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هدف البحث إلى :

امللخص

 -1التعرف إلى قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ وبعض القياسات الجدسية في سباحة الغهر.
 -2ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ وبعض القياسات الجدسية .
 -3ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ قيد الدراسة .
استخدم الباحثان السشهج الؾصفي لسالءمته لظبيعةة مذةكمة البحةام امةا عيشةة البحةا تةؼ اتتيةار ؼ بالظرة ةة

العسدية مؽ طمبةة مشتخة

كميةة التربيةة البدةيةة وعمةؾم الرةا ةة  /جامعةة السؾصةل لمعةام الد ارسةي )2119-2118م

والبالغ عدد ؼ  )6طالبم اسةةتخدم الباحثان السالحغ ةةة العمسي ةةة الت شي ةةة والتحمي ةةل وال ي ةةاس وس ةةامالـ لجس ةةن البياة ةةات

لمحرةؾل عمةى قةيؼ بعةض الستغيةرات البيؾكيشساتيكيةة) لحركةةة الةذارعيؽ والقياسةات الجدةسية لمدةباحيؽ م وتةؼ تح ية
السالحغة العمسية الت شية عؽ طرة استخدام الترؾةر الفيديؾي.

وقةةد لةةسمد الد ارسةةة بعةةض الستغي ةرات البيؾكيشساتيكيةةة لحركةةة الةةذراعيؽ وعةةددا مةةؽ القياسةةات الجدةةسية م وتةةؼ معالجةةة

البياةات احراميا باستخدام الؾسامل اآلتية مؽ تالل استخدم الباحثان الح يبة االحرامية  )SPSSم
والؾسط الحدابي م واالةحراف السعياري م ومعامل االرتباط البديط بيرسؾن).

وفي

ؾء ةتامج البحا تؾصل الباحثان الى االستشتاجات االتية :

 -1وجؾد ارتباط معشؾي بيؽ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ من بعض القياسات الجدسية.
 -2وجؾد ارتباط معشؾي بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ في سباحة الغهر .

وأوصى الباحثان بتؾصيات عدة وذلػ لالستفادة مشها في مجال التعميؼ والتدرة تحقي اـ لإلةجاز األفزل .
الكلمات المفتاحية( :المتغيزات البيوكينماتيكية ،حزكة الذراعين ،القياسات الجسمية ،سباحة الظهز)
Analysis of the Relationship Between Some Bio-kinematics Variables with
Physical Measurements in the Back Swimming
Prof. Dr. Falah Taha Hammo
Falah.hamo@yahoo.com
Mr. Serwan Ibrahim Zakar
Serwaanibraheem92@gmail.com
Abstract
The research aimed at:
1- Recognizing the values of some physical measurements bio kinematics variables of the
arms movement and some physical measurements values in the back swimming .
2- Finding the relationship between the values of some bio kinematics variables of the
arms movement and values of some physical measurements .
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3- Finding of the relationship between the values of some biokinematics variables of the
arms under study .
In the research procedures:
The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the research problem.
The sample of the research was chosen in the deliberate manner by the students of the college
of physical education and sport sciences / University of Mosul for the academic year (20182019). The researchers used (6) students scientific observation , analysis , measurement , to
collect data to obtain the values of some biochemical parameters of the swimmers and the
physical measurements of the swimmers . The technical scientific observation was achieved
through the use of video imaging. The study included a number of physical measurements and
some biochemical variables of the arms, and the data was processed statistically using the
following means through the use of the researchers statistical bag (SPSS).
The arithmetic mean, the standard deviation, and the simple correlation coefficient(person)
In light of the results of the research, the researchers reached the following conclusions:
1- There is a significant correlation between some physical measurements with some
biokiniematics variables values in arms movement .
2- There is significant correlation between the values of some biokiniematics variables of
the arms movements in the back swimming.
The researchers recommended a set of recommendations to be used in the field of
education and training to achieve the best achievement.
Keywords: (Bio-kinematics Variables, Physical Measurements, Back Swimming)

