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المقدمة
تعتبر المقاييس األنثربومترية من العوامل الجسمية التي تؤهل السياح للوصول إلى أعلى المستويات فيي رياةية
السباحة ،ومنها عامل ،الطول والوزن وهما قياسان يلغبان دوراً أساسيا ً في تحديد كتلة السيباح تناسيبا ً طردييا ً مي
زمن السباحة ،فالطريقة التي تقرر وتفصل في ظاهرة النمو وشكل الجسي ونوعيت تعيرا باألنثربومتريية ويي كر
وارين  Warrenأن دراسة الجس اإلنساني نوع من عل وصا اإلنسان.
وتعرا المقاييس األنثربومترية أنها عل قياس الجس اإلنساني وأجزاءه ،ويعرفت مياتيوس وفيوكس Mathwes
 & Foxبأنت عل القياس ،أحجا ونسب الجس اإلنساني هناك عالقة بين شكل الجس واللياقة البدنية وكيل فعاليية
أو لعبة رياةية تحتاج إلى متطلبات معينة فزيادة أو نقص الوزن عنيد السيياح ليت أهميية حيويية عنيد الميدرب أو
المدرس .فمين أجيل إبقياء متطلبيات األداء البطيولي يتطليب أن يتحليى السيباح بتناسيبات معينية فيي جسيمت ويي كر
بوخميان  Buchmannأن الرياةييين و النسيبة الجسيمية يير الماللمية لنيوع معيين مين النشياط يجيب عليييه
ب لك جهد أكبر إلبقاء متطلبات ه ا النشاط.

االهمية:

أهمية القياسات األنثربومترية للسباحة:

تلعب القياسات األنثربومترية دوراً مهما ً في مختلا أنواع السباحة ،وتتب ه ا األهمية المنطقية بعالقة الشكل في
الوظيفة ،حيث تؤثر أبعاد الجس المتحرك على فاعلية وكفاية الحركة الناتجية عنهميا ،وبانتظيا ممارسية السياحة
المطلوبيية لفتييرة طويليية يكتسييب السييبا مواصييفات جسييمية خاصيية تكييون أسيياس الوصييول إلييى المسييتويات العليييا،
فالصييفات البدنييية والخصييالص األنثربومترييية هييي التييي تحييدد احتييياطي أو مخييزون قييو السييباح البدنييية ،حيييث
يكتسب ه ا المفهو من وجهة ،النظر الحيوية واألنثربومترية أهمية خاصة لمعايير ومؤشرات ات أهمية لقياس
الصيفات الجسي وشيكل أعةياء الجسي وتركيبهيا ،فتركييب وشيكل الجسي يلعيب دوراً مهميا ً فيي األداء الرياةيي
ويمكيين أن يجييد السييباح نييوع السييباخة وفييص مييا يناسييب خصالصييت الجسييمية ميين حيييث الطييول والييوزن والعيير
والمحيط ألجزاء جسمت المختلفة.
ويشير كل من كالفز دار نهاي  Klafs Harneheimبيأن التيدريب الرياةيي ،المينخف

– المبنيي عليى أسيس

علمية ،يؤد إليى حيدوث تغيييرات فيي شيكل الجسي وتركيبيت نتيجية لتغييير فيي اشيكال العظيا والعةيالت التيي
يتحدث لها األحمال التدريبية المستمر ،ويمكن التمييز بين السباحين و ير السباحين من خالل التركييب العةيلي
للجس ونمو ،يمكن التعرا على مدى اإلتقان واالختالا بين السباحين والربط بين األداء الحركيي وبنياء الجسي
ميين خييالل القياسييات األنثربومترييية التييي تتةييمن قياسييات األطييوال واألعييرا

والمحيطييات المختلفيية حيييث أن

السييباحين ال يتسيياوون فييي جميي قييدراته  ،وأن اكتشيياا القياسييات األنثربومترييية التييي يتميييز بهييا كييل سييباح ،ثي
توجيهت بممارسة السباحة المعينة يتالل م ما يتميز بيت ،إنميا يعميل بالحصيول عليى النجياح وتحقييص المسيتويات
المطلوبة م االقتصاد في الوقت والجهد ال

يب ل م أفراد ليسوا صالحين للسباحة.

