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امللخص
هدف البحث إلى ما يأتي :
 1ـ التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء في سباحة ()55متر فراشة .
 5ـ التعرف عمى قيم بعض القياسات االنثروبومترية لدى السباحين .
 4ـ إيجاد العالقة بين قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء مع بعض القياسات االنثروبومترية في سباحة
( )55متر فراشة .

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة البحث  ،و تكونت عينة البحث من ( خمسة ) سباحين من

فئة المتقدمين لمنتخب محافظة نينوى  ،واستخدم الباحثان المالحظة العممية التقنية و القياس و التحميل وسائالً لجمع

البيانات لمحصول عمى قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع وقيم بعض القياسات االنثروبومترية  ،و لتحقيق المالحظة

العممية التقنية استخدم الباحثان التصوير الفيديوي وقد شممت الدراسة عددا من المتغيرات الكينتيكية لمذراع والقياسات
االنثروبومترية  ،وتم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط .
واستنتج الباحثان ما يأتي :

 وجود ارتباط معنوي بين قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء مع قيم طول الذراع لدى عينة البحث -وأوصى الباحثان مجموعة من التوصيات بغية االستفادة منها في مجال التعميم والتدريب وصوال إلى االنجاز األفضل .

*الكلمات المفتاحية :الكينتيك -القياسات االنثروبىمترية -سباحة  52 -متر فراشة

Studying of the relationship between some biokinetics variables of the arm from inside
water with some anthropometric measurement in the 25 m butterfly swimming
Hasan.H.Abdullah

Assist.proof.Dr.Falah.T.Hammo
Abstract
The research aimed at :

1. Recognizing the values of some biokinetics variables of the arm from inside water in
the 25 m butterfly swimming .
2. Recognizing the values of some anthropometric measurement .
3. Finding the relationship between the values of some biokinetics variables of the arm
from inside water with arm length in the 25 m butterfly swimming .
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The descriptive method was used . the sample included ( 5 ) swimmers of the senior
group of Nineveh team . the technical scientific observation , analysis and
measurements were used as means to collect the data to obtain some of the
biokinematics variables values and some anthropometric measurements values , to
achieve the technical scientific observation accurately , the videography was used . the
study included a number of biokinematics variables of the arm and anthropoetric
measurements . the data have been processed statistically by using the mean , standard
deviation and simple correlation .
the researchers concluded the following :
There Were no significant correlations between some biokinetics variables values of the
arm from inside water with arm length .
The researchers recommended some recommendations to be utilized in the learning
and coaching to get the best performance .
* Keywords: Bio kinetics- anthropometric measurement- swimming-25 m butterfly

 1ـ التعريف بالبحث :
 1ـ  1المقدمة وأهمية البحث :

يحتاج كل نوع من أنواع األنشطة الرياضية إلى قياسات جسمية خاصة من اجل الوصول إلى المستويات

العالية  ،لذلك البد أن يكون الجسم مناسب لنوع النشاط الممارس  ،ألنو ال يمكن تحقيق األرقام القياسية والمستويات

العالية في نشاط معين إال إذا توافرت في الممارس قياسات تتفق مع متطمبات ىذا النشاط  ،وعميو فان نوعية األجسام
وتناسبيا مع كل نشاط تمعب دو اًر ميماً في االرتقاء بالمستوى الرياضي إلى االنجاز األفضل( إبراىيم : 1891 ،

 ،) 158وتعد رياضة السباحة واحدة من الفعاليات االولمبية التي شيدت تطو ار كبي ار وانجا از عظيما في أواخر القرن
العشرين ومطمع األلفية الثانية في تسجيل األرقام القياسية المتطورة والذي جاء نتيجة التدريب المتواصل والخبرة
والممارسة الميدانية واالعتماد عمى احدث التقنيات العممية والعموم التطبيقية ومنيا عمم البايوميكانيك " العمم الذي ييتم

بدراسة حركات اإلنسان وتحميميا تحميال كميا ونوعيا لزيادة كفاءة الحركة اإلنسانية  ،والتعرف عمى أسباب الحركة
وظواىرىا "( الصميدعي  ،) 11 : 1891 ،وتعد رياضة السباحة واحدة من الرياضات التي تيتم بالقياسات

االنثروبومترية لمسباحين كسائر الرياضات األخرى  ،لذلك تختمف قياسات أجسام السباحين باختالف نوع السباحة ،
وقد لوحظ أن سباحي السرعة يتميزون بطول الجسم (  191 – 191سم ) وزيادة الوزن وطول األطراف والنمو
العضمي لمعضالت إذ تزداد لدييم قياسات محيط الصدر ومحيط العضد ومحيط الفخذ  ،وذلك لزيادة المقطع العرضي

لمعضالت في حين سباحو المسافات الطويمة يتميزون بقامة متوسطة (  115سم ) مع زيادة في الوزن .
( عبد الفتاح وروبي ) 191 – 119 : 1891 ،

وقد أعطى كونسممان (  ) Connsilman , 1968أىمية كبيرة جدا لمذراعين في جميع أنواع السباحة .