 التعريف بالبحث-1
:  السقدمة وأهسية البحث1-1

تعد مسارسة الرةا ات السختمفة في وقتشا الحا ر مؽ الغؾا ر الحزارةة واالجتساعية التي يتؼ مؽ تاللها

قياس وت دم السجتسعات م وةغ اـر لمدور الرميس السؤثر الذي تمعبه ذه الرةا ات في ت دم الفرد في جسين اةؾاع

السجاالت ف د زاد اال تسام بها السيسا في ذا الؾقد م وتفاعمد أةؾاع العمؾم السختمفة في محاولة لمؾصؾل لألداء

. األمثل في أةؾاع الرةا ات كافة

ورةا ة الدباحة ي واحدة مؽ ذه الرةا ات م حيا يتسيز ادامها عؽ بقية الرةا ات األترى برفة
ان تكؾن

االستسرار واالةدياب الذي يغهر في العسل السدتسر الستبادل بيؽ حركات الذراعيؽ والرجميؽ م لذلػ يج

ربة أو لدة يدتغرق أداؤ ا

وطرة ة الدباحة م فكسا ؾ معروف أن كل

الحركات عمى وف اي اع حركي يتشاس

مدة زمشيةة معيشةةم وتكةؾن ذه الزربات أو الحركات متكررة ومركبة حيا يتبادل العسل تاللها بيؽ الةذراعيؽ

 ) م لذلػ فإةها تعتسد بذكل كبير عمى العمؾم السختمفة كعمؼ البيؾميكاةيػ41  م2117 والةرجميؽ والةرأس عرابي م
 كسا أن لها متظمبات بدةية تاصة تسيز ا عؽ غير ا مؽ الرةا ات م وتشعكس. وبقية العمؾم االترى
ان تكؾن متؾفرة بالشدبة لسسارسيها وتاصة لمسدتؾةات العميا

وعمؼ التدرة

ذه الستظمبات عمى السؾاصفات الجدسية التي يج

م حيا يعد التكؾةؽ الجدساةي ووزن الجدؼ وطؾله مؽ العؾامل السهسة والرميدية التي تحدد اداء السهارة الرةا ية
) 82 : 1979  عالوي م.والتي تسكؽ الفرد مؽ الؾصؾل إلى السدتؾةات الرةا ية
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وتعد رةا ة الدباحة مؽ الرةا ات التي تهتؼ بالقياسات االةثروبؾمترةة لمدباحيؽ ا تساماـ كبي اـر م وذلػ

عؽ طرة االعتساد عمى القياسات الجدسية الخاصة بالدباحيؽ كظؾل الذراع م وطؾل الرجل م ومحيط الخرر م

وتفيد العديد مؽ الدراسات أةه يؾجد ارتباط كبير بيؽ الس اييس الجدسية والعديد مؽ ال درات الحركية والت دم في

األةذظة الرةا ية السختمفة م وقد أثبد العالؼ

 ) Caretonأن الرةا ييؽ في بعض االلعاب يتسيزون عؽ

اقراةهؼ العادييؽ في العديد مؽ الس اييس الجدسية م كظؾل الذراع وعرض الكتفيؽ و ي

الحؾض

حداةيؽ م

 ) 44 : 1978وتعتسد سرعة الدباح ل ظن مدافة الدباق عمى عامميؽ ميكاةيكييؽ سا :
 -1معدل طؾل الزربة لمذراع
 -2معدل تردد الزربة لمذراع
وقد اعظى العالؼ

 ) Counsilman ,1968ا سية كبيرة جدا لحركة الذراعيؽ في اةؾاع الدباحة كافة

ترةبط ولمش م  ) 317 : 1992م حيا يذير

الحسداةي م  ) 2116ان قياسات طؾل الذراع وطؾل الكف

وعرض الكتفيؽ وعرض الحؾض تعد مؽ االتتبارات والقياسات التي يتؼ بسؾجبها إةت اء الدباحيؽ.

