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مع بعض ) األنثروبومتریة(تحلیل العالقة بین بعض القیاسات 

  متر صدر) ٢٥(المتغیرات الكینماتیكیة في سباحة 
  

  ولید غانم ذنون. د.فالح طه حمو                                       م. د.م
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة 
  
  

  الملخص
  :هدف البحث إلى ما یأتي 

فــي ) الكینماتیكیــة(وقـیم بعــض المتغیـرات ) األنثروبومتریــة(ف علــى قـیم بعــض القیاسـات  التعـر -١
  .متر صدر) ٢٥(سباحة 

فـي ) الكینماتیكیـة(وقیم بعـض المتغیـرات ) األنثروبومتریة( تحلیل العالقة بین بعض القیاسات -٢
  .متر صدر) ٢٥(سباحة 

ســباحین مــن فئــة المتقــدمین ) ٥(ن اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي ، وتكونــت عینــة البحــث مــ
لمنتخــب محافظــة نینــوى ، واســتخدم الباحثــان المالحظــة العلمیــة التقنیــة والتحلیــل والقیــاس وســائًال 

وقـــیم بعـــض المتغیـــرات ) األنثروبومتریـــة(بعـــض القیاســـات قـــیم للحـــصول علـــى ، لجمـــع البیانـــات 
  .دیوي یالباحثان التصویر الف، ولتحقیق المالحظة العلمیة التقنیة استخدم ) ینماتیكیةالك(

،وتــم معالجــة ) الكینماتیكیــة(والمتغیــرات ) األنثروبومتریــة(وقــد شــملت الدراســة عــددًا مــن القیاســات 
البیانـــات إحـــصائیًا باســـتخدام الوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط ، 

وفـي قـیم بعـض ) األنثروبومتریـة(اسات واستنتج الباحثان عددًا من االستنتاجات في قیم بعض القی
   :أهمهاكان ) الكینماتیكیة(المتغیرات 

  . وجود ارتباط معنوي سالب بین عدد الضربات للرجلین وطول الفخذ -١
  . وجود ارتباط معنوي موجبة بین معدل طول الضربة للرجلین وطول الفخذ -٢
  .ن وطول الساق  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل تردد الضربة للذراعی-٣

وأوصى الباحثان مجموعة من التوصیات بغیة االسـتفادة منهـا فـي مجـال التعلـیم والتـدریب وصـوًال 
  .إلى اإلنجاز األفضل 

  

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ١٤٠

ABSTRACT 
 

Analysis of the relationship among some 
anthropometric measurement with some kinematics 

variables in the 25m breast swimming 
 

D.Waleed GH . Thanon                       D.Falah T. Hamo  
  

The research aimed at : 
1- Recognizing the values of some anthropometric measurements values 
and some kinematics variables in the breast swimming of 25 m. 
2- Analysis of the relationship among the values of some kinematics 
variables in the breast swimming of 25 m distance.   
           The descriptive method was used. The sample included (5) 
swimmers of the senior group of Nineveh team. The technical scientific 
observation, analysis and measurements were used as means to collect 
data to obtain some of the kinematics variables values and some 
anthropometrics measurements values. To achieve the technical scientific 
observation accurately, the videography was used. The study included 
anumber of anthropometrics measurements and kinematics variables. The 
data have been processed statistically by using the mean, standerd 
deviation and simple correlation. The research concluded some 
conclusions related to some anthropometrics measurements and some 
kinematics variables .The most important issues of these conclusions are: 

1. There is a significant negative correlation between the strokes 
number of leg hits and the length of thigh. 

2. There is a significant positive correlation between the stroke 
length rate of leg hits and the length of thigh. 

3. There is a significant positive correlation between the stroke 
frequency rate of arms and the length of leg.  

The research recommended some recommendations to be utilized in the 
field learning and coaching to get the best performance.  
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 ١٤١

   التعریف بالبحث - ١
  : المقدمة وأهمیة البحث ١-١

ـــسباحین  بالقیاســـات االنثروبومتریـــة تهـــتمتعـــد ریاضـــة الـــسباحة مـــن الریاضـــات التـــي  لل
 على القیاسات الجسمیة الخاصة بالسباحین كطول االعتمادمن خالل و  األخرىكسائر الریاضات 

ات ارتبـــاط المقـــاییس الجـــسمیة د العدیـــد مـــن الدراســـالـــذراع وطـــول الرجـــل ومحـــیط الخـــصر ، وتفیـــ
ـــــة والتقـــــدم فـــــي األنـــــشطة الریاضـــــیة المختلفـــــة ، وقـــــد اثبـــــت العـــــالم بالع دیـــــد مـــــن القـــــدرات الحركی

)Careton ( العـــادیین فـــي العدیـــد مـــن أقـــرانهمأن الریاضـــیین فـــي بعـــض األلعـــاب یتمیـــزون عـــن 
) ٤٤  ،١٩٨٧حــسانین ،(حــوض المقــاییس الجــسمیة ، كطــول الجــذع وعــرض الكتفــین وضــیق ال

   هما أساسیینسرعة السباح في قطع مسافة السباق على عاملین میكانیكیین وتعتمد 
   معدل طول الضربة للذراع -١
  )٨٠ ،٢٠٠١عمر وآخران ،(                                  معدل تردد الضربة للذراع-٢

 أنــواعا للــذراعین فــي جمیــع أهمیــة كبیــرة جــد) Counsilman,1968( العــالم أعطــىولقــد 
 بعــض الدراســات تؤكــد علــى ضــرورة اختیــار أن، كمــا ) ٣٠٧  ،١٩٩٢خــریبط وشــلش،(الــسباحة 

  .السباحین طوال القامة 
 دراسـة تحلیلیـة للكـشف عــن قـیم بعـض المتغیــرات أجــراء البحــث تتحـدد فـي أهمیـةفأنـه لـذا 

