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)متر ٢٥الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین والرجلین في سباحة (
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٤/٦/٢٠٠٧قبول النشر : تاریخ  ؛  ١٦/٤/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هدف البحث الى ما یاتي :

وقــیم القـــوة الممیــزة بالســرعة لعضـــالت التعــرف علــى قــیم بعـــض المتغیــرات (البایوكینماتیكیــة) .١

.)متر صدر٢٥الذراعین والرجلین في سباحة (

بالسـرعة لعضـالت وقیم القوة الممیزةتحلیل العالقة بین قیم بعض المتغیرات (البایوكینماتیكیة) .٢

.)متر صدر٢٥الذراعین والرجلین في سباحة (

لعضــالت الــذراعین والــرجلین فــي ســباحة تحلیــل العالقــة بــین قــیم المتغیــرات (البایوكینماتیكیــة) .٣

.)متر صدر٢٥(

) ســباحین ٥اســتخدم البــاحثون المــنهج الوصــفي ، وتكونــت عینــة البحــث مــن (

واستخدم الباحثون المالحظـة العلمیـة التقنیـة من فئة المتقدمین لمنتخب محافظة نینوى

ــــرات  ــــى قــــیم بعــــض المتغی والتحلیــــل والقیــــاس وســــائال لجمــــع البیانــــات ، للحصــــول عل

(البایوكینماتیكیـــة) وقـــیم القـــوة الممیـــزة بالســـرعة لعضـــالت الـــذراعین والـــرجلین ولتحقیـــق 

المالحظة العلمیة التقنیة استخدم الباحثون التصویر الفیدیوي.

لت الدراسة عددا من المتغیرات (البایوكینماتیكیة) والقـوة الممیـزة بالسـرعة للـذراعین وقد شم

والــرجلین وتــم معالجــة البیانــات احصــائیا باســتخدام الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري ومعامــل 

االرتبــــــاط البســــــیط ، واســــــتنتج البــــــاحثون عــــــددا مــــــن االســــــتنتاجات فــــــي قــــــیم بعــــــض المتغیــــــرات 

ـــك القـــیم ، (البایوكینماتی ـــین تل ـــزة بالســـرعة ، وظهـــور بعـــض عالقـــات االرتبـــاط ب ـــة) والقـــوة الممی كی

واوصى الباحثون مجموعة من التوصیات بغیة االستفادة منها فـي مجـال التعلـیم والتـدریب وصـوال 

الى االنجاز االفضل.
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Analysis of the relationship among some Biokinematics
variables of the arms and legs muscular speed - strength

in the 25m breast swimming

Dr. Falah T. Hamo Dr. Waleed CH. Thanon
Mohamed S. Hantoosh

University of Mosul - College of Sport Education

Abstract:
The research aimed at :

1. Being acquainted with the values of some Biokinematics variables and

values of the arms and legs muscular speed - strength in the breast

swimming of 25m.

2. Analysis of the relationship among the values of some Biokinematics

variables and values of the arms and legs muscular speed - strength in

the breast swimming of 25m.

3. Analysis of the relationship among the values of Biokinematics

variables .

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

swimmers of the senior group of Ninevah 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 the

arms and legs muscular speed - strength values.

To achieve the technical scientific observation accurately , the

videography was used. The study included a number of Biokinematics

variables of arms and legs muscular speed - strength .The data have been

processed statistically by using the mean, standard deviation and simple

correlation. The research concluded some conclusions related to some

Biokinematics variables muscular speed - strength and some correction

appeared among some values. The research recommended some

recommendation to be utilized in the learning and coaching field to get

the best performance
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التعریف بالبحث -١
المقدمة واھمیة البحث ١-١

التــي تلعــب فیهــا القــوة العضــلیة بانواعهــا دورا مــن الریاضــات واحــدة تعــد ریاضــة الســباحة 

ممیزا في تحریك الجسم والذي یظهر وضوحا فـي حركـات الـرجلین والـذراعین مـن خـالل الحركـات 

لرجلین والذراعین.الدورانیة للذراعین وحركات الدفع والسحب والرفع والخفض ل

وتعد صفة القوة الممیزة بالسرعة واحدة مـن صـفات القـوة العضـلیة التـي لهـا دورهـا المـؤثر 

في تحریك الجسم خالل عملیات الدفع والمد بالذراعین والرجلین.

وتعد سباحة الصدر واحدة من انواع السباحة التي تلعب فیها صفة القوة الممیـزة بالسـرعة 

یات الدفع والمد للخلف بالرجلین وعملیات الدفع والمـد الـى لالمـام بالـذراعین فـي دورا كبیرا في علم

اثناء التحرك في الماء من اجل قطع اكبر مسافة باقل زمن ممكن للحصول على انجـاز افضـل ، 

وبمـــا ان صـــفة القـــوة الممیـــزة بالســـرعة تعـــرف بانهـــا قـــدرة الریاضـــي فـــي التغلـــب علـــى المقاومـــات 

) ممـــا لهـــا عالقـــة فـــي حركـــات الـــدفع والمـــد ١٩٩٥،  ٥٤٩ریعة (مجیـــد ، بانقباضـــات عضـــلیة ســـ

للرجلین والذراعین في سباحة الصدر من اجل قطع المسافة باقل زمن ممكن كما ذكرنا انفا.

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

اختبــــار للقــــوة الممیــــزة بالســــرعة لعضــــالت الــــذراعین واجــــراءفــــي ســــباحة الصــــدر البایوكینماتیكیــــة

قـیم القــوة الممیــزة مــع البایوكینماتیكیــةالمتغیـرات قــیم ومــن ثـم التعــرف علــى مـدى ارتبــاط والـرجلیبن 

من اجل توضیحها وبیانها لالستفادة منها للعاملین فـي مجـال السـباحة بالسرعة للذراعین والرجلین 

وصوال الى االداء االفضل. 

