمة متكخرة الى

مخاكد البحث العمسي العالسية ،والسيسا مخكد الجسعية االمخيكية بعمؾـ الدباحة(  ،) ASCAفزالً عؽ السعيج

االستخالي لعمؾـ الدباحة ( )AISعؽ كيفية تشغيؼ ونسحجة استخاتيجية التجريب في الدباحة ،فالدباحيؽ العالسيؽ
اليؾـ ومجربييؼ لؼ يعج جل اىتساميؼ مؽ الشاحية التجريبية ىؾ التفكيخ فقط بديادة مكتدبات عشاصخ المياقة

البجيشة ،والسيارية ،واإلعجاد الفديؾلؾجي ،والبايؾميكانيكي مؽ عشاصخ االنجاز في لعبة الدباحة ،بل اصبح
ىحا كمو مؽ السدمسات البجييية إلعجاد الدباحيؽ ،وسبق واف اغشت األطخ الشغخية والسكاتب العمسية الخياضية
لعبة الدباحة مؽ ذلػ ،فسا ىي مذاكميؼ اذف ؟ ىحا يجعؾ لمدؤاؿ اآلتي :اذا كاف الدباحيؽ قج وصمؾا لسدتؾى

متسيد مؽ اكتدابيؼ لتمػ الستظمبات السحكؾرة آنفاً ،إذف لساذا ىشالػ بعض االخفاقات عمى صعيج السشافدات،
ٍ
بذكل يؾازي
فيسا اذا اجخيت مقارنة بالسدتؾى بيؽ ما تمقاه الدباح مؽ تجريب ،وبيؽ ما كاف يجب اف يشجده
مكتدباتو التجريبية؟ األ مخ محيخ لمغاية !! ولإلجابة عؽ ذلػ باشخت مخاكد البحث العمسي إلى اعادة الشغخ
في استخاتيجيات تجريب الدباحة الخاصة في كيفية اداء الدباقات ،ومؽ خالؿ السظالعة السدتسخة لمباحث

لمجوريات العمسية والظخوحات الحجيثة ،بيحا الرجد التسذ الباحث بأف كل جيؾدىؼ في الؾقت الحاضخ تشرب
في كيفية معالجة اخظاء استخاتيجيات اداء الدباؽ ،والتؾجو لمسبادئ الفخدية في تجريب الدباحيؽ لمؾصؾؿ الى

طخيقة تجريبية ميجانية ،وليدت نغخية تعالج ىحه السذكمة الجديسة والسجاؿ البحثي مفتؾح لحل ىحه السذاكل،

التي يؤكج وجؾدىا ( القط  ) 1440،بقؾلو "اف العجيج مؽ بخامج التجريب في الدباحة تجور حؾؿ التجريب
البجني والؾعيفي لمدباح ،وقج اىسمت استخاتيجية تجريب سخعة الدباؽ وىحا غيخ مالئؼ ألف كالىسا يمعب دو اًر
ميساً ومؤث اًخ في تحقيق االنجاز" (القط  ) 67 ، 1440 ،فعميو مؽ الزخوري العسل الحثيث باتجاه تخسيخ
ثقافة ججيجة تتعاضج مع ثقافة التجريب البجني ،ليكؾف ىشالػ تكامل تجريبي لتحقيق االنجاز الخياضي في

الدباحة ،اال وىي ثقافة استخاتيجية تجريب الدباؽ ،مؽ حيث تؾزيع الجيج البجني السكتدب ،مؽ خالؿ التجريب
البجني والؾعيفي ،وضبط ايقاع الديظخة عمى صخفيات الظاقة مؽ خالؿ حدؽ استغالؿ الدباح لسا يستمػ مؽ
مؤىالت بجنية ،وكيفة الترخؼ بيا دوف الخدخاف بالظاقة ،وصؾالً لمجخؾؿ في السحغؾر مؽ تخاكسات حسزية

تجعمو يفقج مكتدباتو التجريبية ،إذ يؤكج ذلػ كل مؽ(جاكؾبد وآخخوف )2987 ،وكحلػ ( سؾنج وآخخوف ،

 ) 2988بقؾليؼ " اف الفخد الخياضي يدتظيع اف يؤدي الدباؽ بسجيؾد اقرى لفتخة زمشية ال تتعجى(74 -04

) ثانية ،فقط قبل اف تبجأ االكاسيج العجيجة بالغيؾر ،وىحا ال يعشي باستظاعتو السحافغة عمى ىحه الدخعة

القرؾى لسجة ( )04ثانية ،فالتأثيخ الفعمي لألكاسيج يعسل عمى تقميل معجؿ الجمكدة الالىؾائية بعج ( 27ثانية)
تقخيباً مؽ بجأ السجيؾد" عمى وفق ما نقمو عشيؼ (ماجميذؾ )714 ،1447 ،حيث تبخز اىسية ىحه الجراسة في

استخجاـ استخاتيجية تجريب تداعج في نسحجة اداء الدباحيؽ قائسة عمى تحميل سباؽ سباحة ( )044متخ حخة،

مؽ خالؿ وسائل احرائية اعجت ليحا الغخض ،واستخجاـ جياز عجاد االيقاع السائي في مشياج التجريب
ال عؽ نقل فؾائج استخجاـ
كؾسيمة حجيثة لمسداعجة في تحقيق اليجؼ مؽ نسحجة األداء الفخدية لكل سباح  ،فز ً
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كل مؽ تحميل نسحجة األداء لمدخعة الحخجة ،وجياز عجاد االيقاع السائي لمسجربيؽ العخاقييؽ العامميؽ في
مجاؿ تجريب الدباحة بكؾنيا ،وسائل مداعجة حجيثة في مجاؿ تجريب الدباحة العالسية.
 0-6مذكلة البحث:

ٍ
وبذكل مباشخ حيث كاف ليا اثخ في الحيمؾلة دوف تحقيق انجازات كانت
تغيخ مذكمة ىحه الجراسة،

مشذؾده في سباؽ ( )044متخ حخة في بظؾالت محمية ودولية عمى مدتؾى الدباحيؽ العخاقييؽ لسا تحتؾيو
مؾاصفات ىحا الدباؽ ،مؽ مخكبات معقجة في نغؼ انتاج الظاقة ،فزالً عؽ صعؾبة التحكؼ بالقجرات البجنية

عمى وفق استخاتيجية اداء مدافة الدباؽ بكؾنو يسدج بيؽ كل مؽ الدخعة والتحسل ،وتؾزيع الجيج عمى طؾؿ
مدافة الدباؽ ،جسيع ىحه العؾامل غالباً ما وضعت في ذىؽ الدباحيؽ حيخة كبيخة في االجابة عؽ التداؤالت

التالية ،وذلػ قبيل وحتى في أثشاء بجء الدباؽ وىي ( :أبجئ الدباؽ سخيعاً ؟ ال ،أخذى اف ال أكسل ،أبجئو
بظيئاً ؟ ال ،أخذى اف ال استجركو فيسا بعج ،إذاً أوزع الجيج عمى طؾؿ الدباؽ أفزل ،نعؼ أفزل ! ولكؽ

كيف أتسكؽ مؽ إتقاف ذلػ؟ ) وىح ما يدتجعي الحاجة السمحة لمعسل بشسحجة التجريب ،حيث كاف عجـ وجؾد

حل ليحه التداؤالت سبباً رئيد ًا في االخفاؽ في ىحا الشؾع مؽ الدباقات ،حتى في حاؿ تؾفخ أو امتالؾ الدباح
لمرفات البجنية السظمؾبة ،ليحا الدباؽ فيي ال تدعف لؾحجىا اف كانت بسعدؿ عؽ األىؼ في ىحا السؾضؾع

أال وىؾ استخاتيجية تؾزيع الجيج عمى وفق السدافة.
 2-6اهجاف البحث:

 الكذف عؽ داللة الفخوؽ في االنجاز بيؽ االختبارات القبمية ،والبعجية لكمتا السجسؾعتيؽ التجخيبيةوالزابظة.

 -الكذف عؽ داللة الفخوؽ في االنجاز في االختبارات البعجية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة.

 الكذف عؽ داللة الفخوؽ ألثخ استخاتيجية التجريب بشسحجة األداء باستخجاـ عجاد االيقاع السائيلمسجسؾعة التجخيبية في االختباريؽ القبمي والبعجي.
 4-6فخوض البحث:

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في االنجاز بيؽ االختبارات القبمية ،والبعجية ولسرمحة االختباراتالبعجية.

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في االنجاز بيؽ االختبارات البعجية لكمتا السجسؾعتيؽ التجخيبية،والزابظة ولسرمحة السجسؾعة التجخيبية.

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية ألثخ استخاتيجية التجريب بشسحجة األداء باستخجاـ عجاد االيقاع السائيفي االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية.
 5-6مجاالت البحث:
 -السجال السكاني :السدبح السغمق لكمية التخبية البجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة بغجاد.