الحسداةي

م ) 236 : 2116
ومؽ

شا جاءت ا سية البحا التي تتحدد في اجراء دراسة تحميمية لمكذف عؽ قيؼ بعض الستغيرات

الب يؾكيشساتيكية في سباحة الغهر وأتذ بعض القياسات الجدسية لمدباحيؽ ومؽ ثؼ التعرف إلى مدى ارتباط تمػ

الستغيرات البيؾكيشساتيكية من بعض القياسات االةثروبؾمترةة م مؽ أجل تؾ يحها وبياةها لالستفادة مشها م والتي
تداعد في عسمية التدرة

لمعامميؽ في مجال الدباحة من امكاةية تؾعيف ةتامجها لغرض تدمة العسمية التعميسية

ايزاـ م وذلػ عؽ طرة التركيز عميهسا ورفن مدتؾا ا وصؾالـ لألداء األفزل .

 2-1مذكلة البحث

تعد رةا ة الدباحة ومؽ

سشها سباحة الغهر مؽ الرةا ات الفردية السسيزة التي تحتاج الى جهد كبير

ومؾاصفات جدسية تاصة لمؾصؾل الى افزل اداء.

ومؽ تالل متابعة الباحثان وقراءتهسا لمبحؾث ومذا دتهسا لتدرةبات الدباحيؽ بذكل عام في فعالية سباحة
الغهر تبيؽ لهسا عدم ا تسام السدربيؽ وابتعاد الكثير مشهؼ في و ن األأسس الرحيحة والدقي ة الةت اء واتتيار
سباحي الغهر مؽ تالل مراعاة بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية كظؾل الزربة م وتردد الزربة م وزمؽ الزربة

لحركة الذراعيؽ م وعالقتها ببعض القياسات الجدسية الخاصة بالمعبة لسا لها مؽ ا سية بسكان في االتتيار

الرحيح مسا حدا بالباحثيؽ الخؾض في الدراسة الحالية لبيان ا سيتها وتأثير ا الكبير وااليجابي في ت دم مدتؾى
الدباح ومؽ ثؼ تح ي افزل اةجاز في سباحة 25م عهر.
 3-1اهداف البحث
هدف البحث إلى :

 -1التعرف إلى قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ وبعض القياسات الجدسية في سباحة
الغهر .

 -2ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ وبعض القياسات الجدسية.
 -3ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ قيد الدراسة .
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 4-1فرضيات البحث
يفترض الباحثان :

 -1وجؾد ارتباط معشؾي بيؽ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ من بعض القياسات الجدسية .
 -2وجؾد ارتباط معشؾي بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البيؾكيشساتيكية لحركة الذراعيؽ في سباحة الغهر .

 5-1مجاالت البحث

 -1السجال البذري  :طالب مشتخ

كمية التربية البدةية وعمؾم الرةا ة بالدباحة في جامعة السؾصل

 -2السجال الزماةي 2119/4/23 :
 -3السجال مكاةي  :مدبح جامعة السؾصل
 6-1تحديد السرظلحات

 -1الكيشساتيك  :ي احد فروع البيؾميكاةيػ و ي تاصية حركية تعرف عمى اةها "عالقة زمشية مكاةية بحتة"
بررف الشغر عؽ ال ؾى السدببة لهذه الحركة  .مروة م ) 89 : 2115

 -2االنثربهمتري  :ؾ العمؼ الذي يدرس م اييس جدؼ االةدان و شا يذسل قياس الظؾل م والؾزن م والحجؼ م
والسحيط لمجدؼ ككل وألجزاء الجدؼ السختمفة  .الظال

م الدامرامي م ) 236 : 1981

 1-2الدراسات الشظرية والدراسات السذابهة
 2-2الدراسات السذابهة

( دراسة فالح طه حسه ) 2007

"تحليل العالقة بين بعض الستغيرات البايهكيشساتيكية للذارعين مع بعض القياسات االنثروبهمترية في سباحة

الفراشة"

دف البحا الى مايأتي :
 -1التعرف إلى قيؼ بعض الستغيرات البايؾكيشساتيكية لمذراعيؽ وبعض القياسات االةثربؾمترةة في سباحة
الفرالة .
 -2ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البايؾكيشساتيكية لمذراعيؽ وبعض القياسات االةثربؾمترةة في سباحة
الفرالة .

