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امللخص
م شكللة الحثكف فكي اعتمكاد اغلكد المكدربي فكي تثديكد أطاكاا ااداا المركار لكدى السكحا

علكل المالحاكة الةاتيكة الحسكياة ويعتمكد

قرارهم علل تقويمرم الةاتي الة يشوبه شيا م القصور بسبد سرعة الثركة وتعكدد مراحلركا ومتريراتركاو ووجكد الحاحثكا مك طكالل تجربكة
تكم اجراههكا علكل احككد ا لسكحاحي عك يريكص تصككويرت بكصلتي تصكوير واحككدة اعتياديكة  25ص/ثكا  F1وااطكرى للككة تصكوير عاليكة السككرعة
 240ص/ثككا  F2وجككد الحاحثككا ا ااطاككاا التككي رككرل فككي للككة التصككوير عاليككة السككرعة ارثككر عككدداح وومككوحاح م ك للككة التصككوير
ااعتيادية لكةل ارتك ى الحاحثكا مكرورة اسكتاداآ للكة التصكوير عاليكة السكرعة فكي الثلكم علكل مسكتوى األداا الانكي مك التصكوير والتثليكل
الحايوميلانيلي وتثديد األطااا الانيكة فكي األداا ككةل اسكتاداآ هكةت ال كاميرال ذال السكر العاليكة فكي تصكثيد ااداا كترةيكة راجعكة بعديكة
مؤجلككة ل ككي تسككاعد المككدرح والسككحا لتصككثيد هككةت ااطاككاا وبككنم اياسككي .ويرككدث الحثككف لككل ال شككع عكك اككيم بعككم المتريككرال
الحايوكينماتيليكة فكي األداا الانكي لبكدا المضككمار فكي السككحاحة .والتعكرث علكل اطاكاا ااداا الانككي لبكدا المضكمار فكي السكحاحة مك طككالل
التصككوير بككصال تصككوير ذال السككر العاليككة و وتصككثيد اطاككاا ااداا الانككي ترةيككة راجعككة بعديككة مؤجلككة باسككتاداآ لال تصككوير عاليككة
السرعةو وفرض الحثف ا الترةية الراجعة المؤجلة باستاداآ للة التصوير تكوثر تكاثيرا ايجا يكا فكي األداا الانكي لبكدا المضكمار فكي السكحاحةو
واستادآ الحاحثا المنرج التجريبي لمال ئمة لابيعكة مشكللة الحثكف مسكتادمي التصكميم التجريبكي المسكمل تصكميم المجموعكة الواحكدة ذال
ااطتحكاري القبلككي والحعككد  .وت ونك عينككة الحثككف مك

 6سككحاحي واسككتادآ الحاحثكا ااسككتبيا ووال،يككاال ووالمالحاكة العلميككة التقنيككة