ويشيير جييار  Garayأن نوعيية األجسييا وتناسييبها مي نييوع السيباحة تلعييب دوراً مهميا ً فيي االرتقيياء بالمسييتوى
الرياةي إلى المستويات ،حين تشكل القياسات األنثربومترية في بعي

األحييان مسيتويات خاصية كميا أنهيا مين

ناحية أخرى قد تشكل إعاقة للوصول إلى ه ه المسيتويات ،والمعييار لهي ا هيو متطلبيات ليك النيوع مين السيباحة
وخصالص وطرص أدالها وتعتبر القياسات األنثربومتريية ات أهميية كبييرة ألنيواع السيباحة ،حييث أن لكيل نيوع
منها متطلبات خاصة تميزه عن يره من أنواع السباحة األخرى(.حسين،كماش)2011/

المشكلة:
من خالل تعليي الطلبية لسيباحة الفراشية و متبيابعته  ،تي مالحظية ان هنياك اخيتالا بيين الطلبية ،فيالبع
يركز على تردد الةربة اثناء السباحة و البع

مينه

االخر يركز على طول الةربة لتحقييص افةيل زمين ،و طيرح

ه ا التسؤال هل هناك عالقة بين متغيرات الطلبة االنثرومبترية و بين المتغيرات الكينامتيكية الخاصة لديه  ،هل
باالمكان التوصل الى تحسين زمن كل طالب فيه و ليك بمحاولية ايجياد العالقية بيين هي ه المتغييرات و تأثيرهيا
على زمن السباح و توطير ادالت ،من هنا جاء التفكير باجراء ه ه الدراسة.

أهداف الدراسة
هدفت ه ه الدراسة التعرا الى:
-1قي القياسات الجسمية لدى طالب مساص سباحة تخصص.
-2قي بع

المتغيرات الكينماتكية في سباحة  25فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص.

-3العالقة بين القياسات الجسمية وبع

المتغيرات الكينماتكية في سباحة  25فراشة لدى طيالب مسياص سيباحة

تخصص.
 -4العالقة بين المتغيرات الكينماتيكية في سباحة  25فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص.
تساؤالت الدراسة:
جاءت هذه الدراسة لالجابة على التساؤالت التالية:
-1ما هي قي القياسات الجسمية لدى طالب مساص سباحة تخصص.
-2ما هي قي بع

المتغيرات الكينماتكية في سباحة  25فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص.

-3هل هناك عالقية ات داللية احصيالية بيين القياسيات الجسيمية وبعي

المتغييرات الكينماتكيية فيي سيباحة 25

فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص.
-4هل هناك عالقة بين المتغيرات الكينماتيكية في سباحة  25فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص.

