
 ٢١٦

  
 للذارعین مع تحلیل العالقة بین بعض المتغیرات البایوكینماتیكیة
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  الملخص 
  : یاتي هدف البحث الى ما  

بعــــــــض القیاســــــــات و  للــــــــذراعین) البایوكینماتیكیــــــــة(التعــــــــرف علــــــــى قــــــــیم بعــــــــض المتغیــــــــرات  .١
  . في سباحة الفراشة )االنثروبومتریة(

بعـــض القیاســـات قـــیم و  للـــذراعین) البایوكینماتیكیـــة(العالقـــة بـــین قـــیم بعـــض المتغیـــرات ایجـــاد  .٢
 . في سباحة الفراشة )االنثروبومتریة(

  .للذراعین) البایوكینماتیكیة(عض المتغیرات  العالقة بین قیم بایجاد .٣
سـباحین مـن فئـة المتقـدمین ) ٥(المنهج الوصفي ، وتكونت عینة البحـث مـن  الباحثاستخدم 

 المالحظــة العلمیــة التقنیــة والتحلیــل والقیــاس وســائال الباحــثواســتخدم ، تخــب محافظــة نینــوى نلم
بعــــض وقــــیم  للــــذراعین) وكینماتیكیــــةالبای(لجمــــع البیانــــات للحــــصول علــــى قــــیم بعــــض المتغیــــرات 

 التـــــصویر الباحـــــثولتحقیـــــق المالحظـــــة العلمیـــــة التقنیـــــة اســـــتخدم ،  )االنثروبومتریـــــة(القیاســـــات 
  .الفیدیوي

القیاســـــــات و  للـــــــذراعین) البایوكینماتیكیـــــــة(وقـــــــد شـــــــملت الدراســـــــة عـــــــددا مـــــــن المتغیـــــــرات 
الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري وتـــم معالجـــة البیانـــات احـــصائیا باســـتخدام الوســـط )االنثروبومتریــة(

  :ما یاتي  الباحثومعامل االرتباط البسیط ، واستنتج 
 مــع قــیم القیاســات للــذراعین) البایوكینماتیكیــة(عــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین قــیم المتغیــرات  -١

  .)االنثروبومتریة(
 .للذراعین) البایوكینماتیكیة(بعض قیم المتغیرات بین معنوي ارتباط  وجود  -٢

 مجموعة مـن التوصـیات بغیـة االسـتفادة منهـا فـي مجـال التعلـیم والتـدریب وصـوال لباحثا وأوصى
  .األفضلالى االنجاز 

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –ضیة مجلة الرافدین للعلوم الریا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١٧

ABSTRACT 
Analysis of the relationship among some Biokinematics 

variables with some anthropometric measurement  

in the Butterfly  swimming  

D. Falah T. Hamo    
Mosul university / college of physical education 

The research aimed at : 
1- Recognizing the values of some Biokinematics variables and some 

of anthropometric measurement in the 25m butterfly swimming. 
2- Finding of the relationship between the values of some 

Biokinematics variables with the values of some anthropometric 
measurement in the 25m butterfly swimming. 

3- Finding of the relationship among the values of Biokinematics 
variables . 
 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 the 
data to obtain some of the Biokinematics variables values and some 
anthropometric measurement values, to achieve the technical scientific 
observation accurately , the videography was used. The study included a 
number of Biokinematics variables and anthropometric measurement. 

The data have been processed statistically by using the mean, 
standard deviation and simple correlation. 
  The researcher concluded the following: 
1- There is no significant correlation between Biokinematics variables 

values and anthropometric variables values. 
2- There are significant correlations among some Biokinematics 

variables values. 
 The researcher recommended some recommendation to be utilized 

in the learning and coaching to get the best performance  
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  التعریف بالبحث  -١
   البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١

یعد التكوین الجسماني ووزن الجسم وطوله من اهـم العوامـل التـي تحـدد المهـارة الریاضـیة 
  ).٨٢، ١٩٧٣عالوي، (.وتمكن الفرد من الوصول الى المستویات الریاضیة العالمیة

 مـــن اجـــل ویحتـــاج كـــل نـــوع مـــن انـــواع االنـــشطة الریاضـــیة الـــى قیاســـات جـــسمیة خاصـــة
الوصول الى المستویات العالیة ، لذلك البد ان یكون الجسم مناسب لنوع النشاط الممارس ، النـه 

یمكن تحقیق االرقـام القیاسـیة والمـستویات العالیـة فـي نـشاط معـین اال اذا تـوافرت فـي الممـارس  ال
 نــشاط تلعــب قیاســات تتفــق مــع متطلبــات هــذا النــشاط وعلیــه ان نوعیــة االجــسام وتناســبها مــع كــل

  . دورا هاما في االرتقاء بالمستوى الریاضي الى القمة 

  )١٥٩، ١٩٨١مروان عبد المجید ابراهیم ،(

 ریاضة السباحة واحدة من الریاضات التي تهـتم بالقیاسـات االنثروبومتریـة للـسباحین وتعد
، وقـد حة تلـف قیاسـات اجـسام الـسباحین بـاختالف نـوع الـسباخكسائر الریاضات االخـرى ، لـذلك ت