ال لجمككا البيا نكال للثصككول علكل متري كرال الحثكف .واسككتادآ الحاحثككا الثقيحكة ااحصككائية  SPSSاسككتا ار
ووالتثليكل ال ينيمككاتيلي وسكائ ح
الوسائل اإلحصائية التاليكة الوسك الثسكا ي و اانثكراث المريكار و اطتحكار  Tللعينكال المرتحاكة واسكتنتج الحاحثكا ا الترةيكة الراجعكة
المؤجلة اثرل تاثيرا جيدا فكي متريكر السكرعة الناويكة للجسكم فكي اثنكاا مرحلكة الكدفا لعينكة الحثكف .وا الترةيكة الراجعكة المؤجلكة اثكرل تكاثيرا
جيككدا فككي متري كرال المسككافة ااف،يككة والمسككافة العموديككة والمسككافة المثصككلة والسككرعة ااف،يككة والسككرعة المثصككلة فككي مرحلككة الربككول لعينككة
متريكرل الثرككة كاملكة
ا
الحثف .كةل الترةية الراجعة المؤجلة اثرل تاثيرا جيكدا فكي المسكافة ااف،يكة مك المنصكة الكل نقاكة دطكول المكاا فكي
لعينة الحثف.
ال لمال الماتاحية الترةية الراجعة و المتريرال الحايوكينماتيلية و السحاحة
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The effect of Post feedback in some biokinmatics variables to the start block in the
swimming
Prof. Thaer Ghanem Mulla Alou
University of Mosul College of Basic Education
thaeralo63@gmail.com
Mr. Samim Ahmad Yunis l General Directorate of Nineveh Education
Abstract
The research Problem was training of trainers in depending on the errors of the skill full
Performance of The swimmer in the simple steps o slep-observation and their decision de Ponds on
their se self-evaluation which is fraught with some of the shortcomings and to the speed of mal
movement and the multiple stages and variables the tow researchers find used during on experiment
done for one of the swimmers with tow different cameras
A- using normal camera (25 pictare / sec )
B- using high speed camera (240 Pictare /sec) the research’s concluded that errors were more and
obvious using camera (b) than (a) .
The researchers found it necessary to use then in judging the level of technical per for manse of
Photography and I biomechanical analysis and identify technical errors in Performance. Also use
these 3 cameras with high speed correction Performance as a Feedback to help the trainer and
swimmer to correct the errors and in record time.
The research’s aims to dis cover the values of some biochemematic variables affecting the technical
errors with high speed cameras. and correction technical errors with feedback with using high speed
content I cameras, in this ! in this assumed that feedback using i high speed cameras have a positive s
effect on technical performance of the star block swimming.
the researcher used the experimental method for its suitability to the nature of the research Problem
using the experimental designed which is designed a for the designee of the tow test of Pre and posttest. the sample of the research with (6) swimmers.
The researchers used & questionnaire I Measurement , scientific and technical observation, and
Kinematic I analisis a means of data collection to obtain search variable .
The researcher depends on the It statistical means (arithmetic mean, Standard deviation and (T test)
for the associated samples.
The researchers concluded that the delayed Post-feed bach effect had a good effect on the variable of
angular velocity of the body of the hind leg, and feedback has had a good effect on horizontal
distances vertical distance, distance obtained in the descending Phase post delayed feedback
influenced well the horizontal distance from Platform to the water entry point in the complete motion
variable.
Key words (feedback, biochemical variables, swimming)
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 - 1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأهمية البحث:
اصبحت الثورة العلمية والتكنولوجية في جميع مجاالت الحياة كافة سمة من سمات العصر الحديث  ،وقد اصبح
لزاما علينا اتباع االسلوب العلمي كاساس لمزيد من الرقي والتقدم حتى يمكننا مسايرة التقدم الهائلة في مختلف فروع العلم
والمعرفة المختلفة حتى اصبح ارتفاع مستوى التربية البدنية والرياضية في اي بلد من بلدان العالم احد المؤشرات التي تدل
على مدى تقدم هذه الشعوب  ،ويعد التقدم العلمي في طرائق التدريب واعداد الالعبين من الجوانب التي يرتكز عليها
التقدم الرياضي الملموس حيث انها تعتبر المحصلة النهائية لالستفادة من العلوم االخرى كافة( .الجاف ،بت)4 ،
ويمكن االستفادة من علم البايوميكانيك من خالل تحليل الحركات الرياضية للكشف عن األخطاء المصاحبة لألدداء
الفني  ،و" إن الطريقة المثلى في دراسة الحركة وتحليلها ودراسة كل المتغيألرات المألؤةرة فألي الحركألة جميألع أجزائهألا لعرضألها
للمدرب والرياضي مما يسهل عملية تقويم األداء بتحديد نقاط الضعف والقوة في الحالة المطلوبة " .
(حسين ومحمود)17 ، 1998 ،
ومما تقدم وجدنا ان االخطاء الدقيقة الترى العين المجردة ويمكن ان نرى عض االخطاء من خالل تصوير
السباحين الكاميرات ذات السرعة االعتيادية (  25ص /ةا) ( )F1ولكننا عندما قمنا بتصوير السباحين كامي ارت ذوات
سرع عالية مثال ( 240ص/ةا) ( )F2وجدنا ان هنالك اخطاء اكثر ظهو ار مقارنة التصوير السرع االعتيادية لذلك وجدنا
من المفيد ان نستخدم هذا التصوير كتغذية راجعة مباشرة او مؤجلة لكي يستفيد منها المدرب والسباح للتعرف على
االخطاء صورة سلسة ورؤيتها بواسطة الحاسوب او عن طريق عرضها على شاشات كبيرة داخل المسبح لكي يختزل
الزمن والجهد على المدربين والسباحين.
وتكمن اهمية البحث في التعرف على اخطاء االداء المهاري عن طريق الخبراء استخدام االجهزة المتطورة
(آالت التصوير عالية السرعة) واستخدام المنصة الحديثة (المنصة بوجود مسند خلفي) والعمل على تصحيح هذه
االخطاء عن طريق استخدام التغذية الراجعة المؤجلة الفادة العاملين في هذا المجال وخاصة المدربين والالعبين للتدريب
على بداية السباحة من خارج الماء وتزويدهم الطريقة المناسبة من اجل رفع مستوى االنجاز.

 2- 1مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في اعتماد اغلب المدربين في تحديد أخطاء االداء المهاري لدى السباح على المالحظة الذاتية
البس ألأليطة ويعتم ألألد قأل ألرارهم عل ألألى تق ألألويمهم ال ألألذاتي ال ألألذي يش ألألوب شأل أليء م ألألن القص ألألور س ألألبب س ألألرعة الحرك ألألة وتع ألألدد مراحله ألألا
*

تم استعارة منصة بدء من جامعة صالح الدين كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والتي استخدمها السيد محمد عارف حساوي وصممها

ضم ن المواصفات العالمية وهي ضمن متطلبات رسالة الماجستير ل .
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ومتغيراتهألألا ،وبنألألاء علألألى التقألألدم الحاصألألل فألألي وسألألائل المالحظألألة العلميألألة التقنيألألة مألألن خألألالل آالت التصألألوير االعتياديألألة وآالت
التصألوير ذات السألألرع العاليألة  ،وجألألد الباحثألان مألألن خألالل تجربألألة تألم اجراؤهألألا علألى احألألد السألباحين عألألن طريألق تصألألويره أل لتي
تصألألوير واحألألدة اعتياديألألة ( 25ص/ةألألا) ( )F1واالخألألرى آلألألة تصألألوير عاليألألة السألألرعة ( 240ص/ةألألا) ( )F2ان االخطألألاء التألألي
ظهألألرت فألألي آلألألة التصألألوير عاليألألة سألألرعة اكثألألر عألألددا ووضألألوحا مألألن آلألألة التصألألوير االعتياديألألة لألألذلك ارت أل ى الباحثألألان ضألألرورة
اسألتخدام آلألة التصألألوير عاليألة السألألرعة فألي الحكألم علألألى مسألتوى األداء الفنألألي مألن التصألوير والتحليألألل البايوميكألانيكي وتحديألألد
األخط ألألاء الفني ألألة ف ألألي األداء ك ألألذلك اس ألألتخدام ه ألألذه الك ألألامي رات ذات الس ألألرع العالي ألألة ف ألألي تص ألألحيح االداء كتغذي ألألة راجع ألألة عدي ألألة
(مؤجلة) لكي تساعد المدرب والسباح لتصحيح هذه االخطاء وبزمن قياسي.

 3- 1أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الكشف عن:

 قيم عض المتغيرات البايوكينماتيكية في األداء الفني لبدء المضمار في السباحة.

 اخطاء االداء الفني لبدء المضمار في السباحة من خالل التصوير الت تصوير ذات السرع العالية.
 تصحيح اخطاء االداء الفني بتمارين تصحيحية معززة بتغذية راجعة عدية (مؤجلة) استخدام آالت تصوير عاليألة
السرعة.

