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 امللخص

 هدف البحث إلى ما يأتي:
التعرف الى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من الوضع االعتيادي ووضع االركاض من فوق  .1

 منصة البدء .
تيادي ووضع االركاض من إجراء مقارنة بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من الوضع االع .2

 فوق منصة البدء .

 فرض البحث:

 افترض الباحث وجود فروق ذات داللة معنوية بين الوضعين.
( سباحين من فئة المتقدمين لمنتخب محافظة نينوى، 5واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )

ميل وسائاًل لجمع البيانات لمحصول عمى قيم بعض المتغيرات واستخدم الباحث المالحظة العممية التقنية والقياس والتح
 الكينماتيكية والقياسات الجسمية لمسباحين، ولتحقيق المالحظة العممية التقنية، استخدم الباحث التصوير الفيديوي.

الركاض، وتم وقد شممت الدراسة عددًا من المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من الوضع االعتيادي ووضع ا
 ( لمعينات المرتبطة .Tمعالجة البيانات إحصائيا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار )

واستنتج الباحث وجود فروق ذات داللة معنوية بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من الوضع 
 تيادي.االعتيادي ووضع االركاض ولمصمحة الوضع االع

 وأوصى الباحث مجموعة من التوصيات بغية االستفادة منها في مجال التعميم والتدريب وصواًل إلى االنجاز األفضل.
  نمسباحيلمنصة البدء  -المتغيرات الكينماتيكية  -دراسة تحميمة الكممات المفتاحية: 

A comparative Analytic study of some (kinematics) variables between the Grab 

start of conventional and track position from above platform to begin of 

Nineveh governorate team Swimmers 

Dr.Falah Taha Hammo 

Abstract 
The research aimed at: 

1. Recognizing the values of some Kinematics variables of the Grab start stage from 

conventional and track position from above platform to begin. 

2. Performing a comparison between the values of the  Kinematics variables of the Grab 

start stage from conventional and track position. 

The researcher supposed that there were significant differences between two positions. 

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 

mean to collect data to obtain some of the kinematics variables values and measurements 
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values, to achieve the technical scientific observation accurately, videography was used. The 

study included a number of Kinematics variables of the Grab start stage from conventional 

and track position, the data have been processed statistically by using the mean, standard 

deviation and (t) Test. 

The researcher concluded the following: 

There were significant differences between some Kinematics variables of the Grab start stage 

from conventional and track position for the benefit of conventional position. The researcher 

recommended some recommendations to be utilized in the learning and coaching to get the 

best performance. 

Keywords: Analysis Study Kinematics Variables -Platform of the Swimmers 

 التعريف بالبحث: -1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

القرن  أواخرتعد رياضة السباحة واحدة من الفعاليات االولمبية التي شيدت تطورًا كبيرًا وانجازًا عظيمًا في  
القياسية المتطورة والذي جاء نتيجة التدريب المتواصل والخبرة  األرقامالثانية في تسجيل  األلفيةالعشرين ومطمع 

بيقية ومنيا عمم البايوميكانيك:"العمم الذي ييتم لممارسة الميدانية واالعتماد عمى احدث التقنيات العممية والعموم التطوا
 الحركة وظواىرىا". أسباب الىوالتعرف  اإلنسانيةالحركة  يةوتحميميا كميًا ونوعيًا لزيادة كفا اإلنسانبدراسة حركات 

 (71، 7891)الصميدعي، 
 إلىات االنجاز العالي يعتمد عمى استثمار السباح الجيد لمرحمة البدء، من اجل الوصول محدد إحدى إن

 إلىوسرعة ترددىا وصواًل الماء بزمن اقل ومسافة ابعد أي سرعة استجابة كبيرة، فضاًل عن طول مسافة الضربة 
 دوره في تقصير زمن االنجاز.وقت ممكن والذي يساعد ب بأقصرانزالق سريع وكبير وكذلك عممية الدوران التي تتم 

 ثا(1.7يقمل من زمن السباق بما ال يقل عن ) أنالبدء يمكن  أداءالتحسن في  أن إلىوتشير الدراسات 
 .(17، 4112)القط، 

في تحديد زمن االنجاز باالعتماد عمى سرعة استجابة  يممرحمة البدء في السباحة التي تس ألىميةونظرًا 
لمكشف  ويتحميمدراسة  إجراءالبحث تتحدد في  أىميةالماء بمسافة ابعد وزمن اقل، فأن  إلىالفرد من اجل الوصول 

 منصةالبدء الخاطف من الوضع االعتيادي ووضع االركاض من فوق  لمرحمةبعض المتغيرات الكينماتيكية عن قيم 
جراء مقارنة بين الوضعين لمتعرف البدء  قوف عمييا ودراستيا الو اجل معنوية الفروق بين الوضعين من  الىوا 

