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   بوء بالمستوى الرقمى نمتر سباحة حرة  للت 400التحليل الزمنى لسباق 
 د / عبد الرحمن دياب محمد الحازمى 

  400يهدف البحث إلى التعرف على أهم المراحل المساهمة فى المستوى الرقمى لسباق   
الرقمي بداللة زمن  محاولة التوصل الي صيغة رياضية للتنبؤ بالمستوى  ر سباحة حرة من خالل  تم

استخدم الباحث المنهج الوصفي  متر على حدى ، و   50متر سباحة حرة كل   400 مراحل السباق
تم    ( متسابقين  8)  اشتملت عينة البحث علي  ، و طبيعة هذه الدراسة  لباالسلوب المسحي لمناسبة  

العالم التاسعة  متر سباحة حرة المشاركين فى بطولة    400العبى  اختيارهم بالطريقة العمدية من  
صيغ رياضية للتنبؤ ، وتوصل الباحث إلى  م    2022/    7/    3  –  6/    18عشر ببودابست  المجر  

  5.539  =  متر حرة   400لسباحة    المستوى الرقمىمتر حرة وهى :    400لسباحة  بالمستوى الرقمي  
متر    50× زمن اداء    3.443+ )    0.203  ±متر السادسة (    50× زمن اداء    3.127+ )  
معدل بذل الجهد ، و   0.161  ±متر الثامنة (    50× زمن اداء    1.198  +)  0.322  ± انية (  الث

االداء كل   لسباق    50خالل مراحل  فى    400متر على حدى  بلغ  قد  م    50متر سباحة حرة 
،    %  99.61م الثالثة    50، وبلغ فى  %101.16م الثانية    50% ، وبلغ فى    108.84االولى

  السادسة م    50، وبلغ فى    %97.34  الخامسةم    50، وبلغ فى    %  98.66  الرابعةم    50وبلغ فى  
 % . 99.98 الثامنةم  50% ، وبلغ فى  97.25السابعة  م   50، وبلغ فى   %  97.25
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   بوء بالمستوى الرقمى نمتر سباحة حرة  للت 400التحليل الزمنى لسباق 
 د / عبد الرحمن دياب محمد الحازمى 

 مقدمة ومشكلة البحث: 
يعتبر التنبؤ بالمستوى الرقمي من الظواهر الفنية الجديرة باالهتمام و الدراسة و البحث لما  
لها من عالقة كبيرة فى اإلسهام الفعال فى إمكانية تحقيق الهدف عند التخطيط فى مجال التدريب 

عائد اقتصاد من حيث الجهد المبذول و توفير الوقت  و تحقيق االغراض  الرياضي فالتنبؤ لة  
 التدريبية الموضوعة على مدار السنة والسنوات التدريبية المتتالية .

البطوالت  في  فنيًا الشتراكهم  اعدادهم  االنفاق على  يتم  الذين  الرياضين  اختيار  فأن  لذا 
كثيرًا ما يجانبه التوفيق ، وانما يجب أن يتم    الدولية يجب أال يتم في ضوء التوقع الشخصى الذي

في ضوء التنبؤ على اساس علمي سليم و من هنا شغلت مشكلة التنبؤ بالمستوى الرقمي الذي  
يمكن أن يصل الية الالعبين في البطوالت العالمية  أذهان المهتمين بالرياضة و ال تزال ، مما  

ج الرياضية في مختلف الرياضات بصفة عامة   دعى الي تصميم العديد من المعادالت و النماذ 
(Gagnon N J. L. , 1997 PP. 47-48 )      

 ( المارثوان  و  الطويلة  المسافات  سباقات  مثل  تجريبها  يصعب  التي  المسابقات  في  و 
كم ( و هذه المعادالت و النماذج يجب أن تبنى و تعدل و يعاد بناؤها على بيانات    42.195

 ( 131م ، ص 1997،  خيرىمستقاة من احدث البطوالت الدولية و من ابطال المستويات العليا )
سافات الطويلة من األمور الهامة في عملية االقتصاد في الجهد و الوقت  فالتنبؤ في الم

لما له من دور في تعديل الخطة التدريبية من قبل المدربين علي مدار الموسم التدريبي و سنوات 
الخطة التدريبية كذلك تقنين احمال التدريب في ضوء حساب الزمن الواجب أنجازه في السباق من  

تكرارية خالل التدريب مما يعمل علي احداث تكيفات للمسافات المقطوعة باالزمنة  خالل المسافات ال
اتباع استراتيجية   المطلوب من خالل  الزمن  المدربين تحقيق  يتسنى لالعبين و  المستهدفة حتي 

 محددة  . 
وإذا توافر لدى المدرب مؤشرات تدل على افضل األزمنة التى يمكن أن تحقق في مسافات 

يستطيع أن ينوع في تشكيل المجموعات التدريبية المقننة داخل خطة التدريب محققًا    متنوعة فإنه
بهذا مبدأ هامًا لرفع كفاءة عملية التكيف الفسيولوجي و التقدم بالمستوى الرياضي و هو مبدأ التغير 

 (  13 م ، ص  1999،  عبد الفتاحو التنوع )  
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توصل   فى Rushell    (2013    )  روشل وقد  السباق  سرعة  تنظيم  تدريبات  فكرة  إلى 
موعة من تدريبات السباحة تؤدى بأفضل سرعة مستهدفة ألداء مسافة جم  يصيرة وه قالمسافات ال
 السباق . 