 4- 1فرض البحث:

 ان التغذية الراجعة المؤجلة استخدام آلة التصوير توةر تاةي ار ايجابيا في األداء الفني لبدء المضمار في السباحة.

 5- 1مجاالت البحث:

1-5-1المجال الحشر  :منتخب شباب محافظة نينوى لرياضة السباحة.
2-5-1المجال الزماني :ابتدا من  2017/9/6الى .2017/10/18
3-5-1المجال الملاني :مسبح مركز شباب المثنى مدينة الموصل.

 -2جرااال الحثف
 1-2منرج الحثف:

استخدم الباحثألان المألنه التجريبألي لمالئمتأل لطبيعألة مشألكلة البحألث مسألتخدمين التصألميم التجريبألي المسألمى بتصألميم

المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي.

ويمكن تمثيل التصميم التجريبي كما في الشكل ()3
مجموعة

االختبار

البحث

القبلي

التغذية الراجعة المتأخرة باستخدام
آلة التصوير عالية السرعة

شلل 3
يومد التصميم التجريبي المستادآ
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 2-2مجتما الحثف وعينتة:

شمل مجتمع البحث منتخب محافظة نينوى لفئة الشباب في رياضألة السألباحة وتكألون مألن ( )12سألباحا وكانألت عينألة

البحث مكونة من (  ) 6سباحين بنسبة ( )%50والجدول ( )1يبين مواصفات عينة البحث.
جدول 1

يبي ايم بعم المعالم ااحصائية الااصة بمواصاال عينة الحثف
الوسيلة االحصائية
الوسط الحسابي
االنحراف المعياري
معامل االختالف %

طول القامة /م
168.23
2.15
1.28

كتلة الجسم /كغم
67.85
1.81
2.67

العمر التدريبي
2.53
0.85
33.60

العمر الزمني
15.26
0.42
2.76

لغرض تجانس عينة البحث قام الباحثان قياس كألل مألن طألول الجسألم وكتلألة الجسألم والتعألرف علألى العمألر التألدريبي
والزمني ألفراد عينة البحث .والجدول ( )1يبين قيم عألض المعألالم االحصألائية الخاصألة مواصألفات عينألة البحألث إذ ظهألرت
ق ألأليم معام ألألل االخ ألألتالف ( )%1.28 ،%2.67 ، %33.6 ، %2.76عل ألألى التأل ألوالي  ،وه ألألذا ي ألألدل عل ألألى تج ألألانس افألألراد عين ألألة
البحث.
 3-2وسائل جما البيانال

اس ألألتخدم الباحث ألألان االس ألألتبيان والقي ألألاس والمالحظ ألألة العلمي ألألة التقني ألألة والتحلي ألألل الكينم ألألاتيكي ،وس ألألائال لجم ألألع البيان ألألات

للحصول على متغيرات البحث.
 1-3-2ااستبيا

تم تصميم استبيان وكما موضح في الملحق ( )1اذ تم اخذ اراء الخبراء والمختصصين ملحق ( )2حول تحديد عدد

الوحدات التدريبية وعدد الوحدات في االسبوع.

 2-3-2ال،ياسال:

تم قياس كتلة الجسم جهألاز الكترونألي بوحألدة الكيلألوغرام والقألرب  50غألم  ،وتألم اسألتخدام الشألريل المعألدني لقيألاس

اطوال الالعبين بوحدة السنتيمتر.

 3-3-2المالحاة العلمية التقنية:

لتحقيق المالحظة العلمية التقنية تم استخدام التصوير الرقمي عن طريق آلة تصوير دجتل ( سرعة  240ص\ةألا)

وضعت على عد (  5م ) وارتفاع بألؤرة العدسألة ( 1م ) عألن األرض وتألم التصألوير مألن الجهألة اليسألرى كمألا هألو موضألح فألي

الشكل ( .) 4
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الشلل 4
يومد موقا للة التصوير ومنصة البدا

 4-2ااجرنة واألدوال المستادمة في الحثف:
 -1شريل قياس متري طول () 10م.
 -2مقياس رسم طول (  ) 1م.

 -3آلة تصوير رقمية نوع (.)CASIO HIGH SPEED Exilim EX-FH20

 -4مسند آلة التصوير.

 -5اقراص ليزرية ( .) CD

 -6حاسوب محمول مع ملحقات ( .) LAP TOP
 5-2متريرال الحثف:
تألألم تقس أليم المتغيألألرات البايوكينماتيكي أل ة ف ألألي البحألألث الألألى مجم ألألوعتين المجموعألألة االول ألألى المتغي ألرات المقاسألألة والت ألألي تألألم قياسأل ألها
بوساطة برمجيات التحليل الحركي في الحاسوب .والمجموعة الثانية المتغيرات المستخرجة التي اسألتخرجت االعتمألاد علألى
المتغيرات المقاسة بواسطة القوانين الفيزيائية.
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 1-5-3المتريرال المقاسة :وتشمل:

المراحل واالوضاع
الدفع :
وهي المرحلة التي تبدأ
من بداية الحركة لحين
ترك القدم االمامية منصة
البدء والتي تشمل مرحلة
ترك القدم الخلفية ومرحلة
ترك القدم االمامية

المراحل واألوضاع

المتغيرات
مسافة أفقية /بكسل

مسافة عمودية /بكسل

مسافة محصلة /بكسل

المتغيرات

المراحل
واالوضاع

وضع البدء :
وهو الوضع الذي
يبدأ به السباح
االنطالق عند
سماع اذن البدء

الصورة

الصورة

الصورة

المتغيرات

ارتفاع م.ث.ج عن المنصة /بكسل

المسافة المتجه بين القدمين /بكسل

الدفع :
وهي المرحلة التي تبدأ
من بداية الحركة لحين
ترك القدم االمامية
منصة البدء والتي
تشمل مرحلة ترك القدم
الخلفية ومرحلة ترك
القدم االمامية

زاوية االنطالق \د

الفرق الزاوي للجسم \د
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المراحل واألوضاع

طيران :
وهي المرحلة التي تبدأ
من لحظة ترك منصة
البدء لحين وصول
الجسم اعلى نقطة في
الهواء.

