دراسة تحليلية للتطور الرقمي االولمبي لمسابقات السباحة ( الظهر ،
الصدر والفراشة) للنساء منذ عام 4291م ولغاية 9002م
بحث تاريخي
م  .وفاء حسين عبد األمير الجبوري

جامعة بغداد – كلية التربية الرياضية
ملخص البحث
اشتمل البحث على خمس أبواب :
احتوى الباب االول على المقدمة وأهمية البحث كما احتوى على مشكلة البحث التي
تنحصر في وجود تباينا ً ملحوظا ً في المستويات الرقمية لفعالية السباحة

( الظهر ،

الصدر ،الفراشة ) للنساء وخالل الحقبة الزمنية المحصورة بين عام 4291م وعام
9002م  ،ما يستد عي دراستها وتحليلها وبالتالي الوقوف على بعض المعلومات والبيانات
التي تسهم بشكل أو بآخر لتكون دليل يعتمد عليه للتخطيط للمستقبل والتنبؤ به .وكان هدف
البحث التعرف على التطور الحاصل في األرقام االولمبية لمسابقات السباحة ( الظهر ،
الصدر ،الفراشة ) للنساء عن طريق تحليل وتشخيص أسباب التذبذب في تلك األرقام منذ
عام 4291م ولغاية 9002م  .اما مجاالت البحث فكانت:المجال البشري  :تم حصر العينة
بنتائج بطالت السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة)منذ عام  4291م ولغاية عام  9002م
.المجال الزماني  :للمدة من  9044 /44 / 92ولغاية . 9049 / 3 / 2المجال المكاني
:مكتبة ووحدة االنترنيت التابعه لكلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد .وتضمن الباب
الثاني مجموعة من الدراسات النظرية المتعلقة بالبحث كما شمل تضمن هذا الباب ثالث
دراسات مشابهة لموضوع البحث .وشمل الباب الثالث منهج البحث وهو المنهج التاريخي
اذ شمل على وصف لعينة البحث ووسائل جمع البيانات وكذلك القوانين اإلحصائية.وفي
الباب الرابع تم استخراج نتائج البحث بعد إتمام المعالجات اإلحصائية ثم عرضها في
جداول وتحليلها و مناقشتها باألسلوب العلمي باالعتماد على المصادر .وفي الباب الخامس
تم التوصل الى عدد من التوصيات واالستنتاجات التي حققت أهداف البحث .

Analytical study of the evolution of digital Olympic
swimming competition (back, chest and the Butterfly) for
women since 1924 to 2008 AD
Historical research
M. Wafa Hussein Abdul Amir al-Jubouri
English Abstract
The research contained five chapters :
Chapter one :
This chapter contained the introduction and the importance the
research , it also mention the problem of noticeable variety in
records

levels

for

swimming

activities

( backstroke , breaststroke and butterfly ) for woman during the
period of time between 1924 till 2008 that need to be studied and
analyzed , than clarify some information and data that contribute in
being a gui de to be used for future planes and forecasting .The aim
of the research :

the identify of the development and the reason

for oscillations in the figures for the Olympic swimming competition
(backstroke , breaststroke and butterfly) for women since 1924 until
2008.
.Zones of the research :Human zone: the swimming champions (
backstroke , breaststroke and butterfly ) for woman since 1924 till
2008 .
Time zone : for the period 92/44/2011 – 2/3/2019 .
Location zone :Library of sport Education College / University of
Bagdad .
Internet unit in sport Education College / University of Bagdad

Chapter two : This chapter includes the theoretical studies that are
related to the research . this chapter also contained the other similar
studies for the research subject .Chapter three :This chapter
contained the methodology which is the historical methodology . It
also contained a description for the research sample . Adding to that
, the tools used to gather the data and the statistical methods .
In this chapter the results were conducted after

Chapter four :

completing statistical processing then provide it in to tables , than
analyze it and discuss scientifically .
Chapter five : Some Conclusions and recommendations were
developed by the researches .

لباب االول
 -4التعريف بالبحث :
 4 – 4مقدمة البحث واهميته :
أن استمرار األلعاب االولمبية الحديثة منذ نشوءها وحتى الوقت الحاضر هي
دليل على نجاح هذه الدورات وما تحقق من انجازات رقمية هو دليل آخر على أنها
تخضع لسنة التطور الرقمي العالمي والرياضي  .ولهذا فأن تناول كل ما يحدث فيها
من م نجزات هو شيء يفرضه علينا تأريخها وعظمته الذي يوضح لنا الدور العظيم
الذي كانت وما زالت تؤديه في تطور األرقام وتقدمها .
ونجد إن فعالية السباحة لم تكن وليدة العصر بل هي أحد الغرائز الفطرية التي
ولدت مع اإلنسان لذلك فقد توجه االهتمام في الوقت الحالي إلى السباحة فقد احتلت
السباحة مكانة متميزة بسباقاتها المتنوعة في الدورات االولمبية والعالمية على حد
سواء وكما أن للرجل دورا ً في تحقيق االنجازات الخاصة به فأن دور المرأة ال يقل
أهمية عن تلك االنجازات حيث من خاللها أثبتت أنها تجتاز حاجز التميز والتفرقة في

كل الفعاليات وباألخص السباحة إذ " جاء في الفقرة األولى من الميثاق الدولي للتربية
البدنية والرياضية ممارسة التربية البدنية الرياضية حق أساسي للجميع  ،إن هذا
الحق هو امتداد لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة ثم أجري تعديل على الميثاق االولمبي
يتضمن نصا ً صريحا ً على دور المرأة في الحركة الرياضية االولمبية . ) 4 (
وعلى ضوء ما تقدم تتضح أهمية الدراسة في استقراء تطور األرقام االولمبية
لفعالية السباحة ( الظهر  ،الصدر،الفراشة ) للنساء منذ عام  4291م ولغاية عام
 9002م كخطوة أولى لمعرفة وتوضيح أسباب تطور تلك األرقام لتكون أحدى
المراجع التي يعتمد عليها الدارسون والباحثون في المستقبل وكعامل أساسي للتخطيط
للمستقبل في ضوء طرق التدريب واألداء الفني وتطور األدوات آملين أن تكون هذه
الدراسة أسهاما ً متواضعا ً لخدمة أبناء بلدنا .

 9 – 4مشكلة البحث :
أن لكل مجال من مجاالت الحياة مقياسا ً يقاس من خالله التطور الحاصل فيه
والذي يعكس بدوره مدى تقدم حضارة تلك الدول ورقيها وتعد الدورات االولمبية أحد
هذه المقاييس التي تعرض االنجازات الرقمية المتحققة في الفعاليات الرياضية
وأخص بالذكر فعالية السباحة للنساء .
ومن خالل اطالع الباحثة على التطور الرقمي االولمبي لنتائج السباحات
الحاصالت على المراكز األولى في فعالية السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة )
للنساء مماساهم في اختيارها لهذا الموضوع حيث وجدت تباينا ً ملحوظا ً في تلك
المستويات الرقمية وخالل الحقبة الزمنية المحصورة بين عام  4291م ولغاية عام
 9002م مما يستدعي دراستها وتحليلها وبالتالي الوقوف على بعض المعلومات
والبيانات التي تساهم بشكل أو بآخر بأن تكون دليال ً يعتمد عليه للتخطيط للمستقبل
والتبوء به .