و زیادة الوزن وطول االطراف   )سم١٨٣-١٨٠(لوحظ ان سباحي السرعة یتمیزون بطول الجسم 
والنمــو العــضلي للعــضالت اذ تــزداد لــدیهم قیاســات محــیط الــصدر ومحــیط العــضد ومحــیط الفخــذ 

ـــادة المقطـــع العرضـــي للعـــضالت  ـــة یتمیـــزون بقامـــة فـــي حـــینوذلـــك لزی  ســـباحو المـــسافات الطویل
  .مع زیادة في الوزن ) سم١٧٥(متوسطة 

  )١٨٠- ١٧٨، ١٩٨٦ابو العال وروبي،(

ان الــــسباحین یختلفــــون تبعــــا لنــــوع ) Polgakofani- يبولجاكوفــــان(وقــــد اثبتــــت دراســــة 
البـدني وتركیـب الجـسم السباحة والمسافة التخصصیة وذلك في صفات عـدة منهـا مـستوى االعـداد 

  .بهذه الصفاتویرتبط تخصص السباح 

  )٤٧ ،١٩٨٨هیم ،خریبط وابرا(

اهمیــة كبیــرة جــدا للــذراعین فــي جمیــع  )Counsilman -نــسلمانكو (وقــد اعطــى العــالم 
  ).٢٠٧ ، ١٩٩٢خریبط وشلش ، (انواع السباحة 

  :سافة السباق على عاملین میكانیكیین اساسین هماموكما ان سرعة السباح تعتمد في قطع 

  .معدل طول الضربة للذراع  -١

 )٨٠ ، ٢٠٠١عمر واخرون ،  (معدل تردد الضربة للذراع -٢
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لـذا فــان اهمیــة البحــث تتحــدد فــي اجــراء دراســة تحلیلیــة للكــشف عــن قــیم بعــض المتغیــرات   
وذلـــك بعض القیاســـات االنثروبومتریـــة للـــسباحین وعالقتهـــا بـــ فـــي ســـباحة الفراشـــة البایوكینماتیكیـــة

ت االنثروبومتریة ، من  مع بعض القیاساالبایوكینماتیكیةلتعرف على مدى ارتباط تلك المتغیرات ل
  .وصوال الى االداء االفضلمنها لمتخصصین في مجال السباحة االستفادة توضیفها اجل 

  مشكلة البحث  ٢-١
 سباحة ابتعاد كثیر من ممارسي السباحة عن مزاولةفي االساسیة تنحصر مشكلة البحث   

ـــسباحة  ـــه مـــن صـــعوبة فـــي اداء هـــذا النـــوع مـــن ال ـــك لمـــا یالقون ونظـــرا لوجـــود بعـــض الفراشـــة وذل
 فیمـــا یتعلـــق بمعرفـــة بعـــض المتغیـــرات وال ســـیما ســـباحة الفراشـــة )بتكنیـــك(الغمـــوض الـــذي یحـــیط 

وســرعة الــضربة للــذراع، ومــدى  مثــل طــول الــضربة وتــردد الــضربة وزمــن الــضربة البایوكینماتیكیــة
 اجـراء باحـثالممـا حـدا ب،القیاسات االنثروبومتریة  لما لها من دور مـؤثر فـي ذلكعالقتها ببعض 

بعـــض واخـــذ  فراشـــةالســـباحة  )تكنیـــك(فـــي  البایوكینماتیكیـــة للكـــشف عـــن بعـــض المتغیـــرات تحلیـــل
تلـــك مـــدى العالقـــة بـــین االطـــالع والتعـــرف علـــى مـــن اجـــل للـــسباحین ، االنثروبومتریـــة قیاســـات ال

االســتفادة مــن نتــائج البحــث للعــاملین فــي مجــال مــن ثــم و لغــرض توضــیحها ودراســتها المتغیــرات 
  . سباحةال

  ف البحث اهدأ ٣-١
بعـــــض القیاســـــات و  للـــــذراعین) البایوكینماتیكیـــــة(التعـــــرف علـــــى قـــــیم بعـــــض المتغیـــــرات  ١-٣-١

  . في سباحة الفراشة )االنثروبومتریة(

بعـض القیاسـات قیم و  للذراعین) البایوكینماتیكیة(العالقة بین قیم بعض المتغیرات ایجاد  ٢-٣-١
  . اشةفي سباحة الفر  )االنثروبومتریة(

  .للذراعین) البایوكینماتیكیة( العالقة بین قیم بعض المتغیرات أیجاد ٢-٣-١

  : فروض البحث ٤-١
  :یفترض الباحث ما یاتي  

بعـــض قـــیم و  للـــذراعین) البایوكینماتیكیـــة(قـــیم المتغیـــراتبـــین ارتبـــاط معنـــوي عـــدم وجـــود  ١-٤-١
 ).االنثروبومتریة(القیاسات 

 .للذراعین) البایوكینماتیكیة(ن قیم المتغیرات  معنوي بیارتباطعدم وجود  ٢-٤-١
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 ٢٢٠

  مجاالت البحث  ٥-١
  .  منتخب محافظة نینوى فئة المتقدمینيسباحعینة من  :المجال البشري ١-٥-١

  . جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  مسبح :المجال المكاني ٢-٥-١