 -3ايجاد العالقة بيؽ قيؼ بعض الستغيرات البايؾكيشساتيكية لمذراعيؽ .
استخدم الباحا السشهج الؾصفي م وتكؾةد عيشة البحةا مةؽ  ) 5سةباحيؽ مةؽ فئةة الست ةدميؽ لسشتخة

محافغةة

ةيشةؾى م واسةتخدم الباحثان السالحغةة العمسيةة الت شيةة والتحميةل وال يةاس وسةامال لجسةةن البياةةةات لمحةةرؾل عمةةى قةةيؼ
بعةةض الستغيةرات البايؾكيشساتيكيةة) لمةذ ارعيؽ وقةةيؼ بعةةض القياسةةات االةثروبؾمترةةةة) م ولتح ي ة السالحغةةة

العمسيةةة الت شيةةة اسةةتخدم الباحا التةةرؾةر الفيديؾي .وق ةةد ل ةةسمد الدارس ةةة ع ةةددا م ةةؽ الستغيةرات البايؾكيشساتيكي ةةة)
لمذ ارعيؽ و القياسةات االةثروبؾمترةةة) وتةؼ معالجةة البياةةات احةراميا باسةتخدام الؾسةط الحةدابي واالةحراف
السعياري ومعامل االرتباط البديط م واستشتج الباحا ما يأتي:

 -1عةدم وجةؾد ارتبةاط معشةؾي بةيؽ قةيؼ الستغيرات البايؾكيشساتيكيةة) لمةذ ارعيؽ مةن قةيؼ القياسةات االةثروبؾمترةة) .
 -2وجؾد ارتباط معشؾي بيؽ بعض قيؼ الستغيرات البايؾكيشساتيكية) لمذ ارعيؽ .
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-3إجراءات البحث

 1-3مشهج البحث

اسةةتخدم الباحثان السةةشهج الؾصةةفي باسةةمؾب العالقةةات االرتباطيةةة لسالءمتةةه وطبيعةةة مذكمة البحا.

 2-3عيشة البحث

تؼ اجراء البحا عمى عيشة مؽ مشتخ

كمية التربية البدةية وعمؾم الرةا ة في فعالية سباحة الغهر حيا تكؾةد

عيشة البحا مؽ  )6سباحيؽ م وتؼ اتتيار ؼ بالظرة ة العسدية م والجدول  )1يبيؽ مؾاصفات عيشة البحا .
الجدول ( )1يبين مهاصفات عيشة البحث
القياسات

1

احمد فاضل

العمر
(سنة)
92

الكتلة
(كغم)
52

الطول
(سم)
171

طول
العضد
(سم)
22

طول
الساعد
(سم)
94

طول
الكف
(سم)
91

طول
الذراع
(سم)
71

عرض
الكتفين
(سم)
44

محيط
الصدر
(سم)
27

9
2
3
4
5

احمد قيس
عبدالرحمن فارس
عمر صالح
عماد دمحم
مهند دمحم
س-
±ع

99
99
93
94
93
92,22
1,91

51
51
57
57
72
57,22
5,37

175
171
171
177
171
172,57
2,79

23
22
21
25
22
22,22
1,12

92
95
93
91
94
95,17
1,23

91
91
91
99
91
91,41
1,13

12
72
75
15
71
11
2,73

45
31
37
45
43
41,4
5,15

24
23
21
111
113
25,57
3,114

ت
االسم

 3-3وسائل جسع البيانات

اسةةتخدم الباحثان السالحغةةة العمسيةةة الت شيةةة والتحميةةل وال يةةاس وسةةامالـ لجسةةن البياةةةات لمحرؾل عمى قيؼ بعض
الستغيرات البيؾكيشساتيكية) لحركة الذ ارعيؽ والقياسات الجدسية لمدباحيؽ.

