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ملخص البحث :
حث الى ما یأتي: هدف الب

قـــیم بعـــض المتغیـــرات (الكینماتیكیـــة) ألنـــواع الســـباحة االولمبیـــة االربعـــة لمســـافة التعـــرف إلـــى .١

  )م. ١٠(

تحلیـــل العالقـــة بـــین قـــیم بعـــض المتغیـــرات (الكینماتیكیـــة) ألنـــواع الســـباحة االولمبیـــة االربعـــة .٢

  )م. ١٠لمسافة (

ـــة ٥حـــث مـــن (اســـتخدم الباحثانـــان المـــنهج الوصـــفي، وتكونـــت عینـــة الب ) ســـباحین مـــن فئ

المتقدمین لمنتخب محافظة نینوى، واستخدم الباحثانـان المالحظـة العلمیـة التقنیـة والتحلیـل وسـائًال 

لجمــع البیانــات للحصــول علــى قــیم بعــض المتغیــرات (الكینماتیكیــة). ولتحقیــق المالحظــة العلمیــة 

التقنیة، استخدم الباحثانان التصویر الفیدیوي. 

لدراســــة عــــددًا مــــن المتغیــــرات الكینماتیكیــــة، تــــم معالجــــة البیانــــات احصــــائیا وقــــد شــــملت ا

باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط البسیط. واستنتج الباحثانان عـددا 

مــن االســتنتاجات فــي قــیم بعــض المتغیــرات (الكینماتیكیــة)، وظهــور بعــض عالقــات االرتبــاط بــین 

الباحثانـــان مجموعـــة مـــن التوصـــیات بغیـــة االســـتفادة منهـــا فـــي مجـــال التعلـــیم تلـــك القـــیم. واوصـــى 

والتدریب وصوال الى االنجاز االفضل. 

Analysis of the Relationship among Some Kinematics
Variables of the Four Olympic Swimming Types of 10m

Distance
Prof.Dr. Aref.M.Al-Hasawi Dr. Falah.T.Hamo

Mousl University- College of Physical Education

Abstract:
The research aimed at:
1. Recognizing the values of some (kinematics) variables of the four

Olympic swimming types of 10m distance.



وعارف محسن فالح طه   

٢٠٦

2. Analysis of the relationship among the values of some (kinematics)
variables of the four Olympic swimming types of 10m distance.

The descriptive method was used. The sample included (5)

swimmers of the senior group of Ninevah team. The technical scientific

observation and analysis were used as means to collect data to obtain

some of the (kinematics)variables values. To achieve the technical

scientific observation accurately, the videography was used. The study

included a number of (kinematics) variables. The data have been

processed statistically by using the mean, standard deviation, and simple

correlation. The research concluded some conclusions related to some

(kinematics) variables. Some correlations appeared among some values.

The research recommended some recommendations to be utilized in the

field learning and coaching to get the best performance.

:التعریف بالبحث-١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

ریاضة السباحة احـدى االنشـطة الریاضـیة الترویحیـة الهامـة التـي تضـیف لونـا بهیجـا تعد 

تـل على الحیاة للتحرر من االجهاد والتوتر الذي یصاحب الحیاة الروتینیـة الیومیـة، وهـي بـذلك تح

مكانة ممیزة من بین سائر انواع الریاضات االخرى لما تكسبه لالنسان من فوائد بدنیة واجتماعیـة 

ونفسیة. 

خـــذت ریاضـــة الســـباحة تحقـــق التطـــور والتقـــدم مـــن خـــالل تســـجیل االرقـــام القیاســـیة أولقـــد 

التقنیــات والعالمیــة والتــي جــاءت نتیجــة التــدریب المتواصــل و االعتمــاد علــى التكنولوجیــا الحدیثــة و 

نســـان وتحلیلهـــا تحلـــیال كمیـــا العلمیـــة ومنهـــا البایومیكانیـــك: (العلـــم الـــذي یهـــتم بدراســـة حركـــات اإل

  ). ١٠:١١الحركة وظواهرها) ( بسباأالتعرف إلى نسانیة و ونوعیا لزیادة الحركة اإل

وتعد ریاضة السباحة من الریاضیات المتعددة الفعالیات لشمولها على االنواع االربعة من 

لسباحة وهي (الحرة، الظهر، الفراشة،الصدر) وبمـا انـه كـل نـوع مـن االنـواع االربعـة للسـباحة لهـا ا

هــا الخــاص، فمــن الطبیعــي ان قــیم المتغیــرات (الكینماتیكیــة) فــي كــل نــوع ســوف یختلــف عــن ؤ ادا

النـــوع االخـــر ، كمـــا ان كـــل متغیـــر ســـوف یكـــون لـــه دوره المـــؤثر علـــى ذلـــك النـــوع مـــن الســـباحة 

  ة. االولمبی
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لــذا فــان اهمیــة البحــث تتحــدد فــي اجــراء دراســة تحلیلیــة للكشــف عــن قــیم بعــض المتغیــرات 

مـدى ارتبـاط تلـك المتغیـرات مـع بعضـها التعـرف إلـى الكینماتیكیة النواع السباحة االربعة ومـن ثـم 

النــواع الســباحة االربعــة مــن اجــل توضــیحها وبیانهــا لالســتفادة منهــا للعــاملین فــي مجــال الســباحة 

