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) والوظیفیة لیل العالقة بین بعض المتغیرات (الكینماتیكیةتح
) م حرة٢٥في سباحة (

أ.د.عارف محسن الحساويد. ولید غانمد.فالح طھ حمو
الریاضیةالتربیةكلیة /الموصل جامعة 

١٣/٨/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ى ما یأتي:هدف البحث ال

)م حرة .٢٥التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة في سباحة (. ١

)م حرة.٢٥التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة فیما بینها في سباحة (. ٢

حرة. )م٢٥التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة في سباحة (. ٣

ـــاحثون المـــنهج الوصـــفي ،وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن ( ) ســـباحین مـــن فئـــة ٥اســـتخدم الب

المتقــدمین لمنتخــب محافظــة نینوى،واســتخدم البــاحثون المالحظــة العلمیــة التقنیــة والتحلیــل والقیــاس 

ـــة،ولتحقیق  وســـائل لجمـــع البیانـــات، وللحصـــول علـــى قـــیم بعـــض المتغیـــرات الكینماتیكیـــة والوظیفی

العلمیة التقنیة، استخدم الباحثون التصویر الفیدیوي.المالحظة 

معالجـة البیانـات تـموقـد  ،وقد شملت الدراسة عـددا مـن المتغیـرات الكینماتیكیـة والوظیفیـة

واســـتنتج ،احصـــائیا باســـتخدام الوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري ومعامـــل االرتبـــاط البســـیط

المتغیـرات (الكینماتیكیـة) والوظیفیـة،وظهور بعـض قیم بعـضمن الباحثون عددا من االستنتاجات 

واوصـى البـاحثون مجموعـة مـن التوصـیات بغیـة االسـتفادة منهـا ،عالقات االرتباط بین تلك القیم

في مجال التعلیم والتدریب وصوال الى االنجاز االفضل.

Analysis of the Relationship Among Some Kinematics and
Physiological Variables in the Crawl Swimming of 25 m.

Dr. Falah . T. Hamo Dr. Waleed Ghanem
Prof. Dr. Aref .M. Al-Hasawi

University of Mosul –College of Sport Education

Abstract:
The research aimed at:

1. Recognizing the values of some kinematics and physiological

variables in the crawl swimming of 25 m.
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2. Recognizing the relationship of some kinematic variables among

each other in crawl swimming of 25 m.

3. Recognizing the relationship among values of some kinematics

and physiological variables in the crawl swimming of 25 m.

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

swimmers of the senior group of Ninevah team. The technical

scientific observation ,analysis and measurement were used as

means to collect data to obtain some values of the kinematics and

physiological variables. To achieve the technical scientific

observation accurately, the videography was used .The study

included a number of kinematics and physiological 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 and physiological variables.

Some correlations appeared among some values. The research

recommended some recommendations to be utilized in the learning

and coaching to get the best performance.

التعریف بالبحث:-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

لإلنسـانلما تكسـبه األخرىتتمتع ریاضة السباحة بمكانة خاصة من بین سائر الفعالیات 

العدیــد مــن الدراســات اهتمــام المختصــون فــي المجــال أثبتــتاذ مــن فوائــد صــحیة وبدنیــة ونفســیة.

والمرضـى ولكـال الجنسـین األصـحاء راداألفـالطبي والعالجي على ضـرورة مزاولـة السـباحة لجمیـع 

القلــب والــدورة الدمویــة وتصــلب بــأمراضلمــا تكســبه مــن فوائــد صــحیة للجســم وعالجیــة للمصــابین 

الشرایین.

واالنجـازات العظیمـة القیاسـیة  األرقـاموقد شهدت ریاضـة السـباحة تقـدما كبیـرا فـي تسـجیل 

واالعتمــاد علــى احــدث التقنیــات العلمیــة جــاءت نتیجــة التــدریب المتواصــل والممارســة المیدانیــةاذ 
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والعلــوم التطبیقیــة ومنهــا البایومیكانیــك (العلــم الــذي یهــتم بدراســة حركــات االنســان وتحلیلهــا كمیــا 

  )١٠:١٣ونوعیا لزیادة كفاءة الحركة االنسانیة،والتعرف على اسباب الحركة وظواهرها)(

ینماتیكیــة اثنــاء ممارســتها.فان ونظــرا لمــا تشــهده ریاضــة الســباحة مــن متغیــرات وظیفیــة وك

البحــــث تتحــــدد فــــي اجــــراء دراســــة لتحلیــــل العالقــــة بــــین بعــــض المتغیــــرات البایوكینماتیكیــــة أهمیــــة

والوظیفیة والتعرف على نتائج تلك العالقة من اجل الوقوف علیها ودراستها واسـتثمار تلـك النتـائج 

في مجال التدریب وصوال الى االداء االفضل.

