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Analyzing some bio-kinematic  variables of  Free Swimming with Ball in Water Polo 
Game 

Asist.Prof .dr.Waleed Gh.Th.Albadrani 

 Abstract 
This paper aimed at: 
1- Designing a test for Free Swimming with Ball. 
2- Identifying the values of some kinematic variables of Free Swimming with Ball. 
3- Identifying the relation among some kinematic variables of Free Swimming     

with Ball. 
The sample of the study (115 students) was taken from the students of the College of 

Physical Education in Mosul University, fourth grade, who are (146 students) for the 
semester 2009-2010, they were chosen intentionally representing 78.767% from the real 
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community of the study  The best (15) students were chosen to perform the test. The 
researcher used the test, technical and scientific observation, measurement and analysis as 
means to collect data. A video camera was used with a speed of 25 pictures per second to 
conclude the variables of the research. The researcher used the descriptive approach for its 
appropriateness to the study, statistical treatments were also used such as (arithmetical 
mean, standard deviation, simple coefficient of (Pearson). The researcher concluded the 
following: 
• There is a positive correlative relation between achievement on the one hand and the 

total speed of water polo and the average of strike length of swimming with ball 
• There is a positive correlative relation between achievement and the total number of the 

strikes in Swimming with Ball. 
• There is a positive correlative relation between the total speed in water polo and the 

average of the strike length of the ball 
• There is a negative correlative relation between the total number of the arm strikes in 

water polo on the one side and the average of the time of each strike and the average of 
a strike length on the other 

• There is a positive correlative relation between the total number of the arm strikes on 
the one side and the average of frequency of each strike and the average of the speed of 
each strike in Swimming with Ball. 

• There is a negative correlative relation between the average of the speed of each strike 
and the speed of arm's angle 

• There is a negative correlative relation between the average of strike length on the one 
hand and the average of strike frequency and the speed of each strike on the other. 

The researcher recommended a group of recommendations: 
• For the sake of improving the speed of water polo player frequent strikes should be 

concentrated on  along with the increase of strike length 
• Concentrating on training in swimming for long and various distances in order to 

control the ball during swimming 
• Concentrating on improving the horizontal speed of water polo player along with 

preserving the ball within the two arms 
• Paying attention to training on speed tolerance along with the ball and training on ball 

controlling within the arms 
• Making further studies on types of swimming with the ball that water polo player needs 

such as chest swimming with the ball, side swimming with the ball and zigzag 
swimming. 

  : التعریف بالبحث-١
  :المقدمة وأهمیة البحث  ١ -١

 التطــورات العلمیــة والتقنیــة التــي شــهدها العــالم فــي الوقــت الحاضــر كــان لهــا الــدور الكبیــر فــي أنالشــك فــي 
 الحدیثــة والتــي ســاهمت فــي رفــع المــستوى العلمــي بــشكل عــام والمــستوى الریاضــي والتكنولوجیــةتطبیــق األســس العلمیــة 

ا الشك فیه أن لعبـة كـرة المـاء هـي احـد األلعـاب التـي شـملها هـذا التطـور نتیجـة تنـافس دول العـالم بشكل خاص ، ومم
في ابتكار األسس العلمیة الحدیثة في التدریب وذلك من خالل أجراء الدراسات والبحوث في مختلـف المجـاالت العلمیـة 

ألداء الفنــي والبــدني والنفــسي والــوظیفي ، وأن ومنهــا البحــوث البایومیكانیكیــة التــي مــن خاللهــا یمكــن تطــویر مــستوى ا
اســتخدام المیكانیكــا الحیویــة كأحــد العلــوم الریاضــیة التــي تعمــل علــى تحقیــق نتــائج متقدمــة فــي أداء المهــارات الریاضــیة 

كــن المختلفـة وكــذلك دراســة القــوى المــؤثرة علیهــا مــن خـالل اســتخدام الطرائــق واألدوات واألجهــزة الفنیــة المختلفــة التــي تم
  .الدارسین من التعرف على أهم خطوات المهارة او الفعالیة التي لم تكن في السابق بهذا المستوى الذي وصلت إلیه 

 فــي كــرة المــاء بــشكل كبیــر ممــا یفــرض أكثــر مــن وســیلة لعــب حتــى أصــبح األساســیةلقــد تعــددت المهــارات 
، ولعـدم تـوفر اختبـارات تقـیس المهـارات األساسـیة األساس أالن هو كیفیة بناء فریق متكامل یستثمر كل فرص المباراة 

فــي كــرة المــاء ومــن هنــا تكمــن أهمیــة البحــث فــي تــصمیم اختبــار لمهــارة الــسباحة الحــرة بــالكرة ومــن ثــم التحلیــل الحركــي 
  والتــي مــن الــسباحة الحــرة بــالكرةكینماتیكیــة والتــي لهــا دور فــي أداء مهــارةفــي دراســة بعــض المتغیــرات الو لهــذه المهــارة 

  هــذه المهــارةأداء خاللهــا نــسعى للحــصول علــى مواصــفات بایومیكانیكیــة تمكننــا مــن االعتمــاد علیهــا فــي التــدریب علــى
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 الـسباحة الحـرة بمستوى األداء الفني لالعبین فضًال عن االستفادة من تصمیم االختبار الخاص بمهـارة وبالتالي االرتقاء
  .بالكرة

  :مشكلة البحث  ٢-١
 ومـا وصـلت إلیـه مـن رفعـة وجـودة ودرجـة عالیـة مـن الدقـة فـي كـرة المـاءالـذي شـهدته لعبـة  التطور الكبیـر إن

مهـارة الـسباحة الحـرة بـالكرة لمـا أثناء البطوالت فضال عن تقـارب مـستوى الفـرق وخاصـة فـي المهـارات الهجومیـة ومنهـا 
باحــث لدراســـة وتحلیــل هـــذه المهـــارة ممـــا دفـــع ال ،  لمرحلـــة الهجــوملإلعــداد فــي تقـــدم الالعبـــین أهمیـــةلهــذه المهـــارة مــن 

وممـا یعـزز مـشكلة البحـث هـو عـدم تـوفر اختبـارات سـابقة علـى حـد علـم تیكیـة میكانیكیا للتعرف على المتغیرات الكینما
  .  نقاط القوة التي یعتمد علیها في أداء هذه المهارة بالشكل األفضل إلى أو دراسة تطرقت لمهارات كرة الماءالباحث 

  :بحث أهداف ال ٣-١
   .السباحة الحرة بالكرة تصمیم اختبار لمهارة  ١-٣-١
  .لمهارة السباحة الحرة بالكرة  التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة  ٢-٣-١
  .لمهارة السباحة الحرة بالكرة  التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة  ٣-٣-١
  :مجاالت البحث   ٤-١
  . المرحلة الرابعة–طالب كلیة التربیة الریاضیة  :ال البشريالمج ١-٤-١
  .  كلیة التربیة الریاضیة– الفردیة فرع األلعاب –المسبح المغلق:المجال المكاني ٢-٤-١
  ١٤/٤/٢٠١٠ لغایة ٢٠١٠ / ٤ / ١٢للفترة من :المجال الزماني ٣-٤-١
  : المصطلحات المستخدمة في البحث٥-١
 الـذي یتطـرق إلـى دراسـة الـشكل أو المخطـط الـذي یتـابع الحركـة Dynamicحـد فـروع علـم هـو ا:  الكینماتیك١-٥-١

أو هو احـد قـسمي الـدینامیكا ،)Hall.296.1995. (خالل زمن معین دون اإلشارة إلى القوة المسببة أو الناتجة للحركة
، الـــــسرعة )لوضـــــع التغیـــــر فـــــي ا (Displacementوهـــــو یهـــــتم بدراســـــة وصـــــف الحركـــــة باســـــتخدام مفـــــاهیم اإلزاحـــــة 

velocity العجلة ،Acceleration ٤٩، ٢٠٠٧علي، ( بدون النظر في مسببات الحركة.(  
هي األداء الحركي اإلرادي الثابت المتمیز بالتحكم والدقة واالقتـصاد فـي الجهـد وسـرعة االسـتجابة  ": المهارة ٢-٥-١

  ).١٧-١٦ ، ١٩٩٨حسن، " (للمواقف المتغیرة النجاز أفضل النتائج
   : والدراسات السابقة اإلطار النظري-٢
  : التحلیل الحركي ١-٢