وال الى االداء االفضل. وص

:مشكلة البحث ٢-١
تنحصر مشكلة البحث في وجود اختالف في تكنیك كل نوع من انواع السباحة عن النوع 

االخـــر ومـــن الطبیعـــي فـــان قـــیم المتغیـــرات (الكینماتیكیـــة) فـــي كـــل نـــوع ســـوف یختلـــف عـــن النـــوع 

ن حیث معرفـة قـیم المتغیـرات االخر، ونظرا لكون كل نوع من انواع السباحة یحیط به الغموض م

الكینماتیكیة ومدى ارتباطها مع االخرى، مما حدا بالباحثان اجراء دراسـة تحلیلیـة للكشـف عـن قـیم 

ارتباط هذه المتغیـرات التعرف إلى بعض المتغیرات الكینماتیكیة النواع السباحة االولمبیة االربعة و 

البحث للعاملین في مجال السباحة. مع بعضها االخر لغرض توضیحها واالستفادة من نتائج 

:ھدفا البحث ٣-١
قیم بعض المتغیرات (الكینماتیكیة) النواع السباحة االولمبیة االربعة. التعرف إلى .١

تحلیل العالقة  بین قیم بعض المتغیرات (الكینماتیكیة) النواع السباحة االولمبیة االربعة. .٢

:مجاالت البحث  ٤-١
و منتخب محافظة نینوى فئة المتقدمین. سباحالمجال البشري:.١

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

٢٠/٩/٢٠٠٣المجال الزماني:  .٣

:التعاریف والمصطلحات المستخدمة في البحث  ٥-١
ـــذي یعنـــي دراســـة الشـــكل الخـــارجي لحركـــة الكینماتیـــك :.١ هـــو احـــد اقســـام (البایومیكانیـــك) وال

(ظاهریــــا) دون التطــــرق الــــى القــــوة المســــببة للحركــــة، ویطلــــق علیــــه علــــم الوصــــف الریاضــــي 

  )٢٩:١٤) (٥٣:٧الهندسي للحركة. (

ویدخل في دراسة (الكینماتیك) الظواهر الحركیة المتعلقـة بـالزمن والمسـار الحركـي للجسـم 

الــوزن واالیقــاع واقســامه واالزاحــات والزوایــا والســرع والتعجیــل والســرعة الزاویــة و التعجیــل الــزاوي و 

  ) ١١٨:١٧) (٤٧:١١الحركي. (
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هــو معــدل المســافة االفقیــة المقطوعــة خــالل اكمــال دائــرة كاملــة لــذراع معــدل طــول الضــربة:.٢

السباح. 

معدل طول الضربة=

)٨٠:١٣) (٢٨٥:٣ (  

هـــو معـــدل عـــدد دوائـــر الیـــد المنجـــزة خـــالل حركـــة الســـباح فـــي الـــزمن معـــدل تـــردد الضـــربة:.٣

المستغرق. 

ل تردد الضربة= معد

)٩٥:١٣) (٣٠٥:٢ (  

هـــــــــو الـــــــــزمن المســـــــــتغرق خـــــــــالل اكمـــــــــال دورة كاملـــــــــة لـــــــــذراع الســـــــــباح زمـــــــــن الضـــــــــربة:.٤

(تعریف اجرئي). 

هــــو معــــدل المســــافة االفقیــــة المقطوعــــة لــــدورة الــــذراع خــــالل الــــزمن معــــدل ســــرعة الضــــربة:.٥

المستغرق. 

معدل سرعة الضربة= 

)٨٤:١٦(

. الدراسات النظریة ٢
تحلیل الفني لطرائق السباحة االربع ال١-٢
سباحة الزحف على البطن (الحرة) ١-١-٢
ن الــى االمــام یتدیأخــذ الســباح الوضــع االنســیابي االفقــي علــى الــبطن، وتكــون الــذراعان ممــدو -

  )٢٧:١٥والرأس بینهما لتوجیه الجسم اثناء حركته.  (

ل الكتف و الصدر.تبدأ عملیة الشد بثني مفصل المرفق عندما یكون في وضع اسف-

    )٧٣:٤ (  

یصل الشد الى اقصى قوة له عند الخط العمودي الساقط من الكتف والذي یقع مباشرة اسفل -

  )٢٠٢:١مركز ثقل الجسم. (

تتم عملیة التنفس في السباحة الحرة بأخذ الشهیق من الفم من احد الجانبین عندما تكمل احـد -

ع بدایة دخول نفس الذراع للماء. الذراعین الشد ویخرج الزفیر من الماء م

)٩٧:٩) (١٠٢:١٢(  

  )٦٧:١٩. ( Sتتم عملیة الشد كاملة بدوران الید الى االسفل والى الداخل على شكل حرف-

المسافة الكلیة المقطوعة

عدد دوائر الید الكاملة

عدد دوائر الید المنجزة

الزمن المستغرق

طول الضربة

زمن الضربة 
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:سباحة الزحف على الظھر ٢-١-٢
یتخذ الجسم فـي سـباحة الظهـر الوضـع االفقـي علـى الظهـر مـع قلیـل مـن المیـل فـي حـین -

  ) ٩١:٦فوق سطح الماء. (یكون الصدر والوجه ظاهرین

تبدأ الذراع المستقیمة بدخول الماء امام الكتـف، وتـتم عملیـة الشـد داخـل المـاء، بینمـا تبـدأ -

الذراع االخرى بالخروج من الماء، ویتم الشد والذراع مثنیة مع عـدم المبالغـة فـي االنثنـاء. 