 ) 4 ( الميثاق الدولي للتربية البدنية الرياضية ؛ مجلة علوم التربية البدنية والرياضية  ،البحرين  :ع  ، 4220 ، 4ص . 40-20

 3 – 4أهداف البحث :
- 4التعرف على تطور األرقام االولمبية لمسابقات السباحة ( الظهر  ،الصدر
،الفراشة ) للنساء منذ عام  4291م ولغاية  9002م .
- 9التعرف

على

اسباب

التذبذب

في

االرقام

االولمبيه

لمسابقات

السباحه(الظهر،الصدر ،الفراشه) للنساء منذ عام  4291م ولغاية  9002م.

 1 – 4مجاالت البحث :
 4 – 1 – 4المجال البشري
تم حصر العينة بنتائج بطالت السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة)
منذ عام  4291م ولغاية عام  9002م .
 9 – 1 – 4المجال الزماني  :للمدة من  9044 / 44 /9 2ولغاية . 9049 / 3 / 2
 3 – 1 – 4المجال المكاني  :مكتبة ووحدة االنترنيت في كلية التربية الرياضية /
جامعة بغداد .

الباب الثاني
 – 9الدراسات النظرية والمشابهة :
 4 – 9الدراسات النظرية :
 4 – 4 – 9نبذة تاريخية عن فعالية السباحة :
إن أحد األسباب الرئيسة التي كانت وراء العالقة الوثيقة بين اإلنسان وتعلم
السباحة يمكن إرجاعها إلى لجوء اإلنسان القديم إلى الماء باالستناد على جذع شجرة
وتحريك رجليه للوصول إلى هدفه وبهذا كانت طريقته لتعلم السباحة وكان الغرض
منها هو إما من اجل الحماية أو الحصول إلى قوته اليومي وعلى هذا فمن المستحيل
التحدث على تاريخ السباحة فتاريخها يعود إلى تاريخ البشرية

) 4 (

 .ونظرا لما

كانت عليه السباحة في األزمنة التاريخية نجد اهتمام الحضارات ومنها حضارة
(  ) 4سمير عطا هللا ؛ موسوعة الرياضة  :ط  ، 4بيروت  ،شركة الطبع والنشر اللبنانية  ، 4229 ،ص . 472

وادي الرافدين ووادي النيل بضرورة تعلم السباحة واتقائها بغض النظر عن اختالف
الهدف وما تركه القدماء من أدله متناثرة عثر عليها علماء التاريخ مما أعطى صورة
مقربة عن االهتمام بالسباحة ففي حضارة وادي النيل أثبتت بعض لوحاتهم التي
رسموها على جدران معابدهم أنهم عرفوا السباحة بطريقة الزحف. ) 9 (كما موضح
في شكل ( .)4ومن شدة اهتمامهم فقد وضعوا لها رمزا في الكتابة الهيروغليفية كما
في الشكل()9أما في حضارة وادي الرافدين فأن وجود النهرين العظيمين دجلة
والفرات كانا عامال مهما ورئيسا في االهتمام بالسباحة وممارستها "وأن الصور
الحجرية لدى األشوريين هي أقدم صور السباحة في بالد الرافدين ويعود تاريخها
الى األلف األول قبل الميالد .) 3 (
في العصر الحديث فقد احتلت السباحة مكانا ً بارزا ً مما ساعد على انتشارها في
معظم بالد العالم "ولعل عامل المنافسة الذي قامت به األندية المتعددة التي ظهرت ،
أدى إلى االهتمام بسباحة السرعة وذلك حوالي عام  4237م بظهور سباحة
المنافسات حيث أقيمت أول مسابقة دولية عام  4211م اشترك فيها بعض هنود
أمريكا الشمالية كما أنه في عام  4272تم أنشاء أول حوض سباحة في بكنجهام في
انكلترا . )1 (

شكل()4

شكل ()9

(  ) 9الخطيب  ،منذر هاشم ؛ تاريخ التربية الرياضية  :ط  ، 9بغداد  ،طبعة التعليم العالي  ، 9000 ،ص . 32
(  ) 3الخطيب  ،منذر هاشم ؛ االلعاب االولمبية في العراق القديم وعالقتها بنظريات التربية الرياضية الحديثة  ،بحوث المؤتمر العلمي
الرياضي  :كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد
ص . 47
(  ) 1علي السعيد ريحان ؛ السباحة  :المنصور  ،مكتب االيمان للنشر والتوزيع  ، 4227 ،ص . 2

9 – 4 – 9

التطور الرياضي الرقمي لمسابقات السباحة

( الظهر  ،الصدر والفراشة ) للنساء :
إن ظاهرة التطور الرقمي شملت الكثير من الفعاليات الرياضية وكانت أحد أهم
هذه الفعاليات السباحة بكل أنواعها وقد جاءت نتيجة طبيعية للتطور العلمي في جميع
النواحي التكتيكية والتكنيكية  ،وفي التأريخ االولمبي نجد أن السباحة قد دخلت ضمن
المنهاج الخا ص بالدورات االولمبية وضمن أول دورة اولمبية أقيمت في أثينا عام
4221م وهذا ما يؤكده( أسامة كامل راتب ) إذ " اشتمل برنامج المسابقات االولمبية
على أربع مسابقات فقط كما كان يسمح للمتسابقين باستخدام أي طريقة يفضلونها من
طرق السباحة

.) 4 (

وكان هذا الدخول خاص بالسباحة الحرة للرجال أما السباحة الحرة للنساء فقد
دخلت ضمن منهاج دورة ستوكهولم عام  4249م وتعد سباحة الظهر من الطرق
المحببة للسباحين وذلك ألن الوجه يكون خارج الماء  ،أما قانون هذه الفعالية فهو ال
يسمح للمتسابق بترك وضعه الطبيعي على الظهر إال عند وصوله إلى حافة الحوض
للقيام بالدوران  .وقد دخلت سباحة الظهر للنساء ضمن منهاج الدورات االولمبية
بمسابقة (  400م ظهر ) للنساء في دورة باريس عام  4291م أما مسابقة (  900م
ظهر ) للنساء فقد دخلت في دورة مكسيكو عام  4212م  .أما سباحة الصدر فهي
أحدى الطرق المحببة لكافة المراحل السنية إذ تمارس من قبل كافة األعمال لسهولتها
و ادائها المتميز بالنسبة لعملية التنفس كما أنها أقل أنواع السباحة شبها بأي نوع آخر
من أنواع السباحة التنافسية .وقد دخلت سباحة الصدر للنساء منهاج الدورات
االولمبية بمسابقتها (400م صدر) للنساء في دورة مكسيكو عام 4212م

و(

900م صدر ) للنساء في دورة باريس عام 4291م  ،ونجد أن سباحة الظهر ال
تختلف عن سباحة الصدر ما عدا أنها كانت تؤدى بشكل معكوس ( وتسمى بسباحة
الصدر المعكوس ) ومن الجدير بالذكر أن التطور الذي حصل في جميع طرق
(  )4أسااااامة كاماااال راتااااب و علااااي محمااااد زكااااي ؛ األسااااس العلميااااة لتاااادريب السااااباحة  :القاااااهرة  ،دار الفكاااار العربااااي .، 4222 ،
. 324

السباحة قد ش مل سباحة الصدر إذ كان من ابرز ما حدث لهذه الطريقة هو ظهور
سباحة الفراشة السريعة التي اشتقت منها وأصبحت األرقام المسجلة تنافس ما سجل
من أرقام باقي طرق السباحة وقد أدى صدور قرار االتحاد الدولي الى فصلها عن
سباحة الصدر في السباقات وجعلها طريقة جديدة قائمة بذاتها وذلك عام4229م