الصورة

المتغيرات
ارتفاع م.ث.ج عن المنصة
/بكسل
مسافة أفقية /بكسل
مسافة عمودية /بكسل
مسافة محصلة /بكسل

المراحل واألوضاع

الصورة

المتغيرات
مسافة أفقية /بكسل

الهبوط :
وهي المرحلة التي تبدأ
من وصول الجسم
اعلى نقطة في الهواء
الى اللحظة التي يلمس
بها كف الالعب الماء

مسافة عمودية /بكسل

مسافة محصلة /بكسل

المراحل واألوضاع

المتغيرات

الهبوط :
وهي المرحلة التي
تبدأ من وصول
الجسم اعلى نقطة في
الهواء الى اللحظة
التي يلمس بها كف
الالعب الماء

ارتفاع م.ث.ج عن المنصة
/بكسل

الصورة

زاوية الدخول الى الماء \د
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المراحل واألوضاع

المتغيرات

ألحركة الكلية:
وهي الحركة التي تبدأ
من لحظة بداية
الحركة لحين لمس
السباح الماء

المسافة االفقية من المنصة
الى نقطة دخول الى الماء
/بكسل

الصورة

 2-5-3المتريرال المستارجة
اعتمد الباحثان على تحليل المصادر العلمية للتوصل الى اهم المتغيرات والتي استخرجت في اهم االوضاع ومراحل الحركة
معتمدا على المتغيرات المقاسة وهي:

 متريرال النم  :تم قيألاس متغيألر الألزمن اسألتنادا إلألى سألرعة آلألة التصألوير وعألدد الصألور خألالل األداء  ،إذ إن زمألن
الصورة الواحدة =  / 1سرعة آلة التصوير.
زمن األداء = زمن الصورة الواحدة × (عدد الصور خالل األداء ( .)1 -مال علو )50 ، 2005 ،
 قانو متوس السرعة = المسافة  /النم = متر  /ثانية M McGinnis, 1999, 85 .
 السرعة الناوية :احتسب مقدار السرعة الزاوية من خالل استخدام القانون اآلتي:
السرعة الزاوية = التغير الزاوي  /الزمن = درجة  /ةانية.

(بوش وجيرد)32، 2001 ،

 6-2التثليل الحايوميلانيلي للثركة :

تمر عملية التحليل البايومكانيكي مراحل عدة هي:

 .1تصوير الثركة:

تم تصوير عينة البحث في أةناء أدائهم البدء في رياضة السباحة الحرة استخدام الة التصوير.

 .2تثويل الالم الرقمي لل جراز الثاسوح:

ويتم تحويل الفلم إلى جهاز الحاسوب من( )Memory Card Readerالخاصة لة التصوير نوع ( CASIO

 )HIGH SPEED Exilim EX-FH20Tمن اجل بدء عملية
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 .3تثويل وصلة الالم المقتاا لل صور : Frames
وذلك استخدام برنام ( )Adobe After Effects CS4والذي يمكن من خالل تقطيع الحركة إلى صور منفردة

متسلسلة ()Frames

 .4عرض الصور لررض تثديد داية المرحلة ونرايترا:
عد أن تم تقطيع الفلم إلى صور تم عرضها لغرض تحديد بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل األداء لكل العب على
حدا وقد تم ذلك استخدام برنام (.)ACDSee Photo Manager 12

 .5استا ار البيانال :

قام الباحثان استخراج البيانات الخام(المقاسة) والبيانات المحتسبة وذلك كما ي تي :

 استخراج البيانات الخام المقاس  :قام الباحثان استخراج البيانات الخام لكل من المسافات الخطية والمسافات الزاوية
لكل صورة مفردها وذلك استخدام برنام ( )AutoCAD 2018والذي هو عبارة عن برنام عالمي يستخدم في
التطبيقات الهندسية واستفاد الباحثان من في هذا الغرض.

 استخ ارج البيانات المحسوبة :قام الباحثان استخراج البيانات المحسوبة وذلك من خالل االستفادة من البيانات الخام
المقاس وادخالها الى عض المعادالت التي تم إدخالها في برنام

( )Excel 2010والذي هو احد برام

( )Microsoft Officeواستفاد الباحثان من في معالجة البيانات الخام حسابيا.

 7- 2التجربة الرئيسة:

اتبعت الخطوات اآلتية من اجل تطبيق التجربة الرئيسة:

 .1تم اعداد برنام تصحيحي استخدام آلة التصوير عالية السرعة كتغذية راجعة عديألة مقترحألة مألن قبألل الباحثألان والألذي
يتكون من البرنام المقترح وهي عدد االسابيع خالل البرنام وعدد االيام (الوحدة التدريبية) في االسبوع وعدد تك اررات
االداء فألألي الوح ألألدة التدريبيألألة وت ألألم عألألرض ه ألألذا البرن ألألام جألألدول ( )3عل ألألى مجموعألألة م ألألن المختصصألألين ملح ألألق ( )2وت ألألم

التوصل الى متغيرات البرنام التدريبي عد األخذ براي المتخصصين:
الجدول 3

يبي ملاص وحدال التماري التصثيثية
عد د االسابيع

وعدد الوحدة التدريبية في االسبوع

تك اررات االداء في الوحدة التدريبية

6

3

3

 .2تم تصوير االداء الفني (االختبار القبلي) لعينة البحث في مسبح مركز شباب المثنى فألي مدينألة الموصألل تمألام السألاعة
( 10صباحا) من يوم االربعاء بتاريخ 2017/9/6م.
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 .3بألدأ المألدرب بتنفيألذ البرنألألام الخألاص (برنألام المألألدرب) لعينألة البحألث وفألألي نهايألة الوحألدة التدريبيألألة يقألوم المألدرب بتنفيألألذ
وحدات التمارين التصحيحية على العينة مع التصوير في نهاية الوحدة لثالةة انطالقات لكل العألب وتألم ذلألك فألي يألوم