)٢٩:١٥) (١٠٢:٩(  

كف الى الماء اوال ومن جهة االصبع وتبدأ عملیة دخول الید في الماء من خالل دخول ال-

  ) ١٦١:٦الصغیر (الخنصر) مع انثناء في مفصل الرسغ. (

تؤدى ضربات الرجلین بالتبادل من االعلى الى االسفل ثـم الـى االعلـى، مـع التأكیـد علـى -

  ) ٥٣:٨ان تكون الحركة من مفصل الفخذ (

حرا لكونه خارج الماء.یؤدي الشهیق والزفیر بانسیابیة وبراحة تامة، اذ یكون الوجه -

 )٦٠:١٨ (  

:سباحة الفراشة (الدولفین) ٣-١-٢
ن فــي مســتوى افقــي ایضــا مــع بقائهمــا قــریبین مــن فــوق ایكــون وضــع الجســم افقیــا، والكتفــ-

ســـطح المـــاء، ویالحـــظ ان وضـــع الجســـم غیـــر ثابـــت فـــي المجـــال االفقـــي بـــل فـــي حركـــة 

  ) ١١٨:١٢تموجیة مستمرة الى االعلى واالسفل. (

وفــي وقــت واحــد مــن الخلــف والــى الجانــب ثــم الــى االمــام، معــًا حركــات الــذراعین تــؤدى-

  )١١٠:١٩ویكون مسار حركة الذراعین والكف داخل الماء اشبه بشكل الفراشة. (

تـتم حركــات الـذراعین فــوق ســطح المـاء بســرعة حتـى ال یغطــس الجســم كثیـرا تحــت ســطح -

  ) ٣١:١٥انیة. (ن الى االمام ثیالماء ثم تمتد الذراعان متوازیت

تؤدى ضربات الـرجلین الـى االسـفل بصـورة مرتخیـة ومرنـة لكـي یسـاهم فـي الحفـاظ  علـى -

وضع الجسم ودفعه الى االعلى وعدم السقوط الى االسفل وبالتالي انسـیاب الجسـم بشـكل 

نموذجي. 

یـــتم الشـــهیق خـــالل الحركـــة الرجوعیـــة للـــذراعین، أي عنـــد اســـتعداد الـــذراعین للخـــروج مـــن -

ویكون من الفم، ویراعى عدم وضع الرأس كثیرا فوق سطح المـاء، ویـتم الزفیـر عنـد الماء

  ) ٩٨:٤نهایة حركة الشد اسفل سطح الماء. (
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:سباحة الصدر  ٤-١-٢
سفل سطح في أیأخذ الجسم الوضع االفقي االنسیابي على سطح الماء، والیدان ممدوتان -

  ) ١٦٥:١٦الماء، والكفان مواجهان للخارج. (

دى حركـــات الـــذراعین بوقـــت واحـــد مـــن االمـــام والـــى الجـــانبین ثـــم الـــى االســـفل ثـــم الـــى تـــؤ -

  ) ١٤٠:١٩االمام، ویكون مسار حركة الذراعین والكف بشكل بیضوي. (

یبدأ السباح حركة الشد الذراعین قبل اكتمال دفع الرجلین للخلف.-

لكتفـین، اذ تثنـى تبدأ الرجالن عملهمـا مـع وصـول الـذراعین نهایـة السـحب اسـفل مسـتوى ا-

الـــرجالن مـــن مفصـــل الـــركبتین ویســـحب الكعبـــان الـــى مـــؤخرة المقعـــد كـــي تكـــون الـــرجالن 

النجاز طریق افقي لتعجیل القدمین في القسم الرئیس. مهیئتین 

یتم الشهیق من الفم مع نهایة الشد بالذراعین والبدء في سحب الكعبین تجاه المقعـدة ومـع -

  ) ١٢٤:٩عملیة الزفیر داخل الماء. (امتداد الذراعین لالمام تبدأ 

:إجراءات البحث -٣
:منھج البحث ١-٣

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالءمته مع طبیعة البحث. 

:عینة البحث ٢-٣
) سباحین. ٥تم اجراء  البحث على عینة من سباحي منتخب محافظة نینوى مكونة من (

:وسائل جمع البیانات٣-٣
استخدم الباحثان المالحظة العلمیة التقنیة والتحلیل وسائل لجمـع البیانـات للحصـول علـى 

قیم بعض (المتغیرات الكینماتیكیة). تم تحقیق المالحظة العلمیة التقنیة بالتصویر الفیدیوي، وذلك 

Sonyباستخدام التـي تصـویر فیدیویـة نـوع ( Digital) تـم صـورة/ثا) ٢٥) یابانیـة الصـنع وبسـرعة

)م من الجهة الیمنى للسباح، وكـان ارتفـاع عدسـتي آلتـي التصـویر ١٠.٢٠وضعهما على مسافة (

)م، وكــان بعــد الــة التصــویر ٤)ســم، والمســافة بــین التــي التصــویر (٤٥عــن مســتوى ســطح المــاء (

)م، ٣)م االخیـرة (١٠)م وبعد الة التصویر االولى عن بدایة مسافة (٣الثانیة عن نهایة الحوض (

)م، لغــرض معرفــة ٢٥)م االخیــرة مــن طــول المســافة الكلیــة البالغــة (١٠التصــویر لمســافة (اذ تــم

ـــة ( ـــة) مـــن بدای ـــة حافـــة الحـــوض ، وبعـــد اكتســـاب ١٠المتغیـــرات (الكینماتیكی ـــرة الـــى نهای )م االخی

السباح التعجیل. 