:مشكلة البحث ٢-١
تكنیــك ســباحة بعــض الغمــوض الــذي یحــیط بفــي وجــود االساســیة تنحصــر مشــكلة البحــث 

مثــل طــول الضــربة وتــردد الضــربة البایوكینماتیكیــةالمتغیــرات الصــدر فیمــا یتعلــق بمعرفــة بعــض 

ممـــا حـــدا وزمــن الضـــربة وســـرعة الضـــربة للـــذراع، ومـــدى عالقتهـــا بـــبعض اوجـــه القـــوة العضـــلیة ، 

الصــدر واخــذ ســباحة فــي  البایوكینماتیكیــةللكشــف عــن بعــض المتغیــرات تحلیــلاجــراء  نالبــاحثو ب

قیاســات بعــض اختبــارات القــوة الممیــزة بالســرعة للــذراعین والــرجلین مــن اجــل معرفــة مــدى العالقــة 

واالستفادة من نتائج البحث للعاملین في مجال السباحة. بینهم لغرض توضیحها ودراستها 

ف البحثاھدأ٣-١
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وقـــیم القـــوة الممیـــزة بالســـرعة لعضـــالت )البایوكینماتیكیـــةالتعـــرف علـــى قـــیم بعـــض المتغیـــرات (.١

.)متر صدر٢٥الذراعین والرجلین في سباحة (

وقیم القـوة الممیـزة بالسـرعة لعضـالت )البایوكینماتیكیةتحلیل العالقة بین قیم بعض المتغیرات (.٢

.)متر صدر٢٥الذراعین والرجلین في سباحة (

لعضــالت الــذراعین والــرجلین فــي ســباحة )البایوكینماتیكیــةتحلیــل العالقــة بــین قــیم المتغیــرات ( .٣

.)متر صدر٢٥(

مجاالت البحث  ٤-١
سباحو منتخب محافظة نینوى فئة المتقدمین. المجال البشري:.١

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

٢٠/٦/٢٠٠٦المجال الزماني:  .٣

التعاریف والمصطلحات المستخدمة في البحث  ٥-١
هــــو احــــد اقســــام (البایومیكانیــــك) والــــذي یعنــــي دراســــة الشــــكل الخــــارجي لحركــــة الكینماتیــــك :.١

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

  .)٢٩،  ١٩٧٧، العطار وحلمي) (٥٣،  ١٩٨٩عیاش ،الهندسي للحركة. (

هــو معــدل المســافة االفقیــة المقطوعــة خــالل اكمــال دائــرة كاملــة لــذراع معــدل طــول الضــربة:.٢

السباح. 

معدل طول الضربة=

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

الزمن المستغرق.  علىهو معدل عدد دوائر الید خالل حركة السباح معدل تردد الضربة:.٣

ل تردد الضربة= معد

  )٨٠،  ٢٠٠١)(عمر واخران ،٣٠٥،  ١٩٩٢(مجید وشلش ، 

هو الزمن المستغرق خالل اكمال دورة كاملة لذراع السباح. زمن الضربة:.٤

  )١٣،  ٢٠٠٤(الحمداني ،

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

المستغرق. 

  ة= معدل سرعة الضرب

)٨٤،  ١٩٧٧العطار وحلمي ، (

المسافة الكلیة المقطوعة

عدد دوائر الید الكاملة

عدد دوائر الید المنجزة

الزمن المستغرق

ضربةطول المعدل 

زمن الضربة معدل 
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. الدراسات النظریة ٢
القوة الممیزة بالسرعة١-٢

تعد صفة القوة الممیزة بالسرعة واحدة من صفات القوة المركبـة التـي یحتاجهـا السـباح فـي 

اثناء التحرك في الماء نظرا لما تمتلكه هذه الصفة من درجة كبیـرة مـن القـوة العضـلیة التـي تتمیـز 

االداء ، ویتمثــل هــذا فــي كــل مــن عضــالت الــرجلین والــذراعین ســویة للحصــول علــى ابعــد بســرعة 

مسافة ممكنة باقل زمن ممكن .

وقــــد ذكــــر كــــل مــــن (الربیعــــي) و (الدرعــــة) "ان القــــوة الممیــــزة بالســــرعة تلعــــب دورا هامــــا 

ــــر مــــن  ــــد مســــتوى االداء فــــي كثی ــــة االساســــیة فــــي تحدی بوصــــفها احــــدى الصــــفات البدنیــــة المركب

  )٤٩،  ١٩٩٩) و (الدرعة ، ١٧،  ٢٠٠٠لمنافسات الریاضیة" (الربیعي ، ا

وتعرف القوة الممیزة بالسرعة بعدة تعاریف منها:

" قــدرة الجهــازین العصــبي والعضــلي فــي التغلــب علــى مقاومــات تتطلــب درجــة عالیــة مــن 

  )٩٨،  ١٩٧٩) (عالوي ، ٣٥٧،  ١٩٨٧سرعة االنقباضات العضلیة " (عثمان ، 

(حسانین) بانها:  " القدرة في التغلب علـى المقاومـات بسـرعة تـوتر عضـلي عـاٍل"  وعرفها

  )٢٥،  ١٩٩٧(حسانین ، 

فیمــا عرفهــا (حمــاد) بانهــا: " المظهــر الســریع للقــوة العضــلیة الــذي یــدمج كــًال مــن الســرعة 