السأل ألألبت الموافأل ألألق  2017/9/6فأل ألألي مسأل ألألبح مركأل ألألز شأل ألألباب المثنأل ألألى فأل ألألي مدينأل ألألة الموصأل ألألل وانتهأل ألألى يأل ألألوم االربعأل ألألاء الموافأل ألألق
 .2017/10/18وتم التنفيذ كما ي تي:


الوحألألدة االولألألى :تألألم االسألألتفادة مألألن التصألألوير القبلألألي اسألألتخدام آلألألة التصألألوير عاليألألة السألألرعة اذ يقألألوم المألألدرب عألألرض
االداء الفني لكل العب على حدا واستخراج اخطاء االداء الفنية ملحق (  )4ويألتم اعطألاء ةألالن انطالقألات فألي
نهاية الوحدة مألع التصألوير فألي آلألة التصألوير عاليألة السألرعة لكألي يسألتفيد منأل المألدرب كتغذيألة راجعألة عديألة فألي

الوحدة التي تليها.


وفي الوحدة الثانية :يتم االستفادة من تصوير الوحدة االولى استخدام آلة التصألوير عاليألة السألرعة اذ يقألوم المألدرب
عرض االداء الفني لكألل العألب علألى حألدا واسألتخراج اخطألاء االداء الفنألي ملحألق ( )4واعطألاء ةالةألة انطالقألات

لكل العب كما في الوحدة االولى .


وهكذا يتم االستفادة من تصوير الوحدة التألي سألبقت ويسألتمر المألدرب بهألذه الطريقألة بتصألحيح االخطألاء التألي تظهألر
بواسطة آلة التصوير عالية السرعة الى نهاية البرنام التدريبي (الوحدة .)18

 .4ةم قام الباحثان اعادة تصوير االداء الفني (االختبار البعدي) في مسبح المثنى في مدينألة الموصألل ،فألي السألاعة (10
صألألباحا) مألألن يألألوم السألألبت الموافألألق 2017/10/21م وطبألألق الباحثألألان اال عألألاد والقياسألألات نفسألألها فضألألال عألألن موقألألع آلألألة
التصوير التي استخدمت في االختبار القبلي.
 8-2المعالجال ااحصائية:
اعتمد الباحثان على الحقيبة االحصائية  SPSSوتم استخدام القوانين االتية :

 الوسل الحسابي

 االنحراف المعياري

 اختبار (  ) Tللعينات المرتبطة
 - 4 اختبار (  ) Tللعينات المستقلة

( التكريتي والعبيدي) 285- 1999،101 ،
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 -3عرض النتائج ومناقشتها :
1- 3عرض نتائج جداول االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث ومناقشتها :
جدول ()7
يبين متغيرات مرحلة الدفع لالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث
مرحلة الدفا
المترير الميلانيلي

ت

قبلي

بعد
±

ال

ال

ت
±

نسحة
الاا

1

ارتفاع م.ث.ج عن القاعدة للبدء  /م

0.58

0.05

0.56

0.01

1.37

0.23

2

الزمن  /ثا

0.78

0.33

0.56

0.04

1.57

0.18

3

ارتفاع م.ث.ج عن المنصة للترك  /م

0.64

0.13

0.57

0.05

0.99

0.37

4

مسافة أفقية  /م

1.16

0.12

1.20

0.14

1.20

0.28

5

مسافة عمودية  /م

0.12

0.10

0.05

0.02

1.95

0.11

6

مسافة محصلة  /م

1.17

0.12

1.20

0.14

1.09

0.33

7

سرعة أفقية  /م/ثا

1.64

0.46

2.14

0.19

2.32

0.07

8

سرعة عمودية  /م/ثا

0.18

0.16

0.09

0.03

1.50

0.19

9

سرعة محصلة  /م/ثا

1.66

0.47

2.14

0.19

2.24

0.08

 10زاوية االنطالق  /د

33.14

7.53

29.88

4.34

0.89

0.41

 11الفرق الزاوي للجسم  /د

73.99

8.74

77.23

9.64

1.52

0.19

 12السرعة الزاوية للجسم د/ثا

96.86

29.32

137.87

11.71

2.49

0.05

* معنو عند درجة حرية  5ونسحة طا < .0.05

يتبين من الجدول ( )7ما ي تي :
وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث متغيألر السرعة الزاوية للجسم  ،إذ كانألت قأليم

(ت) ( )2,49عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسألبة الخطأل كانألت ( )0,05وهألي تسألاوي نسألبة
خط ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ان الجسألم اةنألاء انطالقأل وفألي م رحلألة الألدفع خاصألة يتحألرك حركألة دائريألة مسألتندا فيهألا إلألى منصألة القفألز
وبالتالي سوف تعطينا سرعة ابتدائية كبيألرة مألن اجألل الوصألول الألى ا عألد نقطألة ممكنألة داخألل المألاء اذ "يسألحب السألباح نفسأل
إلألألى األمألألام وذلألألك بواسألألطة السألألحب إلألألى األعلألألى عكألألس اتجألألاه مكعألألب البألألدء ويألألداه تمألران مرحلألألة ةنألألي فألألي مفصألأللي الم ألرفقين"

( ، ) Counsliman,1983,55تبدأ الركبتان الثني والتحرك إلألى األمألام أي سألحب الجسألم إلألى األمألام ليصألبح مقوسألا نحألو
(الحساوي )14 ،1996 ،
الفخذين إذ يصبح مركز ةقل الجسم أمام القدمين".
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وكان التفوق واضحا لالختبار البعدي لدى عينة البحث اذ ظهر الوسل الحسابي  137.87انحراف قدره  11.71وان