 السجال البذخي :سباحي ( )044متخ حخة لمسشتخب الؾطشي العخاقي لمدباحة األولسبية.ابتجاء مؽ ( )1429/7/2والى (.)1414/7/26
 السجال الدماني:ً
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 6-6تحجيج مرظلحات البحث:
 -عجاد االيقاع السائي ( :)Tempo trainer proىؾ عبارة عؽ جياز صغيخ بذكل ساعة قخصية حجيثة

الرشع صسست خريرا لمدباحة ،وىؾ مقاوـ لمساء مسكؽ تثبيتو تحت غظاء الخأس لمدباح خمف األذف

يحتؾي عمى بخمجة ،لتقديؼ الدمؽ عمى ضؾء السدافة تعظي إشارات صؾتية لمدباح عشج وصؾلو لمدمؽ
السدتيجؼ وحدب اإلدخاؿ والبخمجة مؽ قبل السجرب فيي بثالثة اشكاؿ ( -2تشبيو صؾتي لسخة واحجة عشج

مدافة محجدة -1 .تشبيو عشج اداء كل دورة ذراعيؽ كاممة -7 .تشبيو ألكثخ مؽ مخة عشج ازمشة محجدة عمى
وفق مدافات محجدة) ويسكؽ مؽ خاللو تشغيؼ سخعة الدباحة الحخجة ( )CSSالذخرية ،والعسل حدب

شجتيا وتقشيؽ فتخات الخاحة البيشية والفتخية لمدباح عمى وفق تك اخرات التجريب ،وحدب ىجؼ التجريب فزالً
عؽ بخمجة عجد ضخبات الحراعيؽ لمدباحيؽ ،وصؾرة العجاد مثبتة في السمحق ()2

السرجر)swim smoothltd , lsfrgn ,liangernyw,abergele,ll228pp,uk ( :
السمكية الفكخية .T &CS /
 نسحجة األداء) modeling of performance ( :" اف الشسحجة ىي ببداطة طخيقة عمسية تدسح لمسدتفيج مشيا بأف يفكخ بظخيقة مشظكية قخيبة مؽ الؾاقع"

(سسيث.)62 ،1447 ،

 " الشسحجة الخياضية ىي عبارة عؽ ممخص لمؾضع الحكيقي معب اًخ عشو برؾرة معادلة رياضية وتدتعسل
في دراسة بعض خؾاصو " ( صادؽ.) 8 ،2998 ،

 " الشسحجة الخياضية عبارة عؽ معادالت يتؼ التؾصل إلييا بالظخائق االحرائية ليسكؽ مؽ خالليا
بالتعؾيض الخياضي لمتشبؤ ببيانات في اتجاه معيؽ بجاللة بيانات اخخى " (حمسي.)144 ،1447 ،

 -0الجراسات الدابقة والسذابهة:
 :6-0دراسة ماجج حدن ياس( " :)6988التحكم في الدخعة وتهزيع الجهج واثخها في االنجاز لفعالية
 422متخ سباحة حخة " هجفت الجراسة الى :دراسة العالقة بيؽ الدخعة والجيج السدتخجـ في سباحة أجداء
الدباؽ وتأثيخىا في االنجاز الكمي لدباؽ  044متخ حخة والتعخؼ الى سخعة وجيج بعض اجداء السدافة
مجتسعا ومقارنتيا بدخعة وجيج االجداء مشفخدة نفديا ،واستخجـ الباحث السشيج الؾصفي لسالئستو وطبيعة
البحث ،اما عيشة الجراسة فقج تكؾنت مؽ سباحي القظخ لمذباب والفتياف ،وكانت ابخز الشتائج :اف الدباحيؽ
لكال الفئتيؽ يبحلؾف جيجا عاليا في الجدء االوؿ مؽ الدباؽ مسا يؤثخ في بكية اجداء الدباؽ واالنجاز الشيائي
وىشاؾ عالق ة ذات داللة احرائية بيؽ الدخعة والجيج السدتخجـ لدباحة بعض االجداء في الدباؽ وبيؽ سخعة

وجيج اإلنجاز الكمي ،فزال عشاف الحيؽ حرمؾا عمى افزل الشتائج واحدؽ انجاز ولكمتا الفئتيؽ ىؼ الدباحؾف
االكثخ انتغاما في سخعتيؼ وجيجىؼ السدتخجـ.

 :0-0دراسة علي فخحان حدين ( " :)0266اهم الظخق واألساليب التجريبية واستخاتيجية سباق  422متخ
سباحة حخة للستقجمين " هجف الجراسة :تحجيج افزل الظخائق واألساليب التجريبية في سباحة  044متخ حخة،

وتحجيج افزل استخاتيجية ألداء سباؽ  044متخ حخة ،واستخجـ الباحث السشيج الؾصفي بأسمؾب السدح وذلػ
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لسالئستو واىجاؼ البحث السؾضؾعة وتكؾنت عيشة البحث مؽ مجربي الدباحة السعتسجيؽ مؽ قبل اتحاد الدباحة
فخع البرخة ،وكاف عجدىؼ (  ) 7مجربيؽ شكمؾا ندبة مئؾية مقجارىا(  ) %244مؽ مجتسع البحث ،ولمتحقق
مؽ اىجاؼ البحث قاـ الباحث بترسيؼ استسارة استبياف وصاغيا بدؤاليؽ )2( :يتعمق بأىؼ الظخائق واألساليب
التجريبية في الدباحة )1( ،مؾضؾع استخاتيجية سباؽ (  ) 044متخ سباحة حخة ،واستشتجت الجراسة اف افزل
ريقة لتجريب الدباحة بذكل عاـ وتجريب سباحة  044متخ سباحة حخة ،بذكل خاص ىي طخيقة التجريب

التكخاري وافزل استخاتيجية ىي استخاتيجية البجء الدخيع.
 -2اجخاءات البحث:

 6-2مشهج البحث :تؼ استخجاـ السشيج التجخيبي لسالءمتو طبيعة البحث.

 0-2مجتسع البحث وعيشته :اشتسل مجتسع البحث عمى سباحي االنجية العخاقية لمستقجميؽ والحيؽ يسثمؾف السشتخب
الؾطشي العخاقي لمدباحة األولسبية والبالغ عجدىؼ ( )74سباحاً وفي االنؾاع السختمفة ،في حيؽ تكؾنت عيشة البحث مؽ
سباحي اختراص( )044متخ حخة لمستقجميؽ البالغ عجدىؼ ( )21سباحاً لتكؾف عيشة البحث عيشة حرخ شامل ،ثؼ تؼ
تقديؼ العيشة إلى مجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية بؾاقع ( )6سباحيؽ لمسجسؾعة التجخيبية و ( )6سباحيؽ لمسجسؾعة

الزابظة ،وتؼ ذلػ عؽ طخيق القخعة .والججوؿ ( )2يبيؽ مؾاصفات العيشة.

الججول ( )6يبين بعض مهاصفات وتجانذ عيشة البحث
السعلم اإلحرائي

وحجة القياس

س

±ع

معامل االختالف

العسخ

سشة

1127

22748

627

الكتلة

كغؼ

77217

12667

72602

الظهل

سؼ

287217

12768

2272

العسخ التجريبي

سشة

22

22218

242176

الستغيخات

مؽ خالؿ مالحغتشا الججوؿ ( )2يتبيؽ لشا أف قيسة معامل االختالؼ لمستغيخات كانت جسيعيا أقل مؽ
( ،)%74إذ يذيخ (الزسج )1447 ،إلى أنو كمسا اقتخب معامل االختالؼ مؽ ( )%2عج تجانذ العيشة عالياً ،وإذا زاد
عؽ ( ،)%74فيحا يعشي أف العيشة غيخ متجاندة( .الزسج)94 ،1441 ،

 2-2تحجيج متغيخات البحث :بعج تحميل محتؾى السرادر العمسية ،فزالً عؽ الخبخة السيجانية لمباحثاف ،تؼ
استخالص أفزل وأندب الستغيخات التي تخجـ ىجؼ البحث ،ثؼ عخضيا عمى الدادة الخبخاء والستخرريؽ السمحق

( )2والججوؿ ( )1يبيؽ ندب اتفاؽ الخبخاء.