) 4 (

.وقد دخلت سباحة الفراشة للنساء منهاج الدورات االولمبية بمسابقتها (400م فراشة)
للنساء في دورة ملبورن عام 4221م و( 900م فراشة ) للنساء في دورة مكسيكو
عام 4212م  .ويتضح من خالل جدول (  ) 4التطور الرقمي االولمبي لمسابقات
السباحه( الظهر  ،الصدر ،الفراشة ) للنساء بكل مسابقاتها (  400و  900م ) .
جدول()4
يبين التطور الرقمي االولمبي لمسابقات السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة ) للنساء
الظهر

اسم
الدورة

السنة

باريس

4،93،9 4291

400م

أمستردام 4،99،00 4292
لوس

الصدر
 900م

400م

الفراشة
 900م

400م

 900م

3،33،90
3،49،,0

4،42،1 4239

3،0,،30

برلين

4،42،2 423,

3،03،,0

لندن

4،41،1 4212

9،,7،00

هلسنكي

4،41،3 42,9

9،,4،70

ملبورن

4،49،2 42,,

4،44،00 9،,3،40

روما

4،02،3 42,0

4،02،, 9،12،,0

طوكيو

4،07،7 42,1

4،01،7 9،1,،10

مكسيكو

4،0,،9 42,2

4،0,،, 9،11،10 4،4,،20 9،91،2

ميونخ

9،4,،,7 4،03،31 9،14،74 4،43،,2 9،42،42 4،0,،72 4279

انجلوس

9،91،7

مونتريال 9،44،14 4،00،43 9،33،3, 4،44،4, 9،43،13 4،04،23 427,
(  ) 4علي توفيق وأخرون ؛ السباحة  :ط  ، 4القاهرة  ،دار المعارف  ، 4270 ،ص . 23

موسكو
لوس

9،40،11 4،00،91 9،92،,1 4،40،99 9،44،77 4،00،2, 4220
,2،9, 9،30،32 4،02،22 9،49،32 4،09،,, 4221

9،0,،20

,2،00 9،9,،74 4،07،2, 9،02،92 4،00،22 4222

9،02،,4

بارشلونا ,2،,9 9،9,،,, 4،02،00 9،07،0, 4،00،,2 4229

9،02،,7

أتالنتا

,2،43 9،9,،14 4،07،73 9،07،23 4،04،42 422,

9،07،7,

سدني

,,،,4 9،91،3, 4،07،0, 9،02،4, 4،00،94 9000

9،0,،22

أثينا

,7،79 9،93،37 4،0,،,1 9،02،42 4،00،37 9001

9،0,،0,

بكين

,,،73 9،90،99 4،0,،47 9،0,،91

9،01،42

انجلوس
سيؤول

,2،2, 9002

 9 – 9الدراسات المشابهة :
 4 – 9 – 9دراسة زينب عبد األمير  9000م  ) 4 (بعنوان :
تحليل األرقام االولمبية النسوية بالعاب الساحة والميدان منذ عام4292م ولغاية
عام4221م
أهداف البحث  -4:التعرف على تطور األرقام االولمبية النسوية بألعاب الساحة
والميدان  -9تشخيص وتحليل أسباب التذبذب في األرقام االولمبية النسوية عبر
المسيرة التاريخية أللعاب الساحة والميدان منذ عام 4292م ولغاية عام 4221م .
عينة البحث  :تكونت عينة البحث من العبات الساحة الميدان وللدورات االولمبية
التي أقيمت في دورة أمستردام عام 4292م ولغاية دورة أتالنتا عام  4221م
والبالغة  41دورة أولمبية .
استنتاجات الدراسة المشابهة :
توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات كان من ضمنها :

 ) 4 ( زيناااب عباااد األميااار؛ تحليااال األرقاااام االولمبياااة النساااوية بالعااااب السااااحة والميااادان مناااذ عاااام4292م ولغاياااة عاااام4221م :
رسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة ماجسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتير غياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار منشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة،
كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، 9000 ،ص . 4

 .4إن دورة لوس انجلوس االولمبية عام 4221م سجلت أكبر عدد من السباقات تدخل
في المنهاج االولمبي ألول مرة وهي ركض ( 3000م )  ،المارثون  ،ركض (
100م ) موانع  ،مسابقة السباعي .
.9هناك ارتفاع في سباقات العاب الساحة والميدان النسوية والمدرجة في منهاج
األلعاب االولمبية من (  ) 2سباقات في دورة أمستردام عام 4292م إلى( ) 90
سباق في دورة أتالنتا عام 4221م .
توصيات الدراسة المشابهة :
وقد أوصت الباحثة بما يلي :
 .4أجراء دراسات مشابهة وعلى فعاليات ألعاب الساحة والميدان للرجال.
 .9التنبؤ بمستوى األداء الرقمي بمعلومية النتائج المستخلصة من هذه الدراسة.

الباب الثالث
 – 3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 4 – 3منهج البحث :
استخدمت الباحثة المنهج التاريخي أو ما يسمى بالمنهج أالستردادي أو
االسترجاعي " على اعتبار أن علم التأريخ يقوم بوظيفة مضادة لفعل التأريخ أال
وهي محاولة استرداد أو استرجاع ما كان في الزمان

) 4 (

 .مستفيدة من التحليل

الزمني لنتائج أفضل مستوى رقمي لبطالت السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة )
للدورات االولمبية منذ عام 4291م ولغاية 9002م " يقوم المنهج التاريخي بدراسة
الحوادث والوقائع الماضية التي شكلت الحاضر وتحليلها ومحاولة فهمها لكي
نستطيع أن نفهم الحاضر على ضوء أحداث الماضي ونتمكن من التنبؤ بالمستقبل

9 (

).
 9 – 3عينة البحث :

 ) 4 ( عااااالوي  ،محمااااد حساااان و أسااااامة كاماااال راتااااب ؛ البحااااث العلمااااي فااااي التربيااااة الرياضااااية وعلاااام الاااانفس الرياضااااي  :ط ، 9
القاهرة  ،دار الفكر العربي 4222 ،م  ،ص . 443
 ) 9 ( العنيااااازي  ،يوساااااف ( وآخااااارون ) ؛ منااااااهج البحاااااث الترباااااوي باااااين النظرياااااة والتطبياااااق  :ط  ، 4ب  .م  ،مكتباااااة الفاااااالح ،
 ، 4222ص . 403

شملت عينة البحث بطالت السباحة الحائزات على المراكز األولى في فعالية
السباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة ) للنساء وللدورات االولمبية الحديثة جميعها منذ
عام  4291م ولغاية آخر دورة اولمبية  9002م والبالغ عددها (  ) 90دورة اولمبية
،وكان عدد السباحات( )90سباحه.

 3 – 3وسائل جمع المعلومات :
 مكتبة كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد
 شبكة االنترنت التابعة لكلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد .
 المصادر العربية واألجنبية
 السجالت والوثائق .
 صور ومشاهد وأشكال .

 1 – 3الوسائل اإلحصائية  :تم استخراج :) * (
الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،مقدار التقدم الرقمي ،نسبة التقدم الرقمي
معدل التقدم الرقمي ،معدل نسبة التقدم الرقمي ،السرعة،األسلوب اللوغاريتمي
لتحليل تطور المستوى الرقمي االولمبي ،حساب لوغارتيم الزمن بالثواني ،حساب
لوغارتيم السرعة بالمتر  /ثانية .