  )١٢٧،  ١٩٩٨والقوة في حركة واحدة " (حماد ، 

ت للتســـلط علـــى مقاومـــة بســـرعة انقباضـــیة كمـــا عرفهـــا (حســـین) بانهـــا : " قابلیـــة العضـــال

  )١١١، ١٩٩٨عالیة " (حسین ، 

سباحة الصدر التحلیل الفني ل٢-٢
وضع الجسم :-١

یتخـذ الجسـم فــي سـباحة الصــدر وضـعًا أفقیـا انســیابیًا قـدر األمكــان ، والـذراعان والــرجالن 

لجـزء السـفلي مـن الجسـم ذلـك فـي هبـوط ا بممتدتان مع مراعاة عدم رفع الرأس عالیًا كي ال یتسـب

  )١٦٥،  ١٩٧٧) (العطار وحلمي،٣٣،  ١٩٩٦(الرجلین)             (حسن وآخران،

حركات الذراعین :-٢
تؤدى حركات الذراعین بوقت واحد من األمام إلى الجانبین ثم إلـى األسـفل ثـم إلـى االمـام 

ومالمسـة اإلبهـامین بعضـهما ، فمن وضع االمتداد الكامل للذراعین والكفان متجهتان إلى األسفل 

الـــبعض ، تبـــدأ الـــذراعان بالحركـــة إلـــى الجـــانبین ، وذلـــك بتـــدویر الكفـــین إلـــى الجـــانبین والخلـــف ، 

ویســتمر الســحب أســفل مســتوى الكتفــین تقریبــا ، فبمجــرد وصــول الــذراعان إلــى نهایــة الســحب تبــدأ 
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فق إلى مستوى اعلى من الكتف الذراعان باالنثناء من مفصل المرفقین ، مع مراعاة أال یرتفع المر 

، ثم بعد ذلك تبدأ الحركة الرجوعیة للذراعین وذلك بتقریـب الكفـین أسـفل الصـدر وقریبـا مـن أسـفل 

الذقن ، ثم یتم بعد ذلك دفع الكفین بقوة وبسرعة إلى االمام ، ثم تمتد الذراعان إلـى االمـام وصـوال 

إلى الحركة التالیة .  

)١٩٨٨،١١٧سكر ، ) (علي و ١٠١، ١٩٨١(بالل ،

حركات الرجلین :-٣
تبــدأ الــرجالن عملهمــا مــع وصــول الــذراعان نهایــة الســحب أســفل مســتوى الكتفــین إذ تثنــى 

الــرجالن مــن مفصـــل الــركبتین ویســحب الكعبـــان إلــى مـــؤخرة المقعــد كــي تكـــون الــرجالن مهیأتـــان 

نــزالق جیــد للجســم ، إلنجــاز طریــق أفقــي لتعجیــل القــدمین فــي القســم الرئیســي ، وللحصــول علــى ا

ـــــدارها          ـــــة مق ـــــوي للجســـــم زاوی یكـــــون مـــــن الضـــــروري أن تشـــــكل الفخـــــذان مـــــع الجـــــذع والقســـــم العل

) درجــة ، والكعبــان بعیــدان نســبیا عــن مــؤخرة المقعــد ، وعنــد بــدء حركــة الــذراعین ١٣٠ – ١٢٠(

ألساسیة بـدفع المـاء ودفع الكفین إلى االمام في الحركة الرجوعیة للذراعین تبدأ الرجالن حركتهما ا

إلى الخلف ، وٕاذ تـدار القـدمان إلـى الخـارج ویـدفع المـاء بأسـفل القـدم إلـى الخلـف وبقـوة وذلـك بمـد 

الركبتین وبدون توقف ، وتبدأ حركة المد للرجلین من مفصلي الورك ثـم مفصـلي الـركبتین وتنتهـي 

توى حــدي الكتفــین أو أخیــرا إلــى مفصــلي الكــاحلین ، وینبغــي عــدم خــروج أصــابع القــدمین عــن مســ

الـــورك عنـــد دفـــع القـــدمین إلـــى الخلـــف ، وبعـــد وصـــول الـــرجالن إلـــى نهایـــة الـــدفع إلـــى الخلـــف أي 

االنتهاء من القسم الرئیس ، تضم الرجالن وتقرب القدمان من بعضهما اسـتعدادا للحركـة التالیـة .                

  ) ١٢٣،  ١٩٨٩) (عیاش ،١٩٨٨،١٠١(علي وسكر ،

:التنفس  -٤
تبـــدأ عملیـــة التـــنفس عنـــدما تأخـــذ الـــذراعان والركبتـــان باالنثنـــاء عنـــد االنتهـــاء مـــن حركـــة 

السحب ، فمن هذا الوضع یأخذ الـراس بـالرفع إلـى األعلـى ألن القفـص الصـدري فـي هـذه اللحظـة 

یبلغ غایة اتساعه وتكون الرئتان في أفضل وضع الستیعاب أكبر كمیـة مـن الهـواء فیـؤدي عملیـة 

اال یرتفع الجسم من الماء عند الشهیق كثیـرا وٕانمـا یرتفـع قلـیال  بویالحظ هنا أنه ال یجالشهیق ، 

لیتســنى فقــط أخــذ هــواء الشــهیق ، ویــذكر (كونســلمان) أن الطریقــة الســلیمة للتــنفس تــتم بحیــث ال 

رفع الرأس وقتا طویًال بعد السـحب ، وعنـد نهایـة المـد للـذراعین إلـى االمـام واالسـفل لتبـدأ قیستغر 

عملیــــــــة الســــــــحب بالــــــــذراعین إلــــــــى الخلــــــــف ثــــــــم تبــــــــدأ عملیــــــــة الزفیــــــــر أســــــــفل ســــــــطح المــــــــاء .                           

