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 Abstract: 

The aim of the research is to prepare a training curriculum based 

on reducing the number of arm strokes in a 50-meter 

freestyle swim at the ages of (13-15) years, and knowing the effect 

of the training curriculum based on reducing the number of arm 

strokes in developing some kinematic variables (strike length, 

number of strokes) and achievement 50-meter freestyle swimming 

at ages (13-15) years, and the experimental method was used in 

the manner of the experimental and control groups with pre and 

post tests, on a sample of Baghdad club swimmers aged (13-15) 

years, and their number (12) swimmers, and they were divided 

into two experimental groups And the control group of each group 

consisted of (6) players, and a pre-test was conducted using the 

underwater camera for each swimmer when completing a 50-

meter freestyle swim to calculate the length of the blow, the 

number of blows and the time of completion, and after applying 

the training curriculum that lasted for (8) weeks by three units. 

Weekly, and the duration of each training unit is (60) minutes, in 

which free swimming exercises are given at distances of (25, 

50, 100) meters, and with different intensity depending on 

reducing the number of blows as the training units progress while 

maintaining the performance time, and then the post-test was 

conducted, The researchers reached several conclusions The most 

important crowns are the effectiveness of the training curriculum 

according to the number of arm strokes in developing some 

kinematic variables (strike length, number of strokes) and the 

achievement of 50-meter freestyle swimming at ages (13-15) years. 

The traditional approach prepared by the trainer did affect the 

development of some kinematic variables (stroke length) The 

number of strokes) swimming achievement (50) meters, the 

preference of the training curriculum prepared by the researcher 

for the traditional method prepared by the coach in developing 

some kinematic variables (strike length, number of strokes) 

swimming achievement (50) meters. 
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 الكينماتيكية  أتثري منهج تدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني يف تطوير بعض املتغريات 
  ( سنة15-13) عمارمرت حرة أب 50سباحة  إجنازو 

 
 3سهى حافظ مهدي 

 4   محد سعيدأسعيد 

 :امللخص
( مرت 50سباحة ) منهج تدرييب ابالعتماد على تقليل عدد ضرابت الذراعني يف  إعدادإىل  هدف البحث

تقليل عدد ضرابت الذراعني يف  ومعرفة اتثري املنهج التدرييب ابالعتماد على ، ( سنة15-13) عمارحرة أب
 عمارمرت حرة أب 50سباحة  إجنازالضرابت( و  وعدد ، الضربةتطوير بعض املتغريات الكينماتيكية )طول 

اجملموعتني التجريبية والضابطة ذات االختبارين  سلو أب ومت استخدام املنهج التجرييب ، ( سنة13-15)
ومت ، ( سباح12وعددهم )، ( سنة15-13) عمارسباحي اندية بغداد أب على عينة من ، القبلي والبعدي

االختبار القبلي  إجراءومت ، ( العبني6جتريبية وضابطة كل جمموعة متكون من )  جمموعتنيإىل  تقسيمهم
( مرت حرة حلسا  طول الضربة وعدد 50سباحة ) إجنازالكامرية حتت املاء لكل سباح عند  ابستخدام 

ات وحد ( اسابيع بواقع ثالث 8وبعد تطبيق املنهج التدرييب الذي استمر ملدة )، جنازالضرابت وزمن اإل 
احلرة وملسافات  يتم اعطاء فيها مترينات خاصة ابلسباحة ، ( دقيقة60ومدة كل وحدة تدريبية )، اسبوعية

بتقدم الوحدات التدريبية مع  وبشدد خمتلفة ابالعتماد على تقليل عدد الضرابت ، ( مرت100، 50، 25)
 اأمهه عدة استنتاجاتإىل  لباحثانوتوصل ا ، االختبار البعدي إجراءوبعدها مت ، داءاحملافظة على زمن األ

، عمل على زايدة طول الضربة وتقليل عدد الضرابت املنهج التدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني أن 
وان املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  عمل على زايدة طول  ، ( مرت حرة50سباحة ) إجنازوتطوير 

افضلية املنهج التدرييب وفق عدد ، ( مرت حرة50سباحة ) إجنازوتطوير ، الضرابت الضربة وتقليل عدد 
)طول   الذراعني عن املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  يف تطوير بعض املتغريات الكينماتيكية  ضرابت 
  ( سنة.15-13) عمارمرت حرة أب 50سباحة  إجنازعدد الضرابت( و ، الضربة

 .ر، األثر، التطو جنازاإل الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة:

ميدان وإهنا أصبحت  خاصة، املهمة اليت كثر ممارسيها حول العامل وبشكل كبرياألوملبية  تعد رايضة السباحة من الرايضات
أربع  واهتمت الدول املتقدمة هبا لكثر االومسة اليت ميكن احلصول عليها وذلك لوجود، حتد ابلنسبة للكثري من الدول والرايضيني

لذلك توجد فيها ، يف كل نوع من هذه االنواع عدة مسافات للتسابق، وإن الصدر(، الظهر، الفراشة، السباحات )احلرةمن أنواع 
 عدد كبري من املداليات االوملبية.