الججول ( )0يبين الشدبة السئهية التفاق الدادة الخبخاء والسخترين حهل تحجيج متغيخات البحث
ت

الستغيخات

عجد الخبخاء

عجد الستفقيؽ

الشدبة السئؾية

6

استخاتيجية تجريب نسحجة االداء باستخجاـ العجاد (متغيخ مدتقل)

27

27

%244

4

انجاز  044ـ حخة (متغيخ تابع)

24

24

%244
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 6-2-2تكافؤ متغيخات البحث:
تؼ ا جخاء التكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في متغيخ (نسحجة االداء ،واالنجاز) ،كسا
مؾضح في الججوؿ (.)7
الججول ( )2يبين تكافؤ مجسهعتي البحث في كل من متغيخات (نسحجة االداء ،واالنجاز)
السعالم االحرائية

الستغيخات

التجخيبية

وحجة

الزابظة

ندبة

القياس

س

±ع

س

±ع

قيسة ت

الخظأ

الجاللة

نسحجة األداء

ثانية

22607

42482

22604

42470

42221

42927

غ معشؾي

انجاز 044ـ حخة

ثانية

169261

22274

169270

22227

42216

42941

غ معشؾي

يتبيؽ لشا مؽ الججوؿ ( )7أف جسيع قيؼ ندب الخظأ لستغيخات البحث والسحرؾرة ما بيؽ ( )42941الى

( )4227جسيعيا اكبخ مؽ قيؼ ندبة الخظأ السعتسجة والبالغة ( ،)4247مسا يذيخ إلى عجـ وجؾد فخوؽ ذات
داللة معشؾية بيؽ االختبارات القبمية لجسيع متغيخات البحث وذلػ يؤكج تكافؤ أفخاد العيشة في ىحه الستغيخات.
 4-2وسائل جسع البيانات والسعلهمات:

تؼ اعتساد تحميل السحتؾى والكياسات واالختبارات والسقابالت الذخرية كؾسيمة مؽ وسائل جسع

السعمؾمات وأسساء الخبخاء وحدب اختراصيؼ في السمحق(.)1
 6-4-2االختبارات :تؼ إجخاء االختبارات ولكل مؽ الستغيخات (اختبار نسحجة األداء ،واإلنجاز) وعمى وفق ما
يخجـ أىجاؼ البحث وفيسا يمي الؾصف الكامل ليحه االختبارات:

 6-6-4-2اختبار نسحجة األداء:
اسم االختبار :تشغيؼ الدخعة الشسؾذجية.
الغخض من االختبار :نسحجة اداء الدباح بيؽ ما تؼ وما يجب اف يتؼ.
األدوات الالزمة( :ساعة تؾقيت الكتخونية ،ومدبح بظؾؿ ( ) 74متخ ،وشؾاخص مظاطية لتحجيج السدافات).
االجخاءات وطخيقة التدجيل:

 -حداب زمؽ (  ) 044متخ حخة قرؾي كإنجاز وتؾثيق الدمؽ بالكامل.

 -ضسشاً يتؼ حداب كل (  ) 244متخ خالؿ سباحة مدافة (  ) 044متخ وتؾثيق زمشيا.

 يتؼ حداب زمؽ اوؿ (  ) 24أمتار مؽ خال تحجيجىا بالذاخص وتؾثيق زمشيا إلزالة فؾارؽ البجء. يحؾؿ الدمؽ الكمي لسدافة (  ) 044متخ مؽ الجقائق الى الثؾاني. يظخح زمؽ اوؿ (  ) 24أمتار الخاص بالبجء مؽ مجسؾع زمؽ (  ) 044متخ ،ليربح الدمؽ الكميمتخ.
مؾافق لسدافة ( ) 794اً

متخ وباقي االجداء الثالث تبقى
 تقدؼ السدافة الكمية عمى (  ) 0لتربح مدافة الجدء االوؿ (  ) 94اً( ) 244متخ لكل جدء.
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 يتؼ استخخاج زمؽ جدء السدافة الشسؾذجي لكل جدء مؽ االجداء األربع مؽ خالؿ السعادلة التالية معمتخ.
مخاعاة بأف الجدء األوؿ يداوي( ً ) 94ا

السعادلة :زمن جدء السدافة الشسهذجي = الدمن الكلي ×
 ي تؼ استخخاج الدمؽ الشسؾذجي لكل جدء عؽ طخيق السعادلة الدابقة حيث تظبق عمى كل جدء وعمىمتخ فتكؾف اربعة اقداـ القدؼ االوؿ () 94
وفق مدافتو ،وبسا اف السدافة الكمية اصبحت (  ) 794اً

متخ وباقي االقداـ الثالث كل مشيا يداوي (  ) 244متخ لكل قدؼ.
اً
 يتؼ استخخاج فارؽ الدمؽ بيؽ ما تؼ وبيؽ الشسؾذجي (مخخج السعادلة) ولكل جدء مؽ اجداء السدافةاألربع ويؾثق الدمؽ.
 يتؼ استخخاج فاقج الدمؽ الحي ىجره الدباح بيؽ ما تؼ وما كاف يجب اف يتؼ ولكل جدء مؽ اجداءالسدافات األربع ،ويؾثق الدمؽ الخاص بو ومؽ خالؿ السعادلة اآلتية:
السعادلة :فاقج الدمن = × 6,5
انخطىة االخيسة يتم فيها جمع فىالد انزمن نجميع أجزاء انمسافاث ،وبرنك يستخسج انزمن انفالد انكهي نهمسافت
انكهيت ،ويىثك انزمن نكم سباح حيث يعبس ذنك انسلم عن انزمن انري هدزه انسباح خالل مسافت انسباق انكهيت.
(عبدانفتاح)299 -291 ،3122 ،
 0-6-4-2اختبار انجاز سباحة ( )422متخ حخة:
طخيقة االختبار :يبجأ الدباح مؽ عمى قاعجة البجء الخاصة بالدباؽ ،وبأخح وضع البجء الخاص بالدباحة

الحخة ،وعشج سساع صافخة اإلطالؽ يقفد إلى الساء ،ويقؾـ بأداء الدباحة الحخة بالدخعة القرؾى ،ومع لحغة

سساع الرافخة يبجأ السؾقت بالتؾقيت ومع نياية لسذ يج الدباح حائط الشياية يتؼ تؾقيف الداعة.
طخيقة التدجيل :يتؼ التعامل مع التؾقيت وألقخب ( ) %2مؽ الثانية.

 5-2األجهدة واألدوات السدتخجمة بالبحث :تؼ استخجاـ مجسؾعة مؽ األجيدة واألدوات التي تخجـ تشفيح

العسل ،وىحه األدوات خاصة في مجاؿ الدباحة وىي:

 -ساعة تؾقيت يابانية الرشع نؾع () casuoعجد(.)8

 ساعة تؾقيت ججارية ذات أربعة عقارب تدتخجـ لمتجريب عجد(.)1 عجاد االيقاع السائي عجد (.)Tempo trainer pro( )7 ساعة يجوية لكياس الشبض نؾع ( )polarعجد (.)21 صافخة عجد( )8وشاخص مظاط عجد (.)6 6-2اإلجخاءات السيجانية للبحث :تؼ اجخاء مجسؾعة مؽ التجارب االستظالعية واإلجخاءات السيجانية وكانت
كسا يأتي:

 6-6-2التجارب االستظالعية :تؼ اجخاء تجخبتيؽ استظالعية في مدبح كمية التخبية البجنية وعمؾـ الخياضة

/جامعة بغجاد كإجخاء قاـ بو الباحثاف مؽ أجل التعخؼ عمى الستغيخات والسعؾقات التي مؽ السسكؽ اف تكتشف

سيخ العسل ومؽ ىحه التجارب ما يأتي:
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 6-6-6-2التجخبة االستظالعية األولى :أجخيت ىحه التجخبة بتاريخ ( )1414 / 2 / 28وأجخيت عمى

( )7سباحيؽ مؽ مجتسع البحث ،وبسداعجة فخيق العسل السداعج السحكؾر آنفاً وكاف الغخض مؽ التجخبة ما
يأتي:



التأكج مؽ صالحية األدوات في كافة االختبارات ،وبخاصة جياز عجاد االيقاع السائي ،وساعة قخاءة



التأكج مؽ مالئسة االختبارات لسدتؾى عيشة البحث.

الشبض.


التأكج مؽ كفاءة فخيق العسل السداعج ،ومجى اتقانو في تشفيح االختبارات.

 التعخؼ عمى أخظاء الكياس عشج تشفيح االختبارات.



تحجيج التدمدل العمسي مؽ حيث الديؾلة والرعؾبة ،وعجـ تأثيخ اختبار عمى آخخ.

معخفة الفخوؽ الدمشية ألداء كل اختبار مؽ االختبارات.

 0-6-6-2التجخبة االستظالعية الثانية :أجخيت ىحه التجخبة بتاريخ ( )1414 / 2 / 29عمى سباحي
السجسؾعة التجخيبية مؽ أجل التعخؼ عمى تظبيق استخاتيجية نسحجة األداء الخاصة بتجخبة البحث ،فزالً عؽ

التعخؼ عمى فتخات الخاحة بيؽ التك اخرات والسجاميع لمتساريؽ السعتسجة ،وتؼ ذلػ مؽ خالؿ مخاقبة مؤشخ

الشبض ،فزالً عؽ تحجيج الؾاجبات السشاطة لكل فخد مؽ فخيق العسل السداعج وإطالع الدباحيؽ واقمستيؼ عمى
كيفية استخجاـ جياز عجاد االيقاع السائي ( ،)tempo trainer proوضبط كل جياز عمى كل فخد مشيؼ،

وكيفية تحجيج الخاحة بالجياز ،وكيفية تحجيج نؾع الخنة السظمؾبة واداء الدباحة عمى وفقيا ،ليربح جيازه

الخاص بو حتى نياية تظبيق التجخبة.
 7-2اإلجخاءات الشهائية للبحث:

 6-7-2االختبارات القبلية :تؼ إجخاء االختبارات القبمية لكل مؽ متغيخات (نسحجة األداء ،واإلنجاز) وذلػ
لمسجة مؽ ( 1414 / 2 / 19ولغاية  )1414 / 2 / 74وعمى السدبح السغمق لكمية التخبية البجنية وعمؾـ
الخياضة  /جامعة بغجاد ،عمى وفق التدمدل اآلتي:

االختبار االول :االختبارات نسحجة األداء :في يؾـ (االربعاء) السؾافق (  )1414 / 2 / 19وفي تساـ الداعة

مداء ،تؼ إجخاء اختبار نسحجة األداء ألفخاد عيشة البحث بسجؾعتييا وسبق لمباحث التظخؽ لمؾصف
الدابعة
ً
الكامل ليحا االختبار.