   كانـــت عملیـــة التحلیـــل الحركـــي عملیـــة صـــعبة بالنـــسبة للبـــاحثین وذلـــك بـــسبب عـــدم تـــوفر األجهـــزة واألدوات 
دة المناسبة إلظهار نتائج دقیقة ، وقـد مـر التحلیـل الحركـي كغیـره مـن العلـوم المرتبطـة بالحركـة الریاضـیة بمراحـل متعـد

وبعــد ظهــور ،)١٧٢ ،٢٠٠٧عبــد اهللا ، بــدوي ،.(مــن التطــور وذلــك نتیجــة لتطــور األجهــزة العلمیــة الــذي یعتمــد علیهــا
الحاسوب وظهـور العدیـد مـن البـرامج الخدمیـة والهندسـیة والتـي هـي بالحقیقـة لـم تكـن الغایـة مـن إنـشائها ألجـل التحلیـل 

 توظیـــف هـــذه البـــرامج لالســـتفادة منهـــا فـــي عملیـــة التحلیـــل الحركـــي ولكـــن البـــاحثین فـــي المجـــال الریاضـــي عملـــوا علـــى
وغیرهــا مــن ) AOTO KAD(والبــرامج الهندســیة مثــل برنــامج ) Adobe Primer(الحركــي مثــل برنــامج المونتــاج 

ان التحلیــل الحركــي هــو وســیلة معرفیــة یمكننــا مــن خاللهــا دراســة أجــزاء الحركــة بــدقائقها ومكوناتهــا واكتــشاف .البــرامج
خطــأ والــصواب فــي االداء ومــن ثــم تــصحیح الخطــأ للوصــول الــى التكنیــك األمثــل للمهارة،والتحلیــل بــشكل عــام أمــاكن ال

الیقصد به احد الوسائل او الطرائق المنهجیة لفهم وٕادراك الحركة الریاضیة فحسب بـل دراسـة هـذه الحركـة كوحـدة كلیـة 
علــم المیكانیكــا الحیویــة بأنــه یجــب ان النعتمــد علــى ویــرى الخبــراء والعلمــاء المهتمــون ب،)٥٥، ٢٠٠٨جــابر،.(متكاملــة 

التقدیر الذاتي في تقویم الحركات بل یجـب ان یكـون التقـویم موضـوعي مبنـي علـى أسـس موضـوعیة وهـو التحلیـل عـن 
) المسافة،الزمن،الــسرعة،القوة(طریــق األجهــزة إذ یمكــن أن نــستدل علــى العدیــد مــن المتغیــرات مــن خــالل التحلیــل مثــل 

ن المتغیرات،وعلــى هــذا األســاس فــان دراســة الجوانــب المیكانیكیــة للحركــة تعــد ضــروریة مــن الناحیــة العملیــة وغیرهــا مــ
  . داخلیة والخارجیة ومعرفة مسببات الحركة وتشخیص النواحي المهمة من الحركة وحسب القوى ال

  )٢٧ ،١٩٩٨سن، شاكر،ح) (٣٧، ٢٠٠٠عبد الرحمن،  (                                                 
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  : طرائق تجمیع بیانات الحركة ٢-١-٢
         الطریقة األكثر انتشارا لجمع بیانات الحركة هي استخدام نظام الـصور او تجزئـة الحركـة عـن طریـق التـسجیل 

العالمـات ، ومتابعة حركة العالمات الثابتة للفرد المتحرك عن طریق الترقیم الیـدوي او اآللـي للحـصول علـى إحـداثیات 
ـــة لوصـــف الحركـــات للمفـــصل  وبعـــد ذلـــك تـــستخدم هـــذه اإلحـــداثیات فـــي عملیـــة الحـــصول علـــى المتغیـــرات الكینماتیكی

  )٢٨ ،٢٠٠٧علي ،) .(Digital Video(،الفیدیو الرقمي ) Video(وتستخدم أكثر نظم التصویر الفیدیو 
  : التحلیل الكینماتیكي٣-١-٢

ـــد          یتطلـــب دراســـة الخـــصائص البای ـــل األداء الحركـــي لهـــذه المهـــارة لتحدی ـــة ألي مهـــارة ریاضـــیة تحلی وكینماتیكی
  :المدلوالت البایوكینماتیكیة اآلتیة 

  )خواص جسم اإلنسان واألجسام التي یحركها( الخصائص والمؤشرات القصوریة -١
 )التأثیر المتبادل بین وصالت الجسم واألجسام األخرى( خصائص ومؤشرات القوى -٢
  )٦٣، ٢٠٠٨جابر ،)(قدرة عمل األنظمة البایومیكانیكیة (ص ومؤشرات الطاقة  خصائ-٣
  : كرة الماء٢-٢

 وطبـق القـانون فــي ١٨٧٠ وقـد وضــع اول قـانون لهـذه اللعبـة عـام ١٨٦٠ظهـرت كـرة المـاء فـي بریطانیـا عـام 
 االولمبیـة األلعـاببرنـامج  ، وتعتبر كرة الماء من اهم الریاضـات المائیـة المدرجـة ضـمن ١٨٧٦ مباراة رسمیة عام أول

 خاصــة ویمارســها وهــي الریاضــة التنافــسیة الوحیــدة التــي تمــارس داخــل المــاء باســتخدام الكــرة فــي ملعــب ذات قیاســات
  ) ٢٣، ١٩٩٧سالم،( .الرجال والسیدات 

  :طرق السباحة المستخدمة في كرة الماء  ١-٢-٢
 مواقـف المنـاورة داخـل المـاء مـع الكـرة ویتطلـب ذلـك تتطلب لعبة كرة الماء ان یجید الالعب المناورة واستغالل

 یحتاجها العب كـرة المـاء ومـن أخرى وأنواع) الحرة ،الصدر ،الفراشة ،الظهر( وهي األربعة السباحات أنواعتركیبة من 
  :أنواع السباحة المستخدمة في كرة الماء

 )السباحة الحرة(سباحة الزحف على البطن مع الكرة  -١
 الكرةسباحة الفراشة مع  -٢
 سباحة الصدر مع الكرة -٣
 )سباحة الظهر(سباحة الزحف على الظهر مع الكرة  -٤
 سباحة تغییر االتجاه مع الكرة -٥
 السباحة الزكزاكیة  -٦
 السباحة على الجنب والذراع علیاً  -٧
 سباحة الشد المعكوس -٨
 )٢٤ ،١٩٩٧سالم ، .(سباحة الفراشة المعكوسة -٩
  : في كرة الماءاألساسیة المهارات ٢- ٢-٢

  العب كرة الماء بمهارات فردیة أساسیة یجب علیه إتقانها ومن هذه المهاراتیتمیز 
  بأنواعهابالكرةالسباحة  -١
 ) تمریره رفع الكرة،التمریر بالضغط،التمریرة التدویریة،التمریرة التدویریة مع الضغط(تمریر الكر  -٢
 استالم الكرة -٣
 التصویب بأنواعه -٤
 )١٥٤-١٤٤ ، ٢٠٠٤القط ، (مهارات حارس المرمى -٥
  : السباحة الحرة بكرة الماء٣- ٢-٢

 عـادة العـب كـرة المـاء ولكـن عـادة تـؤدى إلیهـا طریقة من طـرق الـسباحة ویحتـاج أهمتعتبر سباحة الزحف على البطن 
هذه السباحة وفق مواصفات خاصة تمیزها عن سـباحة الزحـف التنافـسیة ومـن هـذه المواصـفات الخاصـة ان العـب كـرة 

حولـه فیـسهل علیـه متابعـة الكـرة وكـذلك   یكـون الـراس مرتفعـا وذلـك یـسمح لالعـب برؤیـة مـاالماء یؤدي الـسباحة بحیـث
 بطئـا فیـصبح هنـاك زیـادة فـي ثنـي الـركبتین وأكثـر طـوال أكثـرزیادة انخفاض الرجلین والقدمین فتصبح ضربات الرجلین 

  :ویؤثر ذلك في بطأ سرعة السباحة بصفة عامة وتتمیز هذه السباحة بمایاتي 
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  یحیط به في الملعب  رتفاع الراس حتى یستطیع رؤیة ما ا-١
  حركة الذراع الرجوعیة لزیادة السیطرة على الكرة أثناء ارتفاع المرفق -٢
  )١٤٥-١٤٤ ، ٢٠٠٤القط ، ) (٢٧ ،١٩٩٧سالم ،  (.زیادة عمق ضربات الرجلین -٣
  : السباحة بالكرة٤-٢-٢