متریــة للــسباحین ومــن ثــم التعــرف الكینماتیكیــة فــي ســباحة الــصدر وأخــذ بعــض القیاســات االنثروبو 
بعـــض القیاســـات االنثروبومتریـــة ، مـــن أجـــل تلـــك المتغیـــرات الكینماتیكیـــة مـــع علـــى مـــدى ارتبـــاط 

  . منها للعاملین في مجال السباحة وصوال إلى األداء األفضل لالستفادةتوضیحها وبیانها 
  : مشكلة البحث ٢-١

 الــذي یحــیط بتكنیــك ســباحة تنحــصر مــشكلة البحــث األساســیة فــي وجــود بعــض الغمــوض
طـول الـضربة وتـردد الـضربة وزمـن رفـة بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة مثـل معب فیما یتعلقالصدر 

الضربة وسرعة الضربة للذراع ، ومدى عالقتها ببعض القیاسات الجسمیة لما لها مـن فائـدة كبیـرة 
 الكینماتیكیــة فــي ســباحة للكــشف عــن بعــض المتغیــراتللــسباح ، ممــا حــدا بالبــاحثین إجــراء تحلیــل 

الصدر ، وأخذ بعض القیاسـات الجـسمیة للـسباحین ، مـن أجـل معرفـة مـدى العالقـة بیـنهم لغـرض 
  .توضیحها ودراستها واالستفادة من نتائج البحث للعاملین في مجال السباحة 

  : هدفا البحث ٣-١
الكینماتیكیـــة فـــي االنثروبومتریـــة وقـــیم بعـــض المتغیـــرات   التعـــرف علـــى قـــیم بعـــض القیاســـات-١

  .متر صدر ) ٢٥(سباحة 
االنثروبومتریـة وقـیم بعـض المتغیـرات الكینماتیكیـة فـي   تحلیل العالقة بین قیم بعض القیاسات-٢

  .متر صدر ) ٢٥(سباحة 
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 ١٤٢

  : مجاالت البحث ٤-١
  .سباحو منتخب محافظة نینوى فئة المتقدمین :  المجال البشري -١
  .جامعة الموصل /  التربیة الریاضیة مسبح كلیة:  المجال المكاني -٢
   .٢٠٠٦ / ٥/ ٢٣:  المجال الزماني -٣
  : التعاریف والمصطلحات المستخدمة في البحث ٥ -١
  .لوجیا یبحث في قیاس الجسم البشريهو فرع من االنثروبو :  االنثروبومتري -١

  ) ٤٣  ،١٩٨٧، حسانین(            
والــذي یعنــى بدراســة الــشكل الخــارجي لحركــة ) ومیكانیــك البای ( أقــسامهــو احــد :  الكینماتیــك -٢

ه علم الوصف الهندسي  القوة المسببة للحركة ، ویطلق علیإلىدون التطرق  ) ا  یظاهر ( الریاضي 
  ) .٢٩  ،١٩٧٧العطار وحلمي ،) (١٩٨٩،٥٣عیاش ،(للحركة 

ة كاملــة لــذراع  المقطوعــة خــالل إكمــال دائــر األفقیــةهــو معــدل المــسافة :  معــدل طــول الــضربة -٣
  .السباح 

                            المسافة الكلیة المقطوعة
                 ----------------=   معدل طول الضربة 

    عدد دوائر الید                             
   )٨٠ ، ٢٠٠١عمر وآخران ،) (٢٨٥ ، ١٩٩٩الهاشمي ، (

  ر الید خالل حركة السباح على الزمن المستغرق هو معدل عدد دوائ: معدل تردد الضربة -٤
   عدد دوائر الید                               

                                             --------------- = دد الضربة  معدل تر 
            الزمن المستغرق للضربة 

  )٨٠، ٢٠٠١عمر واخران ،) (٣٠٥ ، ١٩٩٢خریبط وشلش ،(
الحمـداني (      المـستغرق خـالل إكمـال دورة كاملـة لـذراع الـسباح هـو الـزمن : من الضربة  ز -٥
،١٣ ،٢٠٠٤(.   

   المقطوعة لدورة الذراع خالل الزمن المستغرقاألفقیةهو المسافة :  معدل سرعة الضربة -٦
                              معدل طول الضربة 

  ---------------= معدل سرعة الضربة 
  )٨٤  ،١٩٧٧العطار وحلمي ،( زمن الضربة            معدل                          
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 ١٤٣

  : الدراسات النظریة - ٢
  : القیاسات األنثروبومتریة ١-٢

 القیاسات الجسمیة ذات أهمیة كبیرة في تقویم الفرد ، فالتعرف علـى الـوزن والطـول عدت
 أنتــي تعبــر عــن حالــة النمــو عنــد األفــراد ، كمــا ال رات احــد المؤشــیعــد المختلفــة العمــرفــي مراحــل 

ولكل   . ت الحیویة ومنها المجال الریاضياألنثروبومتریة عالقة عالیة بالعدید من المجاال للقیاسات
 وعـادة تـنعكس هـذه المتطلبـات األلعابلعبة ریاضیة متطلبات بدنیة خاصة تمیزها عن غیرها من 

سونها والشك أن تـوفر هـذه المتطلبـات لـدى الممارسـین على المواصفات الواجب توافرها فیمن یمار 
 بمكـان األهمیـة مـن أصـبح مهـارات اللعبـة وفنونهـا ، ولقـد السـتیعاب تعطـي فرصـة أكبـر انیمكن 
 المـستویات أعلـى إلـى المناسبة كأحد الدعامات الواجـب توافرهـا للوصـول بـالالعبین األجسامتوفر 