بحث:مشكلة ال٢-١
عــن مــدى العالقــة بــین یكشــف تنحصــر مشــكلة البحــث فــي وجــود بعــض الغمــوض الــذي 

)م حـــرة ، ونظــرا لقلـــة تــوافر المعلومـــات ٢٥بعــض المتغیــرات الكینماتیكیـــة والوظیفیــة فـــي ســباحة (

الدقیقـة عـن بایوكینماتیكیــة الحركـة وعالقتهــا مـع المتغیـرات الوظیفیــة ومـن خــالل اطـالع البــاحثون 

)م ٢٥لسابقة اتضح ان هناك عالقة بین المتغیرات الكینماتیكیة نفسها فـي سـباحة (على البحوث ا

بـــین المتغیـــرات الكینماتیكیـــة مـــع الوظیفیـــة ،ممـــا حـــدا تـــربط حـــرة،ولكن نـــدرة او قلـــة وجـــود دراســـة 

بالبــــاحثین اجــــراء دراســــة تحلیلیــــة للكشــــف عــــن قــــیم بعــــض المتغیــــرات الكینماتیكیــــة وقــــیم بعــــض 

ومــدى عالقتهــا مــع بعضــها الــبعض ،لغــرض توضــیحها واالســتفادة منهــا فــي المتغیــرات الوظیفیــة

مجال السباحة .

البحث:أھداف٣-١
)م حرة.٢٥التعرف على قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة في سباحة (. ١

.)م حرة٢٥التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة فیما بینها في سباحة (. ٢

)م حرة.٢٥التعرف على العالقة بین قیم بعض المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة في سباحة (. ٣

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

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

  .٢٢/٩/٢٠٠٥المجال الزماني:. ٣
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المصطلحات المستخدمة في البحث :التعاریف و ٥-١
:هــــو احــــد اقســــام (البایومیكانیــــك) والــــذي یعنــــي بدراســــة الشــــكل الخــــارجي لحركــــة الكینماتیــــك .١

الریاضي (ظاهریا) دون التطرق الى القوة المسببة للحركة،ویطلق علیه علم الوصف الهندسي 

  )٢٩:١٦)(٥٣:٩للحركة.(

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

واقســـامه واالزاحـــات والزوایـــا والســـرع والتعجیـــل والســـرعة الزاویـــة والتعجیـــل الـــزاوي والـــوزن واالیقـــاع 

  )١١٨:١٩) (٤٧:١٣الحركي.(

لـذراع  :هـو معـدل المسـافة االفقیـة المقطوعـة علـى عـدد دوائـر الیـد الكاملـةمعدل طـول الضـربة .٢

السباح.

  )٨٠:١٥)(٢٨٥:٥عدد دوائر الید الكاملة(\المسافة االفقیة المقطوعةالضربة=معدل طول

هو معدل عدد دوائر الید المنجزة خالل حركة السباح في الزمن :معدل تردد الضربة .٣

المستغرق لها.

  )٩٥:١٥)(٣٠٥:٤( الزمن المستغرق\عدد دوائرالید المنجزةمعدل تردد الضربة=

ن المستغرق خالل اكمال دورة كاملة لذراع السباح. (تعریف اجرائي):هو الزمزمن الضربة. ٤

:هو معدل المسافة االفقیة المقطوعة لدورة الـذراع خـالل الـزمن المسـتغرق معدل سرعة الضربة. ٥

  لها.

  )٨٤:١٨(     زمن الضربة\طول الضربةمعدل سرعة الضربة=

الدراسات النظریة :-٢
لحرة) :التحلیل الفني للسباحة (ا١-٢

یتخذ الجسم الوضع االنسیابي االفقـي علـى الـبطن ،وتكـون الـذراعان ممـدوتان الـى االمـام 

تصــلب مــع تان دونتكونــان ممــدودإذ والــرأس بینهمــا لتوجیــه الجســم اثنــاء حركته،وكــذلك الــرجالن 

  . )٢٧:١٧)(٦٩:٦(امتداد القدمین 

نظـر فـي وضـع الـرأس الـذي یتجه نظر السباح تحـت المـاء الـى االمـام االسـفل ،ویـتحكم ال

  )٩١:١٠)(٩٨:١٤یتحكم بدوره في وضع الجسم.(

یبدأ دخول الید في الماء في نقطة امام الجسم على امتداد المحور الطولي للجسـم وتكـون 