داخـل المـاء بـالكرة مـن المهـارات الهامـة وهـي تـؤدى عـادة مـن  التحرك واالنتقال أوتعتبر مهارة السباحة بالكرة 
 مــن الوجــه ومــع تقــدم مــستوى المهــارة األیــسر قلــیال مــن الجــزء وأعلــىخــالل الــسباحة وبحیــث تكــون الكــرة بــین الــذراعین 

ان  مـستخدما الــضربات المتتابعـة بجبهــة الــراس وفـي نفــس الوقـت تــستخدم الــذراعأمامــایـستطیع الالعــب ان یحـرك الكــرة 
 تحــرك الالعــب بــالكرة یجــب ان تكــون حركــة وأثنــاء،لحمایــة الكــرة مــن االنــزالق وفقــدان الــسیطرة علیهــا یمینــا او یــسارا 

 ، كمـا یجـب ان تتمیـز حركـة الـذراعین الرجوعیـة بزیـادة ارتفـاع آخـرالراس حرة الحركة وسهلة االلتفـاف مـن جانـب الـى 
  )  ١٤٥ ،٢٠٠٤قط ، ال ( بالكرةالمرفقین لتحقیق سیطرة وتحكم افضل 

  : الفني للسباحة الحرة بالكرة األداء ٥-٢-٢
  : وضع الجسم -١

تتطلــب ممارســة كــرة المــاء ضــرورة احتفــاظ الالعــب بــالكتفین عالیــا والــراس خــارج المــاء وهــذا یــؤدي الــى اخــذ 
ى یــستطیع وضــع الطفــو االفقــي المائــل أي میــل جــسم الالعــب مــع ســقوط المقعــد والــرجلین تحــت ســطح المــاء وذلــك حتــ

  الالعب ان یرى الكرة خالل عملیة التمریر والتصویب ومراقبة اماكن الالعبین اآلخرین خالل المباراة
  : حركة الذراعین والرجلین -٢

تؤدى حركات الذراعین والرجلین بتوقیت سریع وبقوة كما ان المدى الحركـي لحركـات الـذراعین والـرجلین یكـون 
وتــؤدى حركــات الــذراعین علــى شــكل ) .١٥ – ٤(قــصیرة ومتغیــرة تتــراوح مــا بــین بــسیط وغیــر عمیــق وتــؤدى لمــسافات 

طاحونــة ســریعة وبحركــة مــستمرة بــدون توقــف علــى ان تكــون ســطحیة ولیــست عمیقــة كمــا ان الحركــة الرجوعیــة خــارج 
  .الماء تكون سریعة وقصیرة 

  : عملیة التنفس -٣
 خــارج المــاء وهــذا یــسهل الــرأسالمبــاراة هــو وجــود  وتطــورات أحــداثتتطلــب ممارســة ریاضــة كــرة المــاء مراقبــة 

  . حركات الذراعین مستمر وسریع في أي وقت خالل أداء ویكون التنفسواألنفعملیة اخذ الشهیق من الفم 
   )٢٦-٢٥، ٢٠٠٤القط ، (                                                                             

  :إجراءات البحث-٣
  .تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته طبیعة البحث وأهدافه:منهج البحث١-٣
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 ١٤٦تمثـــل مجتمـــع البحـــث بطـــالب المرحلـــة الرابعـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل والبـــالغ عـــددهم 
ــــب وللعــــام الدراســــي ــــة مــــن هــــذا المجتمــــع، )٢٠١٠–٢٠٠٩(طال ــــار علــــى عین ــــذ االختب ــــة البحــــث وتــــم تنفی ــــت عین  مثل

مــن حجــم %) ٧٨،٧٦٧(طالــب تــم اختیــارهم بالطریقــة العمدیــة وبــذلك مثلــت العینــة نــسبة مئویــة مقــدارها )١١٥(وعــددهم
وفیمـا یـأتي الجـدول .طالب في اختبار السباحة الحـرة بـالكرة لغـرض التحلیـل ) ١٥ (أفضل وتم اختیار المجتمع األصلي

  .ث یبین تفاصیل مجتمع وعینة البح) ١(رقم 
  ل مجتمع وعینة البحث والعدد الكلي والنسبة المئویةیتفاص)١(الجدول رقم           

   
   

   
   

   
  : بیانات وسائل جمع ال٣-٣

نظرا لكون الدراسة قامت على أساس بناء االختبار فقد دفع ذلك الباحث الى استخدام مجموعة من الوسائل 
البحثیة التي تسهل الطریق إلى الوصول إلى أفضل البیانات واإلحصاءات المطلوبة ، ولكون اللعبة من األلعاب التي 
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حلیل محتوى للمصادر المتوفرة فضال عن االستعانة لم تطرق في البحوث بشكل كاف فقد سعى الباحث الى ت
     . والمالحظة العلمیة التقنیة والتحلیل كوسائل لجمع البیاناتباالستبیانات واالختبارات والمقاییس

  :تحلیل المحتوى ١-٣-٣  
 تـوفر مـن المعلومـات حـول اللعبـة والمهـارة سعى الباحث جاهدا إلى الحصول على المصادر الالزمة لجمع ما

  .خاصموضوع البحث بشكل 
  :االستبیان٢-٣-٣

  استمارة االستبیان الخاصة بموضوع البحث والمتمثلـة باختبـار الـسباحة الحـرة بـالكرة لمـسافةبإعدادقام الباحث 
فــي مجــال القیــاس والتقــویم وبعــد جمــع االســتمارات وفرزهــا تــم ∗بــالكرة علــى مجموعــة مــن الــسادة الخبــراء )  متــر١٥( 

مختـصا وخبیـرا، وسـیتم تفـصیل ذلـك ) ٧(عدیالت التي تم اإلشارة إلیها من قبلهم ، وقد بلغ عـدد الخبـراءاألخذ ببعض الت
  . في موضوع الصدق الظاهري

  :مواصفات بناء االختبار المهاري النهائیة٣-٣-٣
  .  السباحة الحرة بالكرة :اسم االختبار 

  .كرة  قیاس سرعة ومهارة السباحة الحرة بال:الغرض من االختبار 
   صافرة- ساعة توقیت - كرة ماء قانونیة - ملعب كرة ماء : األدوات المستخدمة

متر في وسط الملعب والكرة بحوزته وعند سـماعه صـافرة البدایـة ) ٢( یقف المختبر على عالمة خط ال:وصف األداء 
وبـشكل قـانوني وبخـط مـستقیم إلـى أن ینطلق الالعب ویقوم ألمیقاتي بالتوقیت للمختبر الذي یقوم بالسباحة الحـرة بـالكرة 

  .    یة لالختبار وكما في الشكل ادناهیصل أي جزء من جسم المختبر إلى عالمة خط النها
  :التسجیل 

  .یسجل للمختبر زمن األداء ألقرب جزء من الثانیة _ 
  .یعطى المختبر محاولتان تحتسب أفضلهما _ 
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

   الحرة بالكرة یوضح اختبار السباحة) ١(رقمالشكل 
  
  :التجارب االستطالعیة ٤-٣ 

ســعیا للوصــول الــى التنفیــذ النهــائي للتجربــة الرئیــسیة فقــد ســعى الباحــث الــى جملــة مــن الواجبــات التــي تحتمهــا 
علیـــه خطـــوات بنـــاء أي اختبـــار بهـــدف الوقـــوف علـــى بعـــض األمـــور والجوانـــب الفنیـــة واإلداریـــة التـــي مـــن الممكـــن أن 

  : لنهائي وقد تضمن ذلك ثالث تجارب استطالعیة وكاالتي تعترض طریق التنفیذ ا
  : التجربة االستطالعیة األولى١-٤-٣ 

وكان الغرض من إجـراء هـذه التجربـة هـو التعـرف علـى مجموعـة مـن ١٢/٥/٢٠١٠أجریت هذه التجربة بتأریخ
  :األهداف اإلداریة وهي

                                           
   )٢(مرفقة أسمائهم في الملحق رقم  ادة الخبراءالس ∗  

 