وتم التصویر في المسبح المغلق لكلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل. 
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٢١١

:ة واالدوات المستخدمة في البحث االجھز ٤-٣

Sonyآلة تصویر فیدیویة نوع (.١ Digital) ٢) عدد .(  

Sony) نوع (٢شریط فیدیو عدد (.٢ 8mm.(

صافرة الطالق السباحین. .٣

  ). ٢ساعة توقیت عدد (.٤

حبال مكونة من قطع عائمة ممدودة على طول المسافة لتحدید مجال السباحة. .٥

Pentiumحاسوب آلي نوع (.٦ ع ملحقاته. ) م3

Canonقرص لیزري نوع (.٧ 1800.(

Studioجهاز مونتاج (.٨ MP 10(

:متغیرات البحث  ٥-٣

شملت متغیرات البحث المتغیرات (الكینماتیكیة) االتیة : 

عدد الضربات للذراع. .١

معدل طول الضربة للذراع. .٢

زمن الضربة للذراع. .٣

معدل سرعة الضربة للذراع..٤

معدل تردد الضربة..٥

:طریقة اجراء االختبار ٦-٣

تم مـنح محـاولتین لكـل سـباح ولكـل نـوع مـن انـواع السـباحة االولمبیـة االربعـة وتـم اختیـار 

المحاولــة  االفضــل علــى حســاب الــزمن االقــل وتــم البــدء فــي الســباحة مــن علــى مكعــب البــدء فــي 

.(الحرة،الصدر،الفراشة) ومن داخل الحوض في سباحة الظهر ةانواع السباحة الثالث

:طریقة استخالص البیانات ٧-٣

تـم تسـجیل محـاوالت السـباحین بوسـاطة آلتـي التصـویر الفیدیویـة علـى شـریطي فیـدیو، تــم 

CDنقــل هــذه المحــاوالت علــى قــرص لیــزري ( Rom عــن طریــق ربــط آلــة التصــویر بالحاســوب (

Studioاآللي بوساطة جهاز مونتاج ( MP السـباحة ) ثم تم عزل محـاوالت السـباحین النـواع10



وعارف محسن فالح طه   

٢١٢

) علـى قـرص Foldersاالولمبیة االربعة لكل سباح بمفرده من خالل وضعها على شـكل ملفـات (

لیزري لتسهیل عملیة التحلیل. 

كما تم تقطیع وعزل الصور ومن ثم الحصول على السلسـلة الحركیـة للسـباحین باسـتخدام 

Adobeالبرامج االتیة:  Photoshop, Xing, Word97, Excel97.

:الوسائل االحصائیة ٨-٣
استخدمت الوسائل االحصائیة االتیة: 