  ٢٥/٤/٢٠٠٧:  المجال الزماني ٣-٥-١

  المستخدمة في البحث التعاریف والمصطلحات  ٦-١
الــصفات والخــصائص الوصــفیة دراســة یهــتم بالبایومیكانیــك والــذي فــرع مــن  هــو :الكینماتیــك  .١

بین حركة الجسم ما وما بین ، وكذلك االشكال الهندسیة المختلفة ، أي دراسة العالقة لحركة ل
 .زمانها ومكانها دون التطرق الى القوة التي تسبب هذه الحركة

  .)٥٣ ، ١٩٨٨السامرائي ، ) (٤٧، ١٩٨٧الصمیدعي،  (
ظهـــار وأجـــزاءههـــو العلـــم الـــذي یـــدرس قیاســـات الجـــسم البـــشري :االنثروبـــومتري .٢  االختالفـــات وٕا

 )Mathews,1978,73.(التركیبیة فیه 

 هــو معــدل المــسافة االفقیــة المقطوعــة خــالل اكمــال دائــرة كاملــة لــذراع :معــدل طــول الــضربة .٣
  . السباح

     =معدل طول الضربة
  

   ) ٨٠ ، ٢٠٠١واخران،عمر )(٢٨٥ ، ١٩٩٩الهاشمي ،( 

  .  الزمن المستغرقعلى هو معدل عدد دوائر الید خالل حركة السباح :معدل تردد الضربة .٤

  

  = معدل تردد الضربة
  

  )٨٠ ، ٢٠٠١عمر واخران ،)(٣٠٥ ، ١٩٩٢خریبط وشلش ، (
  . خالل الزمن المستغرق هو المسافة االفقیة المقطوعة لدورة الذراع :معدل سرعة الضربة .٥

  

  = معدل سرعة الضربة

)٨٤ ، ١٩٧٧العطار وحلمي ، (  

  المسافة الكلیة المقطوعة
  عدد دوائر الید الكاملة

  عدد دوائر الید 
  الزمن المستغرق

  طول الضربة
  زمن الضربة 
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   الدراسات النظریة -٢
  سباحة الفراشةالتحلیل الفني ل ١-٢
  :وضع الجسم -١

، والكتفـین فـي مـستوى افقـي ایـضا مـع  افقیـاً ا  وضـعیتخذ وضـع الجـسم فـي سـباحة الفراشـة 
بـل ، ن وضع الجسم غیر ثابت في المجال االفقـي یالحظ اكما بقائهما قریبین فوق سطح الماء، 

وحظ ان حركــة الجــذع التموجیــة یجــب ان لــ، وقــد فــي حركــة تموجیــة مــستمرة الــى االعلــى واالســفل
وذلــك للمحافظــة علــى الوضــع ) أي الجــزء االخیــر مــن العمــود الفقــري(تتمركــز فــي قــسمه الــسفلي 

  . االنسیابي والتقلیل من الحركة التموجیة

  )١١٠ ، ١٩٨٨رحیم ورسن ، (، ) ٩٣ ، ١٩٨١بالل ، (

  :حركات الذراعین-٢

سویة وفي وقت واحد من الخلف والى الجانب في سباحة الفراشة تؤدى حركات الذراعین 
اذ تبــدأ الــذراعان معــا بالــدخول فــي المــاء مــن نقطــة امــام مــستوى الكتفــین ، واول ثــم الــى االمــام، 

وتكــون االصــابع ملتــصقة لیــه الــساعد فالعــضد ، یمایــدخل فــي المــاء اطــراف االصــابع وثــم الكــف 
ویتخذ الكف شكال جانبیا ومتجها الى االسـفل ، وبمجـرد دخـول الكـف فـي المـاء تـتم مرحلـة مـسك 

الــى الــداخل تجــاه الــساعد ، ثــم تبــدأ بعــد ذلــك المرحلــة االساســیة قلــیال المــاء وذلــك بثنــي الرســغین 
 الى الخلف وباتجاه عكـس اتجـاه التقـدم للمحـور سحب كلتا الذراعینوذلك بعملیة لحركة الذراعین 

حتـى یـصل الـى اقـصاه عنـد الخـط الطولي للجسم مـع ثنـي المـرفقین ویـستمر الـسحب الـى الخلـف 
العمودي الساقط من الكتفین عندها تبدأ عملیة دفع الذراعین الى الخلف بسرعة وبقوة والى جانب 

لمقعـــد وبجـــوار الجـــسم عندئـــذ تبـــدأ المرحلـــة الفخـــذین وتـــستمر بالـــدفع الـــى ان تقتـــرب الیـــدان مـــن ا
خـــروج بكلتـــا الـــذراعین الـــى لالنهائیـــة لحركـــة الـــذراعین وهـــي خـــروج الـــذراعین مـــن المـــاء ، اذ یـــتم ا

االعلــى ثــم تطویحهمــا الــى الجانــب بانثنــاء مناســب مــن مفــصل المــرفقین ، مــع مراعــاة عــدم رفــع 
لجسم قریبا من سطح الماء ، وتستمر على وضع االكتفین اكثر من الالزم وذلك من اجل الحفاظ 

 ، ١٩٨١بالل ، . (بالتطویح الى الجانب ثم الى االمام استعدادا للدخول ثانیة الى الماءالذراعان 
  )١٩ ، ١٩٨٨رحیم ورسن ، ) (٩٨
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 ٢٢٢