  ).٤٤ ، ١٩٨٧حسانین ،( الریاضیة الممكنة
  : التحلیل الفني لسباحة الصدر ٢-٢
  : وضع الجسم - ١

یتخـذ الجـسم فــي سـباحة الــصدر وضـعًا أفقیـا انــسیابیًا قـدر األمكــان ، والـذراعان والــرجالن 
 ذلـك فـي هبـوط الجـزء الـسفلي مـن الجـسم بممتدتان مع مراعاة عدم رفع الرأس عالیًا كي ال یتـسب

  .)١٦٥،  ١٩٧٧حلمي،العطار و ) (٣٣  ،١٩٩٦حسن وآخران،( )الرجلین(
  : حركات الذراعین -٢

تؤدى حركات الذراعین بوقت واحد من األمام إلى الجانبین ثم إلـى األسـفل ثـم إلـى االمـام 
، فمن وضع االمتداد الكامل للذراعین والكفان متجهتان إلى األسفل ومالمـسة اإلبهـامین بعـضهما 

بتـــدویر الكفـــین إلـــى الجـــانبین والخلـــف ، الـــبعض ، تبـــدأ الـــذراعان بالحركـــة إلـــى الجـــانبین ، وذلـــك 
ویــستمر الــسحب أســفل مــستوى الكتفــین تقریبــا ، فبمجــرد وصــول الــذراعان إلــى نهایــة الــسحب تبــدأ 

 من الكتف اعلي یرتفع المرفق إلى مستوى أالالذراعان باالنثناء من مفصل المرفقین ، مع مراعاة 
أسـفل الـصدر وقریبـا مـن أسـفل بتقریـب الكفـین ، ثم بعد ذلك تبدأ الحركة الرجوعیة للذراعین وذلك 

مـام وصـوال الذقن ، ثم یتم بعد ذلك دفع الكفین بقوة وبسرعة إلى االمام ، ثم تمتد الذراعان إلـى اال
  .إلى الحركة التالیة 

  ) ١٩٨٨،١١٧علي وسكر ، )(١٠١ ،١٩٨١بالل ،(  
  :حركات الرجلین  -٣

ة الــسحب أســفل مــستوى الكتفــین إذ تثنــى تبــدأ الــرجالن عملهمــا مــع وصــول الــذراعان نهایــ
 مهیأتـــانالــرجالن مــن مفـــصل الــركبتین ویــسحب الكعبـــان إلــى مـــؤخرة المقعــد كــي تكـــون الــرجالن 

،  لتعجیــل القــدمین فــي القــسم الــرئیس ، وللحــصول علــى انــزالق جیــد للجــسم أفقــيإلنجــاز طریــق 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٤

ـــــوي للجـــــسم ـــــسم العل ـــــشكل الفخـــــذان مـــــع الجـــــذع والق ـــــضروري أن ت ـــــدارها یكـــــون مـــــن ال ـــــة مق          زاوی
درجــة ، والكعبــان بعیــدان نــسبیا عــن مــؤخرة المقعــد ، وعنــد بــدء حركــة الــذراعین ) ١٣٠ – ١٢٠(

 بـدفع المـاء األساسیةودفع الكفین إلى االمام في الحركة الرجوعیة للذراعین تبدأ الرجالن حركتهما 
لقـدم إلـى الخلـف وبقـوة وذلـك بمـد إلى الخلف ، وٕاذ تـدار القـدمان إلـى الخـارج ویـدفع المـاء بأسـفل ا

الركبتین وبدون توقف ، وتبدأ حركة المد للرجلین من مفصلي الورك ثـم مفـصلي الـركبتین وتنتهـي 
 القــدمین عــن مــستوى حــدي الكتفــین أو أصــابعأخیــرا إلــى مفــصلي الكــاحلین ، وینبغــي عــدم خــروج 

خلـــف أي یـــة الـــدفع إلـــى الالـــرجالن إلـــى نهاالـــورك عنـــد دفـــع القـــدمین إلـــى الخلـــف ، وبعـــد وصـــول 
 ، تـضم الـرجالن وتقـرب القـدمان مـن بعـضهما اسـتعدادا للحركـة التالیـة االنتهـاء مـن القـسم الـرئیس

  .) ١٢٣  ،١٩٨٩عیاش ،) (١٩٨٨،١٠١علي وسكر ،(
  : التنفس -٤

تبـــدأ عملیـــة التـــنفس عنـــدما تأخـــذ الـــذراعان والركبتـــان باالنثنـــاء عنـــد االنتهـــاء مـــن حركـــة 
 ألن القفـص الـصدري فـي هـذه اللحظـة األعلـىإلـى بـالرفع ا الوضع یأخذ الـراس السحب ، فمن هذ

 وضع الستیعاب أكبر كمیـة مـن الهـواء فیـؤدي عملیـة أفضل في الرئتانیبلغ غایة اتساعه وتكون 
 یرتفـع قلـیال وٕانمـا اال یرتفع الجسم من الماء عند الشهیق كثیـرا بال یجالشهیق ، ویالحظ هنا أنه 

ال  أن الطریقــة الــسلیمة للتــنفس تــتم بحیــث )كونــسلمان(ذ هــواء الــشهیق ، ویــذكر لیتــسنى فقــط أخــ
 رفع الرأس وقتا طویًال بعد الـسحب ، وعنـد نهایـة المـد للـذراعین إلـى االمـام واالسـفل لتبـدأ قیستغر 

 ، ١٩٨١بــالل ،( ســطح المــاء أســفلعملیــة الــسحب بالــذراعین إلــى الخلــف ثــم تبــدأ عملیــة الزفیــر 
  .)١٧١،  ١٩٧٧ وحلمي ،العطار) (١٠٩

  :  إجراءات البحث-٣
  : منهج البحث ١-٣

  .حث باستخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالءمته وطبیعة ال
  : عینة البحث ٢-٣