ت تردد الضربات وطولها الإلى أن قياس معد (  Maglishc 2003  ماجليشكو) ويشير 
العمليات الشائعة في سباحة المنافسات. فطول ضربة الذراعين، ومعدل تردد الضربات يتحكمان  من  

ن  را أل في معدل سرعة السباح، والسباح الماهر يستخدم معدل ضربات أقل من السباح العادي؛ نظ
  طول ضربة الذراعين لديه أكبر.

ية العالمية ليس وليد الصدفة ان تقدم المستويات الرياضية العالمية وتحطيم االرقام القياس
وانما جاء ثمرة التقدم العلمي والتكنولوجي واالستخدام االمثل لنتائج البحوث والدراسات التي تناولت  
ويعتبر    ، العالي  االنجاز  مستوى  الى  الرياضي  الفرد  وصول  في  الحاسمة  والمتغيرات  العوامل 

الهد  الرقمية هو  الرياضية  الرقمي في االنشطة  التدريب المستوى  تعمل برامج  الذي  ف االساسي 
 .بغية تحقيق ميداليه عالمية أو أولمبية خالل الموسم الرياضي على تحقيقه واالرتقاء به 

فيها تعد  و  يحاول الالعب  المائى والتى  الوسيط  تمارس فى  التى  السباحة أحد األنشطة 
 .  أقل زمن ممكن سباق فى وقطع مسافة الوالتقدم لألمام الماء ب االحتكاك على مقاومة ب لغالت

الباحث  ومن   البيوميكانك  خالل خبرة  البحث  جاءت  فى مجال  الزمنى فكرة  التحليل  فى 
مرحلة من مراحل السباق حيث تسهم كل  تبين مدى اهمية كل  متر سباحة حرة    400لمراحل سباق  

و   ، الرقمى  المستوى  أنجاز  فى  فى  دراسة  مرحلة  المساهمة  المراحل  الرقمىأهم  للتنبؤ    المستوى 
 . متر سباحة حرة  400بالمستوى الرقمى لسباق  

 البحث:  هدف
  400المساهمة فى المستوى الرقمى لسباق  يهدف البحث إلى التعرف على أهم المراحل   

محاولة التوصل الي صيغة رياضية للتنبؤ بالمستوى الرقمي بداللة زمن  ر سباحة حرة من خالل  تم
 متر على حدى .  50متر سباحة حرة كل   400  السباقمراحل 
 - البحث:تساؤل 

متر سلباحة حرة    400التوصلل الي صليغة رياضلية للتنبؤ بالمسلتوى الرقمي لسلباق  يمكن  هل   -  1
 متر على حدى ( ؟ 50) زمن كل مراحل السباق  ةزمنأبداللة 

 متر من السباق ؟ 50ما هو معدل بذل الجهد خالل كل  – 2 
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 إجراءات البحث : 
 :  منهج البحث

 استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي لمناسبة لطبيعة هذه الدراسة . 
 العينة:

  400العبى  تم اختيارهم بالطريقة العمدية من    ( متسابقين  8)  اشتملت عينة البحث علي  
  7/    3  –  6/    18متر سباحة حرة المشاركين فى بطولة العالم التاسعة عشر ببودابست  المجر  

 م    2022 /
 ( 1جدول ) 

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والوسيط ومعامل االلتواء 
 متر على حدى لدى عينة البحث  50لزمن أداء كل 

   8ن =  

المتوسط   المتغيرات
االنحراف   الوسيط الحسابى 

 االلتواء  المعيارى 

 0.77- 0.22 27.97 27.94 م االولى  50
 1.05- 0.31 30.11 30.06 الثانيةم  50
 1.22- 0.33 30.68 30.53 الثالثة م  50
 1.12- 0.45 30.98 30.83 الرابعة م  50
 0.10- 0.53 30.96 30.93 الخامسة م  50
 1.30 0.75 31.20 31.28 السادسة م  50
 2.23 1.11 30.99 31.29 السابعة م  50
 1.29 0.80 30.11 30.43 األخيرة م  50

األنحراف المعياري و معامل االلتواء سيط و و ال(  المتوسط الحسابي و 1يتضح من جدول )
متر على حدى )    50زمن األداء لكل  علي تجانس العينة  في  مما يدل    3الذي انحصر بين  ± 

 . متر سباحة حرة  400لسباق  ( زمنة البينية األ
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 ( 2جدول ) 
 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والوسيط ومعامل االلتواء 