 .األفضل األداء إلىواستثمار تمك النتائج في مجال التدريب وصواًل 
 مشكمة البحث 1-2

 ؤديمرحمة البدء والتي تفي في قمة اىتمام مدربي محافظة نينوى بالسباحة  األساسيةتنحصر مشكمة البحث  
يحيط بتكنيك البدء الخاطف من الوضع ىناك بعض الغموض الذي  أندورًا ميمًا في تحديد زمن االنجاز، كما 

والزمن  واإلزاحةاالعتيادي ووضع االركاض وخصوصًا فيما يتعمق ببعض المتغيرات الكينماتيكية مثل الزوايا 
دراسة تحميمية لمكشف عن قيم بعض المتغيرات  إجراءوالسرعة، ومدى المقارنة بين الوضعين  مما حدا بالباحث 

جراءالخاطف من الوضع االعتيادي ووضع االركاض  الكينماتيكية لمرحمة البدء  الىمقارنة بين الوضعين، لمتعرف  وا 
 متغيرات الكينماتيكية قيد البحث .وفقًا لم باحلمس أفضلمعنوية الفروق بين الوضعين ومن ثم تحديد أي الوضعين 
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 أهداف البحث 1-3
من  ووضع االركاض الخاطف من الوضع االعتياديقيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء  الىالتعرف  .7

 البدء. منصةفوق 
مقارنة بين قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من الوضع االعتيادي وقيم بعض  إجراء .4

 المتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء الخاطف من وضع االركاض.
 مجاالت البحث  1-4

 . فئة المتقدمينب محافظة نينوى سباحو منتخ: المجال البشري
 41/3/4177 ولغاية 79/3/4177من  اء"ابتد:المجال ألزماني
 مسبح كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل.: المجال المكاني

 التعاريف والمصطمحات المستخدمة في البحث: 1-5
دون  موون رجي لحركووة الرياضووي ظاىريوواالبايوميكانيووك الووذي يعنووى بدراسووة الشووكل الخووا أقسووامىووو احوود الكينماتيككك: . 1

 التطرق الى القوة المسببة لمحركة، ويطمق عميو عمم الوصف اليندسي لمحركة.
 ( 13، 7899)السامرائي،( و 48، 7811)الشيخ، 

 والزوايواالديناميكا وييوتم بدراسوة وصوف الحركوة باسوتخدام مفواىيم االزاحوة والسورعة والتعجيول  أقسامىو احد  أو
 ر في مسببات الحركة دون النظ من

 (28، 4111)عمي، ( و 779، 7899)شمش، 
اسوتخدام ىوذا  الوى ونالسوباح أالبودء يمجو منصوةالبودء مون فووق  أنوواعىوو نووع مون  (:Grab startالبكدء الخكاطف). 2

توزان ر واالالنوع من البدء نظرًا لمميوزات التوي يحققيوا لمسوباح ومنيوا سورعة االسوتجابة الشوارة البودء وزيوادة درجوة االسوتقرا
 (781، 7889عند اداء البدء. )راتب وزكي، من احتمال خطأ السباح  البدء مما يقمل منصةعمى 
 زمن ممكن. وبأقلىو عممية تحريك الجسم من وضع الثبات الى ابعد مسافة ممكنة  أو

 ( 372، 7884)خريبط وشمش، ( و 741، 7887)العبيدي واخران، 
الوضوع ب يمكون وصوفوىو نوع من انواع البدء الخواطف و  :track startلخاطف اسموب بدء االركاض في البدء ا. 3

بحيوث تبعود °( 81بزاويوة ركبوة ) واألخورىتقريبوًا °( 741بزاويوة ركبوة ) لألموام أحداىماالذي تكون فيو القدمان مختمفتان 
البوودء موون  منصووةلحافووة ن ( انجووات، وتكووون مسووكة الووذراعي1-2بحوودود ) األماميووةالقوودم الخمفيووة عوون نيايووة القوودم  أصوابع
 (bland,1979,30.)األمام

الوذي  وصوفو بالوضوع يمكونالبدء الخواطف و  أنواعىو نوع من : conventional startاسموب البدء االعتيادي  .2
بينيموا بعوورض الصودر او حسووب البودء االماميووة وتكوون المسووافة  منصووةتكوون فيووو كوال القوودمين موضووعتان عمووى حافوة 

)راتووووب وزكووووي،                              البوووودء موووون االمووووام. منصووووةن مسووووكة الووووذراعين لحافووووة راحووووة السووووباح وتكووووو 
 (  14، 4112)القط، ( و 422، 7889