( خريبط وشمش ) 111 : 1881 ،

كما إن سرعة السباح تعتمد في قطع مسافة السباق عمى عاممين أساسيين ىما:

 – 1متوسط طول الضربة .
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 – 1متوسط تردد الضربات  ( .عمر وآخران ) 91 : 1111 ،

وتعد سباحة الفراشة إحدى أنواع السباحات االولمبية األربعة المستخدمة في البطوالت والمسابقات االولمبية

والعالمية وليا أىمية بالغة في الحصول عمى الكثير من الميداليات واألوسمة  ،إال أننا نرى انو ىناك قمة في المزاولين
ليذا النوع من السباحة مقارنة مع بقية السباحات االولمبية األخرى  ،لما تتميز ىذه السباحة من قدرات بدنية وميارية

عالية  ،لذا فان أىمية البحث تتحدد في إجراء دراسة تحميمية لمكشف عن قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من
داخل الماء في سباحة  15متر فراشة واخذ القياسات االنثروبومترية لمذراع لدى عينة البحث لمتعرف عمى مدى
ارتباط تمك المتغيرات الكينتيكية لمذراع مع طول االنثروبومتري لمذراع  ،لغرض توضيحيا ودراستيا واالستفادة من

نتائج البحث لمعاممين في مجال السباحة وصوال إلى األداء األفضل .
 1ـ  : 5مشكمة البحث :

تنحصر مشكمة البحث األساسية في ابتعاد كثير من ممارسي السباحة عن مزاولة سباحة الفراشة وذلك لما

يالقونو من صعوبة في أداء ىذا النوع من السباحة ونظ ار لوجود بعض الغموض الذي يحيط ( بتكنيك ) سباحة
الفراشة والسيما فيما يتعمق بمعرفة بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع مثل الزخم األفقي والزاوي لمذراع والطاقة الحركية
لمذراع وعزم القصور الذاتي لمذراع والشغل والقدرة األفقية لمذراع ومدى عالقتيا بطول الذراع لمسباحين لما لو من دور
مؤثر في ذلك  ،ىذا فضالً عن وجود بعض الغموض في تدني األرقام القياسية لسباحي سباحة الفراشة في القطر

العراقي مقارنة مع األرقام القياسية لسباحي الدول األخرى  ،وقمة استعمال آالت التصوير الفيديوية الغاطسة والمتطورة

د اخل الماء  ،مما حدا بالباحثان إجراء دراسة تحميمية لمكشف عن قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل
الماء في سباحة  15متر فراشة  ،واخذ بعض القياسات االنثروبومترية لمسباحين  ،ومن ثم التعرف عمى مدى العالقة
بين تمك المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء مع طول الذراع لمسباحين لغرض توضيحيا ومن ثم االستفادة من
نتائج البحث لمعاممين في مجال السباحة من اجل الوصول إلى األداء الجيد واالنجاز األفضل .
 1ـ  : 3أهداف البحث :ىدف البحث إلى ما يأتي :

 1ـ التعرف عمى قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء في سباحة (  ) 15متر فراشة .
 1ـ التعرف عمى قيم بعض المتغيرات االنثروبومترية لدى عينة البحث .

 1ـ إيجاد العالقة بين قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء بعض القياسات االنثروبومترية في سباحة
(  ) 15متر فراشة .
 1ـ  : 4مجاالت البحث :
1-4-1المجال البشري  :سباحو منتخب محافظة نينوى فئة المتقدمين مكونة من ( خمسة ) سباحين .
ابتداء من  1118 / 8 / 11ولغاية . 1111 / 1 / 1
5-4-1المجال الزماني :
ً
3-4-1المجال المكاني  :مسبح كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصل .
 1ـ  : 5المصطمحات المستخدمة بالبحث :
1ـ االنثروبومتري  :ىو العمم الذي يدرس قياسات الجسم البشري وأجزاءه واظيار االختالفات التركيبية فيو .
( ) Mathews , 1978 ; 73

14

دراسة العالقة بني بعض املتغريات الكينيتيكية..................................

 5ـ الكينيتيك  :ىو فرع من فروع عمم البايوميكانيك الذي يدرس حركات اإلنسان من خالل دراسة القوة التي تؤثر في
الحركة وكيفية التعامل مع ىذه القوة عمى اعتبار إن الحركة التي تحدث في المجال الرياضي أو في الحياة االعتيادية
ىي عبارة عن تأثير متبادل بين القوة الداخمية لمرياضي أي القوة الذاتية ( العضمية ) والقوة الخارجية المتمثمة بقوة
الجاذبية األرضية وقوة االحتكاك وقوة دفع الماء إلى غير ذلك من القوة المحيطة بالفرد والتي تؤثر بشكل مباشر في
( الياشمي ) 118 : 1888 ،

األداء .