 ) * ( تم االعتماد على المصادر التالية :


عاااالوي  ،محماااد حسااان  ،محماااد نصااار الااادين رضاااوان ؛ القيااااس فاااي التربياااة الرياضاااية وعلااام الااانفس الرياضاااي  :ط ، 9
القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 9000 ،ص . 490



الساااايد فااااؤاد البهااااي ؛ علاااام الاااانفس اإلحصااااائي وقياااااس العقاااال البشااااري  :ط  ، 4القاااااهرة  ،دار الفكاااار العربااااي ، 4272 ،
ص . 424



مااااهر احماااد علاااي موساااى ؛ دراساااة تحليلياااة لمتغيااارات تقااادم المساااتوى الرقماااي ألفضااال متساااابقي العاااالم بالوثاااب الطويااال
 ،الثالثااااي  ،العااااالي والقفااااز بالزانيااااة .مجلااااة بحااااوث التربيااااة الرياضااااية  ،القاااااهرة  ،كليااااة التربيااااة الرياضااااية للبنااااين ،
جامعة الزقازيق  ،مج ،43ع ، 4223 ، 91-92ص . 921 – 970



قاساااام حساااان حسااااين  ،ايمااااان شاااااكر محمااااود ؛ مبااااادس األسااااس الميكانيكيااااة للحركااااات الرياضااااية  :القاااااهرة  ،دار الفكاااار
العربي  ، 4220 ،ص . 422



اساااامة كامااال راتاااب ؛ تحليااال التطاااور الرقماااي االولمباااي لمساااابقات الساااباحة فاااي ضاااوء تطاااور طااارق التااادريب واألداء
الفنااااي  :مجلااااة بحااااوث التربيااااة الرياضااااية  ،كليااااة التربيااااة الرياضااااية للبنااااين  /جامعااااة الزقااااازيق  ،مااااج  ، 3ع ، 1 – 2
 ، 4221ص . 422

الباب الرابع
 – 1عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 4 - 1عرض نتائج فعالية السباحة ( الظهر  ،الصدر  ،الفراشة ) بمسابقتها
( 400م900 ،م) :
بعد إجراء المعالجات اإلحصائية لألرقام االولمبية في ضوء ما تضمنته الدراسة من
أهداف فأن الباحثة قد توصلت إلى ما ياتي:
جدول ( ) 9
يبين البيانات اإلحصائية لبعض المتغيرات المرتبطة بتقدم المستوى الرقمي في
مسابقات السباحة ( الظهر  ،الصدر  ،الفراشة ) للنساء .
المسابقات

الظهر

الفراشة

الصدر

المتغيرات

400م

900م

400م

900م

400م

900م

العدد

90

44

44

90

41

44

,2،024

434،,,7

,2،32

,4،,174 4,3،271,

االنجاز

متوسط
الرقمي
االنحراف

المعياري

430،0279

2،4110

,،772,

3،4,79

42،,0,7

1،,297

,،7,13

أفضل مستوى

,2،2,

49,،91

,,،47

410،99

,,،,4

491،42

أدني مستوى

23،90

411،20

7,،20

943،90

74،00

411،7

مقدار التقدم الرقمي

91،91

42،,,

40،,3

79،22

41،32

90،,9

معدل التقدم الرقمي

0،144

0،4,,

0،4,3

0،,90

0،9,1

0،4,,

92،43

43،,0

41،09

31،93

90،9,

41،42

0،12

0،40

0،94

0،91

0،3,

0،44

معدل أفضل انجاز 4،,2

4،,2

4،,3

4،19

4،7,

4،,4

لالنجاز الرقمي

نسبة التقدم الرقمي
%
معدل نسبة التقدم
الرقمي %

رقمي
معدل
رقمي

أدني

انجاز

4،90

4،32

4،34

0،23

4،10

4،32

 4 – 4 –1عرض نتائج سباحة ( 400م ) ظهر للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 400م ظهر )
للنساء يبلغ (  ) 12،024ثانية بانحراف معياري (  ) 2،4110للسباحات الالتي
أحرزن المركز األول في (  ) 90دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل مستوى رقمي
بلغ (  ) 21،21ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى مستوى رقمي بلغ
(  ) 23،90ثانية في دورة باريس عام 4291م  ،لذا فأن مقدار التقدم الرقمي بلغ (
 ) 91،91ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،144ثانية أي بنسبة (
 ، ) % 0،12كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،12م/ثا ) في
دورة بكين عام 9002م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي ( 4،90م/ثا ) في دورة
باريس عام  4291م .

وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف على التطور الحاصل في
المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 400م ظهر ) للنساء منذ دورة باريس عام

4291م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام 9002م وكما موضح في
الجدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو (  ) 4،7702ثانية في دورة
بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو (  ) 4،2904ثانية في دورة
باريس عام 4291م  .كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو (  0،9972م/ثا ) في
دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (  0،0724م/ثا ) في دورة
باريس عام 4291م .

ومن خالل استقراء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3نالحظ

زيادة في معدل تقدم السرعة في مسابقة ( 400م ظهر للنساء ) خالل الحقبة الزمنية
من عام 4291م في دورة باريس وحتى عام 9002م اما في دورة بكين فيالحظ أن
لوغاريتم الزمن قدره (  ) 4،2904ثانية في عام 4291م وقد أنخفض إلى (
 ) 4،7702ثانية في عام 9002م وبفارق زمني قدره (  ) 0،4121ثانية  ،كما إن
لوغاريتم السرعة كان (  0،0724م/ثا ) في دورة باريس عام 4291م وقد أرتفع
إلى (  0،9972م/ثا ) في عام 9002م في وبفارق زمني (  0،4127م/ثا ) .
وقد شهدت الحقبة الزمنية عام 4221م في دورة لوس انجلوس تميزها بانخفاض
معدل السرعة عن معدل التقدم الحاصل سواء في الحقبة الزمنية السابقة والمتمثلة
بدورة موسكو عام 4220م أو بالحقبة الزمنية الالحقة والمتمثلة بدورة سيؤول عام
4222م إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،7219ثانية في عام 4221م
بفارق زمني قدره (  ) 0،0442ثانية عن عام 4220م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ
(  0،9043م/ثا ) في عام 4221م بفارق زمني قدره (  0،0432م/ثا ) عن عام
4220م .
وقد شهدت الحقبة الزمنية عام 4221م في دورة أتالنتا انخفاض معدل التقدم
الحاصل في الحقبتين الزمنيتين السابقة والمتمثلة بدورة برشلونة عام 4229م أو
الحقبة الزمنية الالحقة وهي دورة سدني عام 9000م إذ نالحظ إن لوغاريتم الزمن
كان (  ) 4،7211ثانية في عام 4221م بفارق زمني قدره (  ) 0،0031ثانية عن
عام 4229م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،9494م/ثا ) في عام 4221م بفارق
زمني قدره (  0،0097م/ثا ) عن عام 4229م .

وقد شهدت دورة بكين عام 9002م ارتفاع معدل السرعة بشكل ملحوظ وكسر
حاجز الدقيقة مقارنة ً مع الحقبة الزمنية السابقة والتي تمثل دورة أثينا عام 9001م
إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،7702ثانية في عام 9002م بفارق زمني
قدره (  ) 0،0403ثانية عن عام 9001م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ ( 0،9972
م/ثا ) بفارق زمني قدره (  0،0401م/ثا ) عن دورة أثينا عام 9001م .