 متر سباحة حرة لدى عينة البحث  40خالل مراحل  سباق   لزمن األداء
   8ن =  

المتوسط  
 الحسابى 

االنحراف  الوسيط
 المعيارى 

 االلتواء

 0.774- 0.22087 27.9700 27.9413 متر 50
 0.991- 0.49624 58.1600 58.0050 متر  100
 1.425- 0.75958 88.9000 88.5375 متر  150
 1.240- 1.20349 119.8500 119.3625 متر  200
 1.048- 1.66084 150.8500 150.2875 متر  250
 0.468- 2.33050 181.9000 181.5625 متر  300
 0.463 3.27981 212.8000 212.8500 متر  350
 0.728 3.88991 242.8500 243.3000 متر  400

األنحراف المعياري و معامل االلتواء الوسيط و (  المتوسط الحسابي و 2يتضح من جدول )
خالل مراحل السباق والزمن زمن األداء  علي تجانس العينة  في  مما يدل    3الذي انحصر بين  ±  

 . متر سباحة حرة  400الكلى لسباق 
 وسائل جمع البيانات : 

 ببودابست  المجر.موقع االتحاد الدولى للسباحة ، بطولة العالم للسباحة التاسعة عشر 
 متغيرات البحث:

 متر سباحة حرة .  400داخل سباق  متر على حدى  50الداء لكل ا زمن -
 نسبة معدل بذل الجهد )% (  -

 100سرعة السباق ×نسبة معدل بذل الجهد = معدل سرعة المرحلة ÷ معدل 
 الدراسة األساسية للبحث : 

/   15قام الباحث بإجراء الدراسللة األسللاسللية للبحث وتحليل البيانات والنتائج فى الفترة من    
 م .  1/8/2022م وحتى  2022/  7
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 المعالجة اإلحصائية:
لمى تم استخدام الحاسب اآللى لمعالجة البيانات آليًا باستخدام برنامج اإلحصاء العا -

 وذلك للحصول على :   SPSSوالمعروف بل 
 المتوسط الحسابى.    -
 االنحراف المعيارى.   -
 معامل االلتواء.  -
التحليل المنطقى لالنحدار لمعرفة نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة فى المتغير    -

 التابع )المستوى الرقمى لمتسابقات الماراثون (. 
 معامل االرتباط.   -
 .   النسبة المئوية -

 النتائج :ومناقشة عرض 
 

 ( 3جدول ) 
 والوسيط ومعامل االلتواء المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى 

 لدى عينة البحث  متر على حدى 50لزمن أداء كل 
   8ن =  

 زمن االداء خالل مراحل االداء  متر على حدى 50زمن أداء كل  المتغيرات 
 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  

 0.22 27.94 0.22 27.94 االولى م  50
 0.49 58.01 0.31 30.06 الثانيةم  50
 0.76 88.54 0.33 30.53 الثالثة م  50
 1.20 119.36 0.45 30.83 الرابعة م  50
 1.66 150.29 0.53 30.93 الخامسة م  50
 2.33 181.56 0.75 31.28 السادسة م  50
 3.28 212.85 1.11 31.29 السابعة م  50
 3.89 243.30 0.80 30.43 األخيرة م  50
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  50زمن األداء لكل  في  األنحراف المعياري  و (  المتوسط الحسابي  3يتضح من جدول )
خالل مراحل السباق  زمن األداء  ، و متر سباحة حرة    400لسباق  (  زمنة البينية  متر على حدى ) األ
 . متر سباحة حرة  400والزمن الكلى لسباق 

 
 

 (  1شكل ) 
 متر على حدى لدى عينة البحث   50المتوسط الحسابى لزمن أداء كل 

 
 (  4جدول ) 

 سباحة حرة على حدى والزمن الكلى لألداء  متر  50كل مصفوفة االرتباط بين زمن أداء 
   8ن = 

 القياسات  

م   50
 االولى

م   50
 الثانية 

م   50
 الثالثة

م   50
 الرابعة 

م   50
 الخامسة 

م   50
 السادسة 

م   50
 السابعة

م   50
 الثامنة

الزمن  
 الكلى

 0.545 0.407 0.391 0.393 0.473 0.569 0.357 * 0.761  م االولى 50
 * 0.762 0.429 0.525 0.641 * 0.814 * 0.918 * 0.769   الثانيةم  50
 * 0.726 0.443 0.439 0.655 * 0.835 * 0.923    الثالثة م  50
 * 0.832 0.498 0.569 * 0.758 * 0.923     الرابعةم  50
 * 0.966 * 0.715 * 0.825 * 0.946      الخامسة م  50
 * 0.972 * 0.807 * 0.953       السادسة م  50
 * 0.918 * 0.841        السابعةم  50
 * 0.846         األخيرةم  50

          الزمن الكلى  

 0.707هى    0.05قيمة " ر " الجدولية " عند مستوى معنوية  

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

 50m  100m  150m  200m  250m  300m  350m  400m
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متر    50زمن أداء كل  رتباطية داله إحصائيًا بين  تائج الجدول إلى أنه توجد عالقة أتشير ن 
 متر حرة .  50على حدى وزمن االداء الكلى فى سباحة 