  )١٧١،  ١٩٧٧) (العطار وحلمي ،١٠٩،  ١٩٨١(بالل ،
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. إجراءات البحث ٣
منھج البحث ١-٣

المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالءمته مع طبیعة البحث. الباحثوناستخدم 

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

.) یوضح مواصفات عینة البحث١تم اختیارهم بالطریقة العمدیة والجدول () سباحین٥(

  ) ١الجدول (

یبین مواصفات عینة البحث

الكتلة(كغم)الطول(سم)العمر (سنة)االسمت

٢٧١٨٥٨٥صوالولید سالم الب١

٢٦١٧٢٦٤محمد قیدار٢

٢٥١٨٠٧٩علي حامد٣

٢٠١٧٦٦٨حسان مصطفى٤

٢١١٨٤٧٠علي ابراهیم٥

-س

  ع±

٢٣.٨

٣.١١  

١٧٩.٤

٥.٤٥  

٧٣.٢

٨.٥٨  

وسائل جمع البیانات ٣-٣
وســــائل لجمــــع البیانــــات والقیــــاس المالحظــــة العلمیــــة التقنیــــة والتحلیــــل البــــاحثوناســــتخدم 

وقــــیم القــــوة الممیــــزة بالســــرعة للــــذراعین )البایوكینماتیكیــــة(علــــى قــــیم بعــــض المتغیــــرات للحصــــول

والرجلین وكذلك الطول والوزن.

المالحظة العلمیة التقنیة١-٣-٣
ـــ تصـــویر  ةتـــم تحقیـــق المالحظـــة العلمیـــة التقنیـــة بالتصـــویر الفیـــدیوي، وذلـــك باســـتخدام ال

Sonyفیدیویة نوع ( Digital) وكان بعد الة التصویر عـن حركـة السـباحة/ثا) صور ٢٥) وبسرعة

، اذ تم التصویر بصورة متحركة مع حركة السـباح وعلـى طـول مسـافة الحـوض البالغـة )م ٢.٥٠(

، وقـــد تـــم التصـــویر فـــي المســـبح المغلـــق لكلیـــة التربیـــة الریاضـــیة/جامعة الموصـــل)م ، وتـــم ٢٥(

استخدام البرامج االتیة في التحلیل:

I(برنامج  ١-١-٣-٣ film(.لغرض تحدید الحركة لكل سباح :

Adobeبرنامج ( ١-٢-٣-٣ premiere:(.لغرض تقطیع الحركة الى سلسلة صوریة

Autoبرنامج ( ٣-١-٣-٣ CAD لغرض حساب القیاسات المطلوبة.):14
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القیاسات الجسمیة٢-٣-٣
الطول (سم):-١

سم وشریط قیاس لقیاس اجزاء استخدم الباحثون جهاز(الرستامیتر)لقیاس الطول الكلي للج

الجسم.

:كتلة السباح (كغم)-٢

  ) غرام.٥٠تم قیاس كتلة السباح مرتدیا لباس السباحة(شورت)فقط بمیزان طبي یقیس القرب (

االختبارات المستخدمة في البحث ٤-٣
)متر صدر٢٥اختبار سباحة (١-٤-٣

اســفل مكعــب البــدء بعــد اطــالق صــافرة الحكــم ینطلــق الســباح مــن داخــل حــوض الســباحة

)متــر ، اذ تــم حســاب الــزمن مــن لحظــة االنطــالق والــى نهایــة ٢٥لقطــع المســافة المقــررة والبالغــة (

المسافة المقررة (نهایة الحوض) ، علما ان الة التصویر كانت تتحرك مع السباح من بدء الحركة 

وتـم مـنح محـاولتین والى نهایة الحركة ، وكانت الة التصویر محمولـة وتسـیر مـع حركـة السـباح ،

لكل سباح وتم اختیار المحاولة االفضل على حساب الزمن االقل.

٢-٤-٣�ΓΩѧϣϟ��ϭΎϧѧη��ϝѧΎϣϟ�ΡΎѧρΑϧϻ�ϊ ѧο ϭ�ϥϣ�ϥϳϋέΫϟ�Ωϣϭ�ϲϧΛ�έΎΑΗΧ
  ) ثا١٠(
قیاس القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین.الهدف من االختبار :-

ساعة توقیت رقمیة.االدوات المستخدمة:-

وصف االداء:-

من وضع االنبطاح المائل على االرض والجسمم علـى كامـل امتـداده والقـدمین والكفـین مثبتـة 

علــى االرض ، یطلــب مــن المختبــر بمحاولــة ثنــي ومــد الــذراعین كــامًال علــى االرض الكبــر عــدد 

) ثا .١٠ممكن من المرات والقصى سرعة لمدة (

ل زمن االختبار. حساب اكبر عدد من التكرارات خالالتسجیل:-

  )٤٤،  ١٩٨٩(مجید ، 

٣-٤-٣�ΓΩѧϣϟ��ϲϧΑΩѧϟ��ϑ ϭѧϗϭϟ�ϊ ѧο ϭ�ϥѧϣ�ϼϣΎѧϛ�ϥϳΗΑϛέѧϟ�Ωϣϭ�ϲϧΛ�έΎΑΗΧ
  ) ثا٢٠(
قیاس القوة الممیزة بالسرعة للرجلین.الهدف من االختبار :-

ساعة توقیت رقمیة.االدوات المستخدمة:-

   االداء: اتصفاو م-

لــى االرض والجســم علــى كامــل امتــداده والقــدمین مثبتــة مــن وضــع الوقــوف االعتیــادي ع