 تية :آلالمعادلة ا ىي معدل االنتقال الزاوي لمجسم خالل فترة زمنية معينة، كما في السرعة الزاوية:. 1
 

 
    

 التغير في الزاوية

 الزمن
 الزاوية= السرعة
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 (116، 1999لهاشمي، )ا                                                                                        

مووون مركوووز ثقووول الجسوووم الوووى نقطوووة  الواصووولىوووي الزاويوووة المحصوووورة بوووين المسوووتوى االفقوووي والخوووط  زاويكككة االرتقكككاء:. 6
 (21، 7881االرتكاز.)محجوب، 

 
 الدراسات النظرية: -2
 التحميل الحركي 2-1

دقائقيوا، سوعيًا وراء تكنيوك  إلوىتيا لموصول االحركة ومكون أجزاءدراسة  إلىويسعى  ،األداءىو عمم يبحث في  
 إلووىتوصوومنا بوصووفو موون الوسووائل التووي  ر،يفيووو احوود وسووائل المعرفووة الدقيقووة لممسووار بيوودف التحسووين والتطووو ، أفضوول

تقويميوووا فوووي ضووووء عموووى ، والعمووول األخطووواءالمعرفوووة، وتسووواعد العووواممين فوووي المجوووال الرياضوووي عموووى اكتشووواف دقوووائق 
 .(73، 7889)حسين ومحمود،  األداءاالعتبارات المحددة لوصف 

الحركوة بودقائقيا ومكوناتيوا واكتشواف  أجزاءمن خالليا دراسة  وسيمة معرفية يمكن بأنو(: 4119ويعرفو )جابر
 (11، 4119بر، لمميارة.)جا األمثلالتكنيك  إلى، ومن ثم تصحيح الخطأ لموصول األداءالخطأ والصواب في  أماكن

 ولممبادئق البحث العممي ائالتحميل الحركي في المجال الرياضي يتطمب معرفة واسعة ومركزة في طر  إن
والمجاالت التطبيقية لمتحميل الحركي  باألساليب اإللمامالفيزيائية ومعرفة جيدة لصفات الرياضي، وكذلك  واألسس

 . تكون ىناك معرفة مسبقة لمظروف التعميمية المختمفة ان إالركة تحديد واختيار الطريقة لتحميل الحوليس من السيل 
                                                                                                                                        (                       7891،71)محجوب،              

الحركة  خالل تسجيل  من  في الحركة كافة يقة المثمى في دراسة الحركة وتحميميا ودراسة المتغيرات المؤثرةالطر  إن
لة لتحديد نقاط الضعف والقوة في الحا األداءمما يسيل عممية تقويم  ومن ثم عرضيا لممدرب والرياضي كافة أجزائياب

 .المطموبة
تجزئووة  أوأي عمميووة توزيووع  اإلنسووانمسووار حركووة  أوسووموك ( ىووي مفتوواح لتعريووف analysisكممووة تحميوول ) إن

 .(23، 7887)الياشمي، األجزاء وكذلك العالقات بينياتقرير طبيعة ووظائف تمك  أجزاء لكي يتم إلىالكل 
 البدء في السباحة: 2-2

نوداء خوذ : الحركات التي تحدث بين اخذ وضع االسوتعداد عنود سوماع البأنيا تعرف البداية في مسابقة السباحة
 .إليوضربة لمسباح في الماء بعد القفز  وأولمكانك 

وتوجوووود لمسووووباحة،  األولووووى)خووووذ مكانوووك( والحركووووات  األموووور إعطوووواءاو ىوووي تتووووابع الحركووووات التووووي توووؤدى بووووين 
 ميارة البدء نظرًا لما تتطمبو من تحقيق مواصفات معينة مثل: إجادةاختالفات بين السباحين في درجة 

تحريوووك مركوووز . 2 سوووميم لميكانيكيوووة البووودء  أداء. 3      قووودرة عضووومية عاليوووة . 4          ة سرعة استجابة جيد. 7
 القمق.الوضع  إلىعاليًا وصواًل  أماماثقل الجسم 

 (31، 7881، وآخران)حسن  و (711، 7811، وأمين)العطار 
 قسمين ىما: إلىوتقسم طرائق البدء في السباحة 

 سباحة الحرة والصدر والفراشة. أداءتخدم في البدء ... ويس منصةالبدء من فوق  .7
 سباحة الظير. أداءالبدء ... ويستخدم في  منصة أسفلالبدء من تحت القاعدة  .4

 ( 748، 7898)عياش، ( و 773، 7897)بالل، 
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 البدء الخاطف 2-2-1