فى المستوى الرقمى متر سباحة حرة على حدى   50زمن أداء كل خطوات مساهمه 
 .متر حرة  400لسباحة 

 (:  الخطوه االولى :)المتغيرات الداخله
 .  متر سباحة حرة 400سباق   ىمتر سباحة حرة السادسة ف 50زمن أداء المتغير المستقل : 
 %  97.2نسبة المساهمه :
 84.784المقدار الثابت : 

 5.068: المعامل 
 0.496احتمال الخطأ : 

 (5جدول )
االداء الكلى لسباحة  مستوى فى  حديعلى السادسة  متر سباحة حرة  50زمن أداء نسبة مساهمة 

 متر حرة   400
المقدار  القياسات 

 الثابت
أحتمال   المعامل

 الخطأ 
نسبة  

 المساهمة 
 97.2 0.496 5.068 84.784 متر السادسة  50زمن 

 ( يتضح أن :5بدراسة جدول )
متر   400السادسة داخل زمن ال    متر سباحة حرة  50زمن أداء  قيمة اإلرتباط بين قياس  

دال إحصائيا عند    وهو (  0.972)   وه   حرةم    400لسباحة  الكلى  والمستوى الرقمى    سباحة حرة 
وهو أعلى معامل ارتباط بين معامالت االرتباط البينية بين زمن أداء كل    (  0.05مستوى معنوية ) 

متر سباحة السادسة    50متر على حدى والزمن الكلى لألداء ، كما أن نسبة مساهمة زمن اداء    50
متر على   50ء كل  % ( وهى أعلى نسبة مساهمة بين أزمنة أدا  97.2فى الزمن الكلى بلغت )  
 متر سباحة .  50حدى والزمن الكلى ألداء 
متر سباحة السادسة هى    50من خالل هذه النتائج أن زمن أداء ال  ويرى الباحث أنه  

أى أنه كلما متر سباحة حرة ،    400أكثر األزمنة المؤثرة والمساهمة فى زمن األداء الكلى لسباحة  
  400ل  كلسادسة تحسن معه زمن أداء مسافة السباق كمتر حرة ا  50تحسن زمن األداء فى سباحة  

 متر سباحة حرة .  
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ن  م متر السادسة ،    50وبذلك يمكن التنبؤ بزمن أداء الالعبين من خالل زمن أداء ال  
 خالل المعادلة التالية : 

 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 ±ر السادسة ( تم  50زمن اداء المعامل ×  المقدار الثابت +) 
0.496  . 

 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 .  0.496 ±متر السادسة (  50زمن اداء ×   5.068+ )   84.784 

 
 ( : الخطوه الثانيه:)المتغيرات الداخله

متر   400متر سباحة حرة السادسة والثانية فى سباق  50زمن أداء  المتغير المستقل : -
 سباحة حرة 

 %   98.9المساهمه :نسمة  -
 19.783المقدار الثابت :  -

   4.282المعامل :  -
  2.979 

 ( 6جدول ) 
االداء الكلى مستوى متر سباحة حرة السادسة والثانية على حدى فى  50زمن أداء نسبة مساهمة 

 متر حرة   400لسباحة  
المقدار  القياسات 

 الثابت
قيمة   المعامل

 ت
قيمة  

 ف 
أحتمال  
 الخطأ 

نسبة  
 المساهمة 

 0.448   4.282 19.783 متر السادسة  50زمن 
98.9 

 1.090   2.979  الثانية متر  50زمن 
 ( يتضح أن :6بدراسة الجدول )

متر   400متر سباحة حرة السادسة داخل زمن ال    50زمن أداء  قيمة اإلرتباط بين قياس  
دال إحصائيا عند    وهو (  0.972) هو    حرةم    400لسباحة  الكلى  والمستوى الرقمى  سباحة حرة  

وهو أعلى معامل ارتباط بين معامالت االرتباط البينية بين زمن أداء كل    (  0.05مستوى معنوية ) 
متر سباحة    50زمن أداء  قيمة اإلرتباط بين قياس  ، وأن    متر على حدى والزمن الكلى لألداء  50
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هو    حرةم    400لسباحة  الكلى  والمستوى الرقمى  متر سباحة حرة    400حرة الثانية داخل زمن ال  
  50(، كما أن نسبة مساهمة زمن اداء  0.05دال إحصائيا عند مستوى معنوية)   وهو(  0.762)

% ( وهى أعلى نسبة مساهمة بين أزمنة أداء   97.2متر سباحة السادسة فى الزمن الكلى بلغت )  
متر    50متر سباحة ، وعند اشتراك زمن أداء ال    50متر على حدى والزمن الكلى ألداء    50كل  

% ( فى الزمن الكلى لألداء فى    98.9أزمنة مراحل السباق إلى )  الثانية أرتفعت نسبة مساهمة  
 متر سباحة حرة لدى عينة البحث .   400سباق  

والثانية  متر السادسة    50ذلك يمكن التنبؤ بزمن أداء الالعبين من خالل زمن أداء ال  وب
 ن خالل المعادلة التالية : م، 

 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 ±متر السادسة (  50المعامل × زمن اداء  المقدار الثابت +) 
0.496  . 