الرايضي  جنازإىل اإل استخدام افضل الطرق والوسائل التدريبية للوصولإىل  لذلك اهتم املدربون واملختصون بعلم التدريب
فان ، متطلبات بدنية ومهارية عالية مستوىإىل  ( مرت حرة واحدة من الفعاليات اليت حتتاج50تعد سباحة )إذ  ،املدالياتوحصد 
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، ي يف هذه الفعالية هي السرعة القصوى والذي يعتمد على بعض املتغريات الكينماتيكية واليت تعد )طول الضربةساساحملدد األ
 ( مرت حرة.50) إجنازات املؤثرة يف وتردد الضربة( من اهم هذه املتغري 

ومن خالل خربة الباحثان يف جمال ، منهج تدرييب ابالعتماد على عدد الضرابت إعدادالبحث يف  أمهيةلذلك تكمن 
كل هذه االسبا  دفعت ،  اهتمامهما ومتابعتهما املتواصلة للبطوالت احمللية والدولية ودراستهما االكادمييةإىل  ابالضافة، السباحة
وجود فروق يف عدد إىل  توصال، البحث على الفروقات بني الالعبني االوملبيني والالعبني العراقيني فمن خالل املقارنةإىل  الباحثان

منهج تدرييب يعتمد على احتسا  عدد ضرابت  إعدادإىل  لذلك اراتى، ( مرت حرة50الضرابت وطول الضربة يف سباحة )
املنهج التدرييب وتقليل عدد الضرابت اثناء  إعدادمرت حرة واعتمادها كمعيار يعتمد على يف  (50) إجنازالذراعني لكل سباح يف 

مرت حرة  50سباحة  إجنازوعدد الضرابت( و ، تقدم الوحدات التدريبية من اجل تطوير بعض املتغريات الكينماتيكية )طول الضربة
 وذلك لتطوير هذه الفعالية.، ( سنة15-13) عمارأب

( 15-13) عمار( مرت حرة أب50منهج تدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني لسباحي ) إعدادإىل  البحثهدف أن  ذإ
 إجنازوعدد الضرابت( و ، املتغريات الكينماتيكية )طول الضربةومعرفة اتثري منهج تدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني يف بعض ، سنة

 .( سنة15-13) عمارمرت حرة أب 50سباحة 
 

 واالدوات:ات رجرا اإل

قام الباحثان ابستخدام املنهج التجرييب ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة ذات االختبار القبلي والبعدي ملالئمته طبيعة 
واحلشد( من ، واالعظمية، والكاظمية، والشرطة، اندية بغداد )اجليشهم سباحي واختيار جمتمع البحث بصورة عمدية و ، املشكلة
( سباح منهم بصورة عمدية ممن ابدوا استعدادهم لتنفيذ 12ومت اختيار )، ( سباح22وعددهم )، ( سنة15-13) عمارهم أب

جمموعتني جتريبية إىل  ومت تقسيمهم، وكوهنم اختصاص سباحة حرة، وانتظامهم ابلتدريب، املنهج التدرييب من قبلهم ومن قبل املدر 
التجانس  جراءوقام الباحث إب، %( من جمتمع البحث54.54لغت نسبة العينة )وب، ( العبني6وضابطة كل جمموعة متكون من )

 (.1وكما مبني يف اجلدول )، والعمر التدرييب(، والعمر، والكتلة، لعينة البحث يف )الطول
 يبني جتانس عينة البحث (1اجلدول )

االنحراف  الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 المعياري

 االلتواءمعامل  الوسيط

 0.335 162.5 7.714 161.333 سم الطول

 0.628 61.5 3.895 61.916 كغم الكتلة

 0.354 14 0.834 14.166 سنة العمر

 0.440 6 0.866 6.25 سنة العمر التدريبي

 (.3)±مل تتجاوز قيمة معامل اإللتواء إذ  تكون العينة متجانسة -
( 6جمموعتني جتريبية وضابطة ابلطريقة العشوائية عن طريق القرعة بواقع )إىل  ومن مث قام الباحث بتقسيم عينة البحث