االختبار الثاني :اختبار اإلنجاز ( :)CSSفي يؾـ (الخسيذ) السؾافق (  )1414 / 2 / 74وفي تساـ الداعة

مداء ،تؼ أجخاء اختبار اإلنجاز ألفخاد العيشة بسجسؾعتييا ،وقج تؼ التظخؽ مدبقاً لمؾصف الكامل ليحا
الدابعة
ً
االختبار.
 0- 7 -2شخوط واجخاءات تشفيح السشهاج:

 أعتسج السشياج عمى القؾاعج العمسية السذتخطة في مبادئ عمؼ التجريب الخياضي.
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 تػػؼ التػػجاخل مػػع السشيػػاج العػػاـ لمسشتخػػب الػػؾطشي الع اخقػػي فئػػة الستقػػجميؽ تخرػػص (  ) 044متػػخ سػػباحة

ح ػخة ،والسع ػػج م ػػؽ قبػػل المجش ػػة العمسي ػػة لتظ ػػؾيخ السشتخبػػات وإع ػػجاد البػ ػخامج فػػي االتح ػػاد الع اخق ػػي السخك ػػدي

لمدباحة العخاقية.
 تؼ تظبيق التجريب عمى الستغيخ السدتقل بسعػجؿ اربػع وحػجات تجريبيػة ضػسؽ السفػخدات التػي تتشاسػب مػع
خرؾصية البحث وطبيعة التساريؽ مؽ القدؼ الخئيذ لمؾحجة التجريبية.

 السخحمة التجريبية التي نفح فييا السشياج ىي فتخة السشافدات مؽ السؾسؼ التجريبي.

 تػػؼ التػػجرج بالذػػجة عمػػى وفػػق اسػػمؾب زيػػادة الكثافػػة لمفئػػات التجريبيػػة وعمػػى وفػػق (سػػخعة الدػػباحة الحخجػػة)
بإخزاعيا ألسمؾب الجسعية االمخيكية خالؿ تظبيق السشياج.
 الظخيقػػة التجريبيػػة السعتسػػجة ىػػي التػػجريب عمػػى وفػػق أسػػمؾب الجسعيػػة التجريبيػػة (الفئػػات التجريبيػػة) الخاصػػة
بتجريب الدباحة وفق السرجر ( .ماجميذؾ) 1447 ،
 تؼ استخجاـ الستغيخ السدػتقل فػي الؾحػجات التجريبيػة الخاصػة فػي كػل مػؽ فئػات (( تػجريب سػخعة الدػباؽ

 ،RPوتجريب تحسل الحسػل ال ادئػج ، EN3وتػجريب تحسػل العتبػة  ،EN2وتػجريب التحسػل االسػاس ،EN1
وتجريب انتاج الالكتات  ))SP2وذلػ عمى وفق ما يتظمبو ىجؼ البحث.

 تؼ استخجاـ أسمؾب التجرج ( )2 :2لحخكة الحسل ( فتخة السشافدات ) السمحق ( .) 7

 مػػجة تظبيػػق السشيػػاج تكؾنػػت مػػؽ دورتػػيؽ متؾسػػظة تحتػػؾي كػػل دورة ثػػالث دورات صػػغخى ليكػػؾف السجسػػؾع
( )6دورات صػػغخى ،وبؾاقػػع اربػػع وحػػجات تجريبيػػة فػػي األسػػبؾع أي تشفػػح السجسؾعػػة التجخيبيػػة ( )10وحػػجة
تجريبية خالؿ فتخة تظبيق السشياج.

 اعتسج ترسيؼ السشياج عمى قيؼ االختبارات القرؾة القبمية لمعجيػج مػؽ الستغيػخات الخاصػة بالبحػث ،وكػحلػ
عمى قيؼ تحجيج ( )CSSالفخدية لكل سباح مؽ اجل ضبط شجة العسل في بعض فئات التجريب.

 تؼ تؾحيج الستغيخات جسيعيا بيؽ السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية لمبحث في السشياج ،مع االخػتالؼ فقػط
فػػي أسػػمؾب تشفيػػح الستغيػػخ السدػػتقل ضػػسؽ الؾحػػجات التجريبيػػة الخاصػػة بالفئػػات السدػػتيجفة حدػػب اىػػجاؼ

البحث ،أي االختالؼ فقط في الستغيخ التجخيبي.

 تؼ تظبيق التجريب عمى وفق سخعة الدباحة الحخجة ضسؽ تك اخرات التجريب عمػى وفػق مػا يػتالئؼ مػع نػؾع
الفئػػة التجريبيػػة مػػؽ حيػػث أداء التس ػخيؽ وشػػجتو ودواـ مثي ػخه والفت ػخة التجريبيػػة ،وتػػؼ تؾعيفيػػا حدػػب اختبػػار
نسحجة األداء السذار اليو مدبقاً وضبظيا باستخجاـ جياز عجاد االيقاع السائي.

 تػؼ تحجيػج فتػخات ال اخحػة بػيؽ التكػ اخرات والسجػػاميع اعتسػاداً عمػى األطػخ الشغخيػة الخاصػة بأسػمؾب الجسعيػػة
األمخيكية ،فزالً عؽ إجخاء عجد مؽ التجارب االستظالعية لمتأكج مػؽ مالئستيػا لسدػتؾى العيشػة ،والػتسكؽ
مشيا أيزا بسداعجة استخجاـ جياز عجاد االيقاع السائي.

 تػػؼ اسػػتخجاـ الجيػػاز (عػػجاد االيقػػاع السػػائي) بػػثالث ان ػؾاع مػػؽ الخنػػات (مشبػػو الرػػؾت ) الػػحي يعسػػل عمػػى
تشبيو الدباح بالقخب مؽ االذف داخل الساء عشج اداء الدباحة ،ومؽ خػالؿ بخمجػة مدػبقة لمجيػاز قبػل بػجء
التك ػخار حيػػث كانػػت الخنػػات الػػثالث تسثػػل (( الخنةةة  2يقرػػج بيػػا تشبيػػو واحػػج فقػػط عشػػج نيايػػة السدػػافة
السحجدة ،الخنة  0يقرج بيا تشبيو عشج كل جدء مؽ اجداء السدافة السحػجد عمػى سػبيل مثػاؿ  144متػخ
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يدسع الدباح رنة عشج البجء ،ورنة عشج كل ( )74متخ ،وىكحا لشياية التكػخار ،الخنةة  6يقرػج بيػا تشبيػو
مع كل دورة ذراعيؽ عمى طؾؿ السدافة السحجدة فػي التكػخار )) وكافػة ىػحه الخنػات تحػجد عمػى وفػق الذػجة

السظمؾبػػة ،وعشػػج زيػػادة الذػػجة يػػتؼ تغيخىػػا وفػػق اليػػجؼ مػػؽ التس ػخيؽ وكػػحلػ الخنػػات الخاصػػة بفت ػخات ال اخحػػة

وبػػحلػ ترػػبح عسميػػة التػػجريب مقششػػة ،وتعتسػػج مبػػجأ الفخديػػة ضػػسؽ مبػػادئ التػػجريب الخياضػػي فز ػالً عػػؽ

تحقيق اليجؼ مؽ االستخاتيجية السقتخحة.