تم أجراء البحث على عینة من سباحي منتخـب محافظـة نینـوى فئـة المتقـدمین مكونـة مـن 
  . مواصفات عینة البحث یبین) ١(رقم والجدول سباحین تم اختیارهم بالطریقة العمدیة ) ٥(
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٥

   لبعض القیاسات الجسمیة والعمر لعینة البحثاإلحصائیةیبین المعالم ) ١(رقم الجدول 

   القیاسات       ت

  االسم

  العمر

  سنة

  الطول

  سم

  الكتلة

  كغم

  طول

  العضد

  طول

  الساعد

طول 
  الكف

طول 
  الذراع

طول 
  الفخذ

طول 
  الساق

ارتفاع 
  القدم

ول ط
  الرجل

طول 
  الجذع

عرض 
  الكتفین

محیط 
  الصدر

      محیط 

  الورك

  ٩٥  ١٠٢  ٥٧  ٦٢  ١٠٧  ٦  ٤٧  ٥٤  ٨٤  ٢٠  ٢٨  ٣٦  ٨٥  ١٨٥  ٢٧  ولید سالم  -١

  ٨٩  ٩٤  ٤٧  ٥٤  ٩٥  ٦  ٣٦  ٥٣  ٧٨  ٢٠  ٢٥  ٣٣  ٦٤  ١٧٢  ٢٦  محمد قیدار  -٢

  ٩٤  ٩٧  ٤٩  ٥٦  ١٠٤  ٥  ٤٥  ٥٤  ٨٢  ٢٠  ٢٧  ٣٥  ٧٩  ١٨٠  ٢٥  علي حامد  -٣

  ٨٣  ٩٢  ٥٣  ٥٦  ٩٨  ٥  ٤٥  ٤٨  ٨٠  ١٨  ٢٧  ٣٥  ٦٨  ١٧٦  ٢٠  حسان مصطفى   -٤

  ٨٠  ٩٧  ٥٦  ٦٠  ١١١  ٦  ٤٩  ٥٦  ٩٤  ٢٢  ٣١  ٤١  ٧٠  ١٨٤  ٢١  علي ابراهیم  -٥

  ٨٨.٢  ٩٦.٤  ٥٢.٤  ٥٧.٦  ١٠٣  ٥.٦  ٤٤.٤  ٥٣  ٨٣.٦  ٢٠  ٢٧.٦  ٣٦  ٧٣.٢  ١٧٩.٤  ٢٣.٨  ‾س  

  ٦.٦١  ٣.٧٨  ٤.٣٣  ٣.٢٨  ٦.٥١  ٠.٥٤  ٤.٩٨  ٣  ٦.٢٣  ١.٤١  ٢.٢  ٣  ٨.٥٨  ٥.٤٥  ٣.١١  ±ع  

  ) .سم(وحدة قیاس القیاسات الجسمیة هو : مالحظة  *
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 ١٤٦

  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
اســــتخدم الباحثــــان المالحظــــة العلمیــــة التقنیــــة والتحلیــــل والقیــــاس وســــائال لجمــــع البیانــــات 

  .والقیاسات الجسمیة للسباحین ) الكینماتیكیة(للحصول على قیم بعض المتغیرات 
  : المالحظة العلمیة التقنیة ١-٣-٣

ـــم تحقیـــق المالحظـــة العلمیـــة التقنیـــة بالتـــصویر  الفیـــدیوي وذلـــك باســـتخدام آلـــة تـــصویر ت
 عـن حركـة آلـة التـصویرثانیـة وكـان بعـد / صـورة ) ٢٥(وبـسرعة ) Sony Digital(فیدیویة نـوع 

إذ تم التصویر بصورة متحركة مع حركة السباح وعلـى طـول مـسافة الحـوض )  م٢.٥٠(السباح  
تربیـة الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل  وتم التصویر في المسبح المغلق لكلیة المتر ،) ٢٥(البالغة 

  :، وقد تم استخدام البرامج اآلتیة في التحلیل 
  .لغرض تحدید الحركة لكل العب  ) I Film( برنامج ١-١-٣-٣
  .لغرض تقطیع الحركة إلى سلسلة صوریة  ) Adobe Premiere( برنامج ٢-١-٣-٣
  .لغرض حساب القیاسات المطلوبة  ) Auto CAD 14( برنامج ٣-١-٣-٣

  

  : القیاسات الجسمیة ٢-٣-٣
  ) :سم( الطول -١

 أطــواللقیــاس الطــول الكلــي وشــریط قیــاس لقیــاس ) الرســتامیتر(اســتخدم الباحثــان جهــاز 
  . للجسم األخرى األجزاء

  ) :كغم( كتلة السباح -٢
غـرام ) ٥٠(یقـیس ألقـرب میـزان طبـي فقـط ب) شـورت(تم قیاس كتلة السباح مرتدیا لباس الـسباحة 

.  
  : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث ٤-٣
  ) .Sony Digital( آلة تصویر فیدیویة نوع -
  ) .Sony 8 mm( شریط فیدیو نوع -
  . مع ملحقاته ) Pentium 3( حاسوب آلي نوع -
  . قرص لیزري -
      .   جهاز الرستامیتر لقیاس الطول -
  . الجسم المختلفة أجزاءي لقیاس  شریط قیاس متر -
  . میزان طبي لقیاس كتلة السباحین -
  . لوحات ترقیم اسم السباح ونوع المحاولة -
  . السباحین إلطالق صافرة -
  . ساعة توقیت رقمیة -
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 ١٤٧