 أواحووودة البوودء الخووواطف بنوعيوووو البووودء العوووادي وبووودء االركووواض ليمووا ميزاتيموووا، ولكووون لووويس ىنووواك طريقوووة و  إن
عميوو  مون ثوم، فكل شخص يختمف عون غيوره، و األخرىالبدء  أساليبعن غيره من  األفضلاسموب محدد يمكن اعتباره 

ق ائووميكووانيكي ليووذه الطر  أداءاسووتخدم التحميوول وتقوودير الووزمن والمسووافة لكوول  إذاطريقووة تناسووب السووباح  أفضووليختووار  أن
 .(14، 4112)القط، اوكل سباح عمى حد

 يكية البدء الخاطف:ميكان 2-2-2
 . الوضع التحضيري:1

السوباح وضوع البودء، وتكوون وضوع القودمين فوي البودء االعتيوادي  يأخوذ أنخوذ مكانوك، يجوب  األموربعد سماع 
والمسوافة بوين  منصوةلم األماميوةالحافة القدمين ممسكتان  وأصابع، األماميةالبدء  منصةكالىما موضوعتان عمى حافة 

 لألمووام إحووداىمافووي وضووع االركوواض فتكووون القوودمان مختمفتووان  أمووااو حسووب راحووة السووباح، القوودمين بعوورض الكتفووين 
القوودم الخمفيووة عوون نيايووة القوودم  أصووابع، بحيووث تبتعوود °(81لمخمووف بزاويووة ركبووة ) واألخوورىتقريبووًا °( 741بزاويووة ركبووة )

مون الحافوة الخارجيوة لمقودمين  أو ماألمواالبودء مون  منصوةالذراعين لحافة  ةمسك( انجات، وتكون 1-2بحدود ) األمامية
وتحديد نقطة وىمية لودخول المواء، ويكوون الجوذع  األمام إلىوالنظر  لألسفلمتجيًا  الرأسمع استقامة المرفقين، ويكون 

 ، والركبتان منثنيتان بقدر كاف.األسفل لألماممنثنيًا 
 ( 143، 2006جعفر وجعفر،) و (39، 1996واخران،  )حسن

 . وضع الدفع:2
، األعموى إلوىورفوع الوورك  األموام إلوىالسوباح ىنوا فوي الميول  يبودأ إذالبودء،  أطالقوةىذا الوضوع موع سوماع  بدأي

مووع  لألمووامالبوودء، ويصوواحب ذلووك حركووة مرجحووة الووذراعين  منصووةمركووز ثقوول الجسووم ونقمووو خووارج  إخووراجوذلووك لغوورض 
البودء  منصوةثوم دفوع وبقووة  لألموامالميل  أثناءتين في الركب أوليانثناء  أيضاقمياًل، ويصاحب ىذا  لألسفل الرأستحريك 

مركوز الثقول خوارج  إلخوراجميول الجسوم  أثنواءنقطوة السوقوط  إلوىوذلوك عنود الوصوول  واألصوابعبواسطة مشطي القدمين 
، ويصوول عندئووذ األمووام إلووىقمووياًل ليكووون النظوور  الوورأس، ويرتفووع لألمووام، وتسووتمر حركووة الوودفع ومرجحووة الووذراعين منصووةال

، ويكووون الجسووم شووبو مسووتقيمًا وتكووون مفاصوول الجسووم األعمووى األمووام إلووىمرحمووة االمتووداد الكاموول والووذراعان  إلووىم الجسوو
يترك الجسم حافة البدء يصبح الجزء العموي مون الجسوم قريبوًا مون الوضوع المتووازي موع  أنبكامل امتدادىا تقريبًا، وقبل 

 .( 492، 7899)رحيم وسكر، ( و Maglischo,1982,201)سطح الماء
 . مرحمة الطيران:3

 منصوةمرحموة االمتوداد الكامول وذلوك بتورك القودمين  إلوىىذا الوضع بعد نياية مرحمة الدفع وصول الجسم  يبدأ
مع زيادة في تقعر المنطقة القطنية قبل دخول المواء، وتعود ىوذه  األمام إلىالبدء مع االستمرار بامتداد الجسم والذراعان 

الصووعبة وذلووك لصووعوبة السوويطرة عمووى بقوواء الجسووم بوضووع متووواز مووع الموواء نتيجووة لتحوورك الجسووم المرحمووة موون المراحوول 
 بفعل قوة وسرعة الدفع فضاًل عن زاوية االرتقاء من خالل االمتداد الكامل لمفاصل الجسم.