 تػػؼ احتدػػاب الػػدمؽ التقخيبػػي لمؾحػػجة التجريبيػػة ليػػؾـ ( الدػػبت ) مػػؽ االسػػبؾع االوؿ مػػؽ الػػجورة الستؾسػػظة
االولى والحي اقتخب عمى سبيل السثاؿ ما بيؽ ( 277دقيقة) الى (  207دقيقة) اي بحجود ساعتيؽ.
 تؼ حداب التجرج بالذجة عمػى وفػق اسػمؾب التػجريب الخػاص بالجسعيػة االمخيكيػة بظخيقػة زيػادة الذػجة عػؽ
طخيػػق زمػػؽ اداء التك ػخار ،وذلػػػ عمػػى وفػػق ىػػجؼ (مشيػػاج السشتخػػب الػػؾطشي) لجسيػػع اف ػخاد العيشػػة ،والػػحي

يتشاسػػب مػػع اىػػجاؼ مخحمػػة السشافدػػات ،وبسبػػجأ تثبيػػت الحجػػؼ والتػػجرج بالذػػجة ،ولكػػؽ اختمػػف الباحػػث فػػي

مشياج السجسؾعة التجخيبية في طخيقة استخخاج الذجة والتي كانت عمى وفق معاييخ ( ،)CSSفزػالً عػؽ

بػػاقي مفػػخدات الستغيػػخ السدػػتقل والتػػي وضػػحت مدػػبقاً ،ثػػؼ تػػؼ احتدػػاب ارقػػاـ الذػػجد التػػي طبقػػت فػػي كػػل
مفخدة مؽ مفخدات الفئات االساسية في الؾحػجات التجريبيػة واسػتخخاج معػجليا ،ومػؽ ثػؼ حدػاب معػجؿ شػجة

األسػبؾع وبػػحلػ تختفػػع شػجة االداء خػػالؿ االسػػبؾع وفقػاً لديػػادة صػػعؾبة الذػجة التػػي تميػػو فػي األسػػبؾع األخػػخ
وىكحا ،وبحلػ السفخدات التي تكخرت في ذلػػ األسػبؾع ،وشػجة العسػل بيػا ىػي التػي تقػخر اف ذاؾ االسػبؾع

شجة مؽ غيخه ،والعكػذ صػحيح وىػحا مثبػت فػي السمحػق ( )7الخػاص بذػكل حخكػة الحسػل واسػمؾب
اعمى ً
التجرج.
 2-7-2تشفيح السشهاج :في يؾـ ( الدبت ) السؾافق ( )1414 / 1 / 2تؼ البجء في تشفيح السشياج ممحق ()7
عمى أفخاد عيشة البحث التجخيبية وبسعجؿ اربعة أياـ في األسبؾع (الدبت ،واالحج ،والثالثاء ،واالربعاء) وذلػ

مداء مؽ كل يؾـ مؽ األياـ السحكؾرة ،وعمى السدبح السغمق لكمية التخبية البجنية
في تساـ الداعة الدابعة
ً
وعمؾـ الخياضة  /جامعة بغجاد واستسخ تشفيح السشياج لغاية يؾـ (االربعاء ) السؾافق (.)1414 / 7 /22
 4-7-2االختبارات البعجية :بعج االنتياء مؽ تشفيح السشياج التجريبي تؼ إجخاء االختبارات البعجية لمستغيخات (

القجرة اليؾائية ،وسخعة الدباحة الحخجة) عمى سباحي عيشتي البحث في السجة مؽ ( 1414 / 7 / 27ولغاية

 )1414 / 7 / 20وبظخيقة وتدمدل ومكاف االختبارات القبمية نفديا ،وتؼ استحراؿ الشتائج مؽ اجل
معالجتيا احرائيا.
 8-2الهسائل اإلحرائية السدتخجمة بالبحث :تؼ تحميل البيانات اآلتية:
الؾسط الحدابي ،االنحخاؼ السعياري ،معامل االختالؼ ،اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة ،اختبار (ت) لمعيشات

السختبظة ،معامل االرتباط بيخسؾف ،الشدبة السئؾية .وتؼ معالجة البيانات باستخجاـ الحقيبة االحرائية
ال عؽ حاسبة ( )CSSوتظبيق تحجيج نسحجة األداء السعج مؽ قبل الباحث.
( )SPSSفز ً
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 -4عخض الشتائج وتحليها ومشاقذتها
 6-4عخض وتحليل الشتائج:
 :6-6-4عخض وتحليل نتائج اختبارات نسحجة األداء واالنجاز القبلية والبعجية للسجسهعة التجخيبية:
الججول ()4

يبيؽ األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدؾبة وندبة الخظأ والجاللة الختبارات نسحجة
األداء واالنجاز القبمية والبعجية لمسجسؾعة التجخيبية
المعالم االحصائية
المتغيرات

وحدة
القياس

االختبار البعدي

االختبار القبلي
س

±ع

س

±ع

قيمة ت

نسبة
الخطأ

الجاللة

نسحجة األداء

ثانية

6,645

2,286

2,622

2,626

66,52

2,22

معشهي

انجاز 044ـ حخة

ثانية

069,60

6.672

066,06

6,246

4,55

2,22

معشهي

مؽ الججوؿ ( )0الحي يبيؽ ال ؾصف االحرائي وقيسة (ت) السحدؾبة لالختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة
التجخيبية يتبيؽ ما يأتي :بمغت قيؼ ندب الخظأ بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية في كل مؽ
متغيخي (نسحجة األداء ،واالنجاز) ،اذ كانت قيستييؼ ( )4244وىي اصغخ مؽ قيسة ندبة الخظأ السعتسجة
والبالغة ( ،)4247مسا يذيخ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي ولسرمحة

االختبار البعجي.
 :0-6-4عخض وتحليل نتائج اختبارات نسحجة األداء واالنجاز القبلية والبعجية للسجسهعة الزابظة:
الججول ()5
يبيؽ األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدؾبة وندبة الخظأ والجاللة الختبارات نسحجة
األداء واالنجاز القبمية والبعجية لمسجسؾعة الزابظة.

المعالم االحصائية
المتغيرات

وحدة
القياس

االختبار البعدي

االختبار القبلي

قيمة ت

نسبة
الخطأ
14,1

غ معنوي

141,

معنوي

س

±ع

س

±ع

نسحجة األداء

ثانية

046,1

14706

04511

1411

040,

انجاز 044ـ حخة

ثانية

,6,45,

04007

,61400

14,01

,4,2

الداللة

يتبيؽ مؽ الججوؿ ( )7الؾصف االحرائي ،وقيسة (ت) السحدؾبة لالختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة
الزابظة وكسا يأتي :بمغت قيؼ ندب الخظأ بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة الزابظة في
متغيخ(االنجاز) ،إذ كانت قيستو (  )4240وىي أصغخ مؽ قيسة ندبة الخظأ السعتسجة والبالغة ( ،)4247مسا

يذيخ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي ولسرمحة االختبار البعجي لمسجسؾعة
الزابظة.
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 -بمغت قيسة ندبة الخظأ بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة الزابظة في متغيخ (نسحجة األداء)،

( )4218وىي اكبخ مؽ قيسة ندبة الخظأ السعتسجة والبالغة ( ،)4247مسا يذيخ الى عجـ وجؾد فخوؽ ذات
داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة الزابظة.

 2-6-4عخض وتحليل نتائج االختبارات البعجية للسجسهعتين التجخيبية والزابظة
الججول ()6
يبيؽ األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدؾبة وندبة الخظأ والجاللة الختبارات ( نسحجة
األداء ،واالنجاز ) البعجية لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة.

المعالم االحصائية

الضابطة

التجريبية

وحدة
القياس

س

±ع

س

±ع

نسحجة األداء

ثانية

10612

10020

00511

1011

05052,

انجاز 422م حخة

ثانية

,660,0

001,6

,61000

10,01

,0,1,

المتغيرات

الداللة

قيمة ت

نسبة
الخطأ
10111

معنوي

1012,

معنوي

يتبيؽ مؽ الججوؿ ( )6الؾصف االحرائي ،وقيسة (ت) السحدؾبة لالختبارات البعجية لمسجسؾعتيؽ التجخيبية
والزابظة وكسا يأتي:
 بمغت قيؼ ندب الخظأ بيؽ االختباريؽ البعجييؽ لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة الختبارات (نسحجة األداء،واالنجاز) ،اذ كانت جسيعيا عمى محرؾرة ما بيؽ ( )42444الى ( )42471وىؼ اصغخ مؽ ندبة الخظأ

السعتسجة والبالغة ( ،)4247مسا يذيخ وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختبارات البعجية لستغيخات البحث
ولسرمحة السجسؾعة التجخيبية.
 0-4مشاقذة الشتائج:
 6-0-4مشاقذة تأثيخ استخاتيجية التجريب بشسحجة االداء باستخجام عجاد االيقاع السائي على نتائج
البحث:

اسيست استخاتيجية التجريب الشسؾذجية التي تجرب عمييا سباحي السجسؾعة التجخيبية عمى التسكؽ مؽ

ادارة وتشغيؼ اداء الدباحة ،ونجاح التشديق بيؽ متظمبات كل مؽ السدافة ،والدمؽ السدتغخؽ في سباحة (044

) متخ حخة ،وصؾالً لحدؽ استغالؿ السكتدبات البجنية والفديؾلؾجية ،وتؾعيفيا بالذكل الحي جعل الدباحيؽ
يديظخوف عمى تؾقيتات فتخة عيؾر التعب ،وادامة العسل بأداء عالي ومدتقخ ومشتغؼ ،وىحا مكشيؼ مؽ نسحجة
سخعة سباحتيؼ الحخجة ،حيث شؾىج ذلػ بتسيد مؽ خالؿ الشتائج التي ابخزتيا كل مؽ الججوؿ ( ، )6والحيؽ