 3ـ عزم القصور الذاتي  :ىو مجموع عزوم األجزاء حول المحور مضروبا في مربع المسافة بين كل جزء ويعبر
عنو بالقانون األتي :
عزم القصور الذاتي = مجموع عزوم أجزاء الجسم × نصف القطر. ²
ووحدة قياسو ( كغم/م/²ثا )  (.حسام الدين وآخرون ) 158 : 1889 ،
4ـ الزخم الخطي  :ىو مقدار ناتج من حركة متناسبة تحدث من خالل حاصل ضرب بين كتمة الجسم وسرعة الجسم
ويعبر عنو بالقانون األتي:الزخم= الكتمة × السرعة  .ووحدة قياسه (كغم/م/ثا )) ) san Hall , 2007 : 399
5ـ الزخم الزاوي  :أن كمية الحركة ( الزخم ) الذي يمتمكو الجسم في أثناء الحركة المستقيمة ىو عبارة عن كتمة
الجسم في سرعتو بينما تكون كمية حركة الجسم أثناء الحركات الدائرية من حاصل ضرب عزم القصور الذاتي في
سرعتو الزاوية  .الزخم الزاوي = عزم القصور الذاتي × السرعة الزاوية  .ووحدة قياسه ( كغم/م/²ثا ) .
( الياشمي ) 111 : 1888 ،
 -6الطاقة  :ىي قاب مية الجسم عمى انجاز شغل ما  ،وىنالك نوعان من الطاقة الميكانيكية التي يمكن التعبير عنيا
فيزيائيا وىي الطاقة الحركية والطاقة الكامنة .
ويعبر عن الطاقة الحركية بالمعادلة اآلتية :الطاقة الحركية = ½ الكتمة ×( السرعة ) . ²ووحدة قياسها ( جول )
( المصدر السابق ) 115 : 1811 ،
5ـ الدراسات النظرية :
5ـ :1القياسات االنثروبومترية :
تعرف القياسات االنثروبومترية بأنيا  " :دراسة التغيرات في الناحية التشكيمية لجسم اإلنسان تحت تأثير النشاط

الرياضي  ،وقد استمد ىذا الفرع من خبرة العموم التربوية والبايولوجية مثل التشريح والوراثة البايوميكانيك " .
( الكاشف ) 13 : 1891 ،ويعرف ( إبراىيم ) القياسات االنثروبومترية بأنيا  " :عبارة عن وسائل قياس موضوعية
تستخدم

لقياس

تركيب

الجسم

والتغيرات

التي

تحدث

لمعضالت

نتيجة

لألداء

الرياضي

"

.

( إبراىيم ) 159 : 1891 ،وتعد القياسات الجسمية من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة كبيرة في تحقيق
المستويات الرياضية العالية  ،الن كل نشاط رياضي لو متطمبات بدنية خاصة تميزه عن غيره من األنشطة األخرى ،

وتنعكس ىذه المتطمبات عمى المواصفات الواجب توافرىا فيمن يمارسونيا  ،والشك أن توافر ىذه المتطمبات لدى
الممارسين يمكن أن تعطي فرصة إلمكانية تطوير المعبة وفنونيا  ،فالمدرب ميما بمغت مقدرتو لن يستطيع أن يعد

بطال من أي جسم تتوفر فيو مواصفات المعبة  (.عبد الفتاح وروبي ) 33 – 31 : 1891 ،
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إن القياسات الجسمية تعطي إ مكانية تحديد مستوى وخصائص النمو البدني ومقادير متابعتيا لمعمر والجنس

وما بيا من انحرافات  ،ودراسة حركتيا ( ديناميكيتيا ) تحت تأثير مزاولة األنشطة الرياضية  ،ووضع خصائص

النمو البدني لمرياضيين مختمفي التخصصات الرياضية  (.خاطر والبيك ) 99 – 91 : 1893 ،
5ـ:5المراحل الفنية لسباحة الفراشة :

وتعد سباحة الفراشة من أكثر أنواع السباحة التي تحدث مقاومة تحيط بجسم السباح  ،بسبب وضعية ضربات

الرجمين والذراعين التي تؤدى في أن واحد مما يؤدي إلى إحداث تموجات كبيرة حول الذراعين والرجمين  ،لذلك يجب
عمى السباح إتباع ( التكنيك ) الصحيح في األداء واألسموب األمثل في التقميل من حدة التموجات المحيطة ومن ثم
التقميل من تأثير المقاومة السمبية .وعميو فان تكنيك السباحة يمر بمراحل فنية وىي كما يمي :
 1ـ وضع الجسم :

يتخذ وضع الجسم في سباحة الفراشة وضعا أفقياً  ،و الكتفين في مستوى أفقي أيضاً مع بقائيما قريبين من

فوق سطح الماء  ،وكما يالحظ أن وضع الجسم غير ثابت في المجال األفقي  ،بل في حركة تموجية مستمرة إلى
األعمى و األسفل  ،وقد لوحظ إن حركة الجذع التموجية يجب أن تتمركز في قسمو السفمي ( أي الجزء األخير من
العمود الفقري ) وذلك لممحافظة عمى الوضع االنسيابي والتقميل من الحركة التموجية  (.بالل ) 81 : 1891 ،وينشأ
ىذا األنموذج عن طريق حركات الرأس وحركة الساق إلى األعمى واألسفل وحركة الذراع فوق الماء وتحتو Lunn .
))Hogarth and other , 1998 : 148

 5ـ حركة الذراعين:

تؤدى حركات الذراعين في سباحة الفراشة سوية وفي وقت واحد من الخمف والى الجانب ثم إلى األمام  ،إذ تبدأ
ٍ
نقطة أمام مستوى الكتفين  ،و أول ما يدخل في الماء أطراف األصابع ثم الكف
الذراعان معا بالدخول إلى الماء من

يميو الساعد فالعضد  ،و تكون األصابع ممتصقة  ،و يتخذ الكف شكالً جانبياً و متجياً إلى األسفل  ،و بمجرد دخول
الكف في الماء تتم مرحمة مسك الماء وذلك بثني الرسغين قميالً ًً إلى الداخل باتجاه الساعد  ،ثم تبدأ بعد ذلك المرحمة
األساسية لحركة الذراعين وذلك بعممية سحب كمتا الذراعين إلى الخمف وباتجاه عكس اتجاه التقدم لممحور الطولي