 البدایة

 النهایة

 متر) ٢(خط 
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  . التعرف على سالمة األدوات المستخدمة•  
  .رة التصویر  ی وموقع كاموالمسافات المتعقلة باالختبار تحدید األبعاد •  
  . تشخیص السلبیات التي قد تحدث قبل وخالل وبعد التنفیذ•  
  . التعرف على استجابة عینة البحث في أداء االختبارات والوقوف على جانب الزمن الالزم ألداء االختبار •  

  : التجربة االستطالعیة الثانیة٢-٤-٣
مختبـر أختیـرو بالطریقـة العـشوائیة وكــان ) ١٥(علـى عینـة مؤلفــة مـن١٩/٥/٢٠١٠لتجربـة بتـاریخأجریـت هـذه ا  

الهدف الرئیس من هذه التجربة هو الحصول على عینة التطبیق االولي لمعامل مهم أال وهو معامل الثبات فـضال عـن 
  . ذلك إمكانیة الحصول على الموضوعیة في عملیة القیاس لزمن االختبار

  :لتجربة االستطالعیة الثالثة ا٣-٤-٣ 
لغــرض إتمــام الخطــوات العلمیــة الالزمــة للوقــوف علــى البیانــات الــضروریة المطلوبــة إلتمــام عملیــة اســتخراج   

مختبـر للحــصول علـى معامـل الثبــات ) ١٥(المواصـفات العلمیـة تـم إجــراء التطبیـق الثـاني علــى نفـس العینـة المؤلفــة مـن
 استكمال كـل اإلجـراءات المتعلقـة بالتوصـل إلـى األسـس العلمیـة لقبـول االختبـار ،وعلیه تم٢٥/١٠/٢٠١٠وذلك بتاریخ 

  ).٣(من صدق وثبات وموضوعیة وسیرد تفصیل ذلك في الجدول رقم
  :التجربة النهائیة٣-٤-٣

بعـــد إتمـــام عملیـــة الحـــصول علـــى األســـس العلمیـــة والتـــي تبـــین ســـالمة االختبـــار ومالئمتـــه لعینـــة البحث،لجـــا 
، وتـم مـن خاللهـا ٢٠١٠ /٥ /٢٧-٢٦تتام عمله بالقیام بتنفیذ التجربة النهائیـة لالختبـار وذلـك للفتـرة مـنالباحث الى اخ

  .الحصول على كافة البیانات المطلوبة لغرض إخضاعها للتحلیل اإلحصائي
  :  العلمیة لالختباراألسس ٥-٣
  :الثبات١-٥-٣

 ، وهـو یـشیر الـى ضـرورة ان تتحقـق اإلحـصائیةق  بـالطر إثباتـهویقصد بـه مـدى االتقـان للظـاهرة المقاسـة ویـتم 
كــافي لــتعلم المهــارة  یكــون هنــاك وقــت االهــداف نفــسها التــي تحققــت ســابقا مــن قبــل المختبــر نفــسه مــع ضــرورة ان ال

  )(montonys.1978.26وحصول حالة تغییر جوهري في الخاصیة التابعة لها 
  :الثبات بطریقة إعادة التطبیق ١-١-٥-٣

طالبـا ) ١٥(لغرض اسـتخراج ثبـات االختبـار اذ تـم اختیـار )  االختبارإعادة -االختبار( طریقة استخدم الباحث
یمثلون المرحلة الرابعة لكلیة التربیة الریاضیة وقد اختیرت هذه العینة بالطریقة العشوائیة علما بان الباحـث قـد اسـتبعدها 

وتـم إعـادة االختبـار بعـد مـرور فتـرة مناسـبة مـن التطبیـق من التطبیق النهائي وقـد تـم تطبیـق االختبـار علـى هـذه العینـة 
التكریتــي (األول تحــت نفــس الظــروف ومــن ثــم إیجــاد معامــل االرتبــاط البــسیط بــین التطبیقــین كمعبــر عــن معامــل الثبــات

ـــاط )٢٨ ،١٩٩٦والعبیـــدي،  ـــد تـــم اعتمـــاد درجـــة ارتب ـــاجي ، . (فمـــا فـــوق لمعامـــل الثبـــات) ٠.٧٠( وق  ) .٧ ، ١٩٩٩ن
  . یبین معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعیة) ٣(رقم والجدول 

  :الصدق ٢-٥-٣
 المعاییر التي من الضروري توفرهـا فـي االختبـار سـواء المقـنن او الـذي ترغـب فـي تـصمیمه وهـو أهمیعد احد   

 خــاطر(األفــرادیعبــر عــن مــدى االختبــار فــي مــدى قیــاس الــصفة موضــوع القیــاس فــضال عــن قدرتــه علــى التمییــز بــین 
   كاآلتي وهي األنواع الوصول الى هذه المیزة استخدم الباحث مجموعة من وألجل) ٢٢ ،١٩٩٦،البیك، 

  :الصدق الظاهري١-٢-٥-٣
وهــو یمثـــل المـــدى الـــذي یـــشیر الــى قیاســـه للـــصفة الظـــاهرة موضـــوع القیــاس حیـــث تـــم عـــرض االختبـــار علـــى   

  ) ٣(وسیبین تفاصیل ذلك في الجدول رقم ) (montonys.1978.26لبیان رایهم حوله * مجموعة من السادة الخبراء
  :الصدق الذاتي٢-٢-٥-٣

وقــد تــم الحــصول علــى هــذا النــوع مــن الــصدق مــن خــالل اســتخراج الجــذر التربیعــي لمعامــل الثبــات  وســیبین   
  ) ٢١٦-٢١٥، ٢٠٠٦رضوان ، ) .( ٣(تفاصیل ذلك في الجدول رقم 

  : صدق التمییز بأسلوب المجموعات المتضادة٦-٣
یعــد اســتخدام هــذا النــوع مــن الــصدق مــن أفــضل األنــواع التــي تتمتــع بدرجــة عالیــة مــن المــصداقیة فــي القــدرة و   

رضـوان ( من اولئـك الـذین یمتلكـون درجـات واطئـة فیـه األداء الذي یمتلكون درجات مرتفعة في األفرادعلى التمییز بین 
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 ..................حتليل بعض املتغريات البايوكينيماتيكية ملهارة

 ٥٤

لة لغـرض ایجـاد قـدرة االختبـار علـى التمییـز حیـث للعینـات المـستق) ت(وقد اسـتخدم الباحـث اختبـار  ) ٢٤٤ ، ٢٠٠٦،
  مــن المجموعــة الثانیــة وبمقــدار%) ٥٠(مــن المجموعــة االولــى و % )٥٠(تــم ترتیــب الــدرجات تــصاعدیا وأخــذت نــسبة

  .  یبین ذلك ) ٢(والجدول رقم .مختبر لكل مجموعة ) ٤٢( 
  والمعنویة لعینة البحث) t ( یة وقیمةالعدد واألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیار  یبین )٢(الجدول رقم 

     
− ± 

t t 

    
       

ـــــین مـــــن الجـــــدول رقـــــم ـــــا) ٢( تب ـــــغ أن الوســـــط الحـــــسابي للمجموعـــــة العلی ـــــاري ) ١٦،٨٦٠( بل ـــــانحراف معی وب
، ومـن ) ٣،٥٩٧(وبـانحراف معیـاري مقـداره) ٢٣،٢٤٩(،في حین بلـغ الوسـط الحـسابي للمجموعـة الـدنیا)٢،٠٤٠(مقداره

 الجدولیـة البالغـة tوهي اعلي مـن قیمـة ) ١٠،٠١١( بینهما بلغت tخالل إجراء المقارنة بین المجموعتین تبین أن قیمة 
یؤكـد  جـود فـرق معنـوي بـین المجمـوعتین وبالتـالي معنویـة الفـرق الـذي تـم التوصـل إلیـه وهـو مـایؤكد و  وهو ما) ٢.٠٣(

  .صدق االختبار في التمییز بین المجموعات المتضادة
  : الموضوعیة٧-٣

تــم الحــصول علــى الموضــوعیة مــن خــالل إیجــاد معامــل االرتبــاط بــین محكمــین یعطیــان درجتــین ألداء العینــة   
ا ، إذ أن معامــل الموضــوعیة نحــصل علیــه مــن خــالل االرتبــاط الحاصــل بــین درجــات المحكــم الواحــدة وكــل علــى حــد

یبـین األوسـاط ) ٣(،والجـدول رقـم ) ٧٥، ١٩٩٦خـاطر والبیـك ،(األول ودرجات المحكم الثاني في تلك الـصفة المقاسـة 
  .ة لالختبار الحسابیة واالنحرافات المعیاریة فضال عن معامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعی

  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمعامالت العلمیة لالختباریبین  )٣( الجدول رقم
    

  
 − ± − ± 

    
  

   
− ± − ±     

     

وبـــــانحراف معیـــــاري ) ١٨،٨٦٢(إن الوســـــط الحـــــسابي للتطبیـــــق األول قـــــد بلـــــغ) ٣(یتبـــــین مـــــن الجـــــدول رقـــــم 
ونتیجـة ) ٥،٣٥٩(بـانحراف معیـاري مقـدارهو ) ١٩،٧١٨(، في حین بلغ الوسط الحسابي للتطبیق الثاني) ٥،٥٦٨(مقداره

وهـي قیمـة تؤهـل االختبـار للقبـول ) ٠،٩٩٤(القیام بتطبیق معامـل االرتبـاط بـین التطبیقـین ظهـر أن قیمـة معامـل الثبـات
وهــي درجــة عالیــة مــن ) ٠.٩٩٦(للتطبیــق النهــائي ،فــي حــین كــان الــصدق الــذاتي النــاتج مــن قیمــة الثبــات تحــت الجــذر

) ١٨،٨٦٢(فقـد بلـغ الوسـط الحـسابي للمحكـم األول) ٠،٩٩٤(الصدق ، وفیما یتعلق بقیمة معامل الموضوعیة والبالغـة 
) ٥،٥٩٧(وبـانحراف معیـاري ) ١٩،٣٥٣(، فـي حـین بلـغ الوسـط الحـسابي للمحكـم الثـاني )٥،٥٦٨(وبانحراف معیاري 

  .الت السابقة الذكروهو معامل یؤهله للقبول مع بقیة المعام
  :)معامل االلتواء( مالئمة االختبار لعمر وجنس العینة٨-٣

  عینة البحث والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء )٤(الجدول رقم
 

 

 

  
 

      
وبـانحراف ) ٢٠،٠٥٥(مختبـر قـد بلـغ ) ٨٤(یتبین أن الوسط الحسابي لعینة البحث البالغـة) ٤(من الجدول رقم    

ــغ معامــل االلتــواء لهــذا االختبــار ) ١٦،٠٣(، وبقیمــة منوالیــة مقــدارها) ٤،٣٣٣(معیــاري مقــداره  وهــي ) ٠.٩٢٨(فقــد بل
   .تبار للعینة قیمة تؤكد على مالئمة االخ
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 ..................حتليل بعض املتغريات البايوكينيماتيكية ملهارة

 ٥٥

  : المالحظة العلمیة التقنیة٩-٣
متـر ) ٥.٧٠(  لتحقیق المالحظة العلمیة التقنیة اسـتخدم الباحـث الـه التـصویر الفدیویـه إذ وضـعت علـى مـسافة         

عـن مـستوى أرضـیه الملعـب وكانـت سـرعه الـه )  سـم٧٥(من الجهة الیمنـى للملعـب وكـان ارتفـاع عدسـه  الـه التـصویر 
  .ثانیا/صوره ) ٢٥( الفدیویه التصویر

  : اختیار متغیرات البحث١-٩-٣
 وقــد اعتمــد الباحــث علــى تحلیــل محتــوى المــصادر العلمیــة فــي اختیــار المتغیــرات البایوكینماتیكیــة قیــد الدراســة      

  : اآلتیة ) الكینماتیكیة ( شملت متغیرات البحث المتغیرات 
  .سباحة مع الكرةل المسافة الكلیة ل-١
  . متر حرة مع الكرة١٥من الكلي لسباحة  الز -٢
  . متر حرة مع الكرة١٥ السرعة الكلیة  لسباحة -٣
  . متر حرة مع الكرة١٥ عدد ضربات الذراعین الكلي لسباحة -٤
 . متر حرة مع الكرة١٥ معدل طول الضربة الواحدة لسباحة -٥
 . متر حرة مع الكرة١٥ معدل زمن الضربة الواحدة لسباحة -٦
 . متر حرة مع الكرة١٥ تردد الضربة الواحدة لسباحة  معدل-٧
  . متر حرة مع الكرة١٥ معدل سرعة الضربة الواحدة لسباحة -٨
  . مسافة الضربة الواحدة الحقیقي مع الكرة-٩

  . زمن الضربة الواحدة الحقیقي مع الكرة-١٠
  . سرعة الضربة الواحدة الحقیقي مع الكرة-١١
   متر حرة مع الكر١٥ذراعین لسباحة  معدل السرعة الزاویة لل-١٢
  :طریقة حساب المتغیرات المستخرجة ٢-٩-٣
  .تم حساب الزمن استنادَا إلى سرعة آلة التصویر وعدد الصور خالل األداء: الزمن -

  . سرعة آلة التصویر / ١= إذ أن زمن الصورة الواحدة 
  ).١ -عدد الصورة خالل األداء (× زمن الصورة الواحدة = زمن األداء 

  )٨٥، ١٩٩٩عبد الوهاب،  (
   :األتي تم احتساب متوسط السرعة من خالل القانون :السرعةمتوسط  -

  )٣٢ ،٢٠٠١بوش وجیرد،(الزمن       / المسافة المقطوعة= متوسط السرعة 
  : احتسب مقدار السرعة الزاویة من خالل استخدام القانون اآلتي: السرعة الزاویة -

  )Hall , 1995, 349(ثانیة / درجة =  الزمن / الزاوي التغیر = السرعة الزاویة 
  ) :لدورة الذراع مع الكرة (  متوسط طول الضربة الواحدة  -

  :الكلي من خالل استخدام القانون اآلتي ) لدورة الذراع ( تم حساب متوسط طول الضربة 
                                                         المسافة المقطوعة

  ____________________) = لدورة الذراع مع الكرة (  طول الضربة معدل
                                                        عدد دورات الذراعین

  :الواحدةمتوسط زمن الضربة  -
  : متر حرة مع الكرة من خالل استخدام القانون اآلتي ١٥تم حساب زمن الضربة الواحدة لمسافة 

   متر١٥ الزمن المسجل لمسافة                                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  مع الكرة زمن الضربة الواحدةمعدل

   متر١٥ عدد الدورات الكلیة لمسافة                                             
  :الكرة مع  سرعة الضربة الواحدةمعدل -

  : متر مع الكرة من خالل استخدام القانون اآلتي ١٥تم حساب متوسط سرعة الضربة الواحدة لمسافة 
                     المسافة المقطوعة لدورة الذراع                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  سرعة الضربة الواحدة مع الكرة معدل
                                                   زمن دورة الذراع   
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 ٥٦

   ) : مع الكرةلدورة الذراع(  تردد الضربة معدل -
  : من خالل القانون اآلتي  متر١٥الضربة الكلي لمسافة ) تكرار ( تم حساب تردد 

  عدد الدورات للمسافة المقطوعة                                    
  )٨٦ ، ١٩٨٩لبیب ،  (ثانیة/ دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =  مع الكرةتردد الضربة معدل

  لذراعالزمن المستغرق لدورات ا                                   
إن التحلیـل بـشكل عـام هـو وسـیلة لتجزئـة الحركـة الكلیـة إلـى أجـزاء ودراسـة ": البرامج المستخدمة في التحلیل٣-٩-٣

  ). ٩١، ١٩٨٧الصمیدعي، ". (هذه األجزاء  بعمق لكشف دقائقها
  :بعد إجراء عملیة التصویر اللیزري  قام الباحث باستخدام البرامج اآلتیة كل حسب وظیفته

یمكن من خالل هذا البرنامج تقطیـع أجـزاء الفلـم إلـى أجـزاء صـغیرة  وحـسب الرغبـة وكـذلك تحویـل : I filmج  برنام-١
  .           MPEG إلى Dataنوعیة الفلم من 

  . یمكن من خالل هذا البرنامج تقطیع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة: Premier برنامج -٢
لبرنــامج عــرض كــل صــورة مــن الــصور المقطعــة لیــتمكن الباحــث مــن یمكــن مــن خــالل هــذا ا: see ACD برنــامج -٣

  . تحدید بدایة ونهایة األجزاء المهمة التي یراد تحلیلها
وهــو برنــامج عــالمي یــستخدم فــي التطبیقــات والتــصحیحات الهندســیة واســتفاد : AUTO CAD 2007 برنــامج -٤