راحــــة الكــــف مواجهــــة لقعــــر الحــــوض ،واول مــــا یلمــــس المــــاء االصــــابع فالســــاعد ثــــم المرفــــق ثــــم 

ام دخـول الـذراع المـاء،ثم تبـدأ عملیـة السـحب (الشـد )اذ العضد،وتبدأ عملیة مسك الماء بمجرد اتمـ

یقــوم كــل مــن الكــف والســاعد بــدفع المــاء الــى الخلــف وبقــوة وباتجــاه القــدمین عكــس التقــدم للمحــور 
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الطــولي للجســم ،وتســتمر قــوة الســحب الــى الخلــف حتــى تصــل الــى اقصــاها عنــد الخــط العمــودي 

  )٢٠٢:٣)(٧٣:٦( الساقط من الكتف.

ة الــدفع اســتمرارا للمرحلــة االساســیة وتكملــة لعملیــة الســحب حتــى تصــل الــى ثــم تبــدأ عملیــ

المرحلة الختامیة (التخلص) اذ تقترب الید من الجسـم قلـیال. ثـم تبـدا مرحلـة الـتخلص بعـد االنتهـاء 

من مرحلة الدفع وذلك بخروج الذراع فوق سطح الماء اذ تتخذ الید مسارا افقیا فوق سطح الماء،اذ 

بــالخروج مــن المــاء حالمــا تبــدأ الــذراع االخــرى بالــدخول الــى المــاء.وتكون مســار حركــة تبــدأ الــذراع

  )٦٧:٢١) (٩٤:١٠( .sالذراع داخل الماء على شكل حرف 

اما الرجالن فتؤدى حركتهما بالتبادل في حركة رأسیة (علویة وسفلیة) لیتم دفع المـاء الـى 

الخلف واالسفل.

ن الفــم مــن احــد الجــانبین عنــدما تكمــل احــد الــذراعین وتــتم عملیــة الشــهیق باخــذ الشــهیق مــ

  )٩٧:١٠)(١٠٢:١٤( الشد ویخرج الزفیر من الفم مع بدایة دخول نفس الذراع في الماء.

الضغط الدموي :٢-٢
یحــدث الضــغط الــدموي بتــأثیر العمــل القلبــي أي تقلــص القلــب ودفعــه لكمیــة مــن الــدم الــى 

ي تبـــدیها جــــدران النقباضــــي لجدرانه،ودرجـــة المقاومـــة التــــالشـــرایین،وعمل الشـــریان االبهــــر بـــالرد ا

الضـــغط الـــدموي بقیمتـــي الضـــغط العلـــوي االنقباضـــي والضـــغط الســـفلي یقـــاس و  االوعیـــة الدمویـــة.

االنبساطي والقیمتین تبین اختالف قیمة الضغط الدموي اثناء تقلص وانبساط القلب.

االیسـر مـن القلـب وفـي بدایـة تكون قیمـة الضـغط الـدموي علـى أعلـى قیمـة لهـا فـي القسـم 

القـوس االبهر،وتأخــذ هــذه القیمــة بالنقصــان كلمــا ابتعــدنا عــن القلب،وتصــبح قیمــة الضــغط الــدموي 

في االوردة كما في (الورید االجوف السفلي والعلوي) قلیلة القیمة وتقدر بعدد ملیمتـرات فـي الزئبـق

الیمن،وقد تصل الى قیمتها السـالبة وتهبط حتى الصفر في منطقة انصباب االوردة في االذین ا،

ملـم ز  ١٢٠بالنسبة للضغط الدموي،وتبلغ قیمة الضغط الدموي االنقباضي في االحـوال الطبیعیـة 

  )٦٤-٦٣:١١( ملم ز.٨٠وقیمة الضغط الدموي االنبساطي 

اثر التمرین على الضغط :٣-٢
خاصـــة ) أي انخفـــاض ضـــغط الـــدم و Hypotonicجســـم الریاضـــي هـــو الــــ(المـــن صـــفات 

) فیما یبقى الضغط الواطئ ثابتا ومشابها لالنسان االعتیادي.Systolicالضغط العالي (

وتزداد ضـربات القلـب فـي التمـارین الریاضـیة واثنـاء الجهـد العضـلي ممـا یـؤدي الـى زیـادة 

كمیة الدم المطروح من القلب الى الدورة الدمویة وینتج عنه زیادة في قیمة الضغط الدموي.اما في 