 9 – 4 – 1عرض نتائج سباحة ( 900م ) ظهر للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 900م ظهر )
للنساء يبلغ (  ) 434،117ثانية بانحراف معياري (  ) 2،7722للسباحات الالتي
أحرزن المركز األول في (  ) 44دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل مستوى رقمي
بلغ (  ) 492،91ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى مستوى رقمي
بلغ (  ) 411،20ثانية في دورة مكسيكو عام 4212م  ،لذا فأن مقدار التقدم الرقمي
بلغ (  ) 42،21ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،421ثانية أي بنسبة
(  ، ) % 0،40كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،22م/ثا ) في
دورة بكين عام 9002م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي ( 4،32م/ثا ) في دورة
مكسيكو عام 4212م .
وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف على التطور الحاصل
في المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 900م ظهر ) للنساء منذ دورة مكسيكو عام
4212م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام 9002م وكما موضح في
الجدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو (  ) 9،0277ثانية في دورة
بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو (  ) 9،4107ثانية في دورة
مكسيكو عام 4212م .

كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو (  0،9043م/ثا ) في

دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (  0،4322م/ثا ) في دورة
مكسيكو عام 4212م .
ومن خالل استقراء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3نالحظ زيادة في معدل تقدم
السرعة في مسابقة ( 900م ظهر للنساء ) خالل الحقبة الزمنية من عام 4212م في

دورة مكسيكو وحتى عام  9002م اما في دورة بكين االولمبية فيالحظ أن لوغاريتم
الزمن قدره (  ) 9،4107ثانية في عام 4212م وقد أنخفض إلى (  ) 9،0277ثانية
في عام 9002م وبفارق زمني قدره (  ) 0،013ثانية  .كما إن لوغاريتم السرعة
كان (  0،4322م/ثا ) وقد أرتفع إلى (  0،9043م/ثا ) .في عام 9002م في
وبفارق زمني (  0،0142م/ثا )  .وقد شهدت الحقبة الزمنية عام 4221م في دورة
لوس انجلوس بانخفاض معدل السرعة عن معدل التقدم الحاصل في الحقبة الزمنية
السابقة لعام 4220م والمتمثلة بدورة موسكو وكذلك بالحقبة الزمنية الالحقة والمتمثلة
بدورة سيؤول عام 4222م إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 9،0249ثانية في
عام 4221م بفارق زمني قدره (  ) 0،0921ثانية عن عام 4220م كما إن
لوغاريتم السرعة بلغ (  0،4729م/ثا ) في عام 4221م بفارق زمني قدره (
 0،009م/ثا ) عن عام 4220م .
وقد شهدت الحقبة الزمنية لعام 9000م في دورة سدني انخفاض معدل السرعة
عن معدل التقدم الحاصل في الحقبة الزمنية السابقة والمتمثلة بدورة أتالنتا عام
4221م إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 9،4077ثانية في عام 9000م
بفارق زمني قدره (  ) 0،33ثانية عن عام 4221م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (
 0،4239م/ثا ) في عام 9000م بفارق زمني قدره (  0،0044م/ثا ) عن عام
4221م  .كما شهدت الحقبة الزمنية عام 9001م في دورة أثينا انخفاض معدل
السرعة عن معدل التقدم الحاصل في الحقبة الزمنية السابقة لعام 9000م في دورة
سدني وكذلك بالحقبة الزمنية الالحقة في دورة بكين عام  9002إذ يالحظ إن
لوغاريتم الزمن كان (  ) 9،4449ثانية في عام 9001م بفارق زمني قدره (
 ) 0،0032ثانية عن عام 9000م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،4272م/ثا )
في عام 9001م بفارق زمني قدره (  0،0027م/ثا ) عن عام 9000م .

 3 – 4 – 1عرض نتائج سباحة ( 400م ) صدر للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 400م صدر )
للنساء يبلغ (  ) 12،32ثانية بانحراف معياري (  ) 3،4179للسباحات الالتي

أحرزن المركز األول في (  ) 44دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل مستوى رقمي
بلغ (  ) 12،47ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى مستوى رقمي بلغ
(  ) 72،20ثانية في دورة مكسيكو عام 4212م  ،لذا فأن مقدار التقدم الرقمي بلغ
(  ) 40،13ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،413ثانية أي بنسبة
( ، %)0.21كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،23م/ثا ) في دورة
بكين عام 9002م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي ( 4،34م/ثا ) في دورة مكسيكو
عام 4212م  .وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف على التطور
الحاصل في المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 400م صدر ) للنساء منذ دورة
مكسيكو عام 4212م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام 9002م وكما
موضح في جدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو (  ) 4،2410ثانية
في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو (  ) 4،2721ثانية
في دورة مكسيكو عام 4212م  .كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو (  0،4211م/ثا
) في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (  0،4479م/ثا ) في
دورة مكسيكو عام 4212م .
ومن خالل استقراء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3حيث يشير إلى زيادة في
معدل تقدم السرعة في مسابقة ( 400م صدر للنساء ) خالل الحقبة الزمنية من عام
4212م في دورة مكسيكو وحتى عام 9002م في دورة بكين االولمبية فيالحظ أن
لوغاريتم الزمن قدره (  ) 4،2721ثانية في عام 4212م وقد أنخفض إلى (
 ) 4،2410ثانية في عام 9002م وبفارق زمني قدره (  ) 40،13ثانية  .كما إن
لوغاريتم السرعة كان (  0،4479م/ثا ) وقد أرتفع إلى (  0،4211م/ثا ) في عام
9002م في وبفارق زمني (  0،0171م/ثا ) .
وقد شهدت الحقبة الزمنية عام  4229م في دورة برشلونا انخفاض معدل السرعة
عن معدل التقدم الحاصل في الحقبة الزمنية السابقة لعام 4222م دورة سيؤول
االولمبية وكذلك الحقبة الزمنية الالحقة في دورة أتالنتا في عام 4221م إذ يالحظ إن
لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،2392ثانية في عام 4229م بفارق زمني قدره (

 ) 0،0001ثانية عن عام 4222م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،4171م/ثا )
في عام 4229م بفارق زمني قدره (  0،0001م/ثا ) عن عام 4222م .

 1 – 4 – 1عرض نتائج سباحة ( 900م ) صدر للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 900م صدر )
للنساء يبلغ (  ) 413،2712ثانية بانحراف معياري (  ) 42،1027للسباحات
الالتي أحرزن المركز األول في (  ) 90دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل
مستوى رقمي بلغ (  ) 410،99ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى
مستوى رقمي بلغ (  ) 943،90ثانية في دورة باريس عام 4291م  ،لذا فأن مقدار
التقدم

الرقمي

بلغ

(  ) 79،22ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،290ثانية أي بنسبة (
 ، ) % 0،91كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،19م/ثا ) في
دورة بكين عام 9002م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي (  0،23م/ثا ) في دورة
باريس عام 4291م  .وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف على
التطور الحاصل في المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 900م صدر ) للنساء منذ
دورة باريس عام 4291م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام 9002م
وكما موضح في جدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو ( ) 9،4112
ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو ( ) 9،3927
ثانية في دورة باريس عام 4291م .

كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو (

 0،4299م/ثا ) في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (
 0،0342م/ثا ) في دورة باريس عام 4291م .
ومن خالل استقراء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3إذ نشير إلى زيادة في معدل
تقدم السرعة في مسابقة ( 900م صدر للنساء ) خالل الحقبة الزمنية من عام
4291م في دورة باريس وحتى عام 9002م في دورة بكين االولمبية فيالحظ أن
لوغاريتم الزمن قدره (  ) 9،3927ثانية في عام 4291م وقد أنخفض إلى (
) 9،4112ثانية في عام 9002م وبفارق زمني قدره (  ) 0،4242ثانية  .كما إن

لوغاريتم السرعة كان (  0،0342م/ثا ) في عام 4291م وقد أرتفع إلى ( 0،4299
م/ثا ) في عام 9002م في وبفارق زمني (  0،4907م/ثا )  .وقد شهدت الحقبة
الزمنية عام 4212م في دورة لندن تميزا ملحوظا بارتفاع معدل السرعة وكسر
حاجز الثالثة دقائق مقارنه مع الحقبه الزمنيه السابقه والمتمثلة بدوره برلين 4231م
او بالحقبة الزمنية الالحقة دورة هلنسكي4229م حيث يالحظ ان لوغاريتم الزمن
كان ( )9،9172ثانيه عام 4212م بفارق زمني قدره ( )050422ثانيه عن عام
4231م كما ان لوغاريتم السرعة بلغ ()050129م/ثا بفارق قدره( )050422م/ثا
عن عام 4231م.
وقد شهدت الحقبة الزمنية لعام  4221م في دوره ملبورن انخفاض في معدل
السرعة مقارنه مع الحقبة الزمنيه السابقه والمتمثلة بالدورة األولمبية في هلنسكي عام
4229م وكذلك الدوره الالحقة المتمثله بدوره روما األولمبية عام 4210م حيث
يالحظ ان لوغاريتم الزمن كان( )959329ثا عام 4221م بفارق زمني
مقداره()050032ثا عن عام 4229م ،كما ان لوغاريتم السرعة بلغ( )050101عن
عام 4229م .وقد شهدت الحقبه الزمنيه لعام 4221م في دورة لوس انجلوس
انخفاض في معدل السرعة مقارنه مع الحقبه الزمنيه السابقه والمتمثلة بالدورة
األولمبية في موسكو عام 4220م وكذلك الدوره الالحقة المتمثلة بدوره سيؤول عام
4222م اذ ان لوغاريتم الزمن كان( )954111ثا عام 4221م بفارق زمني
مقداره()050407ثا عن عام 4220م ،كما ان لوغاريتم السرعة قد بلغ()054902
م/ثا 4221م وبفارق زمني مقداره( )050033م/ثا عن عام 4220م.

 , – 4 – 1عرض نتائج سباحة ( 400م ) فراشة للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 400م فراشة )
للنساء يبلغ (  ) 14،2174ثانية بانحراف معياري (  ) 1،2297للسباحات الالتي
أحرزن المركز األول في (  ) 41دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل مستوى رقمي
بلغ (  ) 21،14ثانية في دورة سدني عام 9000م في حين أن أدنى مستوى رقمي
بلغ

(  ) 74،00ثانية في دورة ملبورن عام 4221م  ،لذا فأن مقدار التقدم الرقمي بلغ (
 ) 41،32ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،921ثانية أي بنسبة (
 ، ) % 0،32كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،71م/ثا ) في
دورة سدني عام 9000م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي (  4،10م/ثا ) في دورة
ملبورن عام 4221م .
وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف على التطور الحاصل
في المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 400م فراشة ) للنساء منذ دورة ملبورن عام
4221م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام 9002م وكما موضح في
الجدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو (  ) 4،7292ثانية في دورة
سدني عام 9000م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو (  ) 4،2249ثانية في دورة
ملبورن عام 4221م  .كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو (  0،9122م/ثا ) في
دورة سدني عام 9000م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (  0،4114م/ثا ) في دورة
ملبورن عام 4221م .
ومن خالل استقراء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3إذ نشير إلى زيادة في معدل
تقدم السرعة في مسابقة ( 400م فراشة للنساء ) خالل الحقبة الزمنية من عام
4221م في دورة ملبورن وحتى عام 9002م في دورة بكين االولمبية فيالحظ أن
لوغاريتم الزمن قدره (  ) 4،2249ثانية في عام 4221م وقد أنخفض إلى (
 ) 4،7292ثانية في عام 9000م وبفارق زمني قدره (  ) 0،0221ثانية  .كما إن
لوغاريتم السرعة كان (  0،4114م/ثا ) في عام 4221م وقد أرتفع إلى ( 0،9122
م/ثا ) في عام 9000م في وبفارق زمني (  0،0222م/ثا ) .
شهدت الحقبة الزمنية عام 4212م في دورة مكسيكو تميزا ً ملحوظا ًانخفاض
معدل السرعة مقارنة ً مع الحقبة الزمنية السابقة لعام 4211م والمتمثلة بدورة
طوكيو االولمبية أو بالحقبة الزمنية الالحقة والمتمثلة بدورة ميونخ في عام 4279م
إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،2419ثانية في عام 4212م بفارق زمني
قدره (  ) 0،0023ثانية عن عام 4211م في دورة طوكيو ،كما إن لوغاريتم

السرعة بلغ (  0،4242م/ثا ) في عام 4212م بفارق زمني قدره (  0،0027م/ثا )
عن عام 4211م .
شهدت الحقبة الزمنية عام 4221م في دورة لوس انجلوس حتى عام 9002م
دورة بكين كسر حاجز الدقيقة فيالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،7797ثانية
في عام 4221م بفارق زمني قدره (  ) 0،0021ثانية من الدورة السابقة عام
4220م بدورة موسكو أما لوغاريتم السرعة فقد بلغ (  0،9923م/ثا ) في عام
4221م بفارق زمني قدره (  0،0072م/ثا ) عن عام 4220م  .أما الحقبة الزمنية
عام 4221م في دورة أتالنتا فقد تميزت بانخفاض معدل السرعة مقارنة ً مع الحقبة
الزمنية السابقة لعام 4229م والمتمثلة بدورة برشلونة االولمبية أو بالحقبة الزمنية
الالحقة والمتمثلة بدورة سدني في عام 9000م إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (
 ) 4،7742ثانية في عام 4221م بفارق زمني قدره (  ) 0،0032ثانية عن عام
4229م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،9972م/ثا ) لدورة اتالنتا عام 4221م
بفارق زمني قدره (  0،0091م/ثا ) عن دورة عام 4229م في برشلونة .
أما الحقبة الزمنية عام 9001م في دورة أثينا فقد تميزت بانخفاض معدل السرعة
مقارنة ً مع الحقبة الزمنية السابقة لعام 9000م والمتمثلة بدورة سدني االولمبية
وكذلك الدورة االولمبية الالحقة والمتمثلة بدورة بكين في عام 9002م إذ يالحظ إن
لوغاريتم الزمن كان (  ) 4،7143ثانية في عام 9001م بفارق زمني قدره (
 ) 0،0022ثانية عن عام 9000م كما إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،9320م/ثا )
بفارق زمني قدره (  0،0072م/ثا ) عن دورة عام 9000م .