مـسافات واإلبعـاد واالرتفاعـات والزوایـا لكـل صـورة الباحث من هـذا البرنـامج فـي اسـتخراج البیانـات الخـام لكـل مـن ال
  . بمفردها

 . واستفاد الباحث من هذا البرنامج في معالجة البیانات الخام إحصائیاOfficeوهو احد برامج : Excelبرنامج  -٥
اسـتخدم الباحـث األجهـزة واألدوات اآلتیـة مـن اجـل الحـصول علـى  : المستخدمة في البحـث األجهزة واألدوات٤-٩-٣
  :فضل دقة البیاناتأ

  ).  متر١بطول( مقیاس رسم-٣.(DVD) قرص لیزري نوع -٢).DVD.Sony(نوع ) ١(آلة تصویر فیدویة عدد -١
 . الثانیةأجزاء ألقربساعة توقیت -٧) .٥( كرة ماء عدد -٦ .شریط قیاس -٥. حامل لتثبیت آلة التصویر-٤
  ملعب لكرة الماء-٩.  جهاز حاسوب-٨
  :یة تم استخدام الوسائل اإلحصائیة التالیةالوسائل اإلحصائ١٠-٣

 معامـل – النـسبة المئویـة – معامل االلتواء – t اختبار – المنوال – االنحراف المعیاري –الوسط الحسابي  ( 
لغــرض التوصــل إلــى التطبیقــات اإلحــصائیة الخاصــة باســتخراج البیانــات الالزمــة لعینــة " ) بیرســون" االرتبــاط البــسیط 

  .للتوصل إلى الحلول النهائیة للبیانات موضوع البحث) spss(باحث باستخدام حزمة اإلحصاءالبحث قام ال
   عرض النتائج ومناقشتها-٤
  : عرض النتائج ١-٤

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیرات الكینماتیكیة لعینة البحث) ٥(رقمالجدول 
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 ..................حتليل بعض املتغريات البايوكينيماتيكية ملهارة

 ٥٧

  : ما یليبینیت) ٥(من الجدول 
ـــغ  ـــاري ) ١٠,٦٦٣٣(كـــان الوســـط الحـــسابي لالنجـــاز بل ـــانحراف معی وكـــان الوســـط الحـــسابي ) ٠,٤٨٥٣١(وب

الوســط الحــسابي لعــدد ضــربات الــذراع مــع لــغ وب) ٠,١١٢٧٨(وبــانحراف معیــاري ) ١,٤١٥٠(للــسرعة الكلیــة مــع الكــرة 
) ٠,٩٢٦٨(وكــان الوســط الحــسابي لمعــدل زمــن الــضربة مــع الكــرة ) ٠,١١٢٧٨(وبــانحراف معیــاري ) ١,٤١٥٠(الكــرة 

وبـــانحراف ) ١,٣١١٢(بینمـــا كـــان الوســـط الحـــسابي لمعـــدل طـــول الـــضربة مـــع الكـــرة ) ٠,٠٩٨٩٧(معیـــاري وبـــانحراف 
) ٣,١٣٥٢(وبانحراف معیـاري ) ١٢,٨٣٥٤(لمعدل تردد الضربة مع الكرة بلغ والوسط الحسابي ) ٠,١٦٧٦٥(معیاري 

بینمــا بلــغ الوســط ) ١,٦٧٤٢(وبــانحراف معیــاري ) ١٦,٣٥٩٠(وكــان الوســط الحــسابي لمعــدل ســرعة الــضربة مــع الكــرة 
وســطها  مــسافة الــضربة الحقیقیــة بلــغ أمــا) ٠,٠٩٨٧(وبــانحراف معیــاري ) ٠,٩٣٣٣(الحــسابي لــزمن الــضربة مــع الكــرة 

) ٣,٠١١٠(وكـــان الوســـط الحـــسابي لـــسرعة ضـــربة الـــذراع مـــع الكـــرة ) ٠,٦٥٧١(وبـــانحراف معیـــاري ) ٢,٨(الحـــسابي 
وبـــانحراف ) ١٧٧,٠٤٩٩( الوســـط الحـــسابي للـــسرعة الزاویـــة للـــذراع مـــع الكـــرة بلـــغ أمـــا) ٠,٦٩١١(وبـــانحراف معیـــاري 

  ).١٩,٧٨٩٩(معیاري 
  . نیماتیكیة للسباحة الحرة بالكرةالمتغیرات الكی عرض ومناقشة مصفوفة االرتباط الخاصة ب٢-٤
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 ..................حتليل بعض املتغريات البايوكينيماتيكية ملهارة

 ٥٨

یبین مصفوفة االرتباط للمتغیرات الكینماتیكیة للسباحة الحرة بالكرة ) ٥(الجدول 

السرعة الكلیة  االنجاز المتغیرات
 مع الكرة

عدد ضربات 
الذراع الكلي 
 مع الكرة

معدل زمن 
الضربة مع 

 الكرة

معدل طول 
الضربة مع 

 الكرة

معدل تردد 
الضربة مع 

 الكرة

معدل سرعة 
الضربة 

الواحدة مع 
 الكرة

زمن الضربة 
الواحدة مع 

رةالك  

مسافة 
الضربة 
 الحقیقي

معدل السرعة 
الزاویة للذراع 

 مع الكرة

سرعة ضربة 
الذراع الواحدة مع 

 الكرة

 -٠.٠٥٩ ٠.٠٩٨ -٠.٠٦٧ ٠.٠٣٧ ٠.٠٤٢ ٠.٣٨٣ *-٠.٦٠٦ ٠.٠٢٦  *٠.٥٩٤  **٠.٩٩٨ ١ االنجاز
السرعة الكلیة مع 

  ٠.٠٤٧  -٠.٠٨٦  ٠.٠٥٦  -٠.٠٣٨  -٠.٠٤٦  -٠.٣٨٦  **٠.٦١١  -٠.٠٢٠  *-٠.٥٩٦ ١  الكرة

عدد ضربات الذراع 
  -٠.١١٧  **٠.٧٥٦  -٠.٢٥٤  -٠.٣٤٩  **٠.٨٢٧  **٠.٩٧٠  **-٠.٩٩٦  **-٠.٧٨٧ ١   الكلي مع الكرة

معدل زمن الضربة 
  ٠.٠٥٩  **-٠.٨٥٢  ٠.٢٣١  ٠.٤٨١  **-٠.٩٩٢  **-٠.٩٠٧  **٠.٧٧٨ ١    مع الكرة 

معدل طول الضربة 
  ٠.٠٨١  **-٠.٧٢٣  ٠.٢٢٦  ٠.٣٦٤  **-٠.٨١٧  **-٠.٩٦١ ١     مع الكرة

معدل تردد الضربة 
  -٠.١٣٧  **٠.٨٣٧  -٠.٢٩٠  -٠.٤٠٦  **٠.٩٣٨ ١      مع الكرة

معدل سرعة الضربة 
  -٠.١١١  **٠.٨٦٠  -٠.٢٧٨  -٠.٤٦٧ ١       الواحدة مع الكرة

زمن الضربة الواحدة 
  -٠.١٦٠  -٠.٣٩٦  ٠.٢٨٤ ١        مع الكرة

مسافة الضربة 
-٠.٤٤٩ ١         الحقیقي  ٠.٨٩٨**  

معدل السرعة الزاویة 
  ٠ ١          للذراع مع الكرة

سرعة ضربة الذراع 
 ١           الواحدة مع الكرة
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 ٥٩

  :یتضح ما یلي) ٥( من الجدول -
ن السرعة الكلیة للسباحة بالكرة ومعدل طول الضربة للسباحة  وجود ارتباط معنوي سالب بین االنجاز وبین كل م-١

ویعزو الباحث ذلك الى ان الزیادة في السرعة هو حاصل زیادة ) - ٠.٦٠٦)(- ٠.٩٩٨(بالكرة بلغ على التوالي 
عاملین اثنین هما طول الضربة وتردد الضربة وبما ان طول الضربة یقلل الزمن المستغرق للحركة وان معدل 

 هو حاصل قسمة المسافة المقطوعة على الزمن المستغرق فأذا قل الزمن زاد بالمقابل معدل السرعة ویزداد السرعة
  )Hay.1978.p345 (.طول الضربة للذراع

ویعزو ) - ٠.٥٤٩( وجود ارتباط معنوي موجب بین االنجاز وبین عدد ضربات الذراع الكلي للسباحة بالكرة بلغ -٢
 عدد دورات الذراع یؤدي الى زیادة تردد الضربة على أساس أن تردد الضربة هو حاصل الباحث ذلك ان الزیادة في