لة ممارسة التمارین الریاضیة لمدة طویلة كما في ركـض المسـافات الطویلـة والمـارثون تـنخفض حا
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إذ قیمــة الضــغط الــدموي تحــت معدلــه الطبیعــي ،ویســتجیب القلــب لهــذا االنخفــاض بزیــادة تقلصــه 

ان ضـغط  .  )٦٥:١١تسرع نبضات القلب عن حدها الطبیعي عما هـو علیـه فـي وقـت الراحـة. (

العمر،ونــــوع التــــدریب البدني،وعــــدد العضــــالت امــــل مختلفــــة اثنــــاء التــــدریب منهــــا:الــــدم یتــــأثر بعو 

المشتركة في العمل العضـلي،وكذلك وضـع الجسـم فـي اثنـاء اداء النشـاط الریاضـي،كما ان ارتفـاع 

  )٢٦٢:٢( ضغط الدم یزداد عند اداء العمل البدني نفسه بالذراعین عنه في الرجلین.

النبض: ٤-٢
وجة الدمویة المنتقلة اثر التقلص العضلي من القلب حتى الشریان الذي هو الشعور بالم

الذي یتقلص به القلب،أي ان  هنفسالوقت یجس فیه النبض على مقربة من سطح الجسم،ویكون ب

النبض موافق لضربة القلب (تقلص القلب)،ویمكن التعرف على النبض في الشرایین السطحیة 

الشریان بینهما وبین العظم الذي یمر علیه الشریان.بواسطة الجس باالصابع التي تحصر

) ضربة بالدقیقة الواحدة،اما النبض ٧٥-٧٠ویبلغ معدل النبض الطبیعي لالنسان البالغ (

عند الریاضیین فهو ابطا من معدله عنـد االشـخاص االعتیـادیین وغیـر الریاضـیین وقلیلـي الحركـة 

) ضــربة فــي الدقیقــة،ویبلغ ٦٥-٦٠لــى حــوالي (یصــل معــدل النــبض عنــد الریاضــیین اإذ والنشــاط 

هذا الهبوط اشده عند عدائي المسافات الطویلة والسباحین.

وهناك عالقة طردیة بین ارتفـاع النـبض والجهـد الـذي یبذلـه الریاضـي .فكـل جهـد عضـلي 

یؤدي الى ارتفاع عدد ضربات القلـب مباشـرة بعـد الجهـد .امـا فـي حالـة ثبـوت مسـتوى الجهـد علـى 

Steadyواحـدة،فإن النـبض یرتفـع فـي البدایـة ثـم یبقـى علـى وتیـرة واحـدة (مرحلـة االسـتقرار وتیرة

state ویالحــظ عنــد ممارســة الجهــد فــإن نــبض الریاضــي یرتفــع اقــل مــن غیــر الریاضــي ویعــود (

  )٥٧:١١)(١٠٥:١( بشكل اسرع الى حالته الطبیعیة قبل الجهد.

التنفس : ٥-٢
لغــازي ،اذ یــتم تعــویض االوكســـجین المســتهلك فــي الجســـم تــؤمن عملیــة التــنفس التبـــادل ا

اثنــاء التفــاعالت الغذائیــة مــن هــواء التــنفس ،ویــتم كــذلك طــرد ثــاني اوكســید الكربــون المتكــون فــي 

) والزفیـــر Inspirationالجســـم الـــى الخارج.وتتعاقـــب فـــي عملیـــة التـــنفس عملیتـــان همـــا الشـــهیق (

)Expirationــــب الشــــهیق والزفیــــر یحــــ ــــة عنــــد ١٨-١٥دث بمعــــدل () ،ان تعاق ) مــــرة فــــي الدقیق

الشخص البالغ وفي الحالة االعتیادیـة امـا عنـد ممارسـة النشـاط الریاضـي فتـزداد عملیـة التـنفس اذ 

)مـرة اكثـر مـن كمیـة الهـواء التـي یستنشـقها اثنـاء الراحـة.كما ٢٥-٢٠تبلغ كمیة الهواء المستنشق (

یویة للرئتین، لذلك فإن عدد مرات التنفس تقل لیحل ان التمرین له دوره الفعال في زیادة السعة الح

  )١٢١:١١( محلها العمق في التنفس.
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اجراءات البحث:-٣
منھج البحث :١-٣

استخدم الباحثون المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته مع طبیعة البحث .

عینة البحث :٢-٣
) سـباحین ٥ونـة مـن (تم اجراء البحث علـى عینـة مـن سـباحي منتخـب محافظـة نینـوى مك

من فئة المتقدمین.