 1-3-3السالحظة العلسية التقشية

تةةؼ تح ية السالحغةةة العمسيةة الت شيةة بالتةرؾةر الفيةديؾيم وذلةػ باسةتخدام آلة تةرؾةر فيديؾةة ةؾع

)Sportوبدرعة

 121صؾرة/ثا) وكان بعد آلة الترؾةر عؽ حركةة الةدباح

Ezviz S1c

 ) 5أمتار م اذ تةؼ التةرؾةر

متر م وتسد عسمية الترؾةر في
بةرؾرة متحركةة مةن حركةة الةةدباح وعمةةى طةؾل مةدافة الحةؾض البالغةة  )25اـ

السدبح السغم لكمية التربية البدةية وعمؾم الرةا ة في جامعة السؾصل.
 2-3-3القياسات الجدسية
 -1قياس الظهل ( سم )

اسةتخدم الباحثان لةرةط قيةاس ل يةاس الظؾل الكمي واطةؾال األج ازء األترى لمجدؼ.
 -2قياس الكتلة ( كغم )

تةؼ حةداب كتمةة الةدباح بؾاسةظة ميةزان طبةي ي ةيس ألقرب )51غةرام م وتةؼ حةداب كتمةة الدباح مرتدياـ لباس

الدباحة لؾرت) ف ط .

 4-3طريقة اجراء االختبار

بعد اطالق صافرة البدء ي ؾم الةدباح بةاالةظالق مةؽ داتةل حةؾض الةدباحة اسةفل مكعة

البةدء ل ظةن السةدافة

متر عهرم وتةؼ حةداب الةزمؽ مةؽ لحغةة االةظةالق والى ةهاية السدافة الس ررة ةهايةة الحةؾض)
الس ةررة والبالغةة  )25ـا
33

جملة الزافذين للعلىم الزياضية – اجمللذ ( – )42العذد (4242 – )42
تحليل العالقة بين بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لحركة الذراعين وبعض القياسات الجسمية في .....
م وتةؼ حةداب عةدد الةزربات بعةد طةرح مةدافة وزمةؽ اةزالق الدباحم وكاةد آلة الترؾةر محسؾلة وتدير من حركة

الةدباح مةؽ بةدء الحركةة والةى ةهايةة الحركةة م كسةا وتةؼ مةشح محةاولتيؽ لكةل سةباح وتةؼ اتتيةار السحاولةة األفةزل عمةى

حةداب الةزمؽ األقل.

 5-3االجهزة واالدوات السدتخدمة
 -1آلة ترؾةر فيديؾةة ةؾع

. ) Ezviz S1c Sport

 -2لرةحة  ) Memoryسعة
 -3حاسؾب آلي ةؾع

. ) 512mb

 ) HPمن ممح اته .

 -4قرص ليزري . ) DVD

 -5لرةط قياس متري لقياس اطؾل الجدؼ .
 -6صافرة إلطالق الدباحيؽ .

 -7ساعة تؾقيد رقسية .

 6-3متغيرات البحث
 -1الزمؽ الكمي

 -2عدد الزربات لمذراعيؽ .

 -3معدل طؾل الزربة لمذراعيؽ .
 -4معدل زمؽ الزربة لمذراعيؽ .

 -5معدل سرعة الزربة لمذراعيؽ .
 -6معدل تردد الزربة لمذراعيؽ .

 معدل طهل الزربة  :ؾ معدل السدافة األ فقية الس ظؾعة تالل اكسال دامرة كاممة لذراع الدباح  .معدل طؾلالزربة = السدافة الكمية الس ظؾعة \ عدد دوامر اليد كاممة

الهالسي م  ) 285 : 1999و عسر وآتران م ) 81 : 2111

 معدل تردد الزربة  :ؾ معدل عدد دوامر اليد تالل حركة الدباح عمى الزمؽ السدتغرق .معدل تردد الزربة = عدد دوامر اليد \ الزمؽ السدتغرق

ترةبط ولمش م  ) 315 : 1992و عسر وآتران م ) 81 : 2111

 معدل سرعة الزربة  :ؾ السدافة االفقية الس ظؾعة لدورة الذراع تالل الزمؽ السدتغرق .معدل سرعة الزربة = طؾل الزربة \ زمؽ الزربة
 7-3الهسائل االحرائية

العظار وحمسي م ) 84 :1977

استخدم الباحثان الحاسؾب اآللي لغرض معالجة البياةات إحراميا باستخدام برةامج .)spss
 -1الؾسط الحدابي