على االرض والذراعین خلـف الـراس ، یطلـب مـن المختبـر محاولـة ثنـي ومـد الـركبتین كـامال علـى 

) ثا.٢٠االرض الكبر عدد من المرات والقصى سرعة لمدة (
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حساب اكبر عدد من التكرارات خالل زمن االختبار.التسجیل:-

  )٤٤،  ١٩٨٩(مجید، 

االجھزة واالدوات المستخدمة في البحث  ٥-٣
Sonyآلة تصویر فیدیویة نوع (.١ Digital.(

Sonyشریط فیدیو نوع (.٢ 8mm.(

مع ملحقاته.)Pentum3حاسوب الي نوع (.٣

.CDقرص لیزري .٤

جهاز الرستامیتر لقیاس الطول..٥

شریط قیاس متري..٦

میزان طبي لقیاس كتلة السباحین ..٧

لوحات ترقیم اسم السباح وتسلسل المحاولة ..٨

صافرة الطالق السباحین. .٩

.رقمیةساعة توقیت .١٠

متغیرات البحث٦-٣
.ین والرجلینعدد الضربات للذراع.١

.ین والرجلینمعدل طول الضربة للذراع.٢

.ین والرجلینزمن الضربة للذراعمعدل .٣

.ین والرجلینمعدل سرعة الضربة للذراع.٤

ین والرجلین.للذراعبة معدل تردد الضر .٥

القوة الممیزة بالسرعة للذراعین..٦

القوة الممیزة بالسرعة للرجلین..٧

طریقة استخالص البیانات ٧-٣
تصویر فیدیویة على شریط فیدیو، تم نقل هـذه  ةتم تسجیل محاوالت السباحین بوساطة آل

وســـاطة جهـــاز المحـــاوالت علـــى قـــرص لیـــزري عـــن طریـــق ربـــط آلـــة التصـــویر بالحاســـوب اآللـــي ب

تــم عــزل محــاوالت الســباحین كــل ســباح بمفــرده مــن خــالل وضــعها علــى شــكل بعــد ذلــك ،مونتــاج 

) على قرص لیزري لتسهیل عملیة التحلیل. Foldersملفات (

الوسائل االحصائیة ٨-٣
استخدمت الوسائل االحصائیة االتیة: 

الوسط الحسابي ..١

االنحراف المعیاري..٢

.(بیرسون) طاالرتباط البسیمعامل .٣
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  )٦١،  ١٩٨٨) (ناجي وشامل ،  ٢٣٥،  ١٩٨٥(عیسوي ، 

)SPSSوقد عولجت البیانات احصائیا باستخدام الحاسوب االلي وباستخدام برنامج (
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. عرض النتائج ومناقشتھا ٤
عرض النتائج ١-٤

  )٢الجدول (

لذراعین والرجلین لعینة اختباري القوة الممیزة بالسرعة لعضالت ایبین المعالم االحصائیة لقیم 

البحث

  )٣الجدول (

للذراعین لعینة البحثیكیةالبایوكینماتیبین المعالم االحصائیة لقیم المتغیرات 

ع+َس ١٢٣٤٥المتغیرات

١٦.٩٢١.٢١٥.٨٢٤١٥.٣١٨.٦٤٣.٧٩الزمن الكلي (ثا)

١٤١٢١٤٢٠١٤١٤.٨٣.٠٣عدد الضربات  (ضربة)

١.٧٨٢.٠٨١.٧٨١.٢٥١.٧٨١.٧٣٠.٣معدل طول الضربة (م)

١.٢١١.٧٧١.١٣١.٢١.٠٩١.٢٨٠.٢٧معدل زمن الضربة (ثا)

١.٤٧١.١٧١.٥٧١.٠٤١.٦٣١.٣٨٠.٢٥معدل سرعة الضربة(م/ثا)

٠.٨٣٠.٥٧٠.٨٩٠.٨٣٠.٩١٠.٨٠٠.١٣معدل تردد الضربة (ضربة/ثا)

المتغیرات

السباح
ثني ومد الركبتین (الدبني)ثني ومد الذراعین (شناو)

١١٣٢٢

٢١٤٢٢

٣١٥٢٣

٤١٢٢١

٥١٢٢٠

١٣.٢٢١.٦س-

١.٣٠١.١٤ع
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  )٤الجدول (

للرجلین لعینة البحثالبایوكینماتیكیةیبین المعالم االحصائیة لقیم المتغیرات 

مناقشة النتائج ٢-٤
  ) ٥الجدول (

للذراعین البایوكینماتیكیةبعض المتغیرات بین قیم یمثل مصفوفة االرتباطات 

مع قیم اختبار ثني ومد الذراعین

المتغیرات
اختبار ثني 

ومد الذراعین 

الزمن 

  الكلي

عدد 

  ت ضربا

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

اختبار ثني 

ومد الذراعین

-

٠.٢٦٠  
-٠.٢٧٥-  ٠.١٩٦  ٠.٣١٧  ٠.٥٥٦٠.٥٦٠  

  ٠.٥٣-  ٠.٩٩- *  ٠.٤٧  ٠.٤٥  ٠.٥٨    الزمن الكلي

  ٠.٣٧  ٠.٥١-  ٠.٤٣-  ٠.٩٨- *      عدد الضربات

معدل طول 

الضربة
        ٠.٥٠-  ٠.٣٧  ٠.٥٦  

معدل زمن 

الضربة
          -٠.٩٩- *  ٠.٥٥  

معدل سرعة 

الضربة
            ٠.٦٠  

معدل تردد 

الضربة

   ٠.٨٧٨=  قیمة (ر)الجدولیة )٣ودرجة حریة ( ٠.٠٥ مستوى داللةمعنوي عند *

ع+َس ١٢٣٤٥المتغیرات

١٦.٩٢١.٢١٥.٨٢٤١٥.٣١٨.٦٤٣.٧٩(ثا)الزمن الكلي

١٣١٢١٤٢٠١٣١٤.٤٣.٢٠عدد الضربات  (ضربة)