وكما مبني ، والضابطة( يف متغريات البحث، التكافؤ بني جمموعيت البحث )التجريبية جراءوقام الباحث إب، سباحني لكل جمموعة
  (.2يف اجلدول )
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 متغريات البحث يبني تكافؤ جمموعيت البحث التجريبية والضابطة يف (2اجلدول )
المتغي

 رات

المجموعة 

 التجريبية 

المجموعة 

 الضابطة

  (t) قيمة

 المحسوبة

مستوى 

 الخطا

   الداللة
    ع س   ع س   

طول 

الضر

 بة

 عشوائي 0.828 0.222 0.058 1.237 0.047 1.243

تردد 

الضر

 بة

 عشوائي 0.678 0.426 1.516 30.5 1.169 30.166

 إنجاز

50 

متر 

 حرة

 عشوائي 0.418 0.843 0.817 32.025 1.001 31.58

 (.0.05معنوي إذا كان مستوى اخلطأ أصغر من مستوى الداللة ) -
 (:2يتبني من اجلدول )

ظهرت إذ  ،عشوائية الفروق بني اجملموعتني املتكافئتني )اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة( يف متغريات البحث
( وعند درجة حرية 0.05مما يدل على عشوائية الفروق عند مستوى اخلطأ )، (0.05الداللة )مستوايت اخلطأ أكرب من مستوى 

 األمر الذي يدل على تكافؤ جمموعيت البحث.، (10)
وترددها( ، وقاما ابختيار متغريات )طول الضربة، مسح ألهم املصادر واملراجع العلمية ابلسباحة جراءوقام الباحثان إب

 ( مرت حرة.50سباحة ) إجنازو ، ( مرت حرة50سباحة ) إجنازابعتبارها من اكثر املتغريات اتثرياً يف 
اختبار  إجراءللتعرف على كيفية  11/1/2021جتربة استطالعية يف يوم االثنني املصادف اتريخ  جراءوقام الباحثان إب

ابستخدام الكامريا واليت توضع يف صندوق زجاجي ، )*(ق العمل املساعد مرت حرة وكيفية التصوير مبساعدة فري 60سباحة  إجناز
 أداءاملاء و إىل  القفز أداءجبانب حافة املسبح الحتسا  عدد الضرابت وطول الضربة من اول ضربة بعد اخلروج من املاء بعد 

 الوقت املنجز. إىل ابالضافة، ( مرت حرة بصورة فردية50سباحة ) إجنازاحلركات التموجية لكل سباح يف 
قام الباحثان بتحضري كامريا التصوير إذ  ،13/1/2021اإلختبار القبلي يف يوم االربعاء املصادف  جراءوقام الباحثان إب

ووضعها يف الصندوق الزجاجي الذي يوضع جبانب احلوض داخل املاء لتصوير حركة الذراعني من اجلانب واحتسا  )طول 
 .جنازواحتسا  زمن اإل، مرت حرة 50سباحة  إجناز أداءوعدد الضرابت( لكل سباح اثناء ، الضربة

يقوم كل سباح اثناء التدريب بسباحة للمسافات إذ  ،منهج تدرييب ابالعتماد على عدد الضرابت عدادوقام الباحث إب 
يطلب من ، ت تدريبية أي )اسبوع تدرييب(وكل ثالث وحدا، جناز( مرت وبنفس عدد الضرابت اليت قام هبا اثناء اإل50-100)

مما سيزيد من طول الضربة والعمل بصورة اقتصادية وزايدة ، وبنفس السرعة، السباح بتقليل عدد الضرابت مبقدار عدة واحدة فقط
 وكااليت: 10/4/2021ولغاية  16/1/2021ومت تطبيق املنهج التدرييب للمدة من ، السحب يف حركة الذراعني

  ( اسابيع.8الوحدات التدريبية )كانت مدة 
 ( وحدة يف االسبوع.3كان عدد الوحدات التدريبية ) 
 ( وحدة.24عدد الوحدات التدريبية ) 

                                                           

 فريق العمل املساعد:)*( 
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة.  –زاهر حممد حسن: اختصاص سباحة  -1
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة.  –وليد قصي عبد اللطيف: اختصاص سباحة  -2
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 .)أايم التدريب األسبوعية )السبت، األثنني، األربعاء 
 ( دقيقة.60كان زمن الوحدة التدريبية ) 
  القصوى للسباح لكل مترين.% من االستطاعة 100% ووصلت 80كان شدة احلمل التدرييب بدأت 
 ( ضربة ابلدقيقة.90اما الراحة بني التكرارات فكانت حلني رجوع النبض إىل ) 
 .استخدم طريقة التدريب التكراري 
 ( لكل مترين.4-1تراوحت التكرارات ما بني ) 
 اخلاص. عدادمت تطبيق املنهج التدرييب خالل فرتة اإل 