  :حركات الرجلین-٣

عن طریق مفصل الحوض ، كمـا ان مفـصل الركبـة یثنـى الرجلین الى االسفل تبدأ حركة 
 الكــاحلینة لمقاومــة المــاء ، وعنــد حركــة الــرجلین الــى االســفل یجــب ان یكــون مفــصال قلــیال نتیجــ

   .مرتخیین ومنحرفین قلیال الى الداخل ومتقاربین اما الفخذان والساقان فمنفرجان قلیال

  )٩٤ ،١٩٨٨رحیم ورسن ، ) (٩٤ ،١٩٨١بالل ، (

اظ علـــى وضـــع  فـــي الحفـــتـــسهمان ضــربات الـــرجلین الـــى االســـفل بـــصورة مرتخیـــة ومرنــة 
  .انسیاب الجسم بشكل تموجي ومن ثمالجسم ودفعه الى االعلى وعدم السقوط الى االسفل 

ان حركـــة الـــرجلین تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي ســـباحة الفراشـــة ، فكلمـــا كانـــت الـــرجالن مـــرنتین 
  .وقویتین كانت الحركة اقوى تاثیرا في دفع الجسم

االخــر یــؤدي ة للــذراعین والــبعض یــؤدي بعــض الــسباحین ضــربة واحــدة مــع نهایــة كــل دور 
ضـــربتین مـــع كـــل دورة للـــذراعین ، وتـــسمى الـــضربة االولـــى الـــضربة القویـــة ، وتـــؤدى مـــع خـــروج 

 والقسم العلوي للجسم قریبا من سطح الماء ینالذراعین لتساعد على عملیة دفع الجسم وبقاء الورك
و تــوازن الجــسم وبقـــاء قرار ، امــا الــضربة الثانیــة فتــسمى بالــضربة الــضعیفة اذ تــساعد علــى اســت

  .  فوق سطح الماء ، كما تساعد وبدرجة قلیلة على دفع الجسم الى االمام ینالورك

  )١١١ ، ١٩٨٩عیاش ، (

  :التنفس-٤

، أي عند استعداد الذراعین للخروج )الحركة الرجوعیة(الختامیة یتم الشهیق خالل الحركة 
لیـصبح ) االعلـى الـى االسـفل(ین االصـلیة مـن عند حركة الـرجلوكذلك من الماء ویكون من الفم، 

تمامــا ، ویكـــون الجــذع فـــي هــذه اللحظـــة فــي اعلـــى نقطــة لـــه ، الجــسم بكاملــه فـــي وضــع ممـــدود 
الـدفع ویتم الزفیر عند نهایة حركة الشد ، وبدایة ویراعى عدم رفع الراس كثیرا فوق سطح الماء ، 

  .راعین لحركة الذسبالذراعین الى الخلف أي في القسم الرئی

  )١١٣ ، ١٩٨٩عیاش ،) (٩٨ ، ١٩٨١بالل ، (

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢٣

  : القیاسات االنثروبومتریة٢-٢
دراســـة التغیـــرات فـــي الناحیـــة التـــشكیلیة لجـــسم : (تعـــرف القیاســـات االنثروبومتریـــة بانهـــا 

استمد هذا الفرع من خبرة العلوم التربویـة والبایولوجیـة وقد االنسان تحت تاثیر النشاط الریاضي ، 
  ).٣٤ ، ١٩٨٧الكاشف ، )(ح والوراثة والبایومیكانیكالتشریمثل 

عن وسائل قیاس موضوعیة عبارة : "القیاسات االنثروبومتریة بانها ) عبد المجید(ویعرف 
عبــد   ("نتیجــة لــالداء الریاضــي جــسم والتغیــرات التــي تحــدث للعــضالت اللقیــاس تركیــب تــستخدم 

  ).١٥٨، ١٩٩٩المجید ، 

:  القیاســات الجــسمیة بانهــا )محمــود الــسامرائي، الطالــب نــزار ( یعــرف كــل مــن  فــي حــین
االنسان ، والذي یشمل قیاسات الطول والوزن والحجـم والمحـیط للجـسم ككـل دراسة مقاییس جسم "

  ).٢٣٦ ، ١٩٨١محمود السامرائي، ، نزار الطالب ("والجزاء الجسم المختلفة 

بدرجـــة كبیـــرة فـــي تحقیـــق وتعـــد القیاســـات الجـــسمیة مـــن الخـــصائص الفردیـــة التـــي تـــرتبط 
متطلبات بدنیة خاصة تمیزه عن غیره من المستویات الریاضیة العالیة الن  كل نشاط ریاضي له 

هـــذه المتطلبـــات علـــى المواصـــفات الواجـــب توافرهـــا فـــیمن یمارســـونها االنـــشطة االخـــرى وتـــنعكس 
اللعبــة تطــویر والشــك ان تــوافر هــذه المتطلبــات لــدى الممارســین یمكــن ان یعطــي فرصــة المكانیــة 

ـــن یـــستطیع ان یعـــد  وفنونهـــا ، ـــه ل ـــه بطـــالفالمـــدرب مهمـــا بلغـــت مقدرت ـــوفر فی  مـــن أي جـــسم التت
  ).٤٤-٤٣، ١٩٨٦روبي ، ، عبد الفتاح .(مواصفات اللعبة