١.٩٢٢.٠٨١.٧٨١.٢٥١.٩٢١.٧٩٠.٣٢معدل طول الضربة (م)

١.٢٠١.٧٧١.١٣١.٢٠١.١٧١.٢٩٠.٢٧معدل زمن الضربة (ثا)

١.٦١.١٧١.٥٧١.٠٤١.٦٤١.٤٠٠.٢٨معدل سرعة الضربة(م/ثا)

٠.٧٧٠.٥٧٠.٨٩٠.٨٣٠.٨٥٠.٧٨٠.١٣معدل تردد الضربة (ضربة/ثا)
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مایاتي:) ٥تبین لنا من الجدول (

لمتغیـرات البایوكینماتیكیـة لعضـالت الـذراعین مـع عدم وجود أي ارتباط معنوي یذكر بـین قـیم ا.١

قیم اختبار القوة الممیزة بالسرعة للذراعین ،ویعزو الباحثون ذلك الى ان االرتباط بین قیم عینة 

البحـــث المـــذكورة اعـــاله كـــان ضـــعیفا اذ كانـــت نتـــائج تلـــك القـــیم اقـــل مـــن قیمـــة (ر) الجدولیـــة 

، وهــذا ممــا یــدل علــى ان القــوة الممیــزة  )٣ودرجــة حریــة ( ٠.٠٥ ) عنــد نســبة خطــأ٠.٨٧٨(

بالسرعة لعضالت الذراعین لدى عینة البحث كانت ضعیفة.

الـى  الضـربة، ویعـزو البـاحثون ذلـكسـرعةومعدل الزمن الكلي وجود ارتباط معنوي سالب بین .٢

انه كلما قل زمـن الضـربة ادى ذلـك الـى قلـة فـي الـزمن الكلـي ، ممـا یـؤدي بالنتیجـة الـى زیـادة 

معدل سرعة الضربة ، اذ ینص قانون معدل سرعة الضربة الى ما یاتي:في 

الضربة = سرعةمعدل 

  )٨٤،  ١٩٧٧(العطار وحلمي ، 

ویعزو ین،الضربة للذراعطول ومعدل عدد الضربات للذراعین وجود ارتباط معنوي سالب بین .٣

لدى  الضربةل طولمعدو للذراع  اتالضرب عددذلك هناك عالقة عكسیة بین متغیر الباحثون

اذ ان قلــة عــدد الضــربات للــذراع یــؤدي الــى زیــادة فــي مســار حركــة الــذراع و ، عینــة البحــث 

بالنتیجة زیادة في معدل طول الضربة ، وهذا یتفق مع قانون معدل طول الضـربة الـذي یـنص 

على ما یأتي: 

الضربة= طولمعدل 

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

البــاحثونویعــزو ،الضــربة تــردد ومعــدل معــدل زمــن الضــربة وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین .٤

اذ ان زیـادة زمـن الضــربة ، اعــاله لـدى عینـة البحـث ینمتغیـر الذلـك هنـاك عالقـة عكسـیة بـین 

أي زیــادة زمــن تطبیــق القــوة المتمثــل بــدوران الــذراع مــن خــالل الســحب والــدفع والــذي نــتج عــن 

یتفـق وهـذا  ،الضـربة طول الضربة ادى ذلك بالنتیجة الـى قلـة فـي معـدل تـردد زیادة في معدل

مع قانون معدل تردد الضربة الذي ینص على ما یاتي:

الضربة= ترددمعدل

  )٨٠،  ٢٠٠١) (عمر واخران ، ٣٠٥، ١٩٩٢(مجید وشلش، 

معدل طول الضربة

معدل زمن الضربة

المسافة الكلیة المقطوعة

عدد دوائر الید

عدد الدوائر الید

الزمن المستغرق
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  )٦الجدول (

للرجلین مع قیم اختبار ثني كیةالبایوكینماتیبعض المتغیرات بین قیم یمثل مصفوفة االرتباطات 

ومد الركبتین من وضع الوقوف (دبني)

المتغیرات
اختبار ثني 

ومد الذراعین 

الزمن 

  الكلي

عدد 

ضربات 

معدل طول 

الضربة 

معدل زمن 

الضربة 

معدل سرعة 

الضربة 

معدل تردد 

الضربة 

اختبار ثني 

ومد الذراعین
  -٠.١٣-  ٠.٠٤  ٠.١٥  ٠.١٨  ٠.٢٢-  ٠.٨٨  

  ٠.٤٢-  ٠.٩٨-  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٠.٦٦      ن الكليالزم

  ٠.٤٠  ٠.٦٠-  ٠.٣٨-  ٠.٩٩- *      عدد الضربات

معدل طول 

الضربة
        ٠.٥٠-  ٠.٥١  ٠.٤٧  

معدل زمن 

الضربة
          -٠.٩٧- *  ٠.٥١  

معدل سرعة 

الضربة
            ٠.٤٥  

معدل تردد 

الضربة

   ٠.٨٧٨=  قیمة (ر)الجدولیة )٣درجة حریة (و  ٠.٠٥ مستوى داللةمعنوي عند *

مایاتي:) ٦تبین لنا من الجدول (

یذكر بین قـیم المتغیـرات البایوكینماتیكیـة لعضـالت الـرجلین ارتباط معنوي تبین عدم وجود أي .١

مــع اختبــار ثنــي ومــد الــركبتین مــن وضــع الوقــوف (دبنــي) لــدى عینــة البحــث،ویعزو البــاحثون 

ین قــیم عینــة البحــث المــذكورة اعــاله كــان ضــعیفا اذ كانــت نتــائج تلــك ذلــك الــى ان االرتبــاط بــ

،وهـذا ممـا )٣ودرجـة حریـة(٠.٠٥) عنـد نسـبة خطـأ٠.٨٧٨القیم اقل مـن قیمـة (ر) الجدولیـة (

یدل ایضا على ان القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین لدى عینة البحث كانت ضعیفة.