وسائل جمع البیانات :٣-٣
اســــتخدم البــــاحثون المالحظــــة العلمیــــة التقنیــــة والتحلیــــل والقیــــاس وســــائل لجمــــع البیانــــات 

للحصول على قیم بعض المتغیرات (الكینماتیكیة)والوظیفیة.

المالحظة العلمیة التقنیة :١-٣-٣
تقنیـــة بالتصـــویر الفیـــدیوي ،وذلـــك باســـتخدام آلـــة تصـــویر تـــم تحقیـــق المالحظـــة العلمیـــة ال

Sonyفیدیویة نـوع ( Digital) تـم وضـعها علـى إذ  صـورة/ثانیة ) ، ٢٥) یابانیـة الصنع،وبسـرعة

)م من الجهة الیمنى للسباح،وكان ارتفاع عدسة الة التصویر عن مستوى سـطح المـاء ٥,٥٠بعد (

)م.وتـم التصـویر فـي المسـبح ٢٥ة كاملة والبالغـة ()م ،اذ تم تصویر الحركة لمسافة السباح٢,٧٣(

حامــل ثابــت المغلــق لكلیــة التربیــة الریاضــیة/ جامعــة الموصــل،علمًا ان الكــامیرا كانــت مثبتــة علــى 

وتتحرك مع حركة السباح وعلى طول المسافة المذكورة.آللة تصویر 

القیاسات الوظیفیة :٢-٣-٣
قیاس ضغط الدم : ١-٢-٣-٣

نقـوم بلـف كـم جهـاز تم قیاس ضـغط الـدم باسـتخدام جهـاز قیـاس ضـغط الـدم وكمـا یـأتي:

القیـــاس علـــى ذراع المختبـــر فـــوق مفصـــل المرفـــق ونضـــع طرفـــي الســـماعة الطبیـــة علـــى االذنـــین 

والطبلة على الشریان العضدي فوق تجویف مفصـل المرفـق مباشـرة،بعدها نقـوم بـنفخ الكـم الـى ان 

مكن سماع النبض،من ثم نبدأ بتخفیف الضغط على الكم تدریجیا ونراقب ینسد الشریان بحیث ال ی

مستوى الزئبق في الجهاز الى ان یسمع اول صـوت لنـبض القلـب وهنـا یقـرأ مسـتوى الزئبـق والـذي 

یشیر الى الضغط االنقباضي،نستمر بتخفیف الضـغط عـن الكـم بـبطء الـى ان نسـمع اخـر صـوت 

وعنـد تسـجیل لجهاز والذي یشـیر الـى الضـغط االنبسـاطي.ضعیف عندئذ یقرا مستوى الزئبق في ا

ملــم ز. ١٢٠/٨٠الضــغط یســجل الضــغط االنقباضــي اوال ثــم الضــغط االنبســاطي لتكــون القــراءة 

)١٧٢:٢٠(  
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قیاس النبض : ٢-٢-٣-٣

تم قیاس النبض في منطقة الساعد بجـس الشـریان الكعبـري ،وذلـك بضـغط االصـابع فـوق 

  )٥٧:١١( لكعبري فوق النهایة السفلى لعظم الكعبرة.الرسغ عندما یمر الشریان ا

قیاس التنفس: ٣-٢-٣-٣

تم قیاس عملیة التنفس بالطریقة المعتادة،ذلك من خالل مراقبة ارتفاع وانخفاض الحجـاب 

الحـاجز وذلـك بجـس االصــابع علـى منطقـة الصــدر وبـدون اخبـار وعلــم السـباح بالقیـاس للحصــول 

  العب.على القیمة الحقیقیة وبدون ت

االجھزة واالدوات المستخدمة في البحث: ٤-٣
جهاز قیاس الضغط الزئبقي .. ١

سماعة طبیة.. ٢

Sonyآلة تصویر فیدیویة نوع (. ٣ Digital(

Sonyشریط فیدیو (. ٤ 8mm(

) مع ملحقاته.Pentium-3حاسوب آلي نوع (. ٥

CDقرص لیزري(. ٦ ROM.(

Canonطابعة لیزریة نوع (. ٧ 1800.(

صافرة الطالق السباحین. .٨

  ).٢ساعة ایقاف عدد (. ٩

  م). ١مقیاس رسم (. ١٠

لوحات ترقیم توضح اسم السباح وتسلسل المحاولة.. ١١

متغیرات البحث : ٥-٣
شملت متغیرات البحث المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة اآلتیة:

المتغیرات الوظیفیة :المتغیرات الكینماتیكیة :