   0.496 ±(  الثانيةمتر  50المعامل × زمن اداء  +)
 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى

 .  0.448 ±متر السادسة (  50× زمن اداء  4.282+ )   19.783 
 .  1.090 ±(  الثانيةمتر  50× زمن اداء  2.979+ )  

 الخطوه الثالثه :) المتغيرات الداخله( : 

متر سباحة حرة السادسة والثانية والثامنة فى سباق  50زمن أداء  المتغير المستقل : -
 متر سباحة حرة .   400

 %   99.9نسبة المساهمه : 
 5.539المقدار الثابت : -

 3.127 المعامل : -

  3.443 
  1.198    
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 ( 7جدول ) 
م   50نسبة مساهمة مرونة مفصل الحوض فى الدوران للخارج  فى المستوى الرقمى لسباحة 

 فراشة

 القياسات 
المقدار 
نسبة   أحتمال الخطأ  قيمة ف  قيمة ت  المعامل الثابت 

 المساهمة 
 0.203   3.127 5.539 متر السادسة  50زمن 

99.9 
 

 0.322   3.443  الثانية متر  50زمن 
 0.161   1.198  الثامنة متر  50زمن 

 ( يتضح أن :7بدراسة الجدول )
لمراحل السباق لكل (     wise step)  االنحدار الخطي المتعدد بالتدرجنتائج تحليل  تظهر  

زمن  قيمة اإلرتباط بين قياس  ، و متر حرة    400المؤثرة في سباحة  متر سباحة حرة على حدى    50
الكلى  والمستوى الرقمى  متر سباحة حرة    400متر سباحة حرة السادسة داخل زمن ال    50أداء  

وهو أعلى   (  0.05دال إحصائيا عند مستوى معنوية )  وهو  (0.972)هو    حرةم    400لسباحة  
متر على حدى والزمن الكلى    50معامل ارتباط بين معامالت االرتباط البينية بين زمن أداء كل  

  400متر سباحة حرة الثانية داخل زمن ال    50زمن أداء  قيمة اإلرتباط بين قياس  لألداء ، وأن  
دال إحصائيا عند    وهو(  0.762)هو    حرةم    400لسباحة  لى  الكوالمستوى الرقمى  متر سباحة حرة  
متر سباحة حرة الثامنة داخل   50زمن أداء قيمة اإلرتباط بين قياس (، وأن 0.05مستوى معنوية)

  وهو (  0.846) هو    حرةم    400لسباحة  الكلى  والمستوى الرقمى  متر سباحة حرة    400زمن ال  
 (، 0.05دال إحصائيا عند مستوى معنوية) 

  97.2متر سباحة السادسة فى الزمن الكلى بلغت )  50كما أن نسبة مساهمة زمن اداء 
  50متر على حدى والزمن الكلى ألداء    50% ( وهى أعلى نسبة مساهمة بين أزمنة أداء كل  

مساهمة أزمنة مراحل السباق    متر الثانية أرتفعت نسبة  50متر سباحة ، وعند اشتراك زمن أداء ال  
متر سباحة حرة ، وعند اشتراك زمن   400% ( فى الزمن الكلى لألداء فى سباق    98.9إلى )  
% ( فى الزمن   99.9أرتفعت نسبة مساهمة أزمنة مراحل السباق إلى )    الثامنةمتر    50أداء ال  

 متر سباحة حرة لدى عينة البحث .  400الكلى لألداء فى سباق 
من خالل زمن أداء متر سباحة حرة    400فى  داء  األيمكن التنبؤ بزمن  لباحث أنه ويرى ا

 ، من خالل المعادلة التالية :  والثامنةمتر السادسة والثانية  50ال 
 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
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 .  0.203 ±متر السادسة (  50المعامل × زمن اداء  المقدار الثابت +) 
 .  0.322 ±متر الثانية (  50داء المعامل × زمن ا +)
 . 0.161 ±متر الثامنة (  50المعامل × زمن اداء  +)

 =  متر حرة  400لسباحة   المستوى الرقمى
 .  0.203 ±متر السادسة (  50× زمن اداء   3.127+ )   5.539 

 .  0.322 ±متر الثانية (  50× زمن اداء  3.443+ ) 
 . 0.161 ±متر الثامنة (  50× زمن اداء  1.198 +)  

 وبهذا تكون معادلة خط األنحدار التنبؤية بدالله القياسات السابقة هى : 
 3+م س2+م س1ص = ف + م س

 م حرة .  400حيث ص = المتغير التابع ، والذى يمثله المستوى الرقمى لسباحة 
 ف = المقدار الثابت .