البـاحثونویعـزو لـي ومعـدل سـرعة الضـربة للـرجلین، الـزمن الكبـین سالبوجود ارتباط معنوي .٢

قــل فكلمــا الــزمن الكلــي وبــین معــدل ســرعة الضــربة ،بــین عكســیةذلــك الــى انــه هنــاك عالقــة 

زمن الضربة ادى ذلك الى قلة الزمن الكلي مما ادى بالنتیجة الى زیادة معدل سـرعة الضـربة 

مایاتي:،وهذا یتفق مع قانون معدل سرعة الضربة الذي ینص على 

الضربة = سرعةمعدل 

  )٨٤،  ١٩٧٧(العطار وحلمي ، 

معدل طول الضربة

معدل زمن الضربة
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، للــرجلین الضــربةطــول معــدل عــدد الضــربات للــرجلین مــع وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین .٣

ان هناك عالقة عكسیة بین متغیر عدد الضربات للرجلین والمتمثل ذلك الى  الباحثونویعزو 

للـرجلین لـدى عینـة البحـث ، اذ ان قلـة عـدد بعملیة السحب والدفع وبین متغیر طول الضـربة 

الضربات للرجلین یؤدي الى زیادة في مسار حركة الرجلین في اثنـاء عملیـة السـحب والـدفع ، 

وبالنتیجــة زیــادة فــي معــدل طــول الضــربة ، وهــذا یتفــق مــع قــانون معــدل طــول الضــربة الــذي 

ینص على ما یاتي:

الضربة = طول معدل 

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

ویعــزو للــرجلین ،الضــربة تــردد ومعــدل معــدل زمــن الضــربة وجــود ارتبــاط معنــوي ســالب بــین .٤

اذ ان زیـادة زمـن ، اعاله لدى عینة البحـث ینمتغیر الالباحثون ذلك هناك عالقة عكسیة بین 

ن والـذي نـتج عنـه الضربة أي زیادة زمن تطبیق القوة من خالل عملیة السحب والـدفع بـالرجلی

زیادة في معدل طول الضربة ، ادى ذلك بالنتیجة الى قلة في معـدل تـردد الضـربة،وهذا یتفـق 

مع قانون معدل تردد الضربة الذي ینص على ما یاتي:

الضربة= ترددمعدل

  )٨٠،  ٢٠٠١) (عمر واخران ، ٣٠٥، ١٩٩٢(مجید وشلش، 

المسافة الكلیة المقطوعة

عدد دوائر الید

عدد الدوائر الید

الزمن المستغرق
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االستنتاجات والتوصیات  -٥
ات االستنتاج١-٥

في ضوء النتائج التي ظهرت عن طریق تحلیل البیانات والمعالجات االحصائیة التي قـام 

بها الباحثون توصلوا الى االستنتاجات االتیة:

قــیم المتغیـرات البایوكینماتیكیـة للــذراعین والـرجلین مـع قــیم ارتبــاط معنـوي بـین أي ظهـور عـدم .١

.ن والرجلیناختبارات القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعی

قیم المتغیرات (البایوكینماتیكیة) للذراعین والرجلین وكما یاتي:بین  اترتباطالابعض ظهور .٢

الزمن الكلي ومعدل سرعة الضربة للذراعینارتباط معنویة سالبة بین  ةظهور عالق.

عــــدد الضــــربات للــــذراعین ومعــــدل طــــول الضــــربة ارتبــــاط معنویــــة ســــالبة بــــین  ةظهــــور عالقــــ

ن.للذراعی

 زمن الضربة للذراعین ومعدل تردد الضربة للذراعین.ارتباط معنویة سالبة بین  ةظهور عالق

 الزمن الكلي ومعدل سرعة الضربة للرجلینارتباط معنویة سالبة بین  ةظهور عالق.

 عــــدد الضــــربات للــــرجلین ومعــــدل طــــول الضــــربة بــــین ســــالبةارتبــــاط معنویــــة  ةظهــــور عالقــــ

.للرجلین

 زمن الضربة للرجلین ومعدل تردد الضربة للرجلین.ارتباط معنویة سالبة بین  ةظهور عالق

والمقترحاتالتوصیات ٢-٥
التاكیـــد علـــى تطـــویر صـــفة القـــوة الممیـــزة بالســـرعة لعضـــالت الـــذراعین والـــرجلین مـــن خـــالل .١

عملیتي السحب والدفع الجید في المـاء للحصـول علـى مسـافة اطـول أي معـدل طـول الضـربة 

لي معدل سرعة افضل.وبالتا

التاكید على تقلیل زمن الضربة للذراعین والرجلین من خـالل عملیتـي السـحب والـدفع السـریعة .٢

للحصول على سرعة افضل من خالل القوة الممیزة بالسرعة العالیة.