االختبار البعدي على عينة البحث يف يوم السبت  جراءباحثان بتحديد موعد إلبعد االنتهاء من املنهج التدرييب قام ال
ها يف االختبار القبلي من حيث الزمان واملكان إجراءات اليت مت جراءالباحثان راعى مجيع اإلأن  علما، 13/4/2021املصادف 

 وفريق العمل املساعد.
، واليت تشمل الوسائل األحصائية املناسبة وهي: )الوسط احلسايب( SPSSواستخدم الباحث احلقيبة اإلحصائية اجلاهزة )

 انون )ت( للعينات غري املستقلة(.ق، قانون )ت( للعينات املستقلة، األحنراف املعياري
يبني نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية بني اإلختبارين القبلي والبعدي يف متغريات البحث  (3اجلدول )

 التجريبيةللمجموعة 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

 اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

 ع س   ع س  

 0.058 1.449 0.047 1.243 متر طول الضربة

 1.032 25.666 1.169 30.166 مرة تردد الضربة

 0.433 29.096 1.001 31.58 ثانية متر حرة 50 إنجاز

 
( احملسوبة وداللة الفروق بني نتائج اإلختبارين القبلي tواحنرافه املعياري وقيمة )يبني فرق األوساط احلسابية  (4اجلدول )

 التجريبية يف متغريات البحث للمجموعة والبعدي 
 المتغيرات

 وحدة القياس
 ع ف ف  

 (t)قيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الخطأ
 داللة الفروق

 معنوي 0.000 12.872 0.039 0.205 متر طول الضربة

 معنوي 0.000 13.174 0.836 4.5 مرة تردد الضربة

 معنوي 0.002 5.892 1.032 2.483 ثانية متر حرة 50 إنجاز

 (.5=1-6درجة احلرية ) -
 (.0.05أ أصغر من مستوى الداللة )معنوي إذا كان مستوى اخلط -
للمجموعة التجريبية يف املتغريات هناك فروق معنوية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف أبن  (4يتبني من اجلدول ) 

فاعلية املنهج التدرييب املعد إىل  ويعزو الباحث سبب ذلك، ( مرت حرة50سباحة ) إجنازوترددها( و ، الكينماتيكية )طول الضربة
التدريبية الشدة إذ أن  ،من قبله والذي اعتمد على االسس العلمية يف بناء املنهج التدرييب من حيث مكوانت احلمل التدرييب

التكرارات واليت تراوحت ما إىل  ابالضافة، %( وتعد هذه الشدة املستهدفة لتطوير السرعة القصوى100-%80تراوحت ما بني )
استمرار املنهج التدرييب ملدة شهرين تعد هذه املدة كافية لتطوير السرعة ، وإن ( واليت تتالئم مع الشدة املستخدمة4-1بني )

تكون معدالت شدة أن  جيبإذ "، التصاعد التدرجيي يف الشدة التدريبية عمل على تطوير السرعة القصوى إىل القصوى ابالضافة
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احليوية  احلمل يف ارتفاع مستمر وابلتدريج وخصوصًا عند استخدام التمرينات النظامية, وذلك من أجل تكييف األجهزة الوظيفية
 (5)" على احلمل الواقع عليها

 
نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية بني اإلختبارين القبلي والبعدي يف متغريات البحث يبني  (5اجلدول )
 للمجموعة الضابطة

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

 اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

 ع س   ع س  

 0.060 1.269 0.058 1.237 متر طول الضربة

 1.505 29.333 1.516 30.5 مرة تردد الضربة

 0.635 30.85 0.817 32.025 ثانية متر حرة 50 إنجاز

 
( احملسوبة وداللة الفروق بني نتائج اإلختبارين القبلي tيبني فرق األوساط احلسابية واحنرافه املعياري وقيمة ) (6اجلدول )

 الضابطة يف متغريات البحث للمجموعة والبعدي 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس
 ع ف ف  

 (t)قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

 الفروق

 معنوي 0.035 2.865 0.027 0.032 متر طول الضربة

 معنوي 0.001 7 0.408 1.166 مرة تردد الضربة

 معنوي 0.001 7.061 0.407 1.175 ثانية متر حرة 50 إنجاز

 (.4=1-5درجة احلرية ) -
 (.0.05)معنوي إذا كان مستوى اخلطأ أصغر من مستوى الداللة  -