   : متغیرات البحث ٥-٣
  :وشملت المتغیرات الكینماتیكیة آالتیة 

  . عدد الضربات للذراعین والرجلین -١
  . معدل طول الضربة للذراعین والرجلین -٢
  .زمن الضربة للذراعین والرجلین معدل  -٣
  . معدل سرعة الضربة للذراعین والرجلین -٤
  . معدل تردد الضربة للذراعین والرجلین -٥
  : طریقة أجراء االختبار ٦-٣

  مــن داخــل حــوض الــسباحة أســفل مكعــب البــدءبعــد أطــالق صــافرة الحكــم ینطلــق الــسباح
متـر ، إذ تــم حـساب الــزمن مـن لحظـة االنطــالق والـى نهایــة ) ٢٥(لقطـع المـسافة المقــررة والبالغـة 

 كانت تتحرك مع السباح من بدء الحركة آلة التصویر، علمًا إن ) نهایة الحوض(المسافة المقررة 
  ، وتــم مــنح محــاولتینوكانــت آلــة التــصویر محمولــة وتــسیر مــع حركــة الــسباح والــى نهایــة الحركــة

  . لكل سباح وتم اختیار المحاولة األفضل على حساب الزمن األقل 
  : طریقة استخالص البیانات ٧-٣

قل هذه تم تسجیل محاوالت السباحین بوساطة آلة تصویر فیدیویة على شریط فیدیو وتم ن
اآللـــي بوســـاطة جهـــاز عـــن طریـــق ربـــط آلـــة التـــصویر بالحاســـوب المحـــاوالت علـــى قـــرص لیـــزري 

ذلــك تــم عــزل محــاوالت الــسباحین كــل ســباح بمفــرده مــن خــالل وضــعها علــى شــكل مونتــاج ، بعــد 
  .على قرص لیزري لتسهیل عملیة التحلیل ) Folder(ملفات 

   :اإلحصائیة الوسائل ٨-٣
   االتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 

  . الوسط الحسابي -١
  . االنحراف المعیاري -٢
  ) ١٩٨٨،٦١ناجي وشامل،) (١٩٨٥،٢٣٥عیسوي ،() .بیرسون (امل االرتباط البسیط  مع-٣
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 ١٤٨

  :                                           عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :  عرض النتائج ١-٤

  )٢(رقم الجدول 
   لعینة البحثالكینماتیكیةالمعالم اإلحصائیة لقیم المتغیرات یبین 

  المتغیرات    

  

  السباحین

الزمن 
  )ثا(الكلي 

د دـع
 الضربات

  )ضربة(

معدل طول 
  الضربة

  )م(

معدل زمن 
  الضربة

  )ثا(

معدل سرعة 
  الضربة

  )ثا/م(

معدل تردد 
الضربة 

  )ثا/ضربة (

٠.٨٣  ١.٤٧  ١.٢١  ١.٧٨  ١٤  ١٦.٩  ١  

٠.٥٧  ١.١٧  ١.٧٧  ٢.٠٨  ١٢  ٢١.٢  ٢  

٠.٨٩  ١.٥٧  ١.١٣  ١.٧٨  ١٤  ١٥.٨  ٣  

٠.٨٣  ١.٠٤  ١.٢٠  ١.٢٥  ٢٠  ٢٤  ٤  

٠.٩١  ١.٦٣  ١.٠٩  ١.٧٨  ١٤  ١٥.٣  ٥  

  ٠.٨٠٦  ١.٣٧٦  ١.٢٨  ١.٧٣٤  ١٤.٨  ١٨.٦٤  ‾س

  ٠.١٣  ٠.٢٥  ٠.٢٧  ٠.٣  ٣.٠٣  ٣.٧٩  ±ع
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 ١٤٩

  )٣(رقم الجدول   : مناقشة النتائج ٢-٤
  متر صدر) ٢٥(یبین االرتباطات بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة للذراعین مع بعض القیاسات االنثروبومتریة في سباحة 

         
  القیاسات

  المتغیرات

الطول 
  الكلي

طول 
  العضد

طول 
  الساعد

طول 
  الكف

طول 
  الذراع

طول 
  الفخذ

طول 
  الساق

ارتفاع 
  القدم

طول 
  الرجل

طول 
  الجذع

عرض 
  الكتفین

محیط 
  الصدر

محیط 
  الورك

  ٠.٢٦٩-  ٠.٧٥٨-  ٠.٣١٣-  ٠.٥٨٧-  ٠.٨٤٦-  ٠.٣٠٨-  ٠.٥٢٨-  ٠.٩١- *  ٠.٦٨٧-  ٠.٨١٧-  ٠.٥٩٦-  ٠.٥٩٤-  ٠.٧٧٣  الزمن الكلي

عدد ضربات 
  لذراعینا

-٠.٤٠٥-  ٠.٤٧٥  ٠.٢٧٩  ٠.٠٦٥-   ٠.١٧٧-  ٠.٦٦٤-  ٠.٣٣٦  ٠.٨٢٥-  ٠.١٣٦-  ٠.٦٩٤-  ٠.١٤٥-  ٠.٠١  ٠.٠٨٦  

معدل طول 
  الضربة للذراعین

-٠.٣٧٧  ٠.٣٥٧  ٠.٣٧٣  ٠.٠٥٣-  ٠.٠٣٦  ٠.٦٦٨  ٠.٤٧٩-  ٠.٧٣٩  ٠.٠٣٣  ٠.٦٢٧  ٠.٠٦٨  ٠.١٠٩-  ٠.٠٦٥  

معدل زمن 
  الضربة للذراعین

-٠.١٣٦  ٠٣٣١.-  ٠.٦٦٨-  ٠.٥٩٧-  ٠.٧٥٥-  .٠.٣٧٠  ٠.٩٥٨-*  ٠.١١٢-  ٠.٦٠٨-  ٠.١٤٦-  ٠.٢٠٧-  ٠.٦٥٤-  ٠.٧٧٨  