لمجسم مع ثني المرفقين  ،و يستمر السحب إلى الخمف حتى يصل إلى أقصاه عند الخط العمودي الساقط من الكتفين
ٍ
عندئذ تبدأ عممية دفع الذراعين إلى الخمف بسرعة وبقوة إلى جانب الفخذين  ،وتستمر بالدفع إلى أن تقترب اليدان
،
من المقعد وبجوار الجسم  ،عندئذ تبدأ المرحمة النيائية لحركة الذراعين  ،وىي خروج الذراعين من الماء ،

إذ يتم

الخروج بكمتا الذراعين إلى األعمى ثم تطويحيما إلى الجانب بانثناء مناسب من مفصل المرفقين  ،مع مراعاة عدم

رفع الكتفين أكثر من الالزم  ،وذلك من أجل الحفاظ عمى وضع الجسم قريباً من سطح الماء  ،وتستمر الذراعان
بالتطويح إلى الجانب ثم إلى األمام استعدادا لمدخول ثانية إلى الماء (ىاي() 189،1111،رحيم

وسكر)118،1899،

 3ـ حركة الرجمين :

تبدأ حركة الرجمين إلى األسفل عن طريق مفصل الحوض  ،كما أن مفصل الركبة ُيثنى قميالً نتيجةً لمقاومة
الماء  ،و عند حركة الرجمين إلى األسفل يجب أن يكون مفصال القدمين مرتخيين و منحرفين قميالً إلى الداخل و
14

دراسة العالقة بني بعض املتغريات الكينيتيكية..................................

متقاربين  ،أما الفخذان و الساقان فمنفرجتان قميالً  (.بالل  ) 83 : 1891 ،إن ضربات الرجمين إلى األسفل بصورة
مرتخية و مرنة يسيم في الحفاظ عمى وضع الجسم و دفعو إلى األعمى و عدم السقوط إلى األسفل و من ثم انسياب

الجسم بشكل تموجي ،وتمعب حركة الرجمين دو اًر كبي اًر في سباحة الفراشة ( الدولفين )  ،فكمما كانت الرجالن مرنتين

و قويتين كانت الحركة أقوى تأثي اًر في دفع الجسم ،يؤدي بعض السباحين ضربة واحدة مع نياية كل دورة لمذراعين ،

تؤدى مع خروج
و البعض اآلخر يؤدي ضربتين مع كل دورة لمذراعين  ،وتسمى الضربة األولى الضربة القوية  ،و ّ
الذراعين  ،لتساعد عمى عممية دفع الجسم و بقاء الورك و القسم العموي لمجسم قريب ًا من سطح الماء  ،أما الضربة

الثانية فتسمى بالضربة الضعيفة  ،إذ تساعد عمى استقرار و موازنة الجسم و بقاء الورك فوق سطح الماء  ،كما
تساعد وبدرجة قميميو عمى دفع الجسم إلى األمام  (.عياش ) 111 : 1898 ،

:4التنفس :يتم الشييق خالل الحركة الختامية ( الحركة الرجوعية ) أي عند استعداد الذراعين لمخروج من الماء و

يكون من الفم  ،و كذلك عند حركة الرجمين األصمية من ( األعمى إلى األسفل ) ليصبح الجسم بكاممو في وضع
ممدود تماماً  ،و يكون الجذع في ىذه المحظة في األعمى نقطة لو  ،و يراعى عدم رفع الرأس كثي اًر فوق سطح الماء
 ،و يتم الزفير عند نياية حركة الشد ،و بداية الدفع بالذراعي ن إلى الخمف أي من القسم الرئيس لحركة الذراعين (،

بالل  ) 89 : 1891 ،و( عياش ،) 111 :1898 ،ويتم الشييق في سباحة الفراشة خالل الوجو األخير من عمل
اليدين تحت الماء أي عندما تمر اليدان تحت الصدر وعندما تصل درجة االنثناء في المرفقين (  ) ˚ 81تبدأ اليدان

بالدفع إلى الخارج والخمف وىنا يخرج الفم من الماء ألخذ الشييق  (.جعفر وجعفر ) 111 : 1111 ،
 3ـ إجراءات البحث :
 3ـ  : 1منهج البحث :استخدم الباحثان المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو وطبيعة البحث .
 3ـ  : 5مجتمع وعينة البحث :شًم يجتًع وعيُة انبحث عهً سببحي يُتخب يحبفظة َيُىي فئة انًتقدييٍ يكىٌ
يٍ ( خًسة ) سببحيٍ  ،أختيرو ببنطريقة انعًدية  ،وانجدول رقى (  ) 4يبيٍ يىاصفبت عيُة انبحث :
الجدول رقم (  ) 1مواصفات عينة البحث
الؼيادات
الالعبني

كتؾة

كتؾة

العؿر

اجلسم

اجلسم

(دـة)

خارج املاء

داخل املاء

(كغم)

(كغم)

الطول
الؽؾي
(م)

طول الذراع

طول العضد

طول الساعد

(دم)

(دم)

(دم)

طول
الؽف
(دم)