اعي اخ نتائج التفؾؽ الؾاضح لمسجسؾعة التج خيبية عمى السجسؾعة الزابظة في متغيخ نسحجة األداء الحي يعج
متغي اًخ مدتقالً ،استقمت بو السجسؾعة التجخيبية عؽ الزابظة في تشغيؼ مشياجيا التجخيبي لدخعة الدباحة
الحخجة ،وكحلػ الفخوؽ السعشؾية التي حجثت في نتائج سخعة الدباحة الحخجة ،وىحا األمخ الحي يدعى مؽ
اجل تحكيقو بجج كل السجربيؽ ،ومؽ ضسشيؼ مجرب السجسؾعة الزابظة ،حيث يؾكج (ثؾماس )1447 ،بقؾلو
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"عشج اعتساد الشسحجة الخياضية في اعجاد مشاىج التجريب لمخياضييؽ سؾؼ يديل مؽ خالليا التشبؤ بالشتائج،

وستكؾف الشتيجة ىي القجرة عمى اكتذاؼ االستجابات السشظكية لمتجريب ،وكحلػ القجرة عمى معخفة الخدود
الفديؾلؾجية لتأثيخ التجريب ومدبباتيا باألداء الخياضي " (ثؾماس )27 ،1447 ،وبحلػ االستخاتيجية التجريبية
الستبعة لشسحجة األ داء لدخعة الدباحة الحخجة في ىحا البحث جعمت مؽ السجسؾعة التجخيبية متفؾقة عمى

نزيختيا الزابظة ،حيث حققت السجسؾعة التجخيبية اداء سباحة ( )044متخ ،بأسمؾب الدباحة السشتغؼ احج

اىجاؼ البحث وبإنجاز جيج وبتقميل ارقاـ االزمشة الفاقجة ألجداء مدافة ىحا الدباؽ ،وكحلػ السدافة الكمية
والحي اعيخه اختبار نسحجة األداء خالؿ السقارنة بسا تؼ وما كاف يجب اف يتؼ ،كسا اسيؼ استخجاـ جياز عجاد

اال يقاع السائي السجسؾعة التجخيبية عمى تظبيق االستخاتيجية السقتخحة مؽ قبل الباحث بذكل مسيد ،حيث
ساعج ىحا الجياز الدباحيؽ عمى ضبط شجة العسل والديظخة عمى ايقاع الدخعة ،ونسحجة زمؽ اداء الستغيخات
البايؾكيشساتيكية (معجؿ طؾؿ وتخدد الزخبات) ،وكحلػ رفع كفاءة الدباحيؽ في دقة تحجيج الدمؽ السشاسب عمى
ضؾء الذجة السظمؾبة خالؿ التك اخرات التجريبية ،والدباؽ واالحداس بالسدافة عمى وفق زمشيا وصؾالً الى
الدمؽ السدتيجؼ تحكيقاً ألىجاؼ البحث السخجؾة ،وجاء ذلػ التفؾؽ لمسجسؾعة التجخيبية بدبب االنفخاد

باستخجاـ االستخاتيجية السقتخحة مؽ قبل الباحث ،حيث اف التخكيد في التجريب عمى وفق استخاتيجية معتسجة

عمى معاييخ نسحجة األداء لدخعة الدباحة الحخجة ،وبرؾرة عمسية مقششو يداعج عمى زيادة الكفاءة التجريبية في
احكاـ الديظخة عمى التكيفات الؾعيفية مؽ انغسة انتاج الظاقة ،ورفع فاعمية الجياز العربي السخكدي في

تشغيؼ وتؾجيو ارساؿ الدياالت العربية لتحقيق قجرة التؾافق العربي العزمي ،وبفعل ذلػ يتسكؽ الدباحيؽ
خالؿ ادائيؼ بالقجرة عمى التحكؼ بذكل متؾازف باستثارة الؾحجات الحخكية ،واخخاج جيج عزمي يؾازي شجة

السثيخ عمى وفق مدافة الدباؽ ،وىحه ىي اىؼ السفاتيح السؤدية لإلنجاز السسيد ،ويتفق ىحا الكالـ مع

(مارىيشجؾ )1424 ،إذ يؾكج " اعيخت استخاتيجية التجريب لستغيخات السيكانيكية الحيؾية القائسة عمى نسحجة

األداء تظؾ اًر ممحؾعاً في مدتؾى االداء السيكانيكي لظؾؿ وتخدد الزخبات لجى سباحي السدافات الستؾسظة
وخرؾصاً ( 144و  ) 044متخ حخة ،وكحلػ تظؾر مسي اًد في مدتؾى الستغيخات الفديؾلؾجية وصؾالً الى
تحدؽ مدتؾى االداء " (مارىيشجؾ وآخخوف.)7 ،1424 ،

ومؽ السالحظ بأف الستغيخ السدتقل الحي نفحتو السجسؾعة التجخيبية تكؾف مؽ قدسيؽ االول :استخاتيجية نسحجة

األداء ،واشخنا الى مجى تأثيخه عمى نتائج السجسؾعة التجخيبية ،اما القدؼ الثاني :فيتعمق بدخعة الدباحة
الحخجة ،حيث ساعجت ندبة تظؾرىا لجى السجسؾعة التجخيبية ،مؽ خالؿ تقشيؽ الحسل التجريبي ،وكحلػ ضبط
مشياج التجريب لمسجسؾعة التجخيبية بذكل جعل السجسؾعة التجخيبية تعسل باستخاتيجية مشيجية مشغسة مكشتيا

مؽ الديظخة عمى ضبط ردود األفعاؿ لالستجابات الفديؾلؾجية الفخدية لمدباحيؽ ،والتحكؼ خالؿ الدباحة
بستغيخ التعب الشاتج مؽ التفاعالت االيزية لمظاقة ،ونتاجاتيا الحسزية التي تعج الدبب الخئيذ لمتعب في
سباقات السدافات الستؾسظة ،والتي يجب التخكيد في تجريبيا عمى تحديؽ معجالت التسثيل الالىؾائي واليؾائي

لمظاقة ،واألىؼ في ذلػ التجريب عمى آلية يدتظيع مؽ خالليا الدباحيؽ الديظخة عمى نفقاتيؼ لمظاقة البجنية
إلدامة التؾازف في عسل كل مؽ الشغاميؽ الالىؾائي واليؾائي ،واسيؼ كثي اًخ في ذلػ السيدة التي مشحتيا سخعة

الدباحة الحخجة لمدباحيؽ بإتقانيؼ وتحكسيؼ بدخعة العتبة الفارقة الالىؾائية الفخدية لكل مشيؼ عشج اداء تك اخرات
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التجريب ،وكحلػ الدباؽ وىحا يشظبق مع ما اكجتو (ديكيخؿ )1446 ،حيث اسفخت نتائج بحثيا باآلتي" :
تدتخجـ الدخعة الحخجة كسخجع لتعيؽ شجة التجريب السؾافقة لذجة العتبة الفارقة الالىؾائية الفخدية لدباحي

سباقات ( )044متخ حخة ،وىحا االجخاء يداعج وبذكل كبيخ في تذكيل احساؿ التجريب بجقة وذلػ يؤدي الى
تحدؽ التكيف الفديؾلؾجي مع تجشب االفخاط في التجريب مؽ خالؿ الجقة التي تعكديا الدخعة الحخجة في

تقشيؽ احساؿ التجريب السظمؾبة " (ديكيخؿ ،)0 ،1446 ،وىح بالزبط ما تؼ اجخائو عشج تذكيل حسل التجريب
لمسجسؾعة التجخيبية حيث قشؽ الحسل التجريبي لسفخدات الفئات التجريبية الخاصة بأسمؾب الجسعية االمخيكية

في كل مؽ فئات تجريب التحسل االساس ،وتجريب تحسل العتبة وتجريب تحسل الحسل الدائج باالعتساد عمى
اختبار ( ،)CSSوعمى وفق تحميل الشسحجة لدباؽ ( )044متخ حخة واستخجـ جياز عجاد االيقاع السائي
( ،)Tempo Trainer proفي ضبط تؾقيتات العسل لكل مؽ قدسي الستغيخ السدتقل وىسا استخاتيجية نسحجة
األداء وسخعة الدباحة الحخجة ،وبحلػ اصبح مشياج السجسؾعة التجخيبية يترف بشدبة كبيخ مؽ التكامل
التج ريبي الحي يعتسج مبجأ الفخدية في التجريب الخياضي لكي يديل الؾصؾؿ الى نتائج جيجة تتؾافق مع اليجؼ
السشذؾد في نؾع الدباؽ ،ويتفق ىحا االجخاء مع ما اكجه (ماكجيبؾف ) 1428 ،حيث يقؾؿ " يجب عمى مجربيؽ
الدباحة التفكيخ بذكل اكبخ ججية بسبجأ الفخدية عشج تجريب وتحجيج سخعة الدباحة عمى وفق استخاتيجية معيشة
تتشاسب مع كل حجث مؽ احجاث الدباحة واستغالؿ اندب الؾسائل واألجيدة السداعجة في تحقيق ذلػ "

(ماكجيبؾف ،)1 ،1428 ،فالسشاىج التجريبية الحجيثة في عمؼ تجريب الدباحة جسيعيا قائسة عمى مبجأ تحجيج
االمكانيات الفخدية لكل سباح لمؾصؾؿ الى اخزاع قجراتو البجنية تحت الزغؾط الفديؾلؾجية جخاء التجريب
الستفداز استجاباتو البجنية وانعكاسيا عمى االنجاز الفخدي ،وىحا ما تحقق لجى افخاد السجسؾعة التجخيبية مؽ