معدل سرعة 
  الضربة للذراعین

٠.١٨٦  ٠.٧٠٤  ٠.٣٥٥  ٠.٥٨٩  ٠.٨٨١*  ٠.٣٦٨-  ٠.٥٩٥  ٠.٨٨٢*  ٠.٧٣٩  ٠.٨٠٤  ٠.٢٦٩  ٠.٦٥٩  ٠.٧٩٧  

معدل تردد 
  الضربة للذراعین

٠.١٤٣-  ٠.٣٤٦  ٠.٦٢٤  ٠.٥٧٩  ٠.٧٨٦  ٠.٣٦٧-  ٠.٩٥١*  ٠.١٨٥  ٠.٦٤٩  ٠.٢٠٧  ٠.١٦٢  ٠.٦٨٤  ٠.٧٨٦  
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 ١٥٠

 ٠.٨٧٨=  الجدولیة ) ر(قیمة ) ٣ ( ودرجة حریة ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطأ  •
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 ١٥١

   :يما یأت) ٣(رقم یتبین لنا من الجدول 
ویعـزو الباحثـان ذلـك ) ٠.٩١-( وجود ارتباط معنوي سالب بین الزمن الكلي وطول الفخـذ بلـغ -١

وطــول الفخــذ ، فكلمــا كــان الفخــذ طــویًال لــدى إلــى ان هنــاك عالقــة عكــسیة بــین الــزمن الكلــي 
 ، إذ أن زیـادة طـول الفخـذ لـه دور فـي زیـادة طـول اإلنجـاز ذلك إلى قلة في زمن أدىالسباح 

فــي معــدل ســرعة الــضربة أي قطــع  زیــادة ومــن ثــمالــضربة للــرجلین أي زیــادة مــسافة الــضربة 
   .فة في اقل زمن ممكنالمسا

-*( إذ بلـــغ  عـــدل زمــن الـــضربة للـــذراعین وطـــول الـــساق وجــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین م-٢
 ویعزو الباحثان ذلك إلى ان هناك عالقة عكسیة بینهما ، فكلما كانت الـساق لـدى  )٠.٩٥٨

 زیـادة فـي معـدل ومـن ثـم ذلك إلـى زیـادة فـي معـدل طـول الـضربة للـرجلین أدىالسباح طویلة 
 إذبة أي زیـــادة ســـرعة الـــضربة طـــول الـــضربة للـــذراعین وبالنتیجـــة قلـــة فـــي معـــدل زمـــن الـــضر 

   يما یأتینص قانون سرعة الضربة على 
                             معدل طول الضربة 

  ---------------= معدل سرعة الضربة  
  )٨٤  ،١٩٧٧العطار وحلمي ، (                      زمن الضربة                            

ــــ-٣ ــــوي موجــــب ب ــــضربة للــــذراعین وطــــول الفخــــذ إذ بلــــغ  وجــــود ارتبــــاط معن ین معــــدل ســــرعة ال
لـدى  هناك عالقة طردیـة بینهمـا ، فكلمـا كـان الفخـذ أنویعزو الباحثان ذلك إلى ) ٠.٨٨٢*(

 زیــادة فــي معــدل ومــن ثــمالــسباح طــویًال أدى ذلــك إلــى زیــادة فــي معــدل طــول ضــربة الــرجلین 
 كبـــرت زادت  الـــسرعة فكلمـــالـــضربة هـــو بـــسط معادلـــة ولكـــون طـــول اطـــول الـــضربة للـــذراعین

  )٨٤  ،١٩٧٧العطار وحلمي،(ي معدل سرعة الضربة للذراعین وبالنتیجة زیادة فالسرعة
ــــغ     -٤ ــــذراعین وطــــول الرجــــل إذ بل وجــــود ارتبــــاط معنــــوي موجــــب بــــین معــــدل ســــرعة الــــضربة لل

، ویعــزو الباحثــان ذلــك إلــى ان هنــاك عالقــة طردیــة بینهمــا ، فكلمــا كانــت الرجــل ) ٠.٨٨١(
 لـسبب المـذكورل سرعة الـضربة للـذراعین ، ولطویلة لدى السباح أدى ذلك إلى زیادة في معد

 أعاله في طول الفخذ وكتحصیل حاصل فأن طـول الرجـل یعتمـد علـى طـول الفخـذ ممـا نفسه
  .أدى ذلك إلى زیادة في معدل سرعة الضربة للذراعین

) ٠.٩٥١(عین وطول الساق إذ بلـغ  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل تردد الضربة للذرا-٥
ویعــزو الباحثــان ذلــك إلــى أن هنــاك عالقــة طردیــة بینهمــا ، فكلمــا كانــت الــساق طویلــة لــدى 
السباح أدى ذلك إلى زیادة في معدل تردد الضربة للـذراعین وبمـا انـه ظهـر لـدینا مـن الجـدول 

نتیجـة تكـون هنـاك  عالقة عكسیة بین معدل زمن الضربة للذراعین مع طول الـساق فبالأعاله
 قــانون معــدل تــردد  أنعالقــة موجبــة بــین معــدل تــردد الــضربة للــذراعین مــع طــول الــساق ، إذ

خــریبط وشــلش (  هــو حاصــل قــسمة عــدد دوائــر الیــد علــى الــزمن المــستغرق للــضربةالــضربة
).٩٥  ،٢٠٠١عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران،) (٣٠٥  ،١٩٩٢،
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  )٤ ( رقمالجدول
  متر صدر) ٢٥(كینماتیكیة للرجلین مع بعض القیاسات االنثروبومتریة  في سباحة یبین االرتباطات بین بعض المتغیرات ال