ــــوفیر االجــــسام المناســــبة كاحــــد الركــــائز المهمــــة للوصــــول   ــــة ت ــــد اصــــبح مــــن االهمی ولق
  ).٤٤ ، ١٩٨٧حسانین ، .(كنة  الممبالالعبین الى اعلى المستویات الریاضیة

ـــد مـــستوى وخـــصائص النمـــو البـــدني  ـــة تحدی ـــة القیاســـات الجـــسمیة تعطـــي امكانی ان طریق
تحـت تـاثیر ) دینامیكیتهـا(متابعتها للسن والجنس ومابها مـن انحرافـات ، ودراسـة حركتهـا ومقادیر 

خصـــصات مزاولـــة االنـــشطة الریاضـــیة ، ووضـــع خـــصائص النمـــو البـــدني للریاضـــیین مختلفـــي الت
  )٨٨-٨٧ ، ١٩٨٤البیك ، ، خاطر . (الریاضیة
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 ٢٢٤

  إجراءات البحث  - ٣
   منهج البحث ١-٣

لمالءمتــــه مــــع طبیعــــة العالقــــات االرتباطیــــة باســــلوب  المــــنهج الوصــــفي الباحــــثاســــتخدم   
  . البحث

   عینة البحث ٢-٣
مـن مكونـة فئـة المتقـدمین تم اجراء البحث على عینة من سباحي منتخـب محافظـة نینـوى 

  .  مواصفات عینة البحثیبین) ١(رقم  تم اختیارهم بالطریقة العمدیة والجدول سباحین) ٥(
  ) ١(رقم الجدول 

  یبین مواصفات عینة البحث
 

  
 

 
 
 
 


 

 
 

 
 

























































 
                

                 
                 
                 
                 

                

±                

   وسائل جمع البیانات ٣-٣
 لجمــــع البیانــــات وســــائالً والقیــــاس  المالحظــــة العلمیــــة التقنیــــة والتحلیــــل الباحــــثاســــتخدم 

  .القیاسات الجسمیة للسباحین و للذراعین) البایوكینماتیكیة(للحصول على قیم بعض المتغیرات 
   المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣

 تـــصویر ةظـــة العلمیـــة التقنیـــة بالتـــصویر الفیـــدیوي، وذلـــك باســـتخدام الـــتـــم تحقیـــق المالح
 وكان بعد الة التصویر عن حركـة الـسباح) ثا/صورة٢٥(وبسرعة ) Sony Digital(فیدیویة نوع 
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 ٢٢٥

، اذ تــم التـــصویر بـــصورة متحركـــة مــع حركـــة الـــسباح وعلـــى طــول مـــسافة الحـــوض البالغـــة م )٣(
  .جامعة الموصل في بح المغلق لكلیة التربیة الریاضیةالتصویر في المست عملیة م ، وتم)٢٥(

   القیاسات الجسمیة٢-٣-٣
  ):سم(الطول -١

لقیـــاس الطـــول الكلـــي وشـــریط قیـــاس لقیـــاس اطـــوال ) الرســـتامیتر(اســـتخدم الباحـــث جهـــاز 
  .االجزاء االخرى للجسم

  :)كغم(كتلة السباح -٢

 وتــم حــساب كتلــة غــرام) ٥٠(یــزان طبــي یقــیس القــرب  مبواســطة كتلــة الــسباح حــسابتــم 
  .فقط) شورت(السباح مرتدیًا لباس السباحة 

   طریقة اجراء االختبار٤-٣
مـن داخـل حـوض الـسباحة اسـفل مكعـب بـاالنطالق الـسباح البدء یقوم بعد اطالق صافرة 

تــم حــساب الــزمن مــن لحظــة االنطــالق و ، فراشــة متــر  )٢٥(البــدء لقطــع المــسافة المقــررة والبالغــة 
وتـم حـساب عـدد الـضربات بعـد طـرح مـسافة وزمـن ، ) نهایـة الحـوض(مسافة المقررة والى نهایة ال

مـن بـدء الحركـة والـى نهایـة وكانت الة التصویر محمولة وتسیر مع حركة الـسباح انزالق السباح، 
وتــم مــنح محــاولتین لكــل ســباح وتــم اختیــار المحاولــة االفــضل علــى حــساب الــزمن كمــا ، الحركــة 

  .االقل

  تخالص البیاناتطریقة اس ٥-٣
 الـة تـصویر فیدیویـة علـى شـریط فیـدیو ، وتـم نقـل بواسـطةتم تسجیل محـاوالت الـسباحین 

 جهـاز بواسـطةهذه المحاوالت علـى قـرص لیـزري عـن طریـق ربـط الـة التـصویر بالحاسـوب االلـي 
مونتـاج ، بعـد ذلــك تـم عــزل محـاوالت الــسباحین كـل ســباح بمفـرده مــن خـالل تقطیــع الحركـة علــى 

علــى قـــرص لیــزري لتــسهیل عملیـــة ) Folder(ور ومــن ثـــم وضــعها علــى شـــكل ملفــات شــكل صــ
  .التحلیل 