االختبار القبلي للعينة البحث كان وسألطها الحسألابي للسألرعة الزاويألة للجسألم  104.67ألانحراف معيألاري قألدره  29.32وهألذا

التفوق جاء نتيجة اكتشاف االخطاء الخاصة مرحلة الدفع والمتمثلة في الوضع االبتدائي واتجاه الدفع والتي تمكن المألدرب
بتصحيح هذه االخطاء وصوال الى مرحلة دفع افضل عن طريق التغذية الراجعة المؤجلة

ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينألة البحألث فألي ألاقي متغيألرات الجألدول  .إذ كانألت

قيمتا (ت) اقتربت بين ( )0.89 – 2.32ومما يدل على عألدم المعنويألة ان نسألبة الخطأل اقتربألت بألين ()0,04 – 0.07
وهم أكبر من نسبة خط ( )0.05عند درجة حرية (.)5
جدول () 8
يبين متغيرات مرحلة الطيران لالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث
مرحلة الايرا
ت

قبلي

المترير الميلانيلي
ال

بعد
±

ال

ت
±

نسحة
الاا

41

الزمن /ثا

0.02

0.04

0.01

0.00

1.10

0.32

42

ارتفاع م.ث.ج عن المنصة /م

0.62

0.12

0.57

0.05

0.89

0.42

43

مسافة أفقية  /م

0.09

0.16

0.03

0.01

1.04

0.34

44

مسافة عمودية  /م

0.01

0.02

0.00

0.00

1.18

0.29

45

مسافة محصلة  /م

0.09

0.16

0.03

0.01

1.05

0.34

46

سرعة أفقية م/ثا

4.59

4.14

4.64

0.94

0.03

0.98

47

سرعة عمودية م/ثا

1.06

1.06

0.70

0.78

0.75

0.49

48

سرعة محصلة م/ثا

4.81

4.15

4.75

0.91

0.03

0.98

* معنو عند درجة حرية  5ونسحة طا < .0.05

يتبين من الجدول ( )8ما ي تي :

• ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث في متغيرات مرحلة الطيران .إذ كانت
قيمتا (ت) اقتربت بين) )1.18-0.03ومما يدل على عدم المعنوية ان نسبة االخطاء اقتربت بين () ) 0.29-0.98وهم
أكبر من نسبة خط ( )0.05عند درجة حرية (.)5
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جدول ()9
يبين متغيرات مرحلة الهبوط لالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث
مرحلة الربول
ت

قبلي

المترير الميلانيلي

بعد
±

ال

ال

ت
±

نسحة
الاا

49

الزمن الهبوط /ثا

0.29

0.07

0.33

0.05

1.80

0.13

50

ارتفاع م.ث.ج عن المنصة /م

0.18

0.10

0.13

0.10

0.90

0.41

51

مسافة أفقية  /م

0.97

0.23

1.22

0.14

5.16

0.00

52

مسافة عمودية  /م

0.55

0.17

0.66

0.12

3.42

0.02

53

مسافة محصلة  /م

1.12

0.27

1.39

0.17

4.93

0.00

54

سرعة أفقية م/ثا

3.36

0.26

3.73

0.18

3.03

0.03

55

سرعة عمودية م/ثا

1.90

0.33

2.02

0.28

2.06

0.10

56

سرعة محصلة م/ثا

3.87

0.34

4.25

0.27

3.15

0.03

57

زاوية الدخول الى الماء /د

83.39

62.60

27.08

6.88

2.36

0.06

* معنو عند درجة حرية  5ونسحة طا < .0.05

يتبين من الجدول ( )9ما ي تي :
• وجود فروق ذات داللة معنوي ة بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث متغير المسافة االفقية في مرحلة الهبوط ،إذ
كانت قيمة ت ( )5.16عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط كانت ( )0,001وهي اصغر

من نسبة خط < ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ان المسافة االفقية في مرحلة الهبوط او في اةناء عملية االنطالق كاملة تعد من المتغي ارت المهمة جدا

وذلك الن كلما زادت هذه المسافة ابتعدت نقطة وصول السباح الى الماء عن منصة القفز وان التفوق الواضح في

االختبار البعدي لعينة البحث وبفارق 25سم عن االختبار القبلي للعينة جاء سبب استخدام الة التصوير عالية السرعة
والتي وضحت للمدرب والالعب األخطاء الفنية وجاء التصحيح مناسبا لهذه االخطاء وبذلك قد تطورت العينة في هذا

المتغير.

• وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث متغير المسافة العمودية ،إذ كانت قيم ( ت)
) )3.42عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط كانت ( )0,02وهي اصغر من نسبة خط

< ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ان السبب في تفوق االختبار البعدي للعينة البحث على االختبار القبلي لعينة البحث وبفارق 11سم جاء

نتيجة تصحيح وضع الجسم في اةناء الطيران الن السباحين كان لديهم عض الزوايا الخاطئة وخاصة في مفصلي الورك
والركبة والتي تمكن المدرب من تصحيح هذه األخطاء عد ان اكتشفها مساعدة الة التصوير عالية السرعة وهذا ما اكدت
زاوية دخول الماء ويضيف (") Richard,1988تعد مرحلة الطيران من األقسام الصعبة وذلك لصعوبة السيطرة على قاء
14
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الجسم بوض ع متواز مع الماء ،وينبغي أن يوج الطيران عبر الهواء للخارج وقليال جدا إلى األعلى عيدا عن وضع البداية
قدر اإلمكان ،ويجب أن يمتد الجسم الكامل وان يكون انسيابيا مع تجنب أي حالة من االنحناءات".
()Richard,1988,280

• وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي للعينة متغير المسافة المحصلة في مرحلة الهبوط ،إذ

كانت قيمة ت ( )4.93عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط كانت ( )0,001وهي اصغر

من نسبة خط < ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان تعد المسافة المحصلة ا لنات الحقيقي لجمع مربعي كل من المسافة االفقية والمسافة العمودية وحسب