( 50) إجناز( بوجود فروق معنوية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف طول الضربة وترددها و 6يتبني من اجلدول )
ويعزو الباحث سبب ذلك لفاعلية املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  وكفاية وقت الوحدات ، مرت حرة للمجموعة الضابطة

 إجنازوأتباع اخلطوات السليمة يف التمرينات واستخدام تدريبات مقننة واليت كانت بشدد وامحال تدريبية عالية مما عمل على تطوير 
 ( مرت حرة.50سباحة )

( احملسوبة ونسبة اخلطأ وداللة الفروق بني اجملموعتني tحنراف املعياري وقيمة )يبني الوسط احلسايب واال (7جدول )
 التجريبية والضابطة يف متغريات البحث يف االختبار البعدي 

 المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 (t)قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

س الفروق
_

س ع 
_

 ع 

 معنوي 0.000 5.258 0.060 1.269 0.058 1.449 طول الضربة

 معنوي 0.001 4.919 1.505 29.333 1.032 25.666 تردد الضربة

 معنوي 0.000 5.582 0.635 30.85 0.433 29.096 متر حرة 50 إنجاز

 (.8=2-10درجة احلرية ) -
 (.0.05أ أصغر من مستوى الداللة )معنوي إذا كان مستوى اخلط -
الالعبني أن  ( وجود فروق معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف طول الضربة مما يدل على7)يتبني من اجلدول  

 يعد متغري طول الضربة هو احملدد الرئيسي لتحقيقإذ  ،عملوا بصورة اقتصادية اكرب بتقليل عدد الضرابت وزايدة طول الضربة
                                                           
(5) Arthur. J. Drechler, Weightlifting Encyclopedia, N.Y.USA: Asian Communication, 1997, 

P. 52.  
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، لفاعلية املنهج التدرييب املعد من قبله الذي مت بناءه وفق االسس العلميةويعزو الباحث سبب ذلك ، مرت حرة 50يف  جنازاإل
 ، (6)تعد شدة احلمل العامل الرئيسي يف التدريب لتنمية السرعة القصوى إذ  ،والذي كانت الشدة املستخدمة يف املنهج هي قصوية

حرص الباحث على تقليل عدد الضرابت اثناء  ولقد، تنمية السرعة القصوىإىل  طبيعة التمارين اليت هتدفإىل  ابالضافة 
وتقليل عدد ، التدريب مما يعمل على تعويد السباح على االعتماد على السحب بصورة افضل أي االعتماد على طول الضربة

اشار إذ  ،الضرابت وزايدة التمرينات اخلاصة بتقدم الوحدات التدريبية واالقرتا  من املنافسة لكي تكون مشاهبة لطبيعة املنافسة
حصة التمارين اخلاصة تزداد مع تقدم العمر التدرييب ألهنا تنمي وتصقل السرعة القصوى اخلاصة  أن ( إىل1995)ريسان خريبط:

 .(7)تناسب التمارين اخلاصة متطلبات السباق من حيث الرتكيبة واملسار ومقدار القوة اخلاصة وحلظات استخدامها أن  وجيب
 

 ليها الباحث استنتج ما يلي:إليت توصل من خالل نتائج البحث ا

 ان املنهج التدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني عمل على زايدة طول الضربة وتقليل عدد الضرابت. .1
 ( مرت حرة.50سباحة ) إجنازان املنهج التدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني عمل على تطوير  .2
 زايدة طول الضربة وتقليل عدد الضرابت.ان املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  عمل على  .3
 ( مرت حرة.50سباحة ) إجنازان املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  عمل على تطوير  .4
افضلية املنهج التدرييب وفق عدد ضرابت الذراعني عن املنهج التدرييب املعد من قبل املدر  يف تطوير بعض املتغريات  .5

 ( سنة.15-13) عمارمرت حرة أب 50سباحة  إجنازضرابت( و عدد ال، الكينماتيكية )طول الضربة
 تطبيق املنهج التدرييب على وفق عدد الضرابت للذراعني يف مناهج تدريب املنتخبات الوطنية واالندية للسباحة. .6
 مناهج تدريبية على وفق عدد الضرابت الذراعني النواع السباحة االخرى. إعداد .7
 الضرابت الذراعني النواع املسافات االخرى. مناهج تدريبية على وفق عدد إعداد .8
 تطبيق املنهج التدرييب على وفق عدد الضرابت للذراعني على فئات عمرية اخرى. .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .44( طلحة حسام الدين )واخرون(، مصدر سبق ذكره، ص6)
 .561(، ص1995( ريسان خريبط؛ تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرايضي: )بغداد، مكتب نون للتحضري الطباعي، 7)
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