1

اجمد حامت

21

57

2.680

1.67

72

30

25

17

2

براء طارق

23

66

3.571

1.69

74

30

26

18

3

حسان مصطػى

25

78

5.023

1.77

78

33

28

17

4

عثؿان إبراهيم

20

84

5.775

1.86

87

40

27

20

5

عؾي إبراهيم

25

80

5.279

1.88

88

40

27

21

الودط احلسابي سَ

22.8

73

4.466

1.77

79.8

34.6

26.6

18.6

االحنراف املعياري  +ع

2.28

11.18

1.291

0.09

7.36

5.07

1.14

1.81

معامل االختالف

10

15.31

28.91

5.08

9.22

14.7

4.29

9.73

 3ـ  : 3مواصفات عينة البحث :
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ولغرض تجانس عينة البحث قام الباحثان بالتعرف عمى أعمار أفراد عينة البحث وقياس كل من ( كتمة

الجسم خارج الماء  ،وكتمة الجسم داخل الماء  ،والطول الكمي لمجسم  ،وطول الذراع  ،وطول العضد  ،وطول الساعد

 ،وطول الكف )،والجدول رقم ( )1يبين قيم بعض المعالم اإلحصائية الخاصة بمواصفات عينة البحث في كل من
القياسات( العمر  ،والكتمة  ،والطول ) إذ ظيرت قيم معامل االختالف(4.19 ، % 49.84 ، % 44.44 ، % 41
 ) % 8.44 ، % 1.48 ، % 41.4 ، % 8.44 ، %عمى التوالي  ،وىذا يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث  ،إذ

يشير ( التكريتي والعبيدي ) 1881 ،انو كمما اقترب معامل االختالف من( ) %1يعد التجانس عاليا واذا زاد عن
( )%11يعني إن العينة غير متجانسة  ( .التكريتي والعبيدي ) 111 ، 1881 ،
 3ـ  : 4وسائل جمع البيانات :استخدم الباحثان االستبيان و القياس والمالحظة العممية التقنية والتحميل وسائل لجمع

البيانات لمحصول عمى قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية و القياسات الجسمية لمسباحين :

 3ـ  4ـ  : 1االستبيان  :واستخدم الباحثان استمارة االستبانة بوصفيا وسيمة لجمع البيانات من خالل توزيع استمارة
االستبانة عمى الخبراء والمختصين لغرض ترشيح واختيار أىم المتغيرات الكينماتيكية أو إضافة أو حذف أي متغير أخر

من المتغيرات الكينماتيكية التي شممتيا الدراسة وذلك من خالل اختيار مجموعة من األساتذة والخبراء ذوي الخبرة
واالختصاص الدقيق في مجال البايوميكانيك والسباحة .

 3ـ  4ـ  : 5القياسات الجسمية :
الرستامير ) لقياس الطول الكمي لمجسم و شريط قياس لقياس
 1ـ الطول ( سم ) :استخدم الباحثان جياز ( ا

أطوال األجزاء األخرى من الجسم بالسنتيمتر .
 5ـ كتمة السباح ( كغم ) :
أ ـ كتمة السباح خارج الماء :

تم قياس كتمة السباح خارج الماء مرتدياً لباس السباحة ( شورت ) فقط بميزان طبي يقيس ألقرب (  51غم ) .
ب ـ كتمة السباح داخل الماء :

حسبت كتمة السباح داخل الماء من خالل المعادلة اآلتية :
الوزن
الوزن = الكثافة × الحجم
الكثافة = ـ ـ ـ ـ ـ =>
الحجم
وزن الجسم في اليواء W . A
الكثافة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وزن الجسم في اليواء ـ وزن الجسم في الماء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحجم المتبقي في الرئتين 111 +
كثافة الماء عند درجة الح اررة المعطاة ( ) DW
 8.8في الماء العذب
 11.1في الماء المالح

 1111سم ³
( ) VR

وزن الجسم في اليواء ـ وزن الجسم في الماء
ــــــــــــــ
الحجم =
كثافة الماء عند درجة الح اررة المعطاة ( ) DW
 8.8في الماء العذب
 11.1في الماء المالح( عمر وآخران  18 : 1111 ،ـ ) 31
أذن  :الكثافة = √
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الحجم = √

الوزن = ؟
الوزن = الكثافة × الحجم = الوزن بالنيوتن
الوزن
الكتمة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = الكتمة بالكيمو غرام
8.91
( رحيل و أبوعين  119 : 1111 ،ـ ) 118
 3ـ  4ـ  : 3المالحظة العممية التقنية :
تحققت المالحظة العممية التقنية بالتصوير الفيديوي وذلك باستخدام ( سبع ) أآلت تصوير فيديوية نوع (

 ) Sony Digitalيابانية الصنع و بسرعة (  15صورة  /ثا )  ،ثالث أآلت تصوير فيديوية خارج الماء وثالث أآلت
تصوير فيديوية داخل الماء  ،وآلة تصوير أخرى محمولة توثيقية والشكل رقم (  ) 1يوضح عممية التصوير :
المنطقة الثانية خارج الماء

المنطقة األولى خارج الماء

المنطقة الثالثة خارج الماء
بعد آنة انتصىير رقى ( ) 4عٍ بداية انحىض بعد آنة انتصىير رقى ( )4عٍ آنة انتصىير رقى ( )4بعد آنة انتصىير رقى ( )4عٍ آنة انتصىير
رقى ( )4بعد آنة انتصىير رقى ( )4عٍ َهبية انحىض
4و
4و
4و
 41و
11سم ارتفاع
بؤرة الكاميرة عن
مستوى سطح األرض

55سم
عمق الكاميرة عن مستوى
المنطقة األولى
سطح الماء
المنطقة الثالثة
الماء

مقياس الرسم

داخل الماء

المنطقة الثانية
مقياس الرسم

1م

داخل الماء

1م

الشكل رقم (  ) 1يوضح عممية التصوير ومواقع أآلت التصوير الفيديوية في التجربة النهائية

 3ـ  : 5األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :استخدمت األجيزة واألدوات اآلتية :ـ


( الراستامير ) لقياس أطوال السباحين .