  القیاسات
  المتغیرات

الطول 
  الكلي

طول 
  العضد

طول 
  الساعد

طول 
  الكف

طول 
  الذراع

طول 
  الفخذ

طول 
  الساق

ارتفاع 
  القدم

طول 
  الرجل

طول 
  الجذع

عرض 
  الكتفین

محیط 
  الصدر

محیط 
  الورك

  ٠.٢٦٨-  ٠.٧٥٧-  ٠.٣١٦  ٠.٥٨٦-  ٠.٨٤٧-  ٠.٣٠٤-  ٠.٥٢٧-  ٠.٩١٠-*  ٠.٦٨٧-  ٠.٨١٦-  ٠.٣٠٥-  ٠.٥٩٥-  ٠.٧٧٣-  الزمن الكلي

عدد ضربات 
  الرجلین

-٠.٣١٨-  ٠.٧٢١-  ٠.١٥٢-  ٠.٤٧٩-  ٠.٥٣٤-  ٠.٧٨٨-  ٠.٠٥٦-  ٠.٩٤٠-*  ٠.٤٦٩-  ٠.٨٤٧-  ٠.٤٠٦-  ٠.٣٤٨-  ٠.٤٧٦  

معدل طول الضربة 
  للرجلین

٠.١٢٣  ٠.٤٧٧  ٠.٠٢٩-  ٠.٢٤٨  ٠.٣٥٢  ٠.٨٢٥  ٠.١٥٦-  ٠.٨٩٩*  ٠.٤١٨  ٠.٨٦٤-  ٠.١٦٥  ٠.٢٩٧  ٠.٢٢٧  

معدل زمن الضربة 
  للرجلین

-٠.٥٠٤-  ٠.٤٧٨-  ٠.٦٦٥-  ٠.٥١٣  ٠.٨٧١-  ٠.٠٩٦-  ٠.٤٥٣-  ٠.٠٤٩-  ٠.١٧٥-  ٠.٤٨٨-  ٠.٧٠٨  
-٠.٣٤٥  

  
-٠.٠٤٨  

 معدل سرعة الضربة
  للرجلین

٠.١٨٤  ٠.٧١٥  ٠.٣٦٨  ٠.٥٩٥  ٠.٨٨٣*  ٠.٢٥٦  ٠.٥٩٦  ٠.٨٨٣*  ٠.٧٣٩  ٠.٨٠٧  ٠.٢٦٨  ٠.٦٥٣  ٠.٧٩٧  

 معدل تردد الضربة
  للرجلین

٠.٠٨٩  ٠.٢٩٥  ٠.٣٧٣  ٠.٣٧٨  ٠.٦١٨  ٠.٥٧٧-  ٠.٨٠٥  ٠.١١٨  ٠.٤٠٧  ٠.٠٥٥  ٠.٠٨٧  ٠.٤٢٩  ٠.٦٤٧  

٠.٨٧٨=الجدولیة ) ر(قیمة ) ٣ ( ودرجة حریة ٠.٠٥≤معنوي عند نسبة خطأ  •
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 ١٣٩

   :يما یأت) ٤(یتبین لنا من الجدول 
 ، ویعـزو الباحثـان ) ٠.٩١٠-(وطـول الفخـذ بلـغ  وجود ارتباط معنوي سالب بـین الـزمن الكلـي -١

  ) .٣(من مناقشة الجدول ) ١( في النقطة  نفسهذلك الى السبب المذكور
 ، ویعـزو ) ٠.٩٤٠-( وجود ارتباط معنوي سالب بین عدد ضـربات الـرجلین وطـول الفخـذ بلـغ -٢

ن كلمــا كــاع عــدد الــضربات للــرجلین ، فالباحثــان ذلــك الــى ان طــول الفخــذ یتناســب عكــسیا مــ
 ومـن ثـم ذلـك الـى زیـادة فـي طـول الـضربة أي زیـادة مـسافة الـضربة أدىالفخذ للسباح طویًال 

 طـول الـضربة والـذي یـنص یكون له دور في قلة عدد الضربات وهذا ینطبق مع قانون معدل
   :على ما یأتي 

                            المسافة الكلیة المقطوعة
                ----------------=   معدل طول الضربة 

                               عدد دوائر الید 
   )٨٠ ، ٢٠٠١عمر وآخران ،) (٢٨٥،  ١٩٩٩الهاشمي ،(            

) ٠.٨٩٩(بلـغ اذ  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل طـول الـضربة للـرجلین وطـول الفخـذ -٣
 زیـادة طـول الفخـذ تـؤدي الـى أنوهـو   نفـسأعـاله، ویعزو الباحثان ذلك الى السبب المـذكور 

  .زیادة مسافة الضربة أي زیادة في معدل طول الضربة نتیجة زیادة في مسار حركة الرجل 
         ( وجود ارتبـاط معنـوي موجـب بـین معـدل سـرعة الـضربة للـرجلین وطـول الفخـذ أذ بلـغ-٤

لمــا كــان الفخــذ لــدى  عالقــة طردیــة بینهمــا فك ، ویعــزو الباحثــان ذلــك الــى أن هنــاك )٠.٨٨٣
السباح طویًال أدى ذلك الى زیادة في معدل طول الضربة مما له دور في زیادة معـدل سـرعة 

   : والذي ینص على مایاتيالضربة للرجلین ، وهذا ینطبق مع قانون معدل سرعة الضربة
   

   معدل طول الضربة                                        
  --------------- = جلین  للر  معدل سرعة الضربة

  )٨٤  ،١٩٧٧العطار وحلمي،(        زمن الضربة  معدل                                   
) ٠.٨٨٣(  وجود ارتباط معنوي موجب بین معدل سرعة الضربة للرجلین وطول الرجل إذ بلغ -٥