جخاء اداء استخاتيجية تجريبيؼ عمى وفق سخعتيؼ الحخجة الفخدية حيث يؾكج (كؾلؾيؽ )1441 ،بقؾلو " ال يسكؽ
أف نجرب الدباحيؽ بظخيقة قياسية مبالغ فييا تكؾف ثابتة لمجسيع ،وال يسكؽ لتظؾر الدباح أو تظؾر أي إنداف
أف يذابو خط إنتاج لساكشة معيشة ،فعميو يجب اف يعخؼ السجربيؽ قجرات تجريب كل سباح بسفخده ،وىحه
السعخفة تجعل السجرب يخظط بححر أحساؿ التجريب حدب مقجرة كل سباح لؾحجه "( .كؾلؾيؽ)268 ،1441 ،
 0-0-4مشاقذة نتائج اختبار انجاز سباحة  422متخ حخة:

يعج االنجاز الخياضي في االلعاب الخياضية كافة الغاية التي يخوـ لتحكيقيا جسيع الالعبيؽ والسجربيؽ،

فزالً عؽ كؾنو خالصة الجيج السشذؾد مؽ العسمية التجريبية ،والسعبخ الحكيقي عؽ نتيجة تظؾر جسيع

الرفات ،والقجرات البجنية والؾعيفية ،والسيارية ،والتكتيكية التي يعسل بجج لمؾصؾؿ الييا السجربيؽ والعبييؼ
ليحرجوا ثسار جيؾدىؼ ،سؾاء كاف في السشازالت الفخدية أـ الجساعية ،وفي الدباحة كمعبة رقسية فخدية يجب
مخاعاة خرؾصية تحقيق االنجاز باعتساده عمى االمكانيات البجنية والؾعيفية والتكتيكية ،والسيارية الفخدية

لمدباح دوف مداعجة الدميل ،وىحا يجعل األمخ يتظمب جيجاً تجريبياً مقششاً بظخيقة عمسية يشاسب متظمبات
المعبة ،وىحا يفدخ لشا سبب تظؾر السجسؾعة التجخيبية في انجاز ( )044متخ حخة ،وبذكل معشؾي عؽ

السجسؾعة الزابظة ،كسا اعيخ لشا الججوؿ ( )24حيث اسيؼ تظؾر كل مؽ (نسحجة األداء ،وسخعة الدباحة

الحخجة ،والقجرتيؽ الالىؾائية واليؾائية ) في تظؾر مدتؾى اإلنجاز الشيائي في مدافة ( )044متخ سباحة حخة
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عمى اعتبار اف جسيع تمػ الستغيخات شكمت بجسمتيا مؤىالت تحقيق االنجاز بذكمو الشيائي ،وعشج استعخاض
الجور الحي لعبو الستغيخ السدتقل في تحقيق االنجاز فيسكؽ القؾؿ بإف ترسيؼ السشياج عمى وفق اختبار سخعة
الدباحة الحخجة كاف لو دو اًر ميساً في وضع التجريب عمى طخيق يشبئ بتحقيق االنجاز ،ألنيا تحجد الخظى

والؾاجبات التي تجعل العسل يديخ نحؾ االنجاز ،وىحا ما اكجتو (ديكيخؿ )1446 ،عؽ سخعة الدباحة الحخجة
بقؾليا " اف سخعة الدباحة الحخجة يسكؽ اف تؾفخ االساس لتحميل االثار واالتجاىات الشاجسة عؽ التجريب

لتحقيق االنجاز ،وكحلػ فخصة امكانية التشبؤ باألداء التشافدي لمدباحة بالسدتقبل " (ديكيخؿ،)1 ،1446 ،
وكحلػ لعبت الشسحجة التي اعتسجىا الباحث دو ًار رئيداً في تأقمؼ ،وتكيف الدباحيؽ عمى حدؽ استغالؿ
السكتدبات التجريبية والترخؼ بيا بذكل مشسحج ،مؽ خالؿ تقديؼ السدافات وتؾزيع الجيج بذكل يشاسب تمػ

السدافات ،والدخعة السظمؾبة ليا والديظخة مؽ خالؿ تحميل األداء السعج مدبقاً عمى نؾع استخاتيجية الدخعة

التي يشتيجيا الدباح عشج السدافة السظمؾبة وعمى وفق امكانياتو البجنية السكتدبة مؽ التجريب واستخجاميا في

مكانيا السشاسب ،وجاء ذلػ مؾافقاً لشتائج دراسة (بيؾىار )1426 ،الحي اكج فييا " يسكؽ اف تدتخجـ الشسحجة
ؽ
بشاء عمى
وتحميل األداء في الدباحة عؽ طخيق تقديؼ مدافات الدباؽ والدمؽ السدتغخ  ،خالؿ تمػ السدافات ً
طؾؿ السدبح الحي يتؼ فيو الدباؽ والتجريب مؽ اجل الديظخة عمى تشفيح االستخاتيجية السعتسجة " (بيؾىار،

 ،)1 ،1446بسعشى انو اىؼ ما حققتو استخاتيجية نسحجة تقديؼ الدمؽ السقتخحة لمباحث ىؾ التؾازف بيؽ
مكتدبات الظاقة مؽ جخاء التجريب ،وحدؽ استغالليا بالسشافدة ،واسيؼ في ذلػ كثي ًاخ استخاتيجية تقديؼ تك اخرات

التجريب وطخيقة العسل بيا عمى وفق مجخالت الجياز ،واالشارات الرؾتية التي احجثت تأقمؼ واحداس

بالسدافة عمى وفق الدمؽ ،والذجة السشاسبة بذكل مسيد لمدباحيؽ ،إذ يحكخ (ماجميذؾ " ) 1447 ،يسكؽ
تعخيف استخاتيجية الدخعة عمى انيا التؾزيع الدمشي األمثل لشفقات الظاقة خالؿ الحجث الخياضي " (ماجميذؾ،

 ،)727 ،1447وفيسا اردنا تحقيق ىحه االستخاتيجيات عمى ارض الؾاقع السيجاني في لعبة الدباحة سشجج
صعؾبة تؾاجو الدباحيؽ في عسمية ضبط ايقاع الدخعة عمى وفق متظمبات االستخاتيجية السؤدية الى االنجاز
لرعؾبة التأقمؼ عمى اخخاج الدخعة السشاسبة ،ومدتؾى الحجث ولكؽ باستخجاـ الباحث مع السجسؾعة التجخيبية
جياز عجاد االيقاع السائي الحي يديؼ في سيؾلة التحكؼ بالدخعة السظمؾبة وادائيا ضسؽ حجود الذجة

السدتيجفة في كل جدء مؽ مدافات التجريب اوالا ،ثؼ الدباؽ ثاني ا مسا جعل الدباحيؽ يحدشؾف الترخؼ
ويتسكشؾف بذكل مسيد مؽ الدباحة بأي سخعة تؾافق مدافة الحجث التجريبي ،وىحا يشعكذ عمى نتيجة الدباؽ

فبحلػ تحققت لجييؼ السقجرة عمى اختداؿ قجراتيؼ البجنية ليكي يغيخوىا في وقتيا السشاسب ،وخرؾصاً عشج
نياية الدباؽ فيؾ السفتخؽ الحكيقي لتحقيق االنجاز في حاؿ جخت أمؾر الدباؽ مشح بجايتو بذكميا األمثل حيث
اكج (إسكؾبخ ) 1428 ،بقؾلو " في دراسة اجخيت لحرخ نتائج سباقات ( 144متخ 044 ،متخ) سباحة حخة
عمى مدتؾى سباحي العالؼ االولسبييؽ لألعؾاـ ( مؽ  1447والى  )1422تبيؽ اف معغؼ التفاوتات في

السدتؾى لتحقيق االنجاز جاءت في المفة االخيخة نتيج ًة المتالؾ ىؤالء الدباحيؽ قابمية مسيدة في نسحجة ادائيؼ
في الدباؽ بذكل استخاتيجي مسيد ،وىحا يعشي اف اصحاب السيجاليات كانؾا قادريؽ عمى استجعاء احتياطي
جيج لم ظاقة في نياية الدباؽ حيث لؼ يكؽ بسقجور مشافدييؼ فعل ذلػ " (إسكؾبخ ،)1 ،1428 ،في الخالصة
فاف جسيع محجدات العسل الحي تؼ مؽ خالؿ ادخاؿ الستغيخ السدتقل عمى السجسؾعة التجخيبية ،والحي اسيؼ
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في تظؾر كل مؽ قجراتيا الالىؾائية واليؾائية ،وما يشخخط ضسؽ حجود عسميسا مؽ صفات بجنية ،كاف لو دور
ميؼ في تظؾر االنجاز لسدافة الدباؽ الخاص بدباحة ( )044متخ حخة ،حيث يحكخ ( لؾسيخو" ) 1448 ،

اف مدافة سباحة ( )044متخ سباحة حخة تتظمب عسل تجريبي محتخؼ في تظؾيخ كل مؽ القجرات الالىؾائية،
واليؾائية لمدباحيؽ مؽ اجل تحقيق انجاز جيج في ىحه السدافة " (لؾسيخو.)277 ،1448 ،
 -5االستشتاجات والتهصيات:

 6-5االستشتاجات :بعج انتياء اجخاءات البحث عيخت الشتائج واالستشتاجات اآلتية:
 ىشاؾ أثخ بارز الستخجاـ نسحجة االداء في تظؾر مدتؾى استخاتيجية األداء التكتيكي لدباحيالسجسؾعة التجخيبية ،والحي تدبب في تفؾقيا عمى السجسؾعة الزابظة في متغيخ االنجاز لدباحة

( )044متخ حخة.