 التالية :وبالتعويض فى المعادلة 
 3+ م س 2+م س1ص = المقدار الثبات األخير + م س

والنتائج  ،  يتضمن التنبؤ الرياضي التنبؤ بالتطور الرياضي للموهوبين  ويرى الباحث أن  
الرياضية المتوقعة يستخدم التنبؤ بالنتائج على المنافسات الفردية ،  ويستخدم التحليل اإلحصائي  

الفرق فى لتطور  الرياضي  التنبؤ  ،  مسابقات    الموسم  قادرة على  المفيد أن تكون  يكون من  وقد 
 . مستوى الب

النتائج مع ما توصل إليه كل من   ) محمد (     2022،    واخرون   فرحات )  وتتفق هذه 
( ، ) عبد   2015( ، )على واخرون ،    2015) على ،  (    2015،    فاضل)(    2021وأخرون ،  

  2005،    عوض ، )  (      2019،    عبد الحميد( ، )    2012وأخرون ،    محمد)  ( ،    2015البصير ،  

،    م (  2004،  مالك  )  ،    )  Leone et al   2002)  ،) 2003الوديان ) ( ،    2015( ، ) على ،  
Daly, D. J et al. (2003)    ،  للمسابقة قيد    إمکانية التنبؤ بالمستوي الرقميحيث توصلوا على

 الدراسة بداللة بعض المتغيرات الداخلة فى البحث .  
لبحث الذى ينص على " االول لتساؤل  الاإلجابة على    وبذلك يكون الباحث قد توصل إلى

متر سباحة حرة   400التوصل الي صيغة رياضية للتنبؤ بالمستوى الرقمي لسباق  هل يمكن  
 ؟ " .  متر على حدى ( 50) زمن كل مراحل السباق   ةزمن أبداللة 
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 ( 8جدول ) 
 متر على حدى   50معدل السرعة خالل مراحل االداء كل 

 المراحل 
م   50

 االولى 

م   50
 الثانية 

م   50
 الثالثة 

م   50
 الرابعة 

م   50
 الخامسة 

م   50
 السادسة 

م   50
 السابعة

م   50
 الثامنة 

معدل 
بذل  
 الجهد 

1.09 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97 1.00 

متر على حدى لسباق    50تشير نتائج الجدول إلى معدل السرعة خالل مراحل االداء كل   
 متر سباحة حرة .   400

 ( 9جدول ) 
 متر على حدى  50معدل بذل الجهد خالل مراحل االداء كل 

 المراحل
م   50

 االولى

م   50
 الثانية

م   50
 الثالثة 

م   50
 الرابعة

م   50
 الخامسة 

م   50
 السادسة 

م   50
 عةالساب

م   50
 الثامنة

معدل 
بذل  
 الجهد 

108.84 101.16 99.61 98.66 98.34 97.25 97.25 99.98 

متر على حدى   50تشير نتائج الجدول إلى معدل بذل الجهد خالل مراحل االداء كل   
 متر سباحة حرة .  400لسباق 

 

 
 

 ( 2شكل ) 
 متر على حدى  50معدل بذل الجهد خالل مراحل االداء كل 

90
92
94
96
98

100
102
104
106
108
110
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متر على حدى   50معدل السرعة خالل مراحل االداء كل  ( أن    8من جدول )    حض تي 
م الثانية    50فى  وبلغت  ،  م/ث    1.09  م االولى  50متر سباحة حرة قد بلغت فى    400لسباق  
 ،م/ث    0.99  الرابعةم    50، وبلغت فى  م/ث    1.00م الثالثة    50، وبلغت فى  م/ث    1.01

 50وبلغت فى  ،  م/ث    0.97  السادسةم    50، وبلغت فى  م/ث    0.98  الخامسةم    50وبلغت فى  
 . م/ث  1.00 الثامنةم   50، وبلغت فى م/ث   0.97السابعة  م 

معدل بذل الجهد خالل مراحل االداء كل أن  (    2( وشكل )    9من جدول )    حكما يتض 
% ، وبلغ فى    108.84م االولى   50قد بلغ فى  متر سباحة حرة    400متر على حدى لسباق    50
  %   98.66  الرابعة م    50، وبلغ فى    %  99.61م الثالثة    50، وبلغ فى  %101.16م الثانية    50

م    50، وبلغ فى    %  97.25  السادسةم    50، وبلغ فى    %97.34  الخامسةم    50، وبلغ فى  
 .%   99.98  الثامنةم   50، وبلغ فى %   97.25السابعة 
%    8.84مترى األولى لدى السباحين أزيد  50ويرى الباحث أن نسبة بذل الجهد فى ال  

عن النسبة المعتادة الى يبذلها السباح خالل باقى مراحل السباق وذلك قد يرجع غلى أن السباحين  
فى بداية السباق يحاول كل واحد منهم الوصول إلى مركز متقدم من بداية السباق والحفاظ على  

متر الثالثة والرابعة   50حتى نهاية السباق ، بينما أنخفض معدل بذل الجهد خالل ال   مركزالهذا 
متر األخير ، وقد يرجع ذلك غلى    50والسادية والسابعة ، وبدأ فى االرتفاع قليال فى ال    والخامس

ة  متر األخير   50ان السباحين أنخفض مستوى األداء فى منتصف السباق ثم بدأ السباحين فى ال 
 فى بذل مزيد من الجهد ألنهاء السباق . 