 -2االةحراف السعياري
 -3معامل االرتباط البديط

-4عرض الشتائج ومشاقذتها
 1-4عرض الشتائج
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الجدول ()2
يبين السعالم االحرائية لقيم بعض الستغيرات البيهكيشساتيكية للذراعين في سباحة الظهر ألفراد العيشة
الستغيرات
ت

الزمن الكلي
(ثا)

االسم

الزمن بعد طرح

مدافة االنزالق
(ثا)

معدل طهل

عدد الزربات

الزربة

(ضربة)

معدل زمن
الزربة

(م)

(ثا)

معدل سرعة الزربة

معدل تردد الزربة

( م/ثا )

( ضربة/ثا )

1

احسد فاضل

27,15

25,15

18

1,39

1,40

0,99

0,71

2

احسد قيس

23,80

19,80

17

1,47

1,16

1,27

0,86

3

عبدالرحسن فارس

23,30

20,30

16

1,56

1,27

1,23

0,79

4

عسر صالح

24,41

16,41

12

2,08

1,37

1,52

0,73

5

عساد دمحم

21,49

18,49

14

1,78

1,32

1,35

0,76

6

مهشد دمحم

27

24

17

1,47

1,41

1,04

0,71

س-

24,525

20,69

15,67

1,625

1,32

1,23

0,76

±ع

2,2

3,315

2,25

0,26

0,09

0,196

0,06
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الجدول ()3
يبين االرتباطات بين قيم بعض الستغيرات البيهكيشساتيكية مع قيم بعض القياسات الجدسية في سباحة الظهر
الستغيرات

الظهل الكلي

طهل العزد

طهل الداعد

طهل الكف

طهل الذراع

عرض الكتفين

محيط الردر

الزمن الكلي

0,115 -

0,534 -

0,613 -

0,671 -

0,701 -

0,175

0,263

0,172

0,039

0,195 -

0,626 -

0,224 -

0,327

0,611

عدد الزربات

0,270

0,200

0,198

0,743-

0,024

0,332

0,479

معدل طهل الزربة

0,262 -

0,282 -

0,267 -

0,703

0,105 -

0,321 -

0,519 -

معدل زمن الزربة

0,173 -

0,340 -

*

0,816 -

0,113

0,546-

0,029

0,325

معدل سرعة الزربة

0,170 -

0,116 -

0,108

0,631

0,147

0,341 -

0,639 -

معدل تردد الزربة

0,158

0,338

0,124-

0,544

0,017 -

0,304 -

الزمن بعد طرح مدافة
االنزالق

قيمة ( ر ) الجدولية = 11800

*

0,818

امام درجة حرية (  ) 4ونسبة خطأ < 1110
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الجدول ( )4يبين مرفهفة االرتباطات بين قيم بعض الستغيرات البيهكيشساتيكية ألفراد العيشة

الستغيرات

الزمن بعد

الزمن

طرح مدافة

الكلي

الزمن الكلي

االنزالق
0,772

1

الزمن بعد طرح مدافة

الزربات

الزربة

الزربة

الزربة

الزربة

0546

0,464-

0,578

0,704-

0,565-

*

0,383

0,993-

0,376-

*

1

االنزالق

عدد

معدل طهل

معدل زمن

معدل سرعة

معدل تردد

0,881
1

عدد الزربات

0,855-

0,994-

0,100-

1

معدل طهل الزربة
معدل زمن الزربة

*

0,913-

0,107

0,146

*

0,899

0,154-

1

0,302-

0,999-

1

0,294

معدل سرعة الزربة

1

معدل تردد الزربة

*معشهي وندبة خظأ <  0.05ودرجة حرية ( )4قيسة ( ر ) الجدولية = 0.811
 2 – 4مشاقذة الشتائج :

تبيؽ لشا مؽ الجدول  )3مايأتي :