 مرتفع خارج الرأسقسمة عدد الدورات على الزمن المستغرق وحیث ان طریقة السباحة بالكرة في كرة الماء یكون 
بات الذراع أثناء السباحة دد ضر  الحركة الذي یؤدي بدوره الى زیادة في عأثناءالماء مع االحتفاظ بالمرفقین مرتفعین 

   )٢٥ ،٢٠٠٤القط،(بالكرة
 وجود ارتباط معنوي سالب بین السرعة الكلیة للسباحة بالكرة وبین عدد ضربات الذراع الكلي للسباحة مع الكرة بلغ -٣

ویعزو الباحث ذلك الى انه كلما قلت عدد ضربات الذراع یقل زمن األداء نتیجة زیادة في طول   )٠،٥٩٦-(
الضربة وبالتالي تزداد السرعة الكلیة للسباحة بالكرة الن سرعة الالعب تساوي معدل طول الضربة في معدل تكرار 

  ) ٢٨٠، ١٩٨٨الهاشمي،(الضربة 
) ٠،٦١١( وجود ارتباط معنوي موجب بین السرعة الكلیة للسباحة بالكرة وبین معدل طول الضربة مع الكرة بلغ -٤

 الزیادة في طول الضربة یؤدي الى زیادة في سرعة الالعب نتیجة تقلیل زمن المسافة ویعزو الباحث ذلك إلى امن
  ) ١٩٨٩،٨٦لبیب،(المقطوعة الن زمن دورة الذراع یساوي الزمن المستغرق على عدد دورات الذراع

بة الواحدة  وجود ارتباط معنوي سالب بین عدد ضربات الذراع الكلیة للسباحة بالكرة وبین كل من معدل زمن الضر -٥
ویعزو ) ٠،٩٩٦-(و ) ٠،٧٨٧-(للسباحة بالكرة وبین معدل طول الضربة الواحدة للسباحة بالكرة بلغ على التوالي 

الباحث سبب ذلك الى ان الزیادة في معدل زمن الضربة الواحدة یؤدي إلى تقلیل عدد ضربات الذراع وبالتالي یؤدي 
  ن ممكن وبما إن  زمبأقلالى قطع مسافة اكبر للسباحة بالكرة 

  الزمن المستغرق                              
      )٨٦، ١٩٨٩لبیب،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــ=  زمن دورة الذراع    

  عدد دورات الذراع                                                    
وكذلك الزیادة في معدل طول الضربة یؤثر على عددها فیقلله وبالتالي على قلة العدد الكلي لضربات الذراع مع 

  الكرة أي ان كلما قل عدد ضربات الذراع كلما كان طول الضربات كبیرا والعكس بالعكس 
ي موجب بین عدد ضربات الذراع الكلیة للسباحة بالكرة وبین كل من معدل تردد الضربة الواحدة  وجود ارتباط معنو -٦

    علىللسباحة بالكرة وبین معدل سرعة الضربة الواحدة للسباحة بالكرة بلغ
ویعزو الباحث ذلك إلى ان حركات الذراعین لدى العب كرة الماء تؤدى بتوقیت ) ٠،٨٢٧(و) ٠،٩٧٠(التوالي 
بقوة كما أن المدى الحركي لحركات الذراعین یكون بسیط وغیر عمیق وبحركة مستمرة وبدون توقف كما أن سریع و 

ع مع الكرة سیؤدي إلى الذراالحركة الرجوعیة للذراع خارج الماء تكون سریعة وعلیه فان الزیادة في عدد ضربات 
  ).٢٦ ،١٩٩٧سالم،(رعة الضربة مع الكرة الزیادة في معدل الضربة الواحدة وكذلك یؤدي الى زیادة في معدل س

) ٠،٧٥٦( وجود ارتباط معنوي موجب بین عدد ضربات الذراع الكلیة وبین السرعة الزاویة للذراع مع الكرة بلغ -٧
ویعزو الباحث ذلك إلى أن سبب زیادة عدد ضربات الذراع هو قلة في زمنها وان الزمن جزء من معادلة السرعة 

 زاد عدد دورات الذراع وكما ذكرنا سابقا أن حركات الذراعین لدى العب كرة دت السرعة الزاویة زاالزاویة إذن كلما
 ).٢٦ ،١٩٩٧سالم،(الماء تؤدى بتوقیت سریع وبقوة وبحركة مستمرة بدون توقف 

لسباحة  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل زمن الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین معدل طول الضربة الواحدة ل-٨
  ) . ٦(نفس التعلیل في الفقرة ) ٠،٧٧٨(بالكرة بلغ 

 وجود ارتباط معنوي سالب بین معدل زمن الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین كل من تردد الضربة مع الكرة ومع -٩
ویعزو الباحث سبب ذلك أن حركات ) - ٠.٩٩٢)(- ٠.٩٠٧(سرعة الضربة الواحدة مع الكرة وبلغ على التوالي 

لذراعین في السباحة الحرة بالكرة لالعب كرة الماء تكون بتوقیت سریع وبحركة مستمرة بدون توقف وهذا یعني ان ا
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 ٦٠

الزیادة في معدل تردد الضربة للسباحة بالكرة سیؤدي إلى تقلیل معدل زمن الضربة الواحدة بالكرة وهذا یؤدي بدوره 
   احد أطراف معادلة سرعة دورة الذراع ویساويالى زیادة في سرعة الضربة الواحدة حیث أن الزمن هو

    مسافة دورة الذراع مع الكرة                                  
  )١٣٥ ، ١٩٧٧حلمي ،  ( ــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= سرعة دورة الذراع مع الكرة      

          زمنها                                       
 وجود ارتباط معنوي سالب بین معدل زمن الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین السرعة الزاویة للذراع مع الكرة بلغ -١٠

عب كرة الماء في السباحة الحرة بالكرة تكون سریعة وبقوة وان ویعزو الباحث ذلك بما ان حركات ال) - ٠.٩٦١(
المدى الحركي للذراعین یكون بسیط وغیر عمیق فان ذلك یؤدي إلى تقلیل من نصف قطر الذراع خارج الماء 

  وبالتالي یقلل من الزاویة النصف قطریة وهي احد أطراف معادلة السرعة الزاویة وتساوي
  التغیر الزاوي                           

  )northip and athers, 1979 ,p 36 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــ= الزاویة السرعة      
    الزمن                          

 الواحــدة فــي الــسباحة بــالكرة وبـین كــل مــن معــدل تــردد الــضربة  وجـود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین معــدل طـول الــضربة-١١
نفـس التعلیـل ) ٠،٨١٧-(و ) ٠،٩٦١-(للسباحة بالكرة وبین سـرعة الـضربة الواحـدة للـسباحة بـالكرة بلـغ علـى التـوالي 

  )٩(في الفقرة 
ة الزاویـة للـذراع للـسباحة  وجود ارتباط معنوي سالب بین معدل طول الضربة الواحدة في السباحة بالكرة وبـین الـسرع-١٢ 

  )١٠(نفس التعلیل في الفقرة ) ( ٠،٧٢٣-(بالكرة بلغ 
 وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل تردد الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین معدل سرعة الضربة الواحدة -١٣

ة بالكرة تكون سریعة ویعزو الباحث ذلك الى ان حركات الذراعین في السباحة الحر ) ٠،٩٣٨(للسباحة بالكرة بلغ 
وبقوة وبحركة رجوعیة خارج الماء وعلیه كلما زاد معدل تردد الضربة یزداد بالمقابل سرعة الضربة الواحدة مع الكرة 

  حیث ان
   )Hay.1978.345( تكرارها Xمعدل طول الضربة =  معدل سرعة الضربة الواحدة     
الواحدة للسباحة بالكرة وبین السرعة الزاویة للذراع بلغ  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل تردد الضربة -١٤

  )١٠(نفس التعلیل في الفقرة ) ٠،٩٣٨(
   :ت االستنتاجات والتوصیا-٥
  : االستنتاجات١-٥
 وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین االنجــاز وبــین كــل مــن الــسرعة الكلیــة للــسباحة بــالكرة ومعــدل طــول الــضربة للــسباحة -١