وبذلك يكون الباحث قد توصل إلى اإلجابة على التساؤل الثانى للبحث الذى ينص على " 
 " .  متر من السباق ؟ 50ما هو معدل بذل الجهد خالل كل 

 :  االستنتاجات
من واقع البيانات و المعلومات التي توصل اليها الباحث و في ضوء التحليل االحصائي و    -  1

متر حرة    400لسباحة  صيغ رياضية للتنبؤ بالمستوى الرقمي    ثالث عينة البحث تم التوصل الي  
 وهى : 

 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 .  0.496 ±متر السادسة (  50× زمن اداء  5.068+ )   84.784 

 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 .  0.448 ±متر السادسة (  50× زمن اداء  4.282+ )   19.783 

 .  1.090 ±متر الثانية (  50× زمن اداء  2.979+ )  
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 =  متر حرة 400لسباحة  المستوى الرقمى
 .  0.203 ±متر السادسة (  50× زمن اداء   3.127+ )   5.539 

 . 0.322  ±متر الثانية (  50× زمن اداء  3.443+ )    
 . 0.161 ±متر الثامنة (  50× زمن اداء  1.198 +)  

متر سباحة حرة قد   400متر على حدى لسباق    50معدل السرعة خالل مراحل االداء كل    -  2
م    50، وبلغت فى  م/ث    1.01م الثانية    50م/ث ، وبلغت فى    1.09  االولىم    50بلغت فى  
  0.98  الخامسةم    50، وبلغت فى  م/ث    0.99  الرابعةم    50، وبلغت فى  م/ث    1.00الثالثة  
، وبلغت  م/ث    0.97السابعة  م    50، وبلغت فى  م/ث    0.97  السادسةم    50، وبلغت فى  م/ث  
 . م/ث  1.00  الثامنةم   50فى 
متر سباحة حرة    400متر على حدى لسباق    50دل بذل الجهد خالل مراحل االداء كل  مع  -  3

م الثالثة   50، وبلغ فى %101.16م الثانية    50% ، وبلغ فى   108.84م االولى   50قد بلغ فى 
، وبلغ فى   %97.34  الخامسةم    50، وبلغ فى    %  98.66  الرابعة م    50، وبلغ فى    %  99.61

  99.98  الثامنةم    50% ، وبلغ فى    97.25السابعة  م    50، وبلغ فى    %  97.25  السادسةم    50
. % 

 :  التوصيات
 متر حرة .   400استخدام الصيغ الرياضية للتنبؤ بالمستوى الرقمى للسباحة   -1
متر حرة في اتخاذ القرارات   400استخدام الصيغ الرياضية للتنبؤ بالمستوى الرقمى للسباحة    -2

 الالعبين للمنخبات  القومية .بشأن ضم 
استخدام الصيغ الرياضية للتنبؤ في تشخيص نواحي القوة و الضعف لدى السباحين فى سباحة    -3

 متر حرة .   400
 بناء صيغ رياضية تنبؤية في مسابقات السباحة المختلفة .    -4
 إجراء دراسات مشابهة فى رياضات أخرى .   -5
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 :  المراجع
 ( : االحصاء النفسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1997السيد محمد خيرى ) - 1
(. مسللللللاهمة وزن وطول الجسللللللم والتوزيع الزمني خالل 2015عبد البصلللللليرب ايهاب عادل. ) -  2

ل المرفوع بنهائيات مسلابقة  مراحل أداء رفعة الخطف والقوة النسلبية في مقدار الثق
المجلة العلمية للبحوث والدراسلللات في التربية   .م2013رفع االثقال ببطولة العالم  

 :doi .113-105 ,(029)029 ,الللللللللللللللللللللللريللللللللللللللللللللللاضلللللللللللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللللللللة
10.21608/jsps.2015.51984 

عبلللد الحميلللد عمرب عبلللد العزيز و عطيلللة بلللدويب محملللد غريلللب و جلللاب  ب ايمن خميس.    -  3
الو ي يلللللة  (.  2019) القوة  متغيرات  للللللدالالت  وفقلللللًا  الرقمي  بلللللالمسللللللللللللللتوي  التنبؤ 

 :doi .96-77 ,(1)32 ,مجلة علوم الرياضلللللللللللللة .متر فراشلللللللللللللة50لسلللللللللللللباحي
10.21608/ssj.2019.232319 

م( : االسلللللللتشلللللللفاء في المجال الرياضلللللللي ،دار الفكر 1999عبد الفتاح ، أبو العالء أحمد  ) -  4
 العربي ، القاهرة