مراعـــاة اختیـــار الســـباحین الـــذین یمتلكـــون قـــوة ممیـــزة بالســـرعة جیـــدة فـــي عضـــالت الـــذراعین .٣

من دور في زیادة معدل طول الضربة وزیادة معدل السرعة.والرجلین لما له 

اجــراء دراســة مشــابهة لبقیــة صــفات القــوة العضــلیة االخــرى غیــر المــذكورة فــي البحــث وعمــل .٤

ارتباط مع المتغیرات البایوكینماتیكیة قید الدراسة.

اجــــــراء بحــــــوث مشــــــابهة بــــــین القــــــوة الممیــــــزة بالســــــرعة للــــــذراعین والــــــرجلین مــــــع المتغیــــــرات .٥

لبایوكینماتیكیة في بقیة االنواع االخرى من السباحة.ا

) متر.١٠٠أو  ٥٠استخدام مسافات اطول في بحوث مشابهة اخرى مثل (.٦
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المصادر
: االســـس الفنیـــة لـــتعلم الســـباحة، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، )١٩٨١، ضـــیاء حســـن (بـــالل.٥

.جامعة الموصل

): موســـوعة التـــدریب الریاضـــي ١٩٩٧حســـانین ، محمـــد صـــبحي و معـــاني ، احمـــد كســـرى (.٦

، دار الفكر العربي ، القاهرة.١التطبیقي ، ط

الـــدلتا المنهـــاج الشـــامل لمعلمـــي ومـــدربي الســـباحة، مركـــز ):١٩٩٦(واخـــران، محمـــود حســـن .٧

.للطباعة والنشر، مصر

، دار الفكــــر للطباعــــة ، ١): تعلــــم قواعــــد اللیاقــــة البدنیــــة ، ط١٩٩٨حســــین ، قاســــم حســــن (.٨

القاهرة.

، ١): التـدریب الریاضـي الحـدیث ، تخطـیط وتطبیـق وقیـادة ، ط١٩٩٨اد ، مفتي ابـراهیم (حم.٩

دار الفكر العربي ، القاهرة.

) :دراسـة تحلیلیـة مقارنـة لـبعض المتغیـرات (الكینماتیكیـة) ٢٠٠٤الحمداني ، فالح طـه حمـو (.١٠

یـر منشـورة ،كلیـة )متـر ، اطروحـة دكتـوراه غ١٠بین انواع السباحة االولمبیة االربعـة لمسـافة (

التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

) : تــــاثیر تــــدریبات البیلــــومتري علــــى تطــــویر القــــوة العضــــلیة ١٩٩٩الدرعــــة ، شــــاكر فرهــــود (.١١

، ١٧یاضــیة ، العــدد لعضــالت الــرجلین لالعبــي كــرة الیــد ، المجلــة العلمیــة للتربیــة البدنیــة والر 

جامعة االسكندریة.

): تـــاثیر منـــاهج تدریبیـــة فـــي تنمیـــة القـــوة االنفجاریـــة والقـــوة ٢٠٠٠الربیعـــي ، نجـــاح ســـلیمان (.١٢

الممیــزة بالســرعة للــذراعین علــى قــوة الرمــي ودقــة التصــویب بكــرة الیــد ، رســالة ماجســتیر غیــر 

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد.

ر القلـــم ، دا١): الـــتعلم الحركـــي والتـــدریب الریاضـــي ، ط١٩٨٧عثمـــان ، محمـــد عبـــد الغنـــي (.١٣

للنشر والتوزیع ، الكویت.

ة للســـــباحة، دار : مقدمـــــة لألســـــس العلمیـــــ)١٩٧٧، عصـــــام (نبیـــــل محمـــــد وحلمـــــيالعطـــــار ،.١٤

.المعارف، مصر

، دار المعارف ، مصر.٦): علم التدریب الریاضي ، ط١٩٧٩عالوي ، محمد حسن (.١٥

یـة الریاضـیة ): السباحة لطالب كلیـات الترب١٩٨٨علي ، محمد سعید و سكر ، ناهدة رسن (.١٦

، مطبعة جامعة البصرة.

، دار الفكـــر ٤ة،ط: هیـــدرودینامیكا االداء فـــي الســـباح)٢٠٠١( محمـــد صـــبري واخـــرانعمـــر ،.١٧

.العربي، مصر



فالح طه حمو وآخران

٢٥٢

ریاضــــة الســــباحة، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة  ):١٩٨٩(فیصــــل رشــــید عیــــاش ، .١٨

  . ١٩٨٩الموصل، 

ب فــــي علــــم الــــنفس ، دار المعرفــــة : القیــــاس والتجریـــ)١٩٨٥(عبــــد الــــرحمن محمــــد عیســـوي ،.١٩

الجامعیة، االسكندریة، مصر. 

): موسوعة االختبارات والقیاسات في التربیة البدنیة والریاضـیة ١٩٨٩مجید ، ریسان خریبط (.٢٠

، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد.١،ج

: التحلیـل الحركـي، مطبعـة دار الحكمـة، )١٩٩٢(نجـاح مهـدي شلش ،و ،ریسان خریبط مجید.٢١

  رة. البص

): تطبیقــات علــم الفســیولوجیا والتــدریب الریاضــي ، مكتــب نــون ١٩٩٥مجیــد ، ریســان خــریبط(.٢٢

للتحضیر الطباعي ، بغداد.

ــیم : مبــادئ االحصــاء فــي التربیــة البدنیــة، م)١٩٨٨(شــامل كامــل ،قــیس و نــاجي ،.٢٣ طبعــة التعل

.العالي، بغداد

لحكمــــة للطباعــــة والنشــــر، : البیومیكانیــــك الریاضــــي، دار ا)١٩٩٩(ســــمیر مســــلط الهاشــــمي ،.٢٤

جامعة الموصل.  