 , – 4 – 1عرض نتائج سباحة ( 900م ) فراشة للنساء وتحليلها :
يتضح من الجدول (  ) 9إن متوسط االنجاز الرقمي في سباحة ( 900م فراشة )
للنساء يبلغ (  ) 430،0279ثانية بانحراف معياري (  ) 2،7113للسباحات الالتي
أحرزن المركز األول في (  ) 44دورة اولمبية  ،كما يالحظ إن أفضل مستوى رقمي
بلغ (  ) 491،42ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى مستوى رقمي
بلغ (  ) 411،7ثانية في دورة مكسيكو عام 4212م  ،لذا فأن مقدار التقدم الرقمي

بلغ
(  ) 90،29ثانية وكما يالحظ إن معدل التقدم الرقمي (  ) 0،412ثانية أي بنسبة (
 ، ) % 0،44كما يتضح أيضا ً أن معدل أفضل انجاز رقمي (  4،14م/ثا ) في
دورة بكين عام 9002م حين بلغ معدل أدنى انجاز رقمي (  4،32م/ثا ) في دورة
مكسيكو عام 4212م  .وقد استخدمت الباحثة ( األسلوب أللوغاريتمي ) للتعرف
على التطور الحاصل في المستوى الرقمي االولمبي لسباحة ( 900م فراشة ) للنساء
منذ دورة مكسيكو عام 4212م وحتى أخر دورة اولمبية عقدت في بكين عام
9002م وكما موضح في الجدول (  ) 3إذ نالحظ أن أفضل لوغاريتم زمن هو (
 ) 9،0210ثانية في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم زمن هو (
 ) 9،4101ثانية في دورة ملبورن عام 4212م  .كما أن أفضل لوغاريتم سرعة هو
(  0،9012م/ثا ) في دورة بكين عام 9002م في حين أن أدنى لوغاريتم هو (
 0،4322م/ثا ) في دورة مكسيكو عام 4212م .
ومن خالل استواء النتائج المدرجة في جدول (  ) 3إذ يشير إلى زيادة في معدل
تقدم السرعة في مسابقة ( 900م فراشة للنساء ) خالل الحقبة الزمنية من عام
4212م في دورة مكسيكو وحتى عام 9002م في دورة بكين االولمبية فيالحظ أن
لوغاريتم الزمن قدره (  ) 9،4101ثانية في عام 4212م وقد أنخفض إلى (
 ) 9،0210ثانية في عام 9002م وبفارق زمني قدره (  ) 0،0111ثانية  .كما إن
لوغاريتم السرعة كان (  0،4322م/ثا ) في عام 4212م وقد أرتفع إلى ( 0،9012
م/ثا ) في عام 9002م في وبفارق زمني (  0،017م/ثا ) .
شهدت الحقبة الزمنية عام 4222م في دورة سيؤول انخفاض معدل السرعة
مقارنة ً مع الحقبة الزمنية السابقة والمتمثلة بدورة لوس انجلوس االولمبية لعام
4221م أو بالحقبة الزمنية الالحقة والمتمثلة بدورة برشلونة في عام 4229م إذ
يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 9،4493ثانية في عام 4222م في دورة سيؤول
بفارق زمني قدره (  ) 0،0022ثانية عن عام 4221م في دورة لوس انجلوس كما
إن لوغاريتم السرعة بلغ (  0،4272م/ثا ) في عام 4222م بفارق زمني قدره (

 0،0023م/ثا ) عن عام 4221م  .أما الحقبة الزمنية عام 9001م في دورة أثينا فقد
شهدت انخفاض معدل السرعة مقارنة ً مع الحقبة الزمنية السابقة والمتمثلة بدورة
سدني االولمبية لعام 9000م أو بالحقبة الزمنية الالحقة والمتمثلة بدورة بكين في عام
9002م إذ يالحظ إن لوغاريتم الزمن كان (  ) 9،4002ثانية في عام 9001م في
دورة أثينا بفارق زمني قدره (  ) 0،0001ثانية عن دورة سدني عام 9000م  ،كما
إن لوغاريتم السرعة بلغ (  4،221م/ثا ) في عام 9001م بفارق زمني قدره (
 0،0002م/ثا ) عن عام 9000م .

 9 – 1مناقشة النتائج :
من خالل ما تقدم من نتائج تمت جدولتها في المبحث السابق فان الباحثة تعزوا
تلك النتائج إلى عوامل كثيرة تمت مالحظتها من خالل تحليل األرقام االولمبية اذ
ترى الباحثة أن سبب التقدم الرقمي يعود إلى أتقان مهارة البداية اذ أن مهارة البداية
تبرز أهميتها بصورة كبيرة وواضحة عند تقارب المستويات وهذا يتفق مع ما أشار
إليه نبيل العطار وعصام محمد أمين في أن مهارة البداية " تعد من المهارات الهامة
والتي يتحدد على أساسها نتيجة السباق عند تقارب المستويات  ،لذا فقد حظيت
باهتمام كبير من قبل الباحثين والمدربين . ) 4 (
وتجد الباحثة ان فعالية السباحة كباقي الفعاليات تحتاج إلى التكتيك الجيد والذي
يسهم مساهمة فعالة في تحقيق تقدم رقمي جيد لسباحة ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة )
للنساء وبجميع مسابقاتها ( 400م و 900م ) .إذ أن " رياضة السباحة هي من
الرياضات التي تحتاج إلى التكنيك العالي باإلضافة إلى القوة والسرعة في تحقيق
اإلنجاز

) 9 (

 .كما ترى الباحثة إن سبب التطور الرقمي يعود إلى الفروق الفردية

بين سباح وآخر اذ يتم استغالل هذه الصفة في تحقيق األرقام المتميزة وهذا ما تميز
به اليابانيون حيث حققوا انجازات رقمية في ميدان السباحة في أولمبياد لوس انجلوس
 ) 4 ( نبيل العطار وعصام محمد أمين ؛ األسس العلمية للسباحة  :ط  ، 9القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 4220 ،ص . 24
 ) 9 ( السامرائي  ،قصي عبد اللطيف ؛ التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات للبداية بصدد دخول الماء والدوران في سباحة 400م
حرة ( زحف ) :
أطروحة دكتوراه  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ، 4227 ،ص . 400

4239م إذ " أنهم لم يدخلوا تحسينات جديدة على الطريقة االمريكية بل استغلوا
الصفات الفردية واهتموا بتنظيم فترات التدريب والتغذية السليمة والكفاح العنيف من
أجل الوصول إلى البطولة

) 4(

.ولهذا فأننا نجد التفوق الياباني قد برز في دورة

4239م وأحراز المراكز المتقدمة إذ " شهدت دورة لوس انجلوس عام 4239م
اختفاء نجم امريكا مقابل التفوق الياباني الكبير الذي استطاع الفوز بخمس ميداليات
من الست ميداليات الذهبية . ) 9 (
كما تجد الباحثة ان المدة التي تلت الحرب العالمية الثانية قد شهدت تطورا ً
واضحا ً في مستوى اللعبة وتطور المستوى الرقمي للسباحات ( الظهر  ،الصدر
،الفراشة ) للنساء إذ تعد دورة لندن عام 4212م أول دورة اولمبية تقام بعد الحرب
العالمية الثانية ولذلك فقد كان االهتمام منصبا على الرياضة وتحقيق االنجازات  ،كما
إن هذه المدة شهدت مشاركة دول الكتلة الشرقية حيث يؤكد ذلك كمال الربضي
عندما ذكر " شهدت الدورة مشاركة فرق الكتلة الشرقية ألول مرة . ) 3 (
كما تعزو الباحثة أيضا ً المستوى الرقمي في تلك المرحلة إلى قرار الحزب
الشيوعي السوفيتي الذي جاء عام 4212م والذي يهدف إلى " ضرورة االشتراك في
المنافسات الدولية االولمبية رجاال ً ونساء ًوأن يثبتوا تفوقهم في األلعاب الرياضية