  :وقد تم استخدام البرامج االتیة في التحلیل

  .الحركة لكل سباحبدایة ونهایة  لغرض تحدید :)I film( برنامج ١-٥-٣

  .لغرض تقطیع الحركة الى سلسلة صوریة :)Adobe premiere 5(برنامج ٢-٥-٣

  .عدد الصور وزمن الضربة الواحدة لغرض حساب  :)ACD see(نامج بر ١-٥-٣
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 ٢٢٦

   االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث ٦-٣
  ). Sony Digital(آلة تصویر فیدیویة نوع  .١

  ). Sony 8mm(شریط فیدیو نوع  .٢

 . مع ملحقاته)Pentum3(حاسوب الي نوع  .٣

 .CDقرص لیزري  .٤

 .جهاز الرستامیتر لقیاس الطول الكلي للجسم .٥

 . لقیاس اجزاء الجسم المختلفةشریط قیاس متري .٦

 .میزان طبي لقیاس كتلة السباحین  .٧

  . صافرة الطالق السباحین .٨

 . رقمیةساعة توقیت  .٩

  متغیرات البحث ٧-٣
 .الزمن الكلي .١

  . ینعدد الضربات للذراع .٢

  . ینللذراعمعدل طول الضربة  .٣

  . ینللذراعزمن الضربة معدل  .٤

 .ینللذراعمعدل سرعة الضربة  .٥

 .ینللذراعدل تردد الضربة مع .٦

   الوسائل االحصائیة ٨-٣
  : استخدمت الوسائل االحصائیة االتیة

  .الوسط الحسابي  .١

  .االنحراف المعیاري .٢

  . )بیرسون (االرتباط البسیطمعامل  .٣

  )٦١ ، ١٩٨٨ناجي وشامل ،  ) (٢٣٥ ، ١٩٨٥عیسوي ، (
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 ٢٢٧

   عرض النتائج ومناقشتها -٤
   عرض النتائج ١-٤
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   ٠.٠٥ نسبة خطأعند و ) ٣(امام درجة حریة  ٠.٨٧٨= الجدولیة ) ر (قیمة
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 ٢٢٨

  )٤(رقم الجدول 
  لعینة البحثللذراعین  البایوكینماتیكیةمصفوفة االرتباطات بین قیم المتغیرات یبین 

الزمن   المتغیرات
  الكلي

الزمن بعد طرح 
  ة االنزالقمساف

عدد 
  ضربات 

معدل طول 
  الضربة 

معدل زمن 
  الضربة 

معدل سرعة 
  الضربة 

معدل تردد 
  الضربة 

  ٠.١٥٩-   ٠.٥٤٥-   ٠.٠٥٩  ٠.١٩٧-   ٠.٢٦٩  ٠.٥٤٥    الزمن الكلي
الزمن بعد طرح 
  ٠.٤٠٠-   ٠.٩٩٩-*  ٠.٤٦٤  ٠.٢٧٦  ٠.٢١٦-       مسافة االنزالق

  ٠.٩٨١*  ٠.٢١٦  ٠.٩٦٣-*  ٠.٩٩٧-*        عدد الضربات
معدل طول 

  ٠.٩٨٩-*  ٠.٢٧٦-   ٠.٩٧٩*          الضربة

معدل زمن 
  ٠.٩٩٥-*  ٠.٤٦٤-             الضربة

معدل سرعة 
  ٠.٤٠٠              الضربة

معدل تردد 
                الضربة

   ٠.٨٧٨ = الجدولیة)ر( قیمة )٣( ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤نسبة خطأمعنوي عند *
   مناقشة النتائج ٢-٤

  :مایاتي) ٣(رقم  الجدول تبین لنا من
 مـــع قـــیم البایوكینماتیكیـــةلـــم تظهـــر لنـــا أي عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة تـــذكر بـــین قـــیم المتغیـــرات 

 ذلـك الـى ان الباحـثویعزو ، م فراشة لدى عینة البحث )٢٥(القیاسات االنثروبومتریة في سباحة 
الجدولیة ) ر( القیم اقل من االرتباط بین قیم عینة البحث المذكورة كان ضعیفا اذ كانت نتائج تلك

  .)٣(و ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند نسبة خطأ  )٠.٨٧٨(
الـذي یبـین مـصفوفة االرتباطـات بـین قـیم المتغیـرات ) ٤(رقم  ظهر لدینا من الجدول في حین

  : ما یاتيالبایوكینماتیكیة
ن معــدل ق الــسباح وبــی وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین الــزمن المتبقــي بعــد طــرح مــسافة انــزال-١

ــغ ســرعة الــضربة ، ویعــزو الباحــث ذلــك الــى ان هنــاك عالقــة عكــسیة بــین )٠.٩٩٩ -( إذ بل
المتغیــرین اعــاله، فكلمــا قــل الــزمن ادى ذلــك الــى زیــادة فــي معــدل ســرعة الــضربة، إذ یــنص 

  : قانون معدل سرعة الضربة الى ما یأتي
  = معدل سرعة الضربة

)٨٤ ، ١٩٧٧حلمي ، ، العطار (  

  طول الضربة
  زمن الضربة 
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 ٢٢٩

  عــــدد الــــضربات للــــذراعین ومعــــدل طــــول الــــضربة اذ بلــــغ  بــــین ســــالباط معنــــوي ود ارتبــــجــــ و -٢
عـدد الـضربات للـذراعین  بـین عكـسیة  ذلك الى ان هنـاك عالقـة الباحثویعزو ، )٠.٩٩٤-(