معدل ضغط الدم..١لذراع.ات عدد ضربا.١

معدل النبض..٢لذراع.امعدل طول (مسافة) ضربة .٢

معدل التنفس..٣لذراع.امعدل زمن ضربة .٣

لذراع.امعدل تردد ضربة .٤

لذراع.امعدل سرعة ضربة .٥

الزمن الكلي..٦
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طریقة اجراء االختبار : ٦-٣
ر المحاولـة االفضـل علــى حسـاب الـزمن االقــل،اذ تـم مـنح محـاولتین لكــل سـباح وتـم اختیــا

تم البدء من داخل الحوض اسفل مكعب البدء ،وبعد قطع المسافة وحال خـروج السـباح مـن نهایـة 

الحــوض، یجلــس الســباح علــى الكرســي ویبــدا القــائمون بعملیــة القیــاس مباشــرة بقیــاس ضــغط الــدم 

كل سباح على حدا.لوالنبض والتنفس 

ص البیانات :طریقة استخال٧-٣
تم تسجیل محاوالت السباحین بوساطة آلة تصویر فیدیویة على شـریط فیـدیو،ثم نقـل هـذه 

CDالمحــاوالت علــى قــرص لیــزري ( ROM عــن طریــق ربــط آلــة التصــویر بالحاســوب اآللــي (

بوساطة جهاز مونتاج ،ثم تم عزل محاوالت السـباحین كـل سـباح بمفـرده مـن خـالل وضـعها علـى 

) على قرص لیزري لتسهیل عملیة التحلیل.Foldersشكل ملفات (

الوسائل االحصائیة :٨-٣
الوسط الحسابي. ١

االنحراف المعیاري. ٢

.personاالرتباط البسیط . ٣

  )٦١:١٢)(٢٣٥:٨( )٢-القیمة الجدولیة الختبار معامل االرتباط (ن. ٤

)SPSSرنامج (وقد عولجت البیانات احصائیا باستخدام الحاسوب اآللي وباستخدام ب
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عرض النتائج ومناقشتھا : -٤
عرض النتائج :١-٤

  )١الجدول (

  )م٢٥یبین المعالم االحصائیة لقیم المتغیرات الكنیماتیكیة لعینة البحث لمسافة (

ع±َس ١٢٣٤٥السباح

عدد الضربات

(ضربة)
٩.٥١١١٤١٢١٠١١.٣١.٧٨٨

معدل طول 

الضربة (م)
٢.٦٣١٢.٢٧٢١.٧٨٥٢.٠٨٣٢.٥٢.٢٥٤٠.٣٣٦

الزمن الكلي

(ثا)
١٢.٣٤١٣.١٢١٣.٦٢١٣.٦٦١٢.٦٧١٣.٠٨٠.٥٧٩

معدل زمن الضربة 

(ثا)
١.٢٩٩١.١٩٣٠.٩٧٣١.١٣٨١.٢٦٧١.١٧٤٠.١٣٠

معدل سرعة 

الضربة (م/ثا)
٢.٠٢٥١.٩٠٤١.٨٣٤١.٨٣٠١.٩٧٣١.٩١٣٠.٠٦٦

معدل تردد الضربة 

(ضربة/ثا)
٠.٧٦٩٠.٨٣٨١.٠٢٧٠.٨٧٨٠.٧٨٩٠.٨٦٠٠.١٠٢

  )٢الجدول (

یبین المعالم االحصائیة لقیم المتغیرات الوظیفیة لعینة البحث

النبضالسباح
الضغط ملم / ز

التنفس
الواطئالعالي

١١٥٢١٥٦٢٨

٢١٥٦١٤٧٣٠

٣١٤٤١٦٦٣٥

٤١٥٦١٤٧٣٤

٥١٤٠١٥٥٣٤

١٤٩.٦١٤.٨٦.٢٣٢.٢َس 

٧.٢٦٦٠.٨٣٦٠.٨٣٦٣.٠٣٣+ ع
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  )٣الجدول (

یبین مصفوفة االرتباطات بین بعض المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة لدى عینة البحث