  .بالكرة
  .اط معنوي موجب بین االنجاز وبین عدد ضربات الذراع الكلي للسباحة بالكرة  وجود ارتب-٢
  . وجود ارتباط معنوي سالب بین السرعة الكلیة للسباحة بالكرة وبین عدد ضربات الذراع الكلي للسباحة بالكرة-٣
  . الكرة وجود ارتباط معنوي موجب بین السرعة الكلیة للسباحة بالكرة وبین معدل طول الضربة مع-٤
 وجود ارتبـاط معنـوي سـالب بـین عـدد ضـربات الـذراع الكلیـة للـسباحة بـالكرة وبـین كـل مـن معـدل زمـن الـضربة الواحـدة -٥

  .للسباحة بالكرة وبین معدل طول الضربة الواحدة للسباحة بالكرة
 تـردد الـضربة الواحـدة  وجود ارتباط معنوي موجب بـین عـدد ضـربات الـذراع الكلیـة للـسباحة بـالكرة وبـین كـل مـن معـدل-٦

  .للسباحة بالكرة وبین معدل سرعة الضربة الواحدة للسباحة بالكرة 
  . وجود ارتباط معنوي موجب بین عدد ضربات الذراع الكلیة وبین السرعة الزاویة للذراع مع الكرة-٧
 الـضربة الواحـدة للـسباحة  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل زمن الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبـین معـدل طـول-٨

  . بالكرة
 وجود ارتباط معنوي سالب بین معـدل زمـن الـضربة الواحـدة للـسباحة بـالكرة وبـین كـل مـن تـردد الـضربة مـع الكـرة ومـع -٩

  .سرعة الضربة الواحدة مع الكرة
  .ة للذراع مع الكرة وجود ارتباط معنوي سالب بین معدل زمن الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین السرعة الزاوی-١٠
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 وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین معــدل طــول الــضربة الواحــدة فــي الــسباحة بــالكرة وبــین كــل مــن معــدل تــردد الــضربة -١١
  .للسباحة بالكرة وبین سرعة الضربة الواحدة للسباحة بالكرة

سرعة الزاویـة للـذراع للـسباحة  وجود ارتباط معنوي سالب بین معدل طول الـضربة الواحـدة فـي الـسباحة بـالكرة وبـین الـ-١٢
  .بالكرة

 وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین معــدل تــردد الــضربة الواحــدة للــسباحة بــالكرة وبــین معــدل ســرعة الــضربة الواحــدة -١٣
  .للسباحة بالكرة

  . وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل تردد الضربة الواحدة للسباحة بالكرة وبین السرعة الزاویة للذراع-١٤
  التوصیات ٢-٥
  . على زیادة تردد الضربة  مع زیادة في طول الضربة مع الكرة التأكید لغرض تطویر سرعة العب كرة الماء یجب -١
   على تدریبات السباحة الحرة بالكرة ولمسافات مختلفة لغرض السیطرة على الكرة اثناء السباحة التأكید -٢
  الماء مع االحتفاظ بالكرة بین الذراعین  على تطویر السرعة االفقیة لالعب كرة  التأكید-٣
   االهتمام بتدریبات تحمل السرعة مع الكرة وتدریبات السیطرة على الكرة بین الذراعین-٤
 من السباحة بالكرة التـي یحتاجهـا العـب كـرة المـاء مثـل الـسباحة الـصدر مـع أخرى أنواع كدراسة أخرى دراسات أجراء -٥

  .ك السباحة الزكزاكیة الكرة والسباحة على الجنب وكذل
 :واألجنبیةالمصادر العربیة 

،دار الكتـــــــاب ٤القیـــــــاس فـــــــي المجـــــــال الریاضـــــــي ،ط): ١٩٩٦(خـــــــاطر ،احمـــــــد محمـــــــد والبیـــــــك، علـــــــي فهمـــــــي •
  .الحدیث،القاهرة

ـــى القیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــة،ط) :٢٠٠٦(رضـــوان، محمـــد نـــصر الـــدین • ،جامعـــة حلـــوان ١المـــدخل ال
  .،مصر

  .، دراسات علمیة في البایوكینماتیك ، دار المعارف ، مصر )١٩٧٧(: حلمي ، عصام  •
  .، المیكانیك الریاضي ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ) ١٩٨٨ (:الهاشمي ، سمیر مسلط  •
، أطروحـــة " الـــسرعة فـــي ســـباحة الزحـــف وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة  " )١٩٨٩ (:لبیـــب ، وفـــاء  •

  .، جامعة حلوان ، القاهرة دكتوراه ، غیر منشورة 
المیكانیكــــا الحیویــــة والتقیــــیم والقیـــاس التحلیلــــي فــــي األداء البدني،المكتبــــة ): ٢٠٠٧(علـــي ،عــــادل عبــــد البـــصیر  •

  .اإلسكندریةالمصریة للطباعة والنشر،
   .اإلسكندریة، منشأة المعارف،)والخططیة بناء المهارات الفنیة (الكرة الطائرة ) : ١٩٩٨(حسن ، زكي محمد  •
علــم الحركــة والمیكانیكــا الحیویــة بــین النظریــة ):٢٠٠٧(عبــد اهللا ،عــصام الــدین متــولي وبــدوي ،بــدوي عبــد العــال  •

  .اإلسكندریةوالتطبیق ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،
للبدایـــة مـــن الجلـــوس وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات )  الـــزمن–القـــوة (منحنـــى ): ٢٠٠٠(عبـــد الـــرحمن ،احمـــد ولیـــد  •

  .یكانیكیة ،رسالة ماجستیر ،غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بابلالبایوم
عالقة القوة الخاصة بالـذراعین والكتفـین بـبعض المتغیـرات الكینماتیكیـة أثنـاء أداء ): ١٩٩٩(عبد الوهاب، بسمان  •

 . جامعة بغدادبعض المهارات على جهاز المتوازي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة،
مبــادئ األســس المیكانیكیــة للحركــات الریاضــیة، دار الفكــر ):١٩٩٨(حــسین ،قاســم حــسن والــشیخلي،إیمان شــاكر •

  .للطباعة والنشر والتوزیع، عمان
مبـادئ المیكانیكـا الحیویـة وتطبیقاتهـا فـي المجـال الریاضـي ، دار الوفـاء للطباعـة والنــشر ): ٢٠٠٨(جـابر ،آمـال  •

  .،االسكندریة
تطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدام الحاسـوب فـي بحـوث ) : ١٩٩٩(ریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حـسن محمـد التك •

 التربیة الریاضیة ،دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 
ــــد  • ــــة ) ٢٠٠١(بــــوش، فریــــدریك و جیــــرد، دافی ــــدار الدولی ــــاء، ترجمــــة ســــعید الجزیــــرى وآخــــران، ال أساســــیات الفیزی

  .م، القاهرة.م. شلالستثمارات الثقافیة
البایومیكانیـــك والریاضــــة ، مدیریــــة دار الكتـــب للطباعــــة والنــــشر ، جامعــــة ) : ١٩٨٧(الـــصمیدعي ، لــــؤي غــــانم  •

  .الموصل
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ـــــاب ): ١٩٩٩(النـــــاجي ، مـــــصطفى حـــــسن • ـــــق ، مركـــــز الكت ـــــین النظریـــــة والتطبی ـــــة والعملیـــــة ب المعـــــامالت العلمی
  .للنشر،مصر

 تقویمها،منـشاة أسـالیب تدریبها،أسـسلمائیة اهـدافها،طرق تـدریبها ،الریاضات ا) : ١٩٩٧(سالم ، وفیقة مصطفى  •
  .المعارف للنشر، مصر،االسكندریة

   .مصر ، الطبعة الثالثةالموجز في الریاضات المائیة ، المركز العربي للنشر ،) : ٢٠٠٤(القط ، محمد علي  •
• Montoys.j.henry.(1978):an introduction to measurement in physical education by 

allyn and bacon .inc . boston  London .sydny .torento.  
• Hay James: The Biomechanics of Sports, Techniques, Second edition, prentice Hall 

Inc, Englewood Cliffs America, 1978. 
• Northip. John and others : Biomechanic analysis of Sport, W.M.C, Brown Co, 

Publishers, U.S.A, 1979. 
• Hall , Susan S (1995) : Basic Biomechanics , 2nd edition Boston . 
• Montys. J. Henry (1978): An Introduction to measurement in physical            

education, By Allyn and Bacon., Inc., Boston, London, Sydney, Torento 
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