زادت عــدد الــضربات للــذراعین ادى ذلــك الــى زیــادة فــي تــردد  فكلمــا ،ومعــدل طــول الــضربة 
یـنص  معدل طول الضربة والـذي لقانونتطبیقا و  الضربة طولمعدل في  قلةومن ثم الضربة 

  :الى مایاتي
  

  = الضربة طول معدل 
  

  )٨٠ ، ٢٠٠١عمر واخرون ،  ()٢٨٥، ١٩٩٩الهاشمي ، (
ـــــــین  -٣ ـــــــاط معنـــــــوي ســـــــالب ب ـــــــذراعین وجـــــــود ارتب ـــــــضربات لل ـــــــغ و عـــــــدد ال ـــــــضربة اذ بل   زمـــــــن ال

للــذراعین  اتبالــضر عـدد هنـاك عالقــة عكـسیة بــین الــى ان  ذلـك الباحــث ویعـزو ،)٠.٩٦٣-(
فــي مــسار حركــة لــذراعین ادى ذلــك الــى قلــة ضــربات ادد عــفكلمــا زاد  ، الــضربةزمــن معــدل و 

مما یؤدي الـى قلـة معـدل زمـن الـضربة الضربة تردد زیادة في معدل خالل الدوران أي الذراع 
  :  ما یأتيالىالضربة تردد قانون معدل اذ ینص 

  =  الضربةترددمعدل 
  )٨٠ ، ٢٠٠١عمر واخران ، ) (٣٠٥، ١٩٩٢شلش ، ،  مجید(

، )٠.٩٨١( وجـــود ارتبـــاط معنـــوي بـــین عـــدد ضـــربات الـــذراعین ومعـــدل تـــردد الـــضربة إذ بلـــغ -٤
لــذراعین ومعــدل تـــردد اویعــزو الباحــث ذلــك الـــى ان هنــاك عالقــة طردیـــة بــین عــدد ضـــربات 

ة، وهذا الضربة، فكلما زادت عدد ضربات الذراعین ادى ذلك الى زیادة في معدل تردد الضرب
  . ینطبق مع قانون معدل تردد الضربة المذكور اعاله

اذ بلــغ ضربة،الــزمــن معــدل طــول الــضربة للــذراعین ومعــدل  بــین موجــبوجــود ارتبــاط معنــوي  -٥
ان هنــــاك عالقــــة طردیــــة بــــین معــــدل طــــول الــــضربة  ذلــــك الــــى الباحــــثویعــــزو ، )٠.٩٨٣(

اعین ادى ذلــك الــى زیــادة فــي لــذر اللــذراعین ومعــدل زمــن الــضربة ، فكلمــا قــل عــدد ضــربات 
معـــدل طـــول الـــضربة أي زیـــادة فـــي مـــسار حركـــة الـــذراع أي زیـــادة زمـــن تطبیـــق القـــوة خـــالل 

  .زیادة الزمن الكلي للضربةالذي یؤدي الى الدوران 
  اذ بلــــــغ الــــــضربة تــــــردد ومعــــــدل الــــــضربة طــــــول معــــــدل وجــــــود ارتبــــــاط معنــــــوي ســــــالب بــــــین  -٦

معـــدل طـــول الـــضربة نـــاك عالقـــة عكـــسیة بـــین هالـــى ان  ذلـــك الباحـــث ویعـــزو ،)٠.٩٢٠-(
، فكلمـــا زاد معـــدل طـــول الـــضربة ادى ذلـــك الـــى قلـــة فـــي معـــدل تـــردد الـــضربة تـــردد ومعـــدل 

عـدد الـضربات ادى ذلـك الـى قلـة فـي كبیـر الضربة كلما كان طول كذلك الضربة للذراعین ، 
  .جة الى قلة في معدل تردد الضربةیمما یؤدي بالنت

  المسافة الكلیة المقطوعة
  عدد دوائر الید

   عدد دوائر الید
  الزمن المستغرق
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 ٢٣٠

-(للـذراعین اذ بلـغ الـضربة تـردد ومعـدل معدل زمـن الـضربة ي سالب بین وجود ارتباط معنو  -٧
ومعـدل معـدل زمـن الـضربة هناك عالقة عكـسیة بـین الى ان  ذلك الباحث ویعزو ،) ٠.٩٤٥

، فكلمــا كــان طــول الــضربة كبیــرا لــدى الــسباح ادى ذلــك الــى زیــادة  فــي مــسار الــضربة تــردد 
  .الضربة مما یؤدي الى قلة معدل تردد الضربةحركة الذراع خالل الدوران أي زیادة زمن 

   االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات ١-٥
 مـــع قـــیم القیاســـات البایوكینماتیكیـــةعـــدم وجـــود أي ارتبـــاط معنـــوي یـــذكر بـــین قـــیم المتغیـــرات  .١

 .االنثروبومتریة

  .ربة الزمن بعد طرح مسافة االنزالق وبین معدل سرعة الضوجود ارتباط معنوي سالب بین  .٢