شريط قياس لقياس أجزاء الجسم األخرى لمسباحين .



ميزان طبي لقياس كتمة السباحين خارج الماء .



ميزان قباني دقيق لقياس كتمة السباحين داخل الماء .
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لباس خاص لتعميق السباحين .



محمل حديدي لتثبيت الميزان القباني .



مقياس رسم (  ) 1م .



لوحات ترقيم توضح اسم السباح والتسمسل ونوع المحاولة .



آالت تصوير فيديوية نوع (  ) Sony Digitalعدد ( . ) 1



جياز مونتاج ( . ) Studio MP10



حامل آالت تصوير فيديوية عدد ( . ) 1



حافظات زجاجية عدد ( . ) 1



حاضنات حديدية عدد ( . ) 1



شرائط فيديو عدد ( . ) 1



صافرة إلطالق السباحين .



ساعة توقيت .



حاسوب آلي الب توب نوع ( . ) Hp



قرص ليزري .



قمم تموين مضاد لمماء لغرض الحصول عمى عالمات إرشادية .

 3ـ  : 6متغيرات البحث  :أعتمد الباحثان عمى عدد من المتغيرات الكينتيكية لمذراع وذلك حسب أىميتيا في ىذه

الفعالية  ،وقسمت عمى النحو األتي :
.1

الزخم األفقي الكمي لمذراع .

.1

الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع .

.1

عزم القصور الذاتي بداية خروج الذراع .

.5

الزخم الزاوي لمذراع .

.3

عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع .

 3ـ  : 7طريقة حساب المتغيرات :
 1ـ متغير السرعة األفقية الكمية لمذراع :

حسب متغير السرعة األفقية الكمية لمذراع من خالل استخدام القانون األتي :
اإلزاحة األفقية الكمية لمذراع
السرعة األفقية الكمية لمذراع = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
زمن الضربة

 1ـ متغير الزخم األفقي الكمي لمذراع :

احتسب متغير الزخم األفقي الكمي لمذراع من خالل استخدام القانون األتي :
الزخم األفقي الكمي لمذراع = كتمة الذراع × السرعة األفقية الكمية لمذراع

 1ـ متغير الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع :

احتسب متغير الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع من خالل استخدام القانون األتي :

الط اقة الحركية األفقية الكمية لمذراع = ½ كتمة الذراع × ( السرعة األفقية الكمية لمذراع )²
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 3ـ متغيري عزم القصور الذاتي بداية خروج الذراع و عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع :
احتسب متغيري عزم القصور الذاتي بداية خروج الذراع و عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع من خالل

استخدام القانون األتي :

عزم القصور الذاتي لمذراع = مجموع عزوم الذراع × ( نصف قطر الذراع )²

إذ استخرجت كتمة الذراع ثم استخرج نصف قطر الذراع من خالل التحميل بالحاسوب اآللي بوساطة برنامج (
 )AUTO CAD 2011وضربت مجموع عزوم الذراع في مربع نصف قطر الذراع لمحصول عمى عزم القصور
الذاتي لمذراع في كل من بداية خروج الذراع وبداية دخول الذراع  ،وحسب مقدار نصف القطر من خالل المسافة
المحصورة بين مفصل الكتف من جية ومركز ثقل كتمة الذراع من جية أخرى من المسافة التي يقطعيا الذراع من

لحظة دخول الذراع الماء إلى لحظة خروج الذراع من الماء  ،وتم التحميل بالحاسوب اآللي بوساطة برنامج

( . ) AUTO CAD 2011

 3ـ  : 8طريقة استخالص البيانات :بعد أن سجمت محاوالت السباحين بوساطة آالت التصوير الفيديوية نوع (

 ) Sony Digitalعمى أشرطة فيديو نوع (  ) Sony 8 mmو (  ، ) Sony 4 mmنقمت ىذه المحاوالت عمى

قرص ليزري (  ) DVD ROMعن طريق ربط آلة التصوير بالحاسوب اآللي بوساطة جياز مونتاج ( Studio

 ، )MP10ثم عزلت محاوالت السباحين ولكل سباح بمفرده من خالل وضعيا عمى شكل ممفات (  ) Foldersعمى

قرص ليزري (  ) DVD ROMلتسييل عممية التحميل و لضمان عدم تمف الممفات المخزونة من أي( فايروس ) ،

شغل القرص (  ) DVD ROMبوساطة سواقة األقراص (  ) DVD Driveالموجودة في جياز الحاسوب اآللي

نوع ( الب توب  ، ) HPثم استخدم برنامج(  ) iFilmEdit 1.3لتقطيع الفمم إلى مقاطع ( محاوالت )  ،وثم
استخدم برنامج( ) Adobe Premiere 6.5لتقطيع الفمم (  ) Filmإلى صور (  ) Framesوخزنيا في القرص

الصمب (  ) Hard diskالموجود داخل الحاسوب اآللي ،ثم اختيرت الصور المراد تحميميا وتم التعامل معيا من
خالل برنامج

(  ) AUTO CAD 2011وىو برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات

والتصحيحات اليندسية وقد استفاد الباحث من ىذا البرنامج في استخراج البيانات الخام لكل من المسافات واألبعاد
واالرتفاعات والزوايا واستخراج ( م.ث.ك.ج ) لكل صورة عمى حدا .
 3ـ  : 9التجربة االستطالعية :

 3ـ 9ـ : 1التجربة االستطالعية األولى:قام الباحثان بإجراء التجربة االستطالعية األولى عمى عينة البحث بتاريخ

 1118 / 8 / 11م في الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك لغرض التأكد من عمل األجيزة الحافظة لمكاميرات داخل
الماء ولتخطي أي صعوبة يمكن أن تحدث .