المتغیرات

معدل طول 

الضربة 

  للذراع

معدل زمن 

الضربة 

  للذراع

معدل سرعة 

الضربة 

  للذراع

معدل تردد 

الضربة 

  للذراع

معدل 

النبض

الضغط 

  العالي

الضغط 

  ئالواط

معدل 

التنفس

عدد الضربات 

  للذراع
* -٠.٩٨٦- *  ٠.٣٥١-٠.٩٩٩- *  ٠.٩٩٤  

-

٠.٠٨٥  
٠.٦٧٧  ٠.٢٨٤  ٠.٣٨٤  

معدل طول 

الضربة للذراع
  *٠.٦٨٧-  ٠.٣٥٤-  ٠.٢٨٢  ٠.٠٢٠  ٠.٩٦٢- *  ٠.٣١٦  ٠.٩٨٩  

معدل زمن 

الضربة للذراع
    ٠.٦٧٤-  ٠.٢٥٤-٠.٤١٧-  ٠.١١٧  ٠.٩٩٢- *  ٠.٣٣٤  

معدل سرعة 

الضربة للذراع
      -٠.٣٥٤  

-

٠.٤٨٩  
-٠.٢٢٦  ٠.٤٨٥-٠.١٤٤  

معدل تردد 

الضربة للذراع

-

٠.١٩٣  
٠.٦٥٠  ٠.١٦٦  ٠.٥٢٦  

  ٠.٥١٧-  ٠،٦٢١-  ٠.٧٥٧          معدل النبض

  ٠.٣١٥  ٠.٦٤٣-            الضغط العالي

  ٠.٢١٧-              الضغط الواطئ

معدل التنفس

  ٠,٨٧٨، قیمة ر الجدولیة =  ٣=)٢-٥) و درجة حریة (٠,٠٥( ≤* معنوي عند نسبة خطأ 

مناقشة النتائج :٢-٤
االرتباط بین المتغیرات الكینماتیكیة :مناقشة درجة١-٢-٤

) ما یأتي:٣من الجدول (یتضح 

وجود ارتباط معنوي سالب بین عدد الضربات للـذراع ومعـدل طـول الضـربة ،ویعـزو البـاحثون .١

الضربات للذراع ومعـدل طـول الضـربة لـدى ذلك الى ان هناك عالقة عكسیة بین متغیر عدد 

عینـــة البحـــث،اذ ان ازدیـــاد عـــدد الضـــربات للـــذراع یــــؤدي الـــى قلـــة فـــي مســـار حركـــة الــــذراع 

وبالنتیجة قلة فـي معـدل طـول الضـربة،وهذا یتفـق مـع قـانون معـدل طـول الضـربة الـذي یـنص 

على ما یأتي:

  )٨٠:١٥)(٢٨٥:٥( غرقالزمن المست\الید المنجزةعدد دوائرمعدل طول الضربة= 

لـــذراع ومعـــدل زمـــن الضـــربة للـــذراع،ویعزو اوجـــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین عـــدد ضـــربات .٢

المـــذكور اعـــاله وهـــو ان كلمـــا زادت عـــدد الضـــربات للـــذراع  هنفســـالبـــاحثون ذلـــك الـــى الســـبب 
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ســـیكون هنـــاك قلـــة فـــي مســـار حركـــة الـــذراع ألداء الضـــربة أي ان مـــدى حركـــة الـــذراع یكـــون 

لزیـــادة عـــدد الضـــربات وهـــذا بالنتیجـــة یـــؤدي الـــى ان زمـــن الضـــربة یكـــون قلیـــل قصـــیر نتیجـــة

لقصر مدى الضربة.

وجود ارتباط معنوي موجب بین عدد الضربات للـذراع ومعـدل تـردد الضـربة ،ویعـزو البـاحثون .٣

لــذراع ومعــدل تــرد الضــربة لــدى اذلــك الــى ان هنــاك عالقــة طردیــة بــین متغیــر عــدد ضــربات 

لــذراع قلــت المســافة المقطوعـة للضــربة ممــا ادى ذلــك ازادت عــدد ضـربات عینـة البحــث فكلمــا

الــى ازدیــاد فــي معــدل تــردد الضــربة وهــذا یتفــق مــع قــانون تــردد الضــربة الــذي یــنص علــى مــا 

یأتي:

  )٩٥:١٥) (٣٠٥:٤( الزمن المستغرق\الید عدد دوائر=معدل تردد الضربة

للـــذراع ومعـــدل زمـــن الضـــربة،ویعزو وجـــود ارتبـــاط معنـــوي موجـــب بـــین معـــدل طـــول الضـــربة.٤

البـــاحثون ذلـــك الـــى ان هنـــاك عالقـــة طردیـــة بـــین معـــدل طـــول الضـــربة ومعـــدل زمـــن الضـــربة 

للـــذراع لـــدى عینـــة البحث،فكلمـــا زادت مســـافة الضـــربة ادى ذلـــك الـــى زیـــادة فـــي مســـار حركـــة 

مـــن الـــذراع النجـــاز الضـــربة أي ازدیـــاد مـــدى الضـــربة وهـــذا مـــن شـــأنه مـــا یـــؤدي الـــى زیـــادة ز 

الضربة وبالتالي الى زیادة في معدل زمن الضربة.

وجـــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین معـــدل طـــول الضـــربة للـــذراع ومعـــدل تـــردد الضـــربة،ویعزو .٥

الباحثون ذلك الى ان هناك عالقة عكسیة بین معدل طول الضربة ومعدل تردد الضـربة لـدى 

دل تـــردد الضـــربة والعكـــس عینـــة البحث،فكلمـــا زاد معـــدل طـــول الضـــربة ادى الـــى قلـــة فـــي معـــ

(اذا اراد  :) ١٩٩٣) و (حســام الــدین،١٩٩٢صــحیح،وهذا یتفــق مــع مــا ذكره(ریســان ونجــاح ،

السباح العمل على زیادة طول الضربة فسوف یجد ان علیه زیادة زمن تطبیق القوة حتى یزید 

تـالي یقـل من قوى الدفع المیكانیكي الناتج عن الضربة مما یؤدي الـى زیـادة زمـن الضـربة وبال

  )٢٤٤:٧)(٣١٢:٤( معدل ترددها).

وجـــود ارتبـــاط معنـــوي ســـالب بـــین معـــدل زمـــن الضـــربة للـــذراع ومعـــدل تـــردد الضــــربة،ویعزو .٦

الباحثون ذلك الى ان هناك عالقة عكسیة بین المتغیرین اعاله لدى عینة البحـث،اذ ان زیـادة 

لذي نتج عن زیادة في معدل زمن الضربة أي زیادة زمن تطبیق القوة المتمثل بدوران الذراع وا

طول الضربة ادى ذلك بالنتیجة الى قلة في معدل تردد الضربة.

مناقشة درجة االرتباط بین المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة :٢-٢-٤
) الذي یمثل قیم االرتباطات بین المتغیرات الكینماتیكیة والوظیفیة ٣تبین لنا من الجدول (

ودرجــــة ٠,٠٥ ≤وعنـــد نســـبة خطـــأ  ٠,٨٧٨القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة فـــي الســـباحة الحـــرة وحســـب 

) بأنــه ال توجــد أي عالقــة ارتبــاط معنویــة تــذكر بــین أي مــن المتغیــرات الكینماتیكیــة مــع ٣حریــة(

المتغیرات الوظیفیة لدى عینة البحث.
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

حلیل البیانات والمعالجات االحصائیة التي قـام في ضوء النتائج التي ظهرت عن طریق ت

بها الباحثون توصلوا الى االستنتاجات اآلتیة:

لـذراع ومعـدل طـول الضـربة ،وبـین عـدد اظهور عالقة ارتباط معنویة سالبة بین عدد ضربات . ١

لذراع ومعدل زمن الضربة للذراع.اضربات 

لذراع ومعدل تردد الضربة للذراع.اظهور عالقة ارتباط معنویة موجبة بین عدد ضربات . ٢

ظهور عالقة ارتباط معنویة موجبة بین معدل طول الضربة للذراع ومعدل زمن الضربة.. ٣

معنویة سالبة بین معدل طول الضربة للذراع ومعدل تردد الضربة.ظهور عالقة ارتباط. ٤

دل تردد الضربة.ظهور عالقة ارتباط معنویة سالبة بین معدل زمن الضربة للذراع ومع. ٥

عـــــدم ظهـــــور أي عالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین قـــــیم المتغیـــــرات الوظیفیـــــة مـــــع قـــــیم المتغیـــــرات . ٦

الكینماتیكیة.

التوصیات والمقترحات :٢-٥
التأكید على التدریب في زیادة طـول الضـربة للـذراع مـع بقـاء ترددهـا او زیـادة ترددهـا مـع بقـاء . ١

طول الضربة ثابتا.

ى زیادة سرعة الضربة للذراع من خالل زیادة مسافة الضربة.التاكید عل. ٢

)م ١٠٠)م و (٥٠اجراء دراسة تحلیلیة مشابهة لمسافات لم یتعرض لها الباحثون مثل مسافة (. ٣

وألنواع اخرى من السباحة.

صـورة/ثا) او اكثـر فضـال  ١٠٠ضرورة استخدام التصویر الفیدیوي لكامیرات ذات سرع اكبر (. ٤

ام كامیرات فیدیویة داخل الماء.عن استخد

تــوفیر االجهــزة والمعــدات المختبریــة الحدیثــة الســتخراج اكبــر عــدد مــن المتغیــرات الكینماتیكیــة . ٥

والوظیفیة.

اجراء دراسة مشابهة لمتغیرات وظیفیة اخرى لم یتعرض لها الباحثان.. ٦
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