 (492، 7899)رحيم وسكر،  و (91، 7891)عياش، 
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 . مرحمة الدخول الى الماء:4
سطح الماء، وتعود ىوذه المرحموة مون اليدين  أصابعية مرحمة الطيران وبمجرد مالمسة ىذه المرحمة بعد نيا تبدأ

مرتبطووة بمرحمووة الطيووران، وتعتموود ىووذه  ألنيووا، األخوورىعوون بقيووة مراحوول البوودء  أىميووةالمراحوول الميمووة وىووي ال تختمووف 
وتختموف درجوة ىوذه الزاويوة تبعوًا  المرحمة عمى نقطة ميمة وىي زاوية الدخول الى الماء وترتبط كميوًا موع زاويوة الطيوران،

 .°(21-°71الفراشة( وتقدر ما بين )،الصدر،لنوع السباحة )الحرة
  (cohusilman,james,1983,54و) (،417، 7889راتب وزكي) 

 إجراءات البحث -3
 منهج البحث  3-1

 طبيعة البحث.المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو و  الباحثاستخدم  
 عينة البحث 3-2

( سباحين، تم 1ة نينوى فئة المتقدمين مكونة من )البحث عمى عينة من سباحي منتخب محافظ إجراءم ت
  ( يبين مواصفات عينة البحث.7اختيارىم بالطريقة العمدية، والجدول )

 (1الجدول )
 يبين مواصفات عينة البحث

 القياسات  ت
 االسم

 العمر
 )سنة(

 الطول
 )سم(

 الكتمة
 )كغم(

 57 167 22 احمدامجد حاتم  1
 66 169 24 براء طارق حمدون 2
 70 180 23 عبد الرحمن سبهان محمود 3
 84 186 21 عثمان ابراهيم صالح 4
 80 188 26 عمي ابراهيم صالح 5

 71.4 178 23.2 ¯الوسط الحسابي س
 10.853 9.617 1.923 ع±االنحراف المعياري 

 15.200 5.402 8.288 معامل االختالف خ %
   

 وسائل جمع البيانات 3-3
المالحظة العممية التقنية والتحميل وسائاًل لجمع البيانات لمحصول عمى قيم بعض  القياس و الباحثاستخدم 

 المتغيرات )الكينماتيكية( لمسباحين.
 المالحظة العممية التقنية:   3-3-1

( Sonyلة تصوير فيديوية نوع)آام تم تحقيق المالحظة العممية التقنية بالتصوير الفيديوي، وذلك باستخد
(م وتم 7.41م وارتفاع عدسة الكاميرا عن األرض ) (2( صورة/ثانية، وكان بعد الكاميرا عن السباح )41وبسرعة )

 التصوير من الجية اليمنى لمسباح. 
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 القياسات الجسمية: 3-3-2
 جسماستخدم الباحث جياز )الرستاميتر( لقياس الطول الكمي لم  . الطول )سم(7
 . كتمة السباح )كغم(4
 ( غرام.11تم قياس كتمة السباح مرتديًا لباس السباحة )شورت( فقط بميزان طبي يقيس القرب ) 
 
 المستخدمة في البحث: واألدوات األجهزة 3-4

 (آلة تصوير فيديوية نوعSony.)  ( متر.1مقياس رسم ) 
 .حامل آلة تصوير  .جهاز الرستاميتر لقياس الطول 
 ( شريط فيديو نوعsony 8mm.)  .ميزان طبي لقياس كتمة السباحين 
  حاسوب ألي )الب توب( نوعHP  .لوحات ترقيم اسم السباح ونوع المحاولة 
  قرص ليزريCD.  إطالق. ةر فصا 

  متغيرات البحث: 3-5
 والركبة زوايا مفصل الورك  زمن مرحمة الطيران 
 السرعة الزاوية لمفصل الورك  الى  زاوية الدخول

 الماء
 السرعة الزاوية لمفصل الركبة  االزاحة االفقية 
 زاوية ارتكاز الجسم  الزمن الكمي 
 زاوية االرتقاء  السرعة الكمية 
 زمن مرحمة الدفع  

 االختبار إجراءطريقة  3-6
 منصةلكل سباح بمفرده )خذ مكانك( عندئذ يقف السباح عمى  إيعاز بإعطاءوذلك اختبار البدء  إجراءتم 

القدمين عمى  إحدىالبدء عند البدء االعتيادي ويضع  منصةل األماميةلبدء وذلك بوضع كمتا القدمين عمى حافة ا
وضع االستعداد والتييئو لالنطالق  يأخذلمخمف عند بدء االركاض ثم  األخرىالبدء والقدم  منصةل األماميةالحافة 

وتم منح محاولتين لكل سباح ولكل نوع  ،الماء إلىخول البدء ينطمق السباح لمحاولة الد إطالقوبعد سماع صافرة 
وتم حساب المتغيرات الكينماتيكية من لحظة البدء والى لحظة  عمى وفق الزمن االقل وتم اختيار المحاولة االفضل