3ـ 9ـ 5التجربة االستطالعية الثانية :قام الباحثان بإجراء التجربة االستطالعية الثانية عمى عينة البحث بتاريخ

 1111 / 1 / 18م في الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لغرض التأكد من صالحية ووضعية عمل أآلت التصوير
والقياس الصحيح وتييئة السباحين وفريق العمل المساعد لمقيام بالتجربة النيائية .
 3ـ  11التجربة النهائية  :أجريت التجربة النيائية عمى عينة البحث بتاريخ  1111 / 1 / 1م في الساعة الحادية
عشر صباحا في مسبح كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصل وبمساعدة فريق العمل المساعد .

 3ـ  11طريقة أجراء االختبار:منحت محاولتين لكل سباح واختيرت المحاولة األفضل عمى حساب الزمن األقل ،

وحددت حركة السباح ضمن مجال عرض (  1551م ) وحسب المواصفات القانونية المخصصة لمسباقات الدولية في
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السباحة األولمبية  ،وتم البدء في السباحة من داخل الماء وذلك من اجل التغمب عمى الفروق الفردية بين السباحين
في االنطالق .
 3ـ 15المعالجات اإلحصائية :استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 1ـ الوسط الحسابي س .

 1ـ االنحراف المعياري  ±ع .

 1ـ معامل االرتباط البسيط ( بيرسون ) .
 3ـ معامل اختالف  ( .التكريتي والعبيدي ) 111 : 1881 ،
وقد عولجت البيانات إحصائيا باستخدام الحاسوب اآللي وضمن برامج الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية (

) Sabine and Brian , 2004 : 10 - 14 (. ) Statistical Package of Social Science or SPSS
 4ـ عرض النتائج ومناقشتها :
 4ـ  1عرض النتائج :

الجدول رقم (  ) 5يبين المعالم اإلحصائية لقيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء في سباحة (  55م )
فراشة :
عزم الؼصور
الذاتي بداوة
دخول الذراع
(كغم/م/2ثا)

عزم الؼصور
الذاتي بداوة
خروج الذراع
(كغم/م/2ثا)

1

0.104

0.031

0.011

0.007

0.021

2

0.109

0.025

0.017

0.015

0.075

3

0.223

0.076

0.025

0.018

0.097

4

0.299

0.119

0.039

0.031

0.153

5

0.242

0.085

0.061

0.033

0.155

الودط احلسابي

0.195

0.067

0.031

0.021

0.100

االحنراف املعياري

0.086

0.039

0.020

0.011

0.056

املتغريات
تسؾسل الالعبني

الزخم األفؼي
الؽؾي لؾذراع
(كغم/م/ثا)

الطاقة احلركية
األفؼية الؽؾية
لؾذراع ( جول )

الزخم الزاوي
لؾذراع (كغم/م/2ثا)

الجدول رقم ( ) 3عالقة االرتباط بين قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل الماء مع طول الذراع لدى عينة
البحث في سباحة (  55م ) فراشة
المتغيرات
تسمسل الالعبين
طول الذراع

الزخم األفقي
الكمي لمذراع
(كغم/م/ثا)

الطاقة الحركية
األفقية الكمية
لمذراع ( جول )

*.09.0

*.0890

عزم القصور
الذاتي بداية
دخول الذراع
(كغم/م/5ثا)
*.09.8

عزم القصور
الذاتي بداية
خروج الذراع
(كغم/م/5ثا)

الزخم الزاوي
لمذراع (كغم/م/5ثا)

*.0980

*.090.

قيمة ( ر ) الجدولية =  1.878أمام درجة حرية  3 = 5 – 5 :وعند نسبة خطأ = % 1.15
 4ـ  5مناقشة نتائج البحث:

تبين لنا من الجدول رقم (  ) 3الذي يبين عالقة االرتباط بين قيم بعض المتغيرات الكينتيكية لمذراع من داخل