 أنهمـاق وبمـا ، ویعزو الباحثان ذلك الى أن طول الرجل یعتمـد علـى طـول الفخـذ وطـول الـسا
 مــع معــدل ســرعة الــضربة للــرجلین ، وكتحــصیل ومــن ثــمیتناســبان طردیــا مــع طــول الــضربة 

فأن طول الرجل یتناسب أیضا مـع طـول الـضربة للـرجلین ومـع معـدل سـرعة الـضربة حاصل 
  .للرجلین 

  :والمقترحات  االستنتاجات والتوصیات -٥
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 ١٤٠

  : االستنتاجات ١-٥
  . الزمن الكلي وطول الفخذ  بین ارتباط معنوي سالبوجود -١

  . بین معدل زمن الضربة للذراعین وطول الساق وجود ارتباط معنوي سالب -٢

 موجــب بــین معــدل ســرعة الــضربة للــذراعین وبــین كــل مــن طــول الفخــذ وجــود ارتبــاط معنــوي -٣
  .وطول الرجل 

  . موجب بین معدل تردد الضربة للذراعین وطول الساق وجود ارتباط معنوي -٤

  .وجود ارتباط معنوي سالب بین الزمن الكلي وطول الفخذ  -٥

  . بین عدد الضربات للرجلین وطول الفخذ وجود ارتباط معنوي سالب -٦

  . موجبة بین معدل طول الضربة للرجلین وطول الفخذ وجود ارتباط معنوي -٧

خــذ  موجــب بــین معــدل ســرعة الــضربة للــرجلین وبــین كــل مــن طــول الفوجــود ارتبــاط معنــوي -٨
  .وطول الرجل 

  :والمقترحات التوصیات ٢-٥
 مراعــاة المواصــفات الجــسمیة المناســبة للــسباحین مــن خــالل اختیــار الــسباحین الــذین یتمیــزون -١

 لــه مــن دور فــي زیــادة معــدل طــول الــضربة والــذي یــسهم بــدوره فــي زیــادة مــابطــول االطــراف ل
   . وتردد الضربةمعدل السرعة

 للـذراعین والـرجلین بعــد عملیـة الـشد والــسحب للحـصول علـى مــسافة  التأكیـد علـى المـد الكامــل-٢
  . معدل سرعة للضربة أفضل ومن ثمأطول أي معدل طول ضربة 

مــذكورة فــي البحــث وعمــل ارتبــاط مــع الغیــر مــشابهة لبقیــة القیاســات الجــسمیة  إجــراء دراســة -٣
  .نماتیكیة قید الدراسة یالمتغیرات الك

نماتیكیـة یلقیاسات الجسمیة المذكورة فـي البحـث  مـع المتغیـرات الك إجراء بحوث مشابهة بین ا-٤
  . من السباحة األخرى األنواع بقیةفي 

  .متر ) ١٠٠ أو ٥٠(أخرى مثل  مسافات أطول في بحوث استخدام -٥

  
  

   العربیة واالجنبیةالمصادر
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 ١٤١

اعـة والنـشر  ، األسس الفنیة لتعلم الـسباحة ، دار الكتـب للطب) ١٩٨١: ( بالل ، ضیاء حسن -١
  .جامعة الموصل 

دار الفكـر  ، ١ج، ، التقـویم والقیـاس فـي التربیـة البدنیـة ) ١٩٨٧( :محمـد صـبحي   حسانین،-٢
  .العربي مصر  

مركـز الـدلتا ، حة المنهـاج الـشامل لمعلمـي ومـدربي الـسبا) : ١٩٩٦(محمـود وآخـران   حـسن ،-٣
  . مصرللطباعة والنشر ،

( دراسـة تحلیلیـة مقارنـة لـبعض المتغیـرات             ) : ٢٠٠٤(الحمداني ، فالح طه حمـو -٤
أطروحــة دكتــوراه ، متــر ) ١٠(بــین أنــواع الــسباحة االولمبیــة األربعــة لمــسافة ) الكنیماتیكیــة 
   .جامعة الموصل  ، غیر منشورة 

التحلیـل الحركـي ، مطبعـة دار الحكمـة ، ): ١٩٩٢(شـلش ، نجـاح مهـدي   خریبط ، ریسان و-٥
   .البصرة

ـــقالـــسامرائي ،  -٦ جامعـــة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، البایومیكانیـــك : ) ١٩٨٨ (فـــؤاد توفی
  .الموصل 

  .مصر ، دار المعارف ، المیكانیكا الحیویة وعلم الحركة ) : ١٩٧٥( الشیخ محمد یوسف -٧
دار ، مقدمــة لألســس العلمیــة للــسباحة ) : ١٩٧٧(حلمــي ، عــصام  العطــار ، نبیــل محمــد و -٨

  .مصر، المعارف 
ــــسعید و -٩ ــــي ، محمــــد ال الــــسباحة لطــــالب كلیــــات التربیــــة ) :١٩٨٨(ســــكر ، ناهــــدة رســــن  عل

  .، مطبعة جامعة البصرة ، الریاضیة 
ـــسباحة ) : ٢٠٠١(عمـــر، محمـــد صـــبري وآخـــران  -١٠ دار  ، ٤ط، هیـــدرودینامیكا األداء فـــي ال

  .مصر ، الفكر العربي 
جامعــة ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، ضــة الــسباحة ریا) : ١٩٨٩(عیــاش ، فیــصل رشــید  -١١

  .الموصل 
دار ، القیاس والتجریب في علـم الـنفس والتجریـب ) : ١٩٨٥(عیسوي ، عبد الرحمن محمد  -١٢

  .مصر ، اإلسكندریة ، المعرفة الجامعیة 
مطبعـــة ، مبـــادئ اإلحـــصاء فـــي التربیـــة البدنیـــة ) : ١٩٨٨(نـــاجي ، قـــیس وكامـــل ، شـــامل  -١٣

  .بغداد ، لیم العالي التع
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