نظرية فيثاغورس إن القيمة المعنوية لمتغير المحصلة جاء نتيجة القيمة المعنوية للمسافة األفقية والعمودية لمرحلة

الهبوط ،وذلك الن استخراج المحصلة يعتمد على قانون فيثاغورس حيث إن المسافة األفقية هي  50%من قيمة

المحصلة وكذلك المسافة العمودية تؤةر نفس ت ةير المسافة االفقية  ،لذلك جاء ت ةيرهما كبي ار على المحصلة حيث إن

قانون فيثاغورس ينص على ان (

()Hay. 1993, 25

=.)R

وبما ان التفوق في

المسافة االفقية والمسافة العم ودية كانت لصالح االختبار البعدي لذلك اتت المسافة المحصلة معنويا ولصالح االختبار

البعدي الن المحصلة تساوي جمع مربعي الضلعين القائمين.

• وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي للعينة البحث متغير السرعة االفقية في مرحلة الهبوط ،إذ
كانت قيمة ت ( )3.03عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط كانت ( )0,03وهي اصغر

من نسبة خط < ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ان النتيجة المعنوية للمسافة االفقية اةرت على السرعة االفقية جعلها معنوية كذلك ،اذ ان السرع ة

االفقية تساوي المسافة االفقية على الزمن اي ان هنالك عالقة طردية بين المسافة االفقية والسرعة االفقية ،وهذه النتيجة
جاءت سبب استخدام اكتشاف األخطاء في الة التصوير واستخدام التغذية الراجعة في عملية التصحيح اذ ان هنالك

تناسب طردي بين المسافة والسرعة.

• وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث متغير السرعة المحصلة في مرحلة الهبوط،
إذ كانت قيمة ت ( )3,15عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط كانت ( )0,03وهي

اصغر من نسبة خط < ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ت عد السرعة المحصلة النات الحقيقي لجمع مربعي كل من السرعة االفقية والسرعة العمودية وحسب قانون

فيثاغورس ينص على ان (

()Hay. 1993, 25

=. )R

• ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي للعينة البحث في اقي متغيرات مرحلة الهبوط .إذ
كانت قيمتا (ت) اقتربت بين ( )0.90 – 2.36ومما يدل على عدم المعنوية ان نسبة الخط اقتربت بين (– 0.06
 )0.41وهم أكبر من نسبة خط ( )0.05عند درجة حرية (.)5
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جدول () 10
يبين متغيرات مرحلة الحركة الكلية لالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث
متريرال الثركة
ت

المترير الميلانيلي

قبلي

بعد

ال

±

ال

ت
±

نسحة
الاا

58

المسافة االفقية من المنصة الى
نقطة دخول الى الماء /م

2.96

0.23

3.19

0.19

4.27

0.01

59

الزمن الكلي للحركة /ثا

1.09

0.35

0.89

0.04

1.40

0.22

* معنو عند درجة حرية  5ونسحة طا < .0.05

يتبين من الجدول ( )10ما ي تي :

• وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي لعينة البحث متغير المسافة االفقية من المنصة الى نقطة
دخول الماء في الحركة  ،إذ كانت قيمة ت ( )4,27عند درجة حرية ( )5ومما يدل على الفرق المعنوي قيمة نسبة الخط

كانت ( )0,01وهي نسبة خط < ( )0.05ولصالح القياس البعدي.

ويعزو الباحثان ان التفوق الواضح لصالح االختبار التجريبي البعدي في زيادة المسافة االفقية مقدار 23سم وهذه

النتيجة مهمة جدا  ،اذ كلما ابتعدت نقطة دخول الماء عن منصة البدء زاد زمن الطيران في الهواء وبالتالي قطع مسافة

اكبر من حوض السباحة في الهواء والذي يعد اختراق اسهل كثي ار من اختراق الماء وهذا ما ايده (الحساوي )2015اذا
يذكر ان المسافة االفقية الكلية تكون كبيرة سبب صغر زاوية االطالق.

(الحساوي)22 ،2015 ،

• ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي و البعدي للعينة البحث في متغير الزمن الكلي للحركة .إذ
كانت قيمتا (ت) اقتربت بين ( )1.40ومما يدل على عدم المعنوية ان نسبة الخط اقتربت بين ( )0.22وهي أكبر من
نسبة خط ( )0.05عند درجة حرية (.)5

-4ااستنتاجال والتوصيال
 -1-4ااستنتاجال
 ان التغذية الراجعة المؤجلة اةرت تاةي ار جيدا في متغير السرعة الزاوية للجسم في اةناء مرحلة الدفع لعينة البحث.
 ان التغذية الراجعة المؤجلة اةرت تاةي ار جيدا في متغيرات المسافة االفقية والمسافة العمودية والمسافة المحصلة
والسرعة االفقية والسرعة المحصلة في مرحلة الهبوط لعينة البحث.

 ان التغذية الراجعة المؤجلة اةرت تاةي ار جيدا في المسافة االفقية من المنصة الى نقطة دخول الماء في متغي ارت
الحركة كاملة لعينة البحث.
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 2-4التوصيال
 ضرورة استخدام التغذية الراجعة المؤجلة الن لها تاةي ار كبي ار في االداء الفني للبدء في رياضة السباحة

 استخدام التقنيات الحديثة ك لة التصوير فائقة السرعة وغيرها من اجل اعطاء تغذية راجعة دقيقة لكي تؤةر تاةي ار
ايجابيا في االداء.

 التركيز في اةناء التدريب على المتغيرات الميكانيكية المهمة النها تعمل على اختزال الجهد والوقت.
 ضرورة استخدام ا لتغذية الراجعة انواعها في اقي فعاليات التربية الرياضية لغرض التقدم بها وتحسين أدائها.
املصادر العربية واالجنبية:
 .1بوش ،فريدريك و جيرد ،دافيد ( :)2001أساسيات الفيزياء ،ترجمة سعيد الجز يألرى وآخألران ،الألدار الدوليألة لالسألتثمارات
الثقافية ش.م.م ،القاهرة.