 ىشاؾ أثخ ايجابي الستخجاـ عجاد االيقاع السائي ( )Tempo Trainer proفي ضبط معايخ الدخعةعمى وفق الذجد السشاسبة لسدافات التجريب والدباؽ ،وصؾالً الى انتغاـ الدخعة وحدؽ تقجيخ زمؽ

السدافة السشاسب في اثشاء الجيج لجى سباحي السجسؾعة التجخيبية ،حيث كاف سبباً في تفؾقيؼ عمى
السجسؾعة الزابظة في متغيخات البحث التابعة.

 -اثبتت نتائج ىحا البحث بأ ف استخاتيجية الدباحة بظخيقة تؾزيع الجيج بالتقديؼ السشتغؼ ما زالت ىي

الظخيقة األكثخ ججوى في تحقيق االنجاز في سباحة ( )044متخ حخة ،مع عجـ نفي امكانية تحقيق
االنجاز بالظخائق األخخى.

 0-5التهصيات :في ضؾء الشتائج واالستشتاجات التي تؾصل إلييا الباحثاف يؾصياف بسا يأتي:

 -اعتساد السشاىج التجريبية في الدباحة عمى استخجاـ اساليب الشسحجة السدتخجمة في ىحا البحث أو

التجخيب ألساليب نسحجة اخخى لسداىستيا القرؾى في تحقيق االنجاز في الدباحة وبالحات في
مشافدات السدافات الستؾسظة.

 اعتساد جياز عجاد االيقاع السائي ( ،)Tempo Trainer proكؾسيمة مداعجة في ضبط ايقاعالدباحة ،وتجريب الدباحيؽ عمى االحداس بسدافة وزمؽ األداء ،فيؾ وسيمة جؾىخية في تحقيق ىحا

اليجؼ سؾاء كاف باألسمؾب الستبع في ىحه الجراسة أـ بأساليب اخخى تخجـ بالشياية اإلنجاز.

 اعظاء مداحة اكبخ خالؿ العسمية التجريبية في ترسيؼ السشاىج لمجانب االستخاتيجي لألداء ليذ فقط،لمجانب البجني عمى وفق االعتقاد الدائج بأف الدباحة لعبة فخدية بجنية بحتة ،محك اًخ بأنو يسكؽ لمخظأ
الحي يقع فيو الدباح في استخجاـ استخاتيجية غيخ مشاسبة لمدباؽ اف يشدف الجيج البجني ويدبب

االخفاؽ.
 السرادر-2

حديؽ ،عمي فخحاف ( " :)1422اهم الظخق واالساليب التجريبية واستخاتيجية سباق  422متخ
سباحة حخة للستقجمين " ،بحث مشذؾر ،مجمة القادسية لعمؾـ التخبية الخياضية ،السجمج ،22العجد.7
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-1

حمسي ،عراـ ( " :)2997اتجاهات حجيثة في تجريب الدباحة وتخظيط البخامج " ،ج ،2دار
السعارؼ ،جامعة اإلسكشجرية.

-7

حمسي ،عراـ ( " :)1447بشاء نسهذج رياضي للتشبؤ بأرقام سباقات الحخة في ضهء نتائج
مدابقات الدباحة بجورة سيجني االولسبية " ،مجمة جامعة السشؾفية لمتخبية البجنية والخياضة ،العجد،7
مرخ.

 -0صادؽ ،احسج عباس ( " :)2998دراسة تشبؤيه عن نتائج السرارعين في جسههرية مرخ العخبية في
السخحلة القادمة " ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية الخياضية لمبشيؽ ،جامعة حمؾاف ،القاىخة.
 -7عبج الفتاح ،أبؾ العال احسج ( " :)2990تجريب الدباحة للسدتهيات العليا  ،ط ،2دار الفكخ العخبي،
القاىخة.
 -6عبجالفتاح ،ابؾ العال وحازـ حديؽ ( " :)1422االتجاهات السعاصخة في تجريب الداحة " ،ط ،2دار
الفكخ العخبي ،مجيشة نرخ ،القاىخة.
 -7عبجالفتاح ،ابؾ العال ودمحم احسج جاد ( " :)1420تأثيخ تجريبات تشظيم سخعة الدباحة بالسدافات اقل
من القريخة على مدتهى االداء في الدباحة " ،بحث مشذؾر ،السجمة االوربية لتكشمؾجيا عمؾـ الخياضة.
 -8فاف داليؽ ،ديؾبؾلج ( " :)2980مشاهج البحث في التخبية وعلم الشفذ ( ،تخجسة) دمحم نبيل نؾفل
وآخخوف ،ط ،7مكتبة األنجمؾ السرخية ،القاىخة.
 -9القط ،دمحم عمي (( )1440أ):

استخاتيجية التجريب الخياضي في الدباحة " ،ج ،2السخكد العخبي

لمشذخ ،جامعة الدقازيق ،القاىخة.
 -24القط ،دمحم عمي ( " :)1447استخاتيجية التجريب الخياضي في الدباحة " ،ج ،1السخكد العخبي لمشذخ،
جامعة الدقازيق ،القاىخة.
 -22ياس ،ماجج حدؽ ( " :)2988التحكم في الدخعة وتهزيع الجهج واثخها في االنجاز لفعالية  422متخ
سباحة حخة " ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية الخياضية ،جامعة بغجاد.
12- Akos toth (2006): "the methodology of teaching swimming", copyright, I S
B N ,Budapest.
13- Andre, G. Junior and Paulo, C, Bento (2018): "analysis of master
swimmers’sport performance for different freestyle distances", center
university curitibo ,brasil.
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14- Bomart, mathous and others (2012): "A model for the training effects in
swimming demonstrates a strong relationship between parasympathetic
activity ,performance and indx fatigue , university of adilded , Australia.
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sciences , malmo university 1: 24.
16- Colwin, C, M (2002): "Break Through Swimming, Stroke Mechanics,
training Methods, racing techniques", Human Kinetice, U.S.A.
17- Dekerle ,Jeanne (2006): " the use of critical velocity in swimming ? a
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18- Dixon, J (2000): "Swimming Coaching", British Library The Crowood Press,
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19- Escobar, D, simbana and others (2018): "modeling stroking parameters in
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السالحق

السلحق ( )6يهضح بالرهر جهاز عجاد االيقاع السائي

السلحق ( ) 0
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اسساء الدادة الخبخاء الحين تم االستعانة بآرائهم في متظلبات البحث جسيعا من داخل العخاق
وخارجه فزالا عن الهسيلة واالختراص واللقب العلسي والسهشي ومكان العسل
الهسيلة
االختراص

اللقب
العلسي

مكان العسل

أستاذ

تخبية بجنية /جامعة الشؾر
تخبية بجنية/جامعة صالح الجيؽ

ت

أسساء الدادة الستخررين

2

ياسيؽ طو الحجار

*

1

عارؼ محدؽ الحداوي

*

7

عشاد جخجيذ عبج الباقي

*

تجريب رياضي

0

جاسؼ دمحم الخومي

*

عمؼ الحخكة

أستاذ

7

ىاشؼ احسج سميساف

*

*

قياس وتقؾيؼ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

6

ثيالـ يؾنذ عالوي

*

*

قياس وتقؾيؼ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

7

اياد دمحم عبج هللا

*

*

تجريب رياضي

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

8

مكي محسؾد حديؽ

*

قياس وتقؾيؼ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

9

ايثار عبج الكخيؼ غداؿ

*

قياس وتقؾيؼ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

24

ضخغاـ جاسؼ الشعيسي

*

قياس وتقؾيؼ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

22

ليث دمحم داؤد البشا

*

مشاىج رياضية

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

21

زياد يؾنذ الرفار

*

*

تجريب رياضي

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

27

احسج عبجالغشي

*

*

فدمجة تجريب

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

20

ثائخ غانؼ حسجوف

*

*

بايؾميكانيػ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

27

وليج غانؼ ذنؾف

*

*

بايؾميكانيػ

أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل

مقابلة
شخرية

تهاصل
اجتساعي

*

فدمجة تجريب

*

بايؾميكانيػ

أستاذ
أستاذ

تخبية بجنية/جامعة السؾصل
تخبية بجنية/جامعة السؾصل

*
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