 -1عهرت لشا عالقة ارتباط معشؾي سال
وةعزو الباحثان سب

بيؽ طؾل الداعد ومعدل زمؽ الزربة إذ بمغد

 ) -1,816م

ذلػ الى أن شاك عالقة عكدية بيشهسا فكمسا كان الداعد طؾةال لدى الدباح أدى

الى الزةادة في معدل طؾل الزربة لمذراع كاممة والذي يؤدي الى االقالل في معدل زمؽ الزربة بسعشى
زةادة في سرعة الزربة حد

ال اةؾن األتي :

معدل سرعة الزربة = طؾل الزربة \ زمؽ الزربة

 -2عهرت لشا عالقة ارتباط معشؾي مؾج
وةعزو الباحثان سب

العظار وحمسي م ) 84 :1977

بيؽ طؾل الداعد ومعدل تردد الزربة م إذ بمغد

 ) 1,818م

ذلػ إلى أن شاك عالقة طردية بيشهسا م فكمسا كان الداعد طؾةال لدى الدباح أدى

ذلػ الى زةادة في معدل تردد الزربة لمذراع كاممة م وبسا أةه تبيؽ لديشا أن شاك عالقة عكدية بيؽ طؾل

الداعد ومعدل زمؽ الزربة م فبالتالي تكؾن شاك عالقة طردية بيؽ طؾل الداعد من معدل تردد الزربة
م إذ إن قاةؾن معدل تردد الزربة ؾ

معدل تردد الزربة = عدد دوامر اليد \ الزمؽ السدتغرق
ترةبط ولمش م  1992م  ) 315و عسر وآتران م  2111م ) 81

في حيؽ عهر لشا مؽ الجدول  ) 4الذي يبيؽ مرفؾفة االرتباط بيؽ قيؼ الستغيرات البيؾكيشساتيكية ما يأتي:
 -1وجؾد ارتباط معشؾةة مؾج
وةعزو الباحثان سب

بيؽ الزمؽ بعد طرح مدافة اإلةزالق من عدد الزربات م إذ بمغ

) ,881

ذلػ الى أن شاك عالقة طردية بيؽ الستغيرةؽ اعاله م فكمسا زادت عدد الزربات التي

ي ؾم بها الدباح أدى ذلػ إلى زةادة في الزمؽ السدتغرق .
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 -2وجؾد ارتباط معشؾةة سال
وةعزو الباحثان سب

بيؽ الزمؽ بعد طرح مدافة االةزالق من معدل طؾل الزربة م إذ بمغ

ذلػ إلى أةه كمسا زاد معدل طؾل الزربة التي ي ؾم بها الدباح أدى ذلػ إلى ة ران

في الزمؽ السدتغرق وحد

ال اةؾن األتي :

معدل سرعة الزربة = طؾل الزربة \ زمؽ الزربة
 -3وجؾد ارتباط معشؾةة سال
سب

)-,855

العظار وحمسي م ) 84 :1977

بيؽ عدد الزربات ومعدل سرعة الزربة م إذ بمغ

 ) -,913وةعزو الباحثان

ذلػ الى اةه كمسا قمد عدد الزربات أدى ذلػ الى الزةادة في معدل سرعة الزربة ألةه كمسا قل

معدل عدد الزربات ادى ذلػ الى قمة في الزمؽ السدتغرق م وبالتالي سؾف تزداد الدرعة ألن
قاةؾن الدرعة = السدافة \ الزمؽ

 -4وجؾد ارتباط معشؾةة مؾج
الباحثان سب
وحد

بيؽ معدل طؾل الزربة ومعدل سرعة الزربة اذ بمغ

 ) 1,899م وةعزو

ذلػ إلى أةه كمسا زادت معدل طؾل الزربة أدى ذلػ إلى الزةادة في معدل سرعة الزربة

ال اةؾن التالي :

العظار وحمسي م ) 84 :1977

معدل سرعة الزربة = طؾل الزربة \ زمؽ الزربة
 1-5االستشتاجات والتهصيات
1-5

االستشتاجات

 -1وجؾد ارتباط معشؾي سال

بيؽ طؾل الداعد ومعدل زمؽ الزربة.

 -2وجؾد ارتباط معشؾي مؾج

بيؽ طؾل الداعد ومعدل تردد الزربة.