الوسط الحسابي ..١

االنحراف المعیاري..٢

االرتباط البسیط. .٣

  ). ٢-القیمة الجدولیة الختیار معامل االرتباط (ن.٤

)٦١:١٠) (٢٣٥:٥ (  
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٢١٣

:. عرض النتائج ومناقشتھا ٤
:عرض النتائج ١-٤

  )١الجدول (

م المتغیرات الكینماتیكیة للسباحة الحرة یبین المعالم االحصائیة لقی

عس -١٢٣٤٥المتغیرات

عدد الضربات

للذراع (ضربة)
٥.٦٢٥.٠٥٤.٥٥٤.٦٧٥.٨٨٥.١٥٠.٥٨

معدل طول الضربة 

للذراع (م)
١.٧٨١.٩٨٢.٢٢.١٤١.٧١.٩٦٠.٢٢

معدل زمن الضربة 

للذراع (ثا)
٠.٨٠١٠.٨٧٨١.٠٩١١.٠٣٦٠.٩٢٠.٩٤٥٠.١١٨

معدل سرعة الضربة 

للذراع (م/ثا)
٢.٢٢٢٢.٢٥٥٢.٠١٦٢.٠٦٥١.٨٤٧٢.٠٨٠.١٦٥

الزمن لمسافة 

)م(ثا)١٠(
٤.٥٠٢٤.٤٣٤٤.٩٦٤٤.٨٣٨٥.٤١٤.٨٢٩٠.٣٩٣

معدل تردد الضربة 

للذراع (ضربة/ثا)
١.٢٤٨١.١٣٨٠.٩١٦٠.٩٦٥١.٠٨٦١.٠٧٠.١٣٣

  ) ٢الجدول (

یم المتغیرات الكینماتیكیة لسباحة الظهر یبین المعالم االحصائیة لق

عس -١٢٣٤٥المتغیرات

عدد الضربات

للذراع (ضربة)
٤.٣٥٤.٦٧٤.٢٤٣.٧٩٤.٨٥٤.٣٨٠.٤١

معدل طول الضربة 

للذراع (م)
٢.٣٠٢.١٤٢.٣٦٢.٦٤٢.٠٦١٢.٣٠٢.٢٣

معدل زمن الضربة 

للذراع (ثا)
١.٦٧١.٣٥٦١.٤٩٢١.٦٥٥١.٥٣٢١.٥٤٠.١٢٨

معدل سرعة الضربة 

للذراع (م/ثا)
١.٣٧٧١.٥٧٨١.٥٨١١.٥٩٥١.٣٢٥١.٤٩١٠.١٢٩

الزمن لمسافة 

)م(ثا)١٠(
٧.٢٦٥٦.٣٣٣٦.٣٢٦٦.٢٧٣٧.٤٣٠٦.٧٢٥٠.٥٧١

معدل تردد الضربة 

للذراع (ضربة/ثا)
٠.٥٩٨٠.٧٣٧٠.٦٧٠٠.٦٠٤٠.٦٥٢٠.٦٥٢٠.٠٦٥
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  )٣الجدول (

لقیم المتغیرات الكینماتیكیة لسباحة الفراشة یبین المعالم االحصائیة

عس -١٢٣٤٥المتغیرات

عدد الضربات

للذراع (ضربة)
٤.٤٦٤.٥٥٤.٢٤٤.٨١٤.٩٧٤.٦١٢.٢٩

معدل طول الضربة 

للذراع (م)
٢.٢٤٢.٢٠٢.٣٦٢.٠٨٢.٠١٢.١٨٠.١٤

معدل زمن الضربة 

للذراع (ثا)
١.٣٢٤١.٢٤٧١.١٧٣١.٣٥٥١.٣١٦١.٢٨٣٠.٠٧٣

معدل سرعة الضربة 

للذراع (م/ثا)
١.٦٩١١.٧٦٤٢.٠١١.٥٣٥١.٥٢٧١.٧٠.١٩٨

الزمن لمسافة 

)م(ثا)١٠(
٥.٩٠٥٥.٦٧٤٤.٩٧٤٦.٥١٨٦.٥٤٠٥.٩٢٢٠.٥٦١

معدل تردد الضربة 

للذراع (ضربة/ثا)
٠.٧٥٥٠.٨٠١٠.٨٥٢٠.٧٣٧٠.٧٦٠٠.٧٨١٠.٠٤٦

  )٤الجدول (

ائیة لقیم المتغیرات الكینماتیكیة لسباحة الصدر یبین المعالم االحص

عس -١٢٣٤٥المتغیرات

عدد الضربات

للذراع (ضربة)
٦.١٧٦.٠٢٥.٧٥٥.٣٨٦.٨٠٦.٠٢٠.٥٣

معدل طول الضربة 

للذراع (م)
١.٦٢١.٦٦١.٧٤١.٨٦١.٤٧١.٦٧٠.١٤

معدل زمن الضربة 

للذراع (ثا)
١.١٧٢١.١٧٣١.٢٢٩١.١٢٤١.٠١١.١٤١٠.٠٨٢

معدل سرعة الضربة 

للذراع (م/ثا)
١.٣٨٢١.٤١٥١.٤١٦١.٦٥٤١.٤٥٥١.٤٦٤٠.١٠٩

الزمن لمسافة 

)م(ثا)١٠(
٧.٢٣١٧.٠٦٢٧.٠٦٧٦.٠٣١٦.٨٦٨٦.٨٥١٠.٤٧٧

معدل تردد الضربة 

للذراع (ضربة/ثا)
٠.٨٥٣٠.٨٥٢٠.٨١٣٠.٨٩٢٠.٩٩٠٠.٨٨٠.٠٦٧



…تحلیل العالقة بین بعض المتغیرات (الكینماتیكیة) 

٢١٥

  ) ٥الجدول (

الرتباطات لبعض المتغیرات الكینماتیكیة في السباحة الحرة یمثل مصفوفة ا

المتغیرات   ت

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

عدد ضربات 

  الذراع 

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

  ٠.٧٤٤  ٠.١٩٦-  ٠.٤٥٠  ٠.٩٩٨ *--عدد ضربات الذراع   ١

  ٠.٧٧٨-  ٠.١٤٢  ٠.٤٨١-  -  -معدل طول الضربة   ٢

  ٠.٤٥٩  ٠.١١٣  -  -  -  معدل زمن الضربة   ٣

  ٠.٥٠٨  -  -  -  -معدل سرعة الضربة   ٤

معدل تردد الضربة   ٥

   ٠.٨٧٨) = ٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ معنوي قیمة ر الجدولیة عند نسبة خطأ *

  )٦الجدول (

تیكیة في سباحة الظهر یمثل مصفوفة االرتباطات لبعض المتغیرات الكینما

المتغیرات   ت

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

عدد ضربات 

  الذراع 

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

  ٠.٥٦١  ٠.٥٨٠-  ٠.٥٦٩-  ٠.٩٩٩ *--عدد ضربات الذراع   ١

  ٠.٥٤٧-  ٠.٥٩٣  ٠.٥٥٥  -  -معدل طول الضربة   ٢

  ٠.٩٩٨*-  ٠.٣٣٨-  -  -  -  معدل زمن الضربة   ٣

  ٠.٣٤٨  -  -  -  -معدل سرعة الضربة   ٤

معدل تردد الضربة   ٥

 ٠.٨٧٨) = ٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ معنوي قیمة ر الجدولیة عند نسبة خطأ *
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  )٧الجدول (

