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متر سباحة حرة بداللة االداء البدني  50وتحديد أنموذج الشكل الجانبي والتنبؤ بمستوى انجاز 
 والمهاري للسباحين الشباب
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ة وخاص تقييم مستوى اداء االفراد انموذج الشكل الجانبي من المعايير الدقيقة التي تعطي وصفا تفصيليا عن يعد

 , وتكمدنامداكن القدوو والفدع  لددى السدباحينجددا التدي مدن خالهدا يدتم كشد  مهمدة يعدد مدن االمدور الللسباحين 

في ايجاد اداو موفوعية لتقيديم اللياقدة البدنيدة علدق وفدت المت يدرات الوويفيدة وايجداد انمدوذج الشدكل  اهمية البحث

 ,لمصممةمتر سباحة حرو بداللة االختبارات ا 50الجانبي والتنبؤ بمستوى انجاز 

أما مشكلة البحث تكمن نتيجة لقلة االختبارات المصممة للسباحين والتي تعتمد علق اللياقة البدنية في التقييم 

 وكذلك عدم وجود انموذج للشكل الجانبي للسباحين.

 اهداف البحث :

 البدنية للسباحين.تصميم وتقنين اختبارات بدنية وفقا لبعض المت يرات الوويفية لتقييم مستوى اللياقة   - 1

 وفقًا لبعض المت يرات الوويفية. تحديد انموذج للشكل الجانبي لألداء البدني والمهاري للسباحين - 2

 . الشباب للسباحينالبدني والمهاري داء المتر سباحة حرو بداللة ا50التنبؤ بأنجاز - 3

جراءاتددن الميدانيددة , اذ اسددتخدم الباحددث المددنه  الوصددفي لماءمتددن طبيعددة و , إذ البحددثتفددمن منهجيددة البحددث وات

وقدد تدم اختيدار العيندة  اً سدباح 50اشتمل مجتمع البحث علق السباحين الشباب في محافوة البصرو البدال  عدددهم 

 ندادي ابدي الخصديب علق عينة مدن العبدي عية وجرت التجربة االستطابالطريقة العشوائية البسيطة بطريقة القرعة 

وجددرت التجربددة الرئيسددة  ،التطبيددتمددن أجددل التعددر  علددق صدداحية االختبددارات مددن حيددث  سددباحين 10البددال  عددددهم 



 

ففدًا عدن ذلدك تفدمن أهدم المعالجدات اةحصدائية المناسدبة بعد ان تم التوصدل الدق االختبدارات بشدكلها النهدائي 

 للبحث. 

ل ددرض تفسددير العوامددل احصددائيًا  ددم تبويبهددا فددي مجموعددة مددن الجددداول وتحليلهددا ومناقشددتها تددم عددرض النتددائ  و 

 . ميةالمستخلصة ومناقشتها بأسلوب علمي دقيت مدعم بمصادر عل

 االستنتاجات:

 .أ بت الجهاز المصمم من قبل الباحث صاحيتن في قياس السرعة الحركية للسباحين - 1

 .وهور تأ ير للمت يرات الوويفية التي اعدها الباحث في تحديد انموذج الشكل الجانبي- 2 

 :التوصيات

 .دددد  أجراء بحوث ودراسات علق فئة عمرية أخرى في ريافة السباحة1

  أعتماد نموذج الشكل الجانبي في تحديد مستوى االنجاز في السباحة الحرو  للسباحين الشباب-  2