الماء مع طول الذراع لدى عينة البحث في سباحة (  15م ) فراشة ما يأتي :
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 1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الزخم األفقي الكمي لمذراع مع طول الذراع  ،إذ بمغ(  ) 1.811ويعزو الباحثان
ذلك إلى انو ىناك عالقة طردية بين الزخم األفقي الكمي لمذراع مع طول الذراع  ،فكمما كان طول الذراع لدى السباح
كب ي ار أدى ذلك إلى زيادة كتمة وحجم الذراع  ،ومن ثم زيادة الزخم األفقي الكمي لمذراع  ،إذ ينص قانون الزخم األفقي
إلى ما يأتي  :الزخم = الكتمة × السرعة  .ووحدة قياسو (كغم/م/ثا)) Susan Hall , 2007 : 399 ).
1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع مع طول الذراع  ،إذ بمغت (  ) 1.981ويعزو
الباحثان ذلك إلى انو ىناك عالقة طردية بين الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع مع طول الذراع  ،فكمما كان طول
الذراع لدى السباح كبي ار أي زيادة في كتمة ومقطع الذراع أدى ذلك إلى زيادة سرعة الذراع  ،وبالتالي زيادة الطاقة
الحركية األفقية الكمية لمذراع  ،إذ ينص قانون الطاقة الحركية إلى ما يأتي :
الطاقة الحركية = ½ الكتمة × ( السرعة )  . ²ووحدة قياسيا ( جول )  (.الطالب  113 : 1811 ،ـ ) 115
 1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع مع طول الذراع  ،إذ بمغ ( ) 1.819
ويعزو الباحثان ذلك إلى انو ىناك عالقة طردية بين عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع مع طول الذراع الكمي ،
فكمما كان الذراع لدى السباح طويال أدى ذلك إلى زيادة نصف قطر محور الدوران  ،أي زيادة عزم محور دوران
الكتف  ،ومن ثم زيادة عزم ال قصور الذاتي لمذراع  ،والذي يساوي مجموع عزوم أجزاء الذراع  ،إذ ينص قانون عزم
القصور الذاتي إلى ما يأتي  :عزم القصور الذاتي = مجموع عزوم أجزاء الجسم × ( نصف القطر ) . ²
ووحدة قياسو ( كغم/م/²ثا )  (.حسام الدين وآخرون  ) 158 : 1889 ،لذ يعتمد السباح في تكنيك سباحة الفراشة
إلى مد الذراع إلى ابعد مسافة أمام الجسم عند بداية دخول الذراع من اجل الحصول عمى نصف قطر كبير لمحور
الدوران وىو الكتف وبالتالي عزم قصور ذاتي كبير لمذراع .
 3ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين عزم القصور الذاتي بداية خروج الذراع مع طول الذراع  ،إذ بمغ ( ) 1.891
ويعزو الباحثان ذلك إلى نفس السبب المذكور سمفا  ،إلى انو ىناك عالقة طردية بين طول الذراع لمسباح مع عزم
القصور الذاتي  ،فكمما كان الذراع لدى السباح طويال أدى ذلك إلى زيادة عزم القصور الذاتي لمذراع  ،إذ يعتمد
السباح في تكنيك سباحة الفراشة بعد دخول الذراعان والكفان الماء أمام الجسم إلى عممية سحب ومد الذراعان والكفان
إلى نقطة خمف الجسم وقريبة من الورك  ،ومن ثم خروج الذراعان بانثناء قميل من المرفقين من اجل الحصول عمى
نصف قطر كبير لمذراع ومن ثم عزم دوران كبير وبالتالي عزم قصور ذاتي كبير لمذراع من اجل دوران الذراع خارج
الماء .

 5ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الزخم الزاوي لمذراع مع طول الذراع  ،إذ بمغ(  ) 1.811ويعزو الباحثان ذلك إلى
انو ىناك عالقة طردية بين الزخم الزاوي لمذراع م ع طول الذراع الكمي  ،فكمما كان الذراع طويال لدى السباح أي زيادة
نصف قطر محور الدوران لمذراع  ،أدى ذلك إلى زيادة من عزم القصور الذاتي لمذراع وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة

الزخم الزاوي لمذراع والعكس صحيح  ،إذ ينص قانون الزخم الزاوي إلى :

الزخم الزاوي=عزم القصور الذاتي× السرعة الزاوية  .ووحدة قياسه ( كغم/م/²ثا )  (.الهاشمي ) 592 : 9111 ،
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 5ـ االستنتاجات والتوصيات :
 5ـ 1االستنتاجات :

 1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الزخم األفقي الكمي لمذراع مع طول الذراع .
 1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الطاقة الحركية األفقية الكمية لمذراع مع طول الذراع .

 1ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين عزم القصور الذاتي بداية دخول الذراع مع طول الذراع
 3ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين عزم القصور الذاتي بداية خروج الذراع مع طول الذراع
 5ـ وجود ارتباط معنوي موجب بين الزخم الزاوي لمذراع مع طول الذراع .
 5ـ  5التوصيات :

1ـ مراعاة المواصفات الجسمية المناسبة لمسباحين من خالل اختيار السباحين الذين يتميزون بطول أطراف لما لو من
دور في زيادة معدل طول الضربة والذي يسيم بدوره في زيادة معدل السرعة وتردد الضربة .
1ـ التأكيد عمى المد الجيد لمذراعين لمحصول عمى طول ضربة جيد أي عزم قصور ذاتي جيد لمذراعين ومن ثم زخم
اكبر لمذراعين ومن ثم معدل سرعة اكبر .
 1ـ ضرورة االحتفاظ بالوضع االنسيابي لمجسم في الماء وبشكل أفقي قدر اإلمكان لمتقميل من القوة المقاومة والمعيقة

لحركة السباح .

 3ـ عدم أداء أي حركات تزيد من مساحة سطح ال جسم المواجو لمماء والتي تؤدي إلى زيادة المقاومة ومن ثم زيادة زمن

السباحة .

 5ـ إجراء دراسة تحميمية مشابية بين المتغيرات الكينتيكية المذكورة بالبحث مع قياسات جسمية أخرى لم يتطرق إلييا
الباحثان .
 1ـ استخدام مسافات أطول في بحوث أخرى مثل (  ) 51متر و (  ) 111متر .
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