یمثل مصفوفة االرتباطات لبعض المتغیرات الكینماتیكیة في سباحة الفراشة 

غیرات المت  ت

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

عدد ضربات 

  الذراع 

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

  ٠.٧٥١-  ٠.٩٢٩*-  ٠.٧٤٨  ٠.٩٩٩ *--عدد ضربات الذراع   ١

  ٠.٧٧٥  ٠.٩٤٢*  ٠.٧٧٠-  -  -معدل طول الضربة   ٢

  ٠.٩٩٩*-  ٠.٩٣٨*----معدل زمن الضربة   ٣

  ٠.٩٤٢*----رعة الضربة معدل س  ٤

معدل تردد الضربة   ٥

   ٠.٨٧٨) = ٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ معنوي قیمة ر الجدولیة عند نسبة خطأ *

  )٨الجدول (

یمثل مصفوفة االرتباطات لبعض المتغیرات الكینماتیكیة في سباحة الصدر 

المتغیرات   ت

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ات عدد ضرب

  الذراع 

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

  ٠.٦٤٧  ٠.٥٧٢-  ٠.٦٣٥-  ٠.٩٧٢ *--عدد ضربات الذراع   ١

  ٠.٥٢٨-  ٠.٦٦٥  ٠.٥٢٠  -  -معدل طول الضربة   ٢

  ٠.٩٩٩*-  ٠.٢٧٠  -  -  -  معدل زمن الضربة   ٣

  ٠.٢٥٦  -  -  -  -معدل سرعة الضربة   ٤

دل تردد الضربة مع  ٥

   ٠.٨٧٨) = ٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ معنوي قیمة ر الجدولیة عند نسبة خطأ *
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:مناقشة النتائج ٢-٤
مناقشة درجة االرتباط بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة في ١-٢-٤

:السباحة الحرة 
طـات للمتغیـرات الكینماتیكیـة فـي السـباحة ) الـذي یمثـل قـیم االرتبا٥تبین لنا من الجـدول (

) مــا ٣ودرجــة حریــة ( ٠.٠٥ وعنــد نســبة خطــأ  ٠.٨٧٨الحــرة وحســب القیمــة الجدولیــة البالغــة 

یأتي: 

وجود ارتباط معنوي سالب بین عدد ضربات الذراع ومعدل طول الضربة ویعزو الباحثان 

متغیــر عــدد الضــربات للــذراع ومعــدل طــول الضــربة فكلمــا ذلــك الــى انــه هنــاك عالقــة عكســیة بــین 

زادت عـدد الضــربات للــذراع ادى بالنتیجـة الــى قلــة فـي معــدل طــول الضـربة اذ یــنص قــانون طــول 

الضربة على ما یأتي : 

معدل طول الضربة = 

)٨٠:١٣) (٢٨٥:٣ (  

٢-٢-٤�ϲѧѧϓ��ΔѧѧϳϛϳΗΎϣϧϳϛϟ�ΕέѧѧϳϐΗϣϟ�ν ѧѧόΑ�ϥϳѧѧΑ�ρΎѧѧΑΗέϻ�ΔѧѧΟέΩ�ΔѧѧηϗΎϧϣ

:ة الظھر سباح
) الذي یمثل قیم االرتباطات للمتغیرات الكینماتیكیة في سـباحة الظهـر ٦تبین لنا من الجدول (

) ما یأتي: ٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ وعند نسبة خطأ  ٠.٨٧٨وحسب القیمة الجدولیة البالغة 

ربة، ویعــزو الباحثــان وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین عــدد ضــربات الــذراع ومعــدل طــول الضــ.١

ذلــك الـــى نفـــس الســبب المـــذكور اعـــاله فـــي ســباحة الحـــرة وهـــو ان هنــاك عالقـــة عكســـیة بـــین 

متغیــر عــدد الضــربات الــذراع ومعــدل طــول الضــربة، اذ ان ازدیــاد عــدد ضــربات الــذراع یــؤدي 

الى قلة في مسار حركة الذراع وبالنتیجة في معدل طول الضربة. 

ین معـــدل زمـــن الضـــربة ومعـــدل تـــردد الضـــربة للـــذراع ویعـــزو وجـــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــ.٢

الباحثان ذلـك هنـاك عالقـة عكسـیة بـین متغیـر زمـن الضـربة ومتغیـر تـردد الضـربة، فكلمـا قـل 

زمــن ضــربة الــذراع ادى ذلــك الــى زیــادة فــي معــدل تــردد الضــربة والعكــس صــحیح، اذ یــنص 

قانون معدل تردد الضربة على ما یأتي: 

ربة= معدل تردد الض

)٣٠٥:٢) (٩٥:١٣(  

المسافة المقطوعة

عدد ضربات الذراع

عدد دوائر الید

الزمن المستغرق
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مناقشة درجة االرتباط بیت بعض المتغیرات الكینماتیكیة في ٣-٢-٤
:سباحة الفراشة

) الــذي یمثــل قــیم االرتباطــات للمتغیــرات الكینماتیكیــة فــي ســباحة ٧تبــین لنــا مــن الجــدول (

) مـا ٣ودرجـة حریـة ( ٠.٠٥ وعنـد نسـبة خطـأ  ٠.٨٧٨الفراشة وحسب القیمـة الجدولیـة البالغـة 

یأتي: 

وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین عــدد ضــربات الــذراع ومعــدل طــول الضــربة، ویعــزو الباحثــان .١

ذلك الى نفس السبب المذكور اعاله في السباحة الحرة والظهر. 

وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین عــدد ضــربات الــذراع ومعــدل ســرعة الضــربة ویعــزو الباحثــان .٢

ن عدد ضربات الذراع في سباحة الفراشة كان قلیال مما ادى الى زیادة معـدل طـول ذلك الى ا

الضربة وبالتالي زیادة في معدل سرعة الضربة للذراع. 

اذ ینص قانون معدل سرعة الضربة على ما یأتي: 

معدل سرعة الضربة = 

)٨٤:١٦(  

ة للــذراع ویعــزو وجــود ارتبــاط معنــوي موجــب بــین معــدل طــول الضــربة ومعــدل ســرعة الضــرب.٣

الباحثــان ذلــك الــى ان ازدیــاد معــدل طــول الضــربة یــؤدي الــى زیــادة فــي قطــع المســافات بأقــل 

وقت ومن ثم زیادة في سرعة الضربة وبالتالي زیادة في السـرعة الكلیـة، وهـذا یتفـق مـع قـانون 

معدل سرعة الضربة المذكور انفا. 

دل ســرعة الضــربة وتــردد الضــربة، وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین معــدل زمــن الضــربة ومعــ.٤

ویعــزو الباحثــان ذلــك الــى انــه هنــاك عالقــة عكســیة بــین زمــن الضــربة وبــین كــل مــن ســرعة 

الضربة وتردد الضربة، فكلما قل زمن الضـربة للـذراع ادى ذلـك بالنتیجـة الـى زیـادة فـي معـدل 

لضـــربة ســـرعة الضـــربة ومعـــدل تـــردد الضـــربة للـــذراع، وهـــذا یتفـــق مـــع كـــل مـــن قـــانون ســـرعة ا

وقانون تردد الضربة المذكور في اعاله. 

وجود ارتباط معنوي موجـب بـین معـدل سـرعة الضـربة ومعـدل تـردد الضـربة، ویعـزو الباحثـان .٥

ذلــك الــى ان الــزمن یتناســب عكســیا مــع كــل مــن معــدل ســرعة الضــربة ومعــدل تــردد الضــربة 

تحصــیل حاصــل ادى فكلمــا قــل زمــن الضــربة ادى ذلــك الــى زیــادة فــي معــدل تــردد الضــربة وك

ذلك الى زیادة في معدل سرعة الضربة للذراع. 

طول الضربة 

زمن الضربة 
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مناقشة درجة االرتباط بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة في  ٤-٢-٤
:سباحة الصدر 

) الـذي یمثـل قـیم االرتباطـات للمتغیـرات الكینماتیكیـة فـي سـباحة ٨یتبین لنـا مـن الجـدول (

) مـا ٣ودرجـة حریـة ( ٠.٠٥ وعنـد نسـبة خطـأ  ٠.٨٧٨الصدر وحسب القیمـة الجدولیـة البالغـة 

یأتي: 

وجـــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین عـــدد ضـــربات الـــذراع ومعـــدل طـــول الضـــربة للـــذراع ویعـــزو .١

الباحثان ذلك الى نفس السبب المذكور اعاله في كل من سباحة الحرة والفراشة والظهر. 

معدل زمن الضربة ومتغیر معدل تردد الضربة، ویعزو وجود ارتباط معنوي سالب بین متغیر.٢

الباحثــان ذلــك الــى هنــاك عالقــة عكســیة بــین معــدل زمــن الضــربة ومعــدل تــردد الضــربة وهــذا 

): (اذا اراد الســباح العمــل علــى زیــادة ٢٠٠١یتفــق مــع مــا ذكــره (محمــد صــبري عمــر واخــران،

یزیــــد مــــن قــــوى الــــدفع طــــول الضــــربة فســــوف یجــــد ان علیــــه زیــــادة زمــــن تطبیــــق القــــوة حتــــى

المیكانیكي الناتج عن الضربة مما یؤدي الى زیادة زمن الضربة وبالتالي یقل معـدل ترددهـا). 

)٩٧:١٣ (  

:االستنتاجات والتوصیات  ٥
:االستنتاجات ١-٥
:ربعةالمتغیرات (الكینماتیكیة) النواع السباحة االولمبیة األ.والأ
) ٦.٠٢لـــذراع فـــي (ســـباحة الصـــدر) اذ بلغـــت (ظهـــرت اعلـــى قیمـــة لمتوســـط عـــدد ضـــربات ا.١

) ٤.٣٨ضربة، في حین ظهرت اقل قیمة لعدد ضربات الذراع في (سباحة الظهر) اذ بلغـت (

ضربة. 