(. طول ووزن  2015عبد البصللللليرب نصلللللر الدين السللللليسللللليب  بة خليل محمد. )علىب عادل  -  5
الالعبللة وتوقيللت أداء الوثللب العللالي تللدالللة للتنبؤ بللالمسللللللللللللللتوي الرقمي لالعبللات 

 ,المجللللة العلميلللة للبحوث واللللدراسللللللللللللللللات في التربيلللة الريلللاضلللللللللللللليلللة .االولمبيلللات 
029(029), 114-126. doi: 10.21608/jsps.2015.51985 

(. طول ووزن  2015ادل عبد البصللللليرب نصلللللر الدين السللللليسللللليب  بة خليل محمد. )علىب ع -  6
الالعبللة وتوقيللت أداء الوثللب العللالي تللدالللة للتنبؤ بللالمسللللللللللللللتوي الرقمي لالعبللات 

 ,المجللللة العلميلللة للبحوث واللللدراسللللللللللللللللات في التربيلللة الريلللاضلللللللللللللليلللة .االولمبيلللات 
029(029), 114-126. doi: 10.21608/jsps.2015.51985 

(. طول ووزن الجسللللللللم واالبعاد المحددة لمقدار االرتفاع  2015ىب عادل عبد البصللللللللير. )عل -  7
النهللائي للقفز بللالزانللة تللدالللة للتنبؤ بمقللدار االرتفللاع النهللائي للقفز بللالزانللة للقللافزين 

المجللة العلميلة للبحوث واللدراسللللللللللللللات في  .م بلنلدن2012بلدورة األلعلاب األولمبيلة  
الللللللللللللريللللللللللللاضللللللللللللللللللللللللليللللللللللللة  :doi .104-92 ,(029)029 ,الللللللللللللتللللللللللللربلللللللللللليللللللللللللة 

10.21608/jsps.2015.51983 
( . التنبؤ بمسلتوى اإلنجاز الرقمي لدى متسلابقي    2005. )    عوض، محمد السليد مصلطفى -  8

متر جري بلدالللة مكونلات التركيلب الجسللللللللللللللمي وبعض الو لائف الحيويلة .    800

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%88%D8%B6%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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كلية التربية الرياضلللية للبنات .    -. جامعة الزقازيق   حوث التربية الشلللاملةمجلة ب
 ( .  4المجلد ) 

وبعض   ACE (. دراسللللللللللة تنبؤية بدالالت التنوع الجيني2015فاضللللللللللل ، د. ريهام أحمد. ) -  9
المجلة العلمية للتربية البدنية   .المتغيرات الفسلللللليولوجية والبدنية لسللللللباحى السللللللرعة
حلللللللللللللوان جلللللللامللللللعلللللللة  الللللللريلللللللاضلللللللللللللللللللللة.   :doi .227-198 ,(1)74 ,وعلللللللللللللوم 

10.21608/jsbsh.2015.250768 
فرحات ، ليلي السلللللللللللللليد أحمدب سللللللللللللللليمانب هندب فايدب حمديب حسللللللللللللللن عبد الفتاحب حمدي.   -  10

(. البنيلة العلامليلة لبطلاريلة اختبلارات بلدنيلة لمنقلذي السللللللللللللللبلاحلة بجمهوريلة  2022)
 ,حلوانالمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضللللللللللة. جامعة  .صللللللللللر العربيةم

95(3), 40-59. doi: 10.21608/jsbsh.2022.136093.2114 
م ( : بعض المتغيرات الكينمللاتيكيللة كللدالللة للتنبوء بللالزمن    2004مللالللك ، حنللان محمللد )    -  11

القصللللللليرة ، بحث متر حرة للسللللللليدات لسلللللللباحة الحمامات   100النهائى لسلللللللباحة  
منشللللللللللللور ، مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية التربية الرياضللللللللللللية للبنين بأبو فير ،  

 جامعة االسكندرية . 
الحماحميب محمود حسللللللن   & ,محمد إبرا يم أحمدب أحمدب الجباليب مصللللللطفى محمد احمد   -  12

( متر زحف على 50(. دراسلللة تحليلية لألداء الفني لسلللباحة )2021المنصلللور. )
 :doi .20-1 ,(1)1 ,مجلللة بحوث التربيللة البللدنيللة وعلوم الريللاضلللللللللللللللة .البطن

10.21608/osdj.2021.105204.1001 
(. دراسلة تنبؤية في ضلوء 2012محمد صلالح محمد، صلالح و محمد عبد اليريم، خالد. )  -  13

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية   .متر فراشة  100بعض المؤشرات الفنية لسباق  
 doi: 10.21608/jprr.2012.75278 .256-229 ,(2)35 ,الرياضية

،نسلبة مسلاهمة عناصلر اللياقة البدنية والقياسلات الجسلمية في   2003الوديان، تاج الدين،   -  14
المسلتوى الرقمي لسلباحي الصلدر، رسلالة ماجسلتير غير منشلورة، جامعة اليرموك،  
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