و معــدل زمــن معـدل طــول الــضربة وكــل مــن عــدد الــضربات  بـین ســالبارتبــاط معنــوي وجـود  .٣
 .الضربة للذراعین

  . وجود ارتباط معنوي موجب بین عدد ضربات الذراعین ومعدل تردد الضربة .٤

 . للذراعینمعدل طول الضربة ومعدل زمن الضربة بین موجب ارتباط معنويوجود  .٥

  . للذراعینمعدل طول الضربة ومعدل تردد الضربةین  بسالب ارتباط معنويوجود  .٦

 . للذراعینمعدل زمن الضربة ومعدل تردد الضربة بین سالب اط معنويارتبوجود  .٧

  والمقترحات التوصیات ٢-٥
وســرعة  فــي زیــادة معــدل طــول تــسهممراعــاة المواصــفات الجــسمیة المناســبة للــسباحین والتــي  .١

 . الضربة

 . معدل سرعة كبیرومن ثمن للحصول على طول ضربة جید یاعالتاكید على المد الجید للذر  .٢

متغیــرات كینماتیكیـــة مـــع بـــین القیاســات الجـــسمیة المــذكورة فـــي البحــث اجــراء دراســـة مــشابهة  .٣
 .لم یتطرق الیها البحثاخرى 

 .استخدام اجهزة تصویر تحت الماء الستخراج متغیرات بایومیكانیكة اكثر واوضح .٤

  . متر) ١٠٠ أو ٥٠(وث اخرى مثل استخدام مسافات اطول في بح .٥
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 ٢٣١

   العربیة واالجنبیةالمصادر
االختبـــارات والقیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة البدنیـــة ): ١٩٨١(ابـــراهیم ، مـــروان عبـــد المجیـــد  .١

 . والریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

باعة والنشر، االسس الفنیة لتعلم السباحة، دار الكتب للط: )١٩٨١(، ضیاء حسن بالل .٢
   .جامعة الموصل

، ٢، ط٢القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة ، ج): ١٩٨٧(حــسانین ، محمــد صــبحي  .٣
 .دار الفكر العربي ، القاهرة

القیــاس فــي المجــال الریاضــي ، ): ١٩٨٤(خــاطر ، احمــد محمــد والبیــك ، علــي فهمــي  .٤
 .، دار المعارف ، القاهرة٣ط

الــسباحة لطــالب كلیــات التربیــة ):١٩٨٨(ة رســن رحــیم ، محمــد الــسید ، وســكر ، ناهــد .٥
 .الریاضیة ، مطبعة جامعة البصرة

البایومیكانیـــــك ، دار الكتـــــب للطباعـــــة والنـــــشر ، ): ١٩٨٨(الـــــسامرائي ، فـــــؤاد توفیـــــق  .٦
 .جامعة الموصل

ــــؤي غــــانم  .٧ ــــصمیدعي ، ل ــــب للطباعــــة ): ١٩٨٧(ال البایومیكانیــــك والریاضــــة ، دار الكت
 .والنشر ، جامعة الموصل

ــــادئ االحــــصاء واالختبــــارات فــــي ): ١٩٨١(طالــــب ، نــــزار والــــسامرائي ، محمــــود ال .٨ مب
 .التربیة البدنیة والریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

انتقــاء الموهــوبین فــي ): ١٩٨٦(عبــد الفتــاح ، ابــو العــال احمــد وروبــي ، احمــد ســلیمان  .٩
 .المجال الریاضي ، عالم الكتب ، القاهرة

مقدمــة لالســس العلمیــة للــسباحة ، ): ١٩٧٧(ار ، نبیــل محمــد وحلمــي ، عــصام العطــ . ١٠
 .دار المعارف ، مصر

ـــــدریب الریاضـــــي ، ط): ١٩٧٩(عـــــالوي ، محمـــــد حـــــسن  . ١١ ، دار المعـــــارف ، ٦علـــــم الت
 .القاهرة

، دار ٤ة،طهیـــدرودینامیكا االداء فـــي الـــسباح: )٢٠٠١ (محمـــد صـــبري واخـــرانعمـــر ، . ١٢
  . الفكر العربي، مصر

 ریاضة السباحة، دار الكتب للطباعـة والنـشر، جامعـة ):١٩٨٩(فیصل رشید عیاش ،  . ١٣
  . ١٩٨٩الموصل، 

، التجریــبالقیــاس والتجریــب فــي علــم الــنفس و : )١٩٨٥(عبــد الــرحمن محمــد عیــسوي ، . ١٤
  . دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، مصر
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 ٢٣٢

المجلـة القیاسات الجسمیة في االنشطة الریاضیة ، ): ١٩٨٧(الكاشف ، عزت محمود  . ١٥
 .االولمبیة ، القاهرة

طـرق اختیـار الریاضـیین ، دار الكتـب : )١٩٨٨(رحمة ، ابراهیمو مجید ،ریسان خریبط  . ١٦
  . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

التحلیــل الحركــي، مطبعــة دار : )١٩٩٢(نجــاح مهــدي شــلش ،و ،ریــسان خــریبط  مجیــد . ١٧
  . الحكمة، البصرة

طبعـــة الحـــصاء فـــي التربیـــة البدنیـــة، ممبـــادئ ا: )١٩٨٨(شـــامل كامـــل ،قـــیس و نـــاجي ، . ١٨
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