ظهــــرت اعلــــى قیمــــة لمتوســــط معــــدل طــــول الضــــربة للــــذراع فــــي (ســــباحة الظهــــر) اذ بلغــــت .٢

الصــدر) اذ م) فــي حــین ظهــرت اقــل قیمــة لمعــدل طــول الضــربة للــذراع فــي (ســباحة ٢.٠٦١(

) ضربة. ١.٦٧بلغت (

ــــي (ســــباحة الظهــــر) اذ بلغــــت .٣ ــــى قیمــــة لمتوســــط معــــدل زمــــن الضــــربة للــــذراع ف ظهــــرت اعل

ثــا)، فــي حــین ظهــرت اقــل قیمــة لمعــدل زمــن الضــربة للــذراع فــي (الســباحة الحــرة) اذ ١.٥٤١(

ثا). ٠.٩٤٥بلغت (

ة) اذ بلغــــت ظهــــرت اعلــــى قیمــــة لمتوســــط معــــدل ســــرعة الضــــربة للــــذراع فــــي (الســــباحة الحــــر .٤

ــــــــي ٢.٠٨١( ــــــــذراع ف ــــــــل قیمــــــــة لمعــــــــدل ســــــــرعة الضــــــــربة لل ــــــــي حــــــــین ظهــــــــرت اق ــــــــا)، ف م/ث

م/ثا). ١.٤٦٤(سباحة الصدر) اذ بلغت (
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ــــي (الســــباحة الحــــرة) اذ بلغــــت .٥ ظهــــرت اعلــــى قیمــــة لمتوســــط معــــدل تــــردد الضــــربة للــــذراع ف

ظهـر) ضربة/ثا)، في حین ظهرت اقل قیمة لمعدل تردد الضـربة للـذراع فـي (سـباحة ال١.٠٧(

ضربة/ثا). ٠.٦٥٢اذ بلغت (

:االرتباطات بین متغیرات الكینماتیكیة النواع السباحة االربعة .ثانیا
) عالقــات ارتبــاط معنویــة ســالبة بــین عــد ضــربات الــذراع ومعــدل طــول الضــربة فــي ٤ظهـور (.١

انواع السباحة االولمبیة االربعة. 

ن الضــربة ومعــدل تــردد الضــربة فــي ) عالقــات ارتبــاط معنویــة ســالبة بــین معــدل زمــ٣ظهــور (.٢

كل من سباحة الظهر وسباحة الفراشة وسباحة الصدر. 

ظهور عالقة ارتباط واحدة معنویة موجبة بین معدل طول الضربة ومعدل سـرعة الضـربة فـي .٣

سباحة الفراشة، وبین معدل سرعة الضربة ومعدل تردد الضربة. 

الضــربة ومعــدل ســرعة الضــربة وبــین ظهــور عالقتــي ارتبــاط ســالبة بــین كــل مــن معــدل زمــن.٤

معدل زمن الضربة ومعدل تردد الضربة في سباحة الفراشة. 

:التوصیات ٢-٥
مراعــــاة االهتمــــام بـــــ (التكنیــــك) الصــــحیح لحركــــات الــــذراعین مــــن خــــالل المــــد الكامــــل للــــذراع .١

للحصول على طول ضربة مناسب وبالتالي انجاز افضل. 

اع من خالل التقلیل من عدد ضربات الذراع وبالتالي قطع االحتفاظ بطول ضربة مناسب للذر .٢

مسافة السباحة بوقت اقل. 

ضرورة االهتمام بتقلیل زمن الضربة للذراع للحصول علـى معـدل سـرعة ضـربة عـالي للـذراع، .٣

ومن ثم الحصول على معدل تردد ضربة جید للذراع و بالتالي انجاز افضل. 

للســباحین مــن خــالل اختیــار الســباحین الــذي یتمیــزون مراعــاة المواصــفات الجســمیة المناســبة.٤

بطــول الــذراع لمــا لــه مــن دور فــي زیــادة معــدل طــول الضــربة للــذراع والــذي یســاهم بــدوره فــي 

زیادة معدل السرعة . 
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المصادر العربیة واألجنبیة : 
:المصادر العربیة-
دار الفكــر العربــي، اســامة كامــل راتــب، علــي محمــد زكــي: االســس العلمیــة لتــدریب الســباحة،.١

  . ١٩٩٨مصر،

  . ١٩٩٢ریسان خریبط ونجاح مهدي شلش: التحلیل الحركي، مطبعة دار الحكمة، البصرة،.٢

ـــــك الریاضـــــي، دار الحكمـــــة للطباعـــــة والنشـــــر، جامعـــــة .٣ ســـــمیر مســـــلط الهاشـــــمي: البیومیكانی

  .  ١٩٩٩، ١الموصل،ط

ــــتعلم الســــباحة، دار الكتــــب للطب.٤ اعــــة والنشــــر، جامعــــة ضــــیاء حســــن بــــالل: االســــس الفنیــــة ل

  . ١٩٨١الموصل،

عبد الرحمن محمد عیسوي: القیاس والتجریب في علم النفس والتربیة، دار المعرفـة الجامعیـة، .٥

  . ١٩٨٥االسكندریة، مصر،

  . ١٩٨٠علي توفیق واخرون: السباحة، مطبعة عیسى البابي الحلبي، مصر،.٦

  . ١٩٨٨ة والنشر، جامعة الموصل، فؤاد توفیق السامرائي: البایومیكانیك، دار الكتب للطباع.٧

  . ١٩٨٠فیصل رشید عیاش: ریاضة السباحة، مطبعة جامعة بغداد،.٨

فیصــــل رشــــید عیــــاش: ریاضــــة الســــباحة، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة الموصــــل، .٩

١٩٨٩ .  
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