 .2التكريتألألي  ،وديألألع ياسألألين و العبيألألدي ،حسألألن محمألألد عبألألد :) 1999( ،التطبيقألألات اإلحصألألائية واسألألتخدامات الحاسألألوب فألألي
حون التربية الرياضية ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل

 .3الجاف مؤيد  :التقنيات الحديثة ودورها كتغذية راجعة في تطوير أداء المهارات الحركية،
بت.)noor publishing( ،

 .4الحساوي ،عارف محسن إبراهيم (:)1996تحليل العالقة بين عض المتغيرات (البايوميكانيكية) للبدء الخاطف في
السباحة الحرة  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ،العراق.

 .5الحساوي ،محمد عارف محسن ( :)2015دراسة تحليلية مقارنة بين نوعين من منصة البدء (العادي والمضمار ) في
عض المتغيرات البايوميكانيكية في السباحة ( الحرة والفراشة والصدر ) رسالة ماجستير غير منشورة جامعة صالح

الدين اربيل.

 .6حسين ،قاسم حسن ومحمود ،إيمان شاكر ( :)1998طرق البحث في التحليل الحركي ،ط ،1دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .7مال علو ،ةائر غانم حمدون(  :)2005ت ةير تمارين تصألحيحية وفألق التحليألل البايوكينمألاتيكي فألي األداء الفنألي واإلنجألاز
لفعالي ألألة الوة ألألب الع ألألالي طريق ألألة فوس ألألبوري ،اطروح ألألة دكت ألألوراه غي ألألر منش ألألورة ،كلي ألألة التربي ألألة الرياض ألألية ،جامع ألألة الموص ألألل،

الموصل ،العراق.
8. Hay, James G.(1993) : The Biomechanics of sports Techniques. 4th. USA.
9. Richard Nelson (1988): An Analysis of Olympic Swimming in the 1988 Summer Games ,
Pennsylvania University, U.S.A.
10.Peter M. McGinnis, 1999, Biomechanics of sport and Exercise, State University of New
york, College at Cortland, U.S.A.Sports (Bowling/Tennis) Published by Division of
Outreach and Distance Education Texas Tech University Box 42191 Lubbock, TX
79409-2191.
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ملثص 1
قسم التربية البدنية وعلوآ الريامة

جامعة الموصل
كلية التربية ااساسية

استبيا لراا الابراا حول تثديد متريرال البرنامج التدريبي

األستاذ الاامل ………………………………… المثترآ
السالآ عليلم …
في النية جراا الحثف الموسوآ

اثر التغذية الراجعة يف بعض املتغريات البايوكينماتيكية لبدء املضمار يف السباحة

لةى نرجو م سيادت م تثديد ما ي تي
ت

المتغيرات

1

عدد األسابيع

2

عدد االيام في األسبوع

3

عدد الوحدات التدريبية

4

عدد تك اررات االداء في الوحدة التدريبية

العدد

المالحظات

5
6
 ….شارري تعاون م معنا …
االسأل ألألم:
اللقب العلمي :
التاري ألألخ :
االختصاص :
التوقي ألألع :

اسماا السادة الابراا:
.1
.2

ملثص 2

أ.د معتز يونس ذنون /تدريب رياضي /كلية التربية االساسية – قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة.

أ.د ريان عبد الرزاق الحسو /فسلجة التدريب الرياضي /كلية التربية االساسية – قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة.

.3

أ.د زياد يونس الصفار /تدريب رياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

.4

أ.م.د نوفل محمد الحيالي /تدريب رياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

.5

أ.م علي ط االعرجي /تدريب رياضي سباحة /مدرب منتخب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لعدة سنوات.
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ملثص 3
اسماا فريص العمل المساعد:
 .1أ.د ةائر غانم مال علو /ايوميكانيك /كلية التربية االساسية – قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة /مشرف
على التجربة.

 .2ليث حازم يونس اليامور /مدرب درجة اولى معتمد من االتحاد العراقي المركزي.

 .3عمر ابراهيم صالح /المطلق /طالب ماجستير كلية التربية االساسية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 .4عبد هللا وعدهللا /مصور في المعهد الفني.
ملحق ()4
جدول يبين اخطاء االداء الفني الفراد المجموعة التجريبة
ت

الخطاء

1

 .1انثناء مفصل الركبة بعد لمس الماء مباشرة .

2

 .2انثناء مفاصل الجسم في الهواء

3

 .3ارجاع اليدين للخلف في بداية الحركة .

الصور
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4

 .4عدم رفع الرجلين لالعلى عند لمس الماء(عدم
اخذ مكانهما الصحيح)

5

 .5عدم النهوض بقوة (النهوض بزاوية قليلة )

6

 .6الدخول العميق في الماء (بزاوية كبيرة )

7

 .7الدخول بزاوية قليلة (الجسم شبة افقي ).

8

 .8قلة سرعة الحركة

9

 .9عدم االستخدام الكامل لقوة الرجلين مما ادى
الى الدخول الخاطئ

10

 .10االنثناء من مفصل الورك

عند الدخول

للماء
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11

 .11الدخول العميق وانثناء الرجلين من الركبة
عند الدخول الى الماء

12

 .12بطء الحركة وانثناءالرجلين من مفصل
الركبة عند الدخول للماء

13

 .13زاوية النهوض قليلة.

14

ميالن اجلسم حنو جهة اليسار قبل الدخول للماء

15

فتح الرجلني من مفصل الورك قبل الدخول للماء

16

الرجلني منخفضة عند الدخول للماء
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17

عدم رفع الذراعني فوق الراس

18

فتح الرجلين عند الخول للماء

19

دوران الجسم الى اليمين في مرحلة الطيران

22