الدراسات السابقة:
اجرى سانتوس وآخرون ( )Santos et al., 2011دراسة هدفت تحليل أثير اخي الينفس فيي كيل دورة
راعين لةربة اليرجلين  1:1ومقارنتهيا بأخي نفيس فيي كيل دورتيين للي راعين مي ةيربتين رجليين  2:1عليى
التوافص بين الي راعين واليرجلين والمتغييرات الميكانيكيية األساسيية فيي تكنييك سيباحة الفراشية ،باسيتخدا كياميرا
ترددها 50صورة/ث وبرنيام التحلييل الحركيي  ،APASعليى عينية مكونية مين  50سيباح ناشيىء ( 25كيور،
25إناث)  ،قاموا بسباحة  25ثالثة مرات على سرعة  100فراشة ،م البدأ مين المياء دون طسية البيدء ،تي
المحاوالت بطريقة عشوالية من حيث (محاولة مي عيد التينفس ،ومحاولية مي التينفس فيي كيل ةيربة راعيين،
ومحاولة م التنفس فيي كيل ةيربتين للي راعين) ،تي تحلييل متغييرات الدراسية فيي كيل دورتيين للي راعين معياً،
وأشييارت نتييال الدراسيية ان هنيياك فييروص داليية إحصيياليا ً بييين المحيياوالت الثالثيية فييي متغيييرات الدراسيية التالييية
(السرعة ،تردد الةربة ،مرحلة مسيك المياء ،مرحلية سيحب المياء ،دفي ورجيوع اليرجلين فيي الةيربة الثانيية،
وزمن سحب ودفي المياء بالي ر اعين ،واليزمن الكليي ليدورة الي راعين) ،للوصيول إليى نميو ج يبيين التوافيص بيين
ةربات ال راعين والرجلين في سباحة الفراشة.
قا سيفرت وآخرون ( )Seifert et al., 2007بدراسة هدفت إلى مقارنة التوافص بين حركة الي راعين
واليييرجلين فيييي سيييباحة الفراشييية عليييى عينييية مكونييية مييين (10سيييباحين ممييييزين ،و10سيييباحين يييير ممييييزين،
و10سييباحين مبتييدلين ،علييى  4سييرعات مختلفيية ( ، 400و ، 200و ،) 50 ، 100باسييتخدا كيياميرا ترددهييا
 50صورة/ث ،للمتغيرات الميكانيكية التي تسيير السباح لألما وهي (مرحلتي السحب والدف لل راعين وحركتي
الرجلين لألسفل) ،والمتغيرات الميكانيكيية التيي ال تسييير السيباح لألميا وهيي (دخيول الييد للمياء ،ومسيك المياء،
ومرحلة التغطية لل راعين ،وحركة الرجلين لألعلى) ،واشارت نتال الدراسة ان زيادة السرعة تكون من خيالل
زيييادة فييي اسييتمرار للمتغيييرات الميكانيكييية المسييييرة ،وان علييى المييدربين والسييباحين التركيييز علييى المتغيييرات
الميكانيكية المسييرة لزيادة سرعة السباحة.
قا عطييات  ، 2004بدراسية هيدفت اليى التعيرا عليى الفيروص فيي االداءرللمتغييرات الميكانيكيية(زمن
الةربة،طول الةربة،تردد الةربة،السيرعة المتجهية،معامل الفعاليية،زمن النهايية) بيين السيباحين و السيباحات
فييي االدوار النهالييية و قبييل النهالييية فييي سييباحة  50سييباحة حييرة فييي العيياب سيييدني االولمبييية ،و قييد خلصييت
الدراسييى الييى وجييود فييروص داليية احصيياليا عنييد مسييتوى دالليية( ) ,01بييين ال ي كور و االنيياث لصييال ال ي كور
للمتغيرات :زمن البدء و طول الةيربة و السيرعة المتجهية و معاميل الفاعليية و اليزمن الكليي فيي نهيالي مسيافة
(، ) 50و الى عد وجود فرص دال احصاليا لمتغير تردد الةربة بين ال كور و االناث فيي نهيالي سيباص (،)50
كما خلصت الدراسة الى الى وجود فروص دالة احصاليا بين الي كور و االنياث فيي متغييرات زمين البيدء و طيول
الةربة و السرعة المتجهة و معامل الفاعلية و زمن( )25االولى فيي سيباص ( )50لليدور قبيل النهيالي ،و قيد
خلصت الدراسة الى ان تردد الةربة من اه المتغيرات المحددة لزمن السباص ،و الى ان هناك عالقة بين تيردد
الةربة و ترددها في تحديد سرعة السباح،و اوصت الدراسة بةرورة اهتما المدربين بايجاد عالقة مثليى لكيل

سباح بين تردد عا ل لةربة الراعين و طول مثالي للةربة  ،و ان سرعة السباح تتحيدد بالعدييد مين المتغييرات
الميكانيكية التي يجب ةبطها لزيادة سرعة السباح.

قا عبد الرزاص( )2005بدراسة هدفت الى معرفة القياسات الجسمية والمؤشيرات الوظيفيية المناسيبة
للسباحين في سباحة ( ) 50فراشة.والتعرا على بع

القياسات الجسمية والمؤشرات الوظيفيية لسيباحة () 50

فراشية وعالقتهميا باالنجاز ،اسيتخد الباحيث المينه الوصيفي بأسيلوب العالقيات االرتباطيية فيميا تةيمنت العينية
( )10سباحين من فلة الشباب بأعمار ( )17-15سنة يمثلون منتخب شيباب العيراص ،وشيملت القياسيات الجسيمية
( )16قياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:
وزن الجس وطولت وطيول الي راع مي الكيا ،وطيول الرجيل وطيول الفخي وطيول السياص وطيول القيد ومحييط
البطن ومحيط الورك ومحيط الفخ ومحيط الصيدر ومحييط العةيد وعير

الكتفيين وعير

الصيدر وعير

القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد و ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدى الكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
وشييييييييييييييييييييييييييييييملت المؤشييييييييييييييييييييييييييييييرات الوظيفييييييييييييييييييييييييييييييية ( ) 6مؤشييييييييييييييييييييييييييييييرات وهيييييييييييييييييييييييييييييييي:
النيييب