 الماء، وتم اجراء االختبار في مسبح كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. إلىالدخول 
 بياناتطريقة استخالص ال 3-7

سطة الة تصوير فيديوية عمى شريط فيديو، وتم نقل ىذه المحاوالت عمى قرص اتم تسجيل محاوالت السباحين بو 
سطة جياز مونتاج، وبعد ذلك تم عزل محاوالت السباحين كل اير بالحاسوب االلي بو ليزري عن طريق ربط الة التصو 

 مى قرص ليزري لتسييل عممية التحميل.( عfoldersسباح بمفرده من خالل وضعيا عمى شكل ممفات )
 ( I film-ACDC-Image ready-AutoCADفي التحميل:) اآلتيةوتم استخدام البرامج 

 وتم التصوير والتحميل من قبل م.د ابي رامز البكري.
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وذلك لغرض  79/3/4177التجربة االستطالعية عمى عينة البحث بتاريخ  إجراءتم التجربة االستطالعية: 3-8
التصوير والقياس الصحيح ولغرض تييئة السباحين وفريق  آلةمن صالحية ووضعية عمل  ولمتأكدفريق العمل  دإعدا

 العمل لمقيام بالتجربة الفعمية ولتخطي أي صعوبة يمكن ان تحدث.
 التجربة النهائية: 3-9

ية الرياضية / جامعة في مسبح كمية الترب 41/3/4177 عمى عينة البحث بتاريخالنيائية التجربة  إجراءتم 
 الموصل وبمساعدة فريق العمل.

 :اإلحصائيةالوسائل  3-10
 :اآلتية اإلحصائيةتم استخدام الوسائل 

   األنحراف المعياري .4      الوسط الحسابي. .7
 . اختبار )ت(  2   (787، 7888)التكريتي والعبيدي،  .معامل االختالف.  3

 spssرنامج الحقيبة األحصائية وقد عولجت البيانات احصائيا بأستخدام ب
 عرض النتائج ومناقشتها: -4
 عرض النتائج: 4-1

 (2الجدول )
 لممتغيرات الكينماتيكية لمرحمة البدء االعتيادي وبدء االركاض لعينة البحث. اإلحصائيةيبين المعالم 

الوض
 قيمة ت ن بدء االركاض البدء االعتيادي المتغيرات ع

 ع± ¯س ع± ¯س المحتسبة

ري
ضي

لتح
ا

 

عن ارتفاع مركز ثقل الجسم 
 0.961 5 7.73 80.06 13.38 85.05 )سم(منصة البدء

 0.735 5 12.70 °110.4 9.37 °115.6 )درجة(اليمنىزاوية الركبة 
 1.383 5 8.07 °42.8 17.85 °43.8 )درجة(اليمين زاوية الورك 

 1.754 5 3.96 °100.2 4.44 °94 زاوية ارتكاز الجسم )درجة(
اد(

متد
)اال

فع 
الد

 
 2.197 5 11.55 °166 3.77 °174.8 )درجة( اليمنى زاوية الركبة
 *3.298 5 25.14 °139.8 18.88 °154 )درجة( اليمين زاوية الورك

 2.143 5 4.5 °45.6 11.04 °36 زاوية االرتقاء )درجة(
 *18.974 5 0.65 0.59 0.72 0.35 زمن الدفع )ث(

173.4 مركبة درجة/ثاالسرعة الزاوية ل
2 39.29 91.76 28.26 5 2.914* 

313.8 السرعة الزاوية لمورك درجة/ثا
4 30.77 161.0

2 34.06 5 7.199* 

ران
لطي

ا
 

عن ارتفاع مركز ثقل الجسم 
 1.464 5 10.62 70.54 20.53 62.12 )سم(منصة البدء

 0.156 5 0.077 0.328 0.098 0.32 زمن الطيران )ث(

ى 
ل ال

خو
الد

ماء
ال

 

 0.496 5 3.847 32.4 7.362 33.8 (درجة)زاوية الدخول 
 1.482 5 0.22 2.96 0.31 3.10 الكمية )م( األفقية اإلزاحة

 *5.356 5 0.109 0.92 0.091 0.67 الزمن الكمي )ثا(
 *9.170 5 0.312 3.224 0.357 4.638 السرعة الكمية )م/ثا(

 2.78( قيمة )ت( الجدولية = 4ة حرية )( ودرج0.05≥* معنوي عند مستوى داللة )
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 نتائج ال مناقشة 4-2
 :يأتي( ما 4يتبين لنا من الجدول )
لم تظير أي فروق ذات داللة معنوية في قيم المتغيرات الكينماتيكية بين اسموب البدء  * الوضع التحضيري:

( 4.19من قيمة )ت( الجدولية البالغة )كانت قيمة )ت( المحتسبة اقل  إذاالعتيادي والبدء الخاطف لعينة البحث، 
 (.1.11( ومستوى داللة )2عند درجة حرية )

 :اآلتيةظيور فروق ذات داللة معنوية في قيم المتغيرات الكينماتيكية  * وضع الدفع:
عند ( 4.19( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )3.489لمتغير زاوية الورك ) بمغت قيمة )ت( المحتسبة -7
ىناك فرق معنوي في قيم زاوية الورك بين  أن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11( ومستوى داللة )2رجة حرية )د

بمغ الوسط الحسابي في اسموب البدء  إذ، بدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي وأسموباسموب البدء االعتيادي 
ذلك  أدى( فكمما كبرت زاوية الورك 738.9)اض ( بينما كان الوسط الحسابي في اسموب بدء االرك712) االعتيادي

 ح عمى دفع اكبر.ابحصول الس من ثملمفاصل الجسم و  مرحمة االمتداد الكامل إلىوصول الجسم  إلى
( عند 4.19( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )79.812بمغت قيمة )ت( المحتسبة لمتغير زمن الدفع ) -4

ىناك فرق معنوي في قيم زمن الدفع بين اسموب  أن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11) ( ومستوى داللة2درجة حرية )
بمغ الوسط الحسابي لمتغير زمن الدفع في  إذبدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي،  وأسموبالبدء االعتيادي 

فكمما قل زمن الدفع  (1.18( بينما كان الوسط الحسابي في اسموب بدء االركاض )1.31اسموب البدء االعتيادي )
الماء بزمن اقل أي سرعة اكبر والمساىمة في انجاز  إلىالوصول  من ثمقمة الزمن الكمي لمبدء و  إلىذلك  أدى

 .أفضل
( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية 4.872بمغت قيمة )ت( المحتسبة لمتغير السرعة الزاوية لمفصل الركبة ) -3

ىناك فرق معنوي في قيم  أن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية )4.19البالغة )
بمغ  إذبدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي،  وأسموببين اسموب البدء االعتيادي  السرعة الزاوية لمفصل الركبة

بينما كان الوسط  (713.24في اسموب البدء االعتيادي )لمتغير السرعة الزاوية لمفصل الركبة الوسط الحسابي 
ح ابلمس أفضلكانت السرعة الزاوية لمفصل الركبة كبيرة كان ذلك  ( فكمما87.11الحسابي في اسموب بدء االركاض )

 إلىذلك  أدىأي كمما زادت السرعة الزاوية  أسرعبزمن اقل ودفع مرحمة االمتداد الكامل  إلىوصول من اجل ال ذلكو 
 لزاوية:قمة الزمن وكما ينص قانون السرعة ا

  
 (116، 1999)الهاشمي،   

( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية 1.788بمغت قيمة )ت( المحتسبة لمتغير السرعة الزاوية لمفصل الورك ) -2
ىناك فرق معنوي في قيم  أن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11( ومستوى داللة )2( عند درجة حرية )4.19البالغة )

بمغ  إذبدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي،  وأسموبك بين اسموب البدء االعتيادي السرعة الزاوية لمفصل الور 
( بينما كان الوسط 373.92الوسط الحسابي لمتغير السرعة الزاوية لمفصل الورك في اسموب البدء االعتيادي )

 أفضلرة كان ذلك ( فكمما كانت السرعة الزاوية لمفصل الورك كبي717.14الحسابي في اسموب بدء االركاض )
 نفسو المذكور مسببول أسرعمرحمة االمتداد الكامل بزمن اقل ودفع  إلىلمسابح وذلك من اجل الوصول 

 .نفا"آ

 
 التغير في الزاوية

 الزمن
 الزاوية= السرعة
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لم تظير أي فروق ذات داللة معنوية في قيم المتغيرات الكينماتيكية بين اسموب البدء االعتيادي  * وضع الطيران:
( عند درجة 4.19ة )ت( المحتسبة اقل من قيمة )ت( الجدولية البالغة )كانت قيم إذوالبدء الخاطف لعينة البحث، 

 (.1.11( ومستوى داللة )2حرية )
 :اآلتيةظيور فروق ذات داللة معنوية في قيم المتغيرات الكينماتيكية  الماء: إلى* وضع الدخول 