 -3وجؾد ارتباط معشؾةة مؾج

بيؽ الزمؽ بعد طرح مدافة االةزالق من عدد الزربات .

 -5وجؾد ارتباط معشؾةة سال

بيؽ عدد الزربات ومعدل سرعة الزربة .

 -6وجؾد ارتباط معشؾةة مؾج

بيؽ معدل طؾل الزربة ومعدل سرعة الزربة .

 -4وجؾد ارتباط معشؾةة سال

بيؽ الزمؽ بعد طرح مدافة االةزالق من معدل طؾل الزربة .

 2-5التهصيات والسقترحات

 -1حا السدربيؽ عمى مراعاة السؾاصفات الجدسية السشاسبة عشد اتتيار الدباحيؽ والسيسا بالشدبة بظؾل
األطراف العميا التي تدهؼ بذكل كبير في معدل سرعة وطؾل الزربة .
 -2التاكيد عمى مد الذراعيؽ بذكل جيد لمؾصؾل الى طؾل

ربة جيد ومؽ ثؼ معدل سرعة أكبر .

 -3اجراء دراسات مذابهة بيؽ القياسات الجدسية السذكؾرة في البحا من متغيرات كيشساتيكية اترى لؼ يتظرق
اليها الباحثان .

 -4استخدام اجهزة ترؾةر تحد الساء الستخراج متغيرات بايؾكيشساتيكية لؼ يتظرق اليها الباحثان .

 -5عسل دراسات مذابهة باستخدام مدافات اطؾل في بحؾث اترى مثل  51متر أو  111متر )

78

جملة الزافذين للعلىم الزياضية – اجمللذ ( – )42العذد (4242 – )42
تحليل العالقة بين بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لحركة الذراعين وبعض القياسات الجسمية في .....

 .1حداةيؽ م دمحم صبحي

السرادر

 : ) 1987القياس والت ؾةؼ في التربية البدةية م ج 2م ط 2م دار الفكر العربي م

ال ا رة.
 .2الحسداةي م درةد حسيد مجيد

 : ) 2116االسس والسفاهيؼ الحديثة في تعميؼ وتدرة

الدباحة م ط 1م

مظبعة جامعة صالح الديؽ م اربيل .
 .3الحسداةي م فالح طه حسؾ

 : ) 2117تحميل العالقة بيؽ بعض الستغيرات البايؾكيشساتيكية لمذراعيؽ من

بعض القياسات االةثروبؾمترةة في سباحة الفرالة م مجمة الرافديؽ لمعمؾم الرةا ية م السجمد )13م العدد
 )45م كمية التربية البدةية وعمؾم الرةا ة م جامعة السؾصل.
 .4ترةبط م رةدان ولمش م ةجاح مهدي  : ) 1992التحميل الحركي م مظبعة دار الحكسة م البررة .
 .5الظال
دار الكت

م ةزار والدامرامي م محسؾد  : ) 1981مبادئ االحراء واالتتبارات في التربية البدةية والرةا ية م
لمظباعة والشذر م جامعة السؾصل .

 .6عرابي م سسيرة دمحم  : )2117الدباحة

تعميؼ م تدرة

م تشغيؼ ) م الظبعة االولى م دار امجد لمشذر

والتؾزةن م عسان م االردن .
 .7العظار م ةبيل دمحم وحمسي م عرام دمحم  : )1977م دمة لالسس العمسية لمدباحة م دار السعارف م مرر
 .8عالوي م دمحم حدؽ  : ) 1979عمؼ التدرة
 .9عسر م دمحم صبري وآتران

الرةا ي م ط  6م دار السعارف م ال ا رة .

 : ) 2111يدروديشاميكا االداء في الدباحة م ط 4م دار الفكر العربي م

مرر.
 .11مروة م مازن احسد  : ) 2115البيؾميكاةيػ في الرةا ة م ط 1م دار الفارابي لمشذر م بيروت.
 .11الهالسي م سسير مدمط  : )1999البايؾميكاةيػ الرةا ي م دار الحكسة لمظباعة والشذر م جامعة السؾصل
.
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