(

. )1
كما ترى الباحثة أن مستوى التقدم في االنجاز كان بخط بياني تصاعدي نتيجة
الشتراك الالعبين السوفيت ألول مرة في األلعاب االولمبية بعد مدة تجاوزت
األربعين عاما ً حيث أنه لم يكن يسمح لالعبين السوفيت باالشتراك في المسابقات
الدولية الرياضية وخاصة في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وذلك ألن
االتحاد السوفيتي لم يكن يتوقع الفوز لذا قرر االشتراك في االولمبياد الخامس عشر
في هلسنكي 4229م ليحقق االنتصارات التي يعدها ذات مدى سياسي إذ " أكد
 ) 4 ( علي توفيق وآخرون ؛ المصدر السابق  :ص . 373 – 379
 ) 9( أسامة كامل راتب (  ) 4221؛ المصدر السابق  :ص. 422
 ) 3 ( الربضي  ،كمال جميل ؛ الرياضة في السياسة الدولية  :االردن  ،مديرية المكتبات والوثائق الوطنية  ، 4222 ،ص . 22
 )1 ( الحمامي  ،محمد محمد ؛ أصول اللعب والتربية الرياضية  :السعودية  ،مطبوعات نادي مكة الثقافي  ، 4212 ،ص . 422

االتحاد السوفيتي أن االنتصارات التي حققها الرياضيون السوفيت نعد ذات مغزى
سياسي في الوقت الحاضر  ،وأن هذه االنتصارات تعد انتصارا ًللمجتمع السوفيتي
وللنظام االشترا كي من جهة ودليال ً على التفوق الثقافي االشتراكي على ثقافة الدول
الرأسمالية من جهة أخرى .) 4 (
كما تجد الباحثة أن سبب التقدم الرقمي يعود إلى "زوال الفوارق الطبقية " ففي
االولمبياد السابع عشر في روما عام 4210م زالت الفوارق الطبقية خالل هذه
) 9 (

الدورة.

كما ترى الباحثة إن التقدم الرقمي يتعلق بتطور وسائل انتقاء واكتشاف الموهوبين
والناشئين وإخضاعهم لمناهج تدريبية طويلة األمد إذ أن عملية االنتقاء تساهم في
اختيار األفضل وهذا ما أكده أسامة كامل راتب وعلي محمد زكي " إن سبب التفوق
منذ نهاية الستينات وإلى بداية السبعينات مرجعه إتباع األسلوب العلمي واالنتقاء
السليم للسباحين الذين يتمتعون بالمواهب والقدرات التي تؤهلهم لتحقيق التقدم
والتفوق الرياضي . ) 3 (
كما ترى الباحثة إن أهمية المرونة تختلف حسب حاجة السباح لهذه الصفة حسب
مسابقات السباحة المختلفة إذ "ان كل من سباحي الفراشة والحرة والظهر يحتاجون
إلى مرونة مفصل الكتف والكعب لغرض أداء الحركة الرجوعية للذراعين بطوله
وعدم توفر المرونة يعني أداء الحركة الرجوعيه بشكل متسع أو دائري مما يزيد من
المقاومة  ،أما سباحي الصدر فيحتاجون إلى مرونة عادية. ) 1 (
وإن ا لباحثة تعزوا تطور المستوى إلى التطور العلمي الحاصل في مجال
الرياضة وخاصة في فعالية السباحة بكل أنواعها ( الظهر  ،الصدر ،الفراشة )
وبجميع مسابقاتها ( 400م و900م ) للنساء وهذا التطور يشمل العلوم المتعلقة
بالجانب الرياضي مثل تطور علم التدريب والبايوميكانيك وكذلك التطور الحاصل
 ) 4 ( الربضي  ،كمال جميل ؛ المصدر السابق :ص 34
 ) 9 ( الربضي  ،كمال جميل ؛ نفس المصدر :ص . 33
 ) 3 ( أسامة كامل راتب  ،علي محمد زكي ؛ المصدر السابق  :ص . 340 – 902
 ) 1 ( أسامة كامل راتب  ،علي محمد زكي ؛ المصدر السابق  :ص . 901 – 903

في األجهزة واألدوات كل ذلك يساهم في حصول قفزات متدرجة وكبيرة في األرقام
المتحققة  .وهذا ما يؤكده إسماعيل حامد عثمان " أن التطور العلمي الهائل الذي
أصبح يخدم األلعاب الرياضية وخاصة تلك األلعاب التي تعتمد على األجهزة
واألدوات واآلالت الحديثة كما ظهر حديثا ً استفادة قصوى من المواد العلمية
المرتبطة بالمجال الرياضي وأصبحت هذه العلوم بنظرياتها الحديثة رهن الخدمة
الفورية لإلبطال الرياضيين بل وصل األمر إلى ظهور نظريات وقوانين علمية
جديدة خصيصا ً للمجال الرياضي ولألبطال الرياضيين في العديد من المسابقات

1 (

).

الباب الخامس
 – ,االستنتاجات والتوصيات:
 4 – ,االستنتاجات :
 .4هناك ارتفاع متزايد في سرعة السباحات في معظم أنواع المسابقات وقد
تخللها انخفاض محدود في بعض الدورات االولمبية ولبعض المسابقات .
 .9اهتمام ذوي االختصاص بالبداية الجيدة والتكنيك واألداء الحركي الفعال
والتطور العلمي لطرق السباحة المختلفة كل ذلك ساهم بشكل واضح في
إبراز الجهود المبذولة لسنوات عده للوصول إلى الهدف األساس وهو
الوصول الى المستوى الرقمي العالمي واالولمبي .
 .3اشارت الدراسة الى ان دورة مكسيكو عام  4212م تعد اكثر دوره اولمبيه
مسجله الكبر عدد من المسابقات المشاركة.
 .1وجد بأن ( لوس انجلوس ) هي الدولة الوحيدة التي تشرفت باستضافة األلعاب
االولمبية لدورتين ولم تتشرف أي دولة افريقية باستضافة دورة اولمبية واحدة
منذ عام  4291م ولغاية عام 9002م .
 ) 4 ( اسماعيل حامد عثمان ؛ التحديات التي تواجه الدورات االولمبية في القرن الحادي والعشرين  ،ط  ، 4القاهرة  ،دار الفكر
العربي ، 4221 ،ص.10

 9 – ,التوصيات :
 .4إجراء دراسات مشابهة على عينة من أبطال وبطالت العالم في فعاليات
أخرى
 .9االستفادة من استنتاجات هذه الدراسة لتقييم مستوى السباحات والسباحين
العراقيين عند اشتراكهم في البطوالت الدولية والدورات االولمبية القادمة .
 .3ضرورة تدوين األحداث الرياضية للسباحين العراقيين ووضعها في أرشيف
خاص لدى اتحاد السباحة المركزي وكليات التربية الرياضية في العراق
ووضعها تحت تصرف الباحثين والدارسين لالستفادة منها في بحوث أخرى .
 .1إجراء دراسة مقارنة ما بين مسابقات السباحة األربعة ( الحرة  ،الظهر ،
الصدر والفراشة ) .
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