( عند 4.19الجدولية البالغة ) ( وىي اكبر من قيمة )ت(1.311الزمن الكمي )بمغت قيمة )ت( المحتسبة لمتغير  -7
ىناك فرق معنوي في قيم الزمن الكمي لممرحمة  إن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11( ومستوى داللة )2درجة حرية )

بمغ الوسط الحسابي لمتغير  إذبدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي،  وأسموبكاممة بين اسموب البدء االعتيادي 
( فكمما 1.84( بينما كان الوسط الحسابي في اسموب بدء االركاض )1.11لبدء االعتيادي )الزمن الكمي في اسموب ا

الماء بسرعة اكبر وبالتالي  إلىح وذلك من اجل الوصول بالمس أفضلقل الزمن الكمي لمرحمة البدء كان ذلك 
 .أفضلالمساىمة في تحقيق سرعة كبيرة لمسباق وانجاز 

( 4.19( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )8.711ير السرعة الكمية )بمغت قيمة )ت( المحتسبة لمتغ -4
ىناك فرق معنوي في قيم السرعة الكمية  أن إلى(، ويعزو الباحث ذلك 1.11( ومستوى داللة )2عند درجة حرية )

بمغ الوسط  إذ، بدء االركاض ولمصمحة البدء االعتيادي وأسموبلمرحمة البدء كاممة بين اسموب البدء االعتيادي 
( بينما كان الوسط الحسابي في اسموب بدء 2.139الحسابي لمتغير السرعة الكمية في اسموب البدء االعتيادي )

من اسموب بدء  أفضلالسرعة الكمية في اسموب البدء االعتيادي كانت  أن( وىذا دليل عمى 3.442االركاض )
البدء االعتيادي اقل من الزمن الكمي في اسموب بدء الزمن الكمي في اسموب  أناالركاض وكان ذلك نتيجة 

زيادة السرعة وبالتالي المساىمة في  إلىذلك  أدىتتناسب السرعة عكسيًا مع الزمن، فكمما قل الزمن  إذاالركاض، 
 لمسباق. أفضلانجاز 

 االستنتاجات والتوصيات – 5
 االستنتاجات 5-1

وية الورك في مرحمة الدفع بين وضوع البودء االعتيوادي ووضوع وجود فروق ذات داللة معنوية في قيم متغير زا .7
 وضع البدء االعتيادي.بدء االركاض ولمصمحة 

وجود فروق ذات داللة معنوية في قيم متغير زمن الودفع فوي مرحموة الودفع بوين وضوع البودء االعتيوادي ووضوع  .4
 االعتيادي.البدء وضع االركاض ولمصمحة بدء 

في قيم متغير السرعة الزاوية لمفصل الركبة فوي مرحموة الودفع بوين وضوع البودء  وجود فروق ذات داللة معنوية .3
 وضع البدء االعتيادي.االعتيادي ووضع بدء االركاض ولمصمحة 

وجود فروق ذات داللة معنوية في قيم متغير السرعة الزاوية لمفصل الوورك فوي مرحموة الودفع بوين وضوع البودء  .2
 وضع البدء االعتيادي.ة االعتيادي ووضع بدء االركاض ولمصمح

وجود فروق ذات داللة معنوية في قويم متغيور الوزمن الكموي بوين وضوع البودء االعتيوادي ووضوع بودء االركواض  .1
 وضع البدء االعتيادي.ولمصمحة 

وجود فروق ذات داللة معنوية في قيم متغير السرعة الكمية بين وضع البدء االعتيوادي ووضوع بودء االركواض  .1
 ء االعتيادي.وضع البدولمصمحة 
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 والمقترحات التوصيات 5-2
 ضرورة اىتمام المدربين بمرحمة البدء لما ليا من اىمية كبيرة ومساىمة في تحديد زمن االنجاز. .7
ضرورة اىتمام المدربين بمرحمة البدء الخاطف من الوضع االعتيادي لتحقيقو نتائج افضل في متغير السرعة  .4

 الزاوية والزمن والسرعة الكمية.
كيد عمى المد الكامل لمفاصل الجسم في مرحمة الدفع من اجل الحصول عمى مسافة اكبر وزمن اقل التا .3

 وسرعة زاوية اكبر لمفاصل الجسم ودفع اكبر.
اثناء مرحمة الدفع والطيران من اجل الوصول الى  في االىتمام بتحقيق زاوية ارتقاء وطيران لمجسم مناسبة .2

 الماء بمسافة ابعد.
 جعل مركز ثقل الجسم امامًا عاليًا وصواًل الى الوضع القمق. عمىناء البدء اث في التاكيد .1
اجراء بحوث مشابية بين وضع البدء االعتيادي ووضع بدء االركاض ولمتغيرات بايوميكانيكية اخرى لم  .1

 يتطرق الييا الباحث. 
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