وقيييت الراحييية والسيييعة الحيويييية( )VCوالزفيييير القسييير للثانيييية االوليييى( )FEV1والكفايييية البدنيييية

المطلقيييية( )PWC170واسيييييتهالك االوكسيييييجين المطلييييص( )VO2maxواسيييييتهالك االوكسيييييجين النسيييييبي(R-
 ،)VO2maxوكانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت اهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي االسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتنتاجات:
 .وجود ارتباط معنو بين القياسات الجسمية التالية (وزن الجس  ،طول الجسي  ،طيول الي راع مي الكيا ،طيول
الرجل ،طول الفخ  ،طول الساص،محيط الصيدر ،عير

الكتفيين ،عير

الصيدر) وبيين مسيتوى انجياز سيباحة

( ) 50فراشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
وجود ارتباط معنو بين القياسات المؤشرات الوظيفية التالية (السيعة الحيويية ،الزفيير القسير للثانيية االوليى،
الكفاية البدنية المطلقة ،استهالك االوكسجين القصو  ،استهالك االوكسجين النسيبي وبيين مسيتوى انجياز سيباحة
( ) 50فراشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
وكانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت أهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي التوصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات
التاكيييد علييى القياسييات الجسييمية التييي اظهييرت ارتباطيا ً معنويييا مي االنجيياز فييي سييباحة  50فراشيية عنييد انتقيياء
السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييباحين .
و التأكيد في المناه التدريبية على القياسات الجسمية التي اظهرت ارتباطا ً معنوييا مي اإلنجياز فيي سيباحة 50
فراشة

اجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ت استخدا المنه الوصفي لماللمتت وطبيعة الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكييييون مجتميييي الدراسيييية ميييين طييييالب مسيييياص سييييباحة ( )3تخصييييص فييييي الفصييييل الدراسييييي األول
 2014/2013والبالغ عدده  16طالب.
عينة الدراسة:
ت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية ،حيث تكونت عينة الدراسة مين افةيل 10طاليب بنياء عليى
زمنه في سباحة  25سباحة الفراشة.
الجدول()1
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأعلى وأقل قيمة للوزن والطول والعمر
لدى أفراد عينة الدراسة

المتغير

المتوسط

االنحراف المعياري

أعلى قيمة

أقل قيمة

الحسابي
الوزن (كغم)

72.5

13.7

99

57

الطول (سم)

1.76

6.1

1.85

1.68

العمر (سنة)

21.5

1.6

24

20

متغيرات الدراسة:
متغيرات الدراسة المستقلة:
(باستخدام متر القياس
-1طول الج ع(ت القياس من اعلى الكتا الى مفصل الورك)
-2طول ال راع(ت القياس من فصل الكتا الى مقدمة االصب االوسط)
-3طول الساص(ت القياس من مفصل الورك الى اسفل القد )
-4عر المنكبين(ت القياس من مفصل الكتا االيمن الى مفصل الكتا االيسر)
-5طول القد (ت القياس من مؤخرة القد الى مقدمة االصب الكبير)
-6طول الكا(ت القياس من مفصل الرسغ الى االصب االوسط)
-7مؤشر كتلة الجس (و لك بتقسي الوزن على مرب الطول)
متغيرات الدراسة التابعة:
معدل طول ضربة الذراعين :ويحسب من خالل تقسي المسافة الكلية ( ) 50على معدل عدد ةربات ال راعين(طول ةربة ال راعين=المسافة÷عدد ةربات ال راعين) ،ويقاس بالمتر.
معدل تردد ضربة الذراعين :ويحسب من خالل تقسي عدد ةربات ال راعين على زمن سباحة الفراشة لمسافة( 25تردد ةربات ال راعين= عدد ةربات ال راعين÷الزمن) ،ويقاس بالةربة/ثانية.
معدل سرعة سباحة 25م فراشة :المسافة مقسومة على زمن سباحة الفراشة لمسيافة ( 50السرعة=المسيافة÷الزمن) ،ويقاس بمتر/ثانية.
معامل الفعالية :معدل السرعة مةروب فيي طيول ةيربة السيباح نفسيت(معامل الفعالية=معيدل السيرعةxطيولةربة ال راعين) ،ويقاس بمتر/²ثانية.
األدوات المستخدمة في الدراسة:
كامير تصوير فيديو ( )Digitalمن نوع ( ،)Sonyبتردد  25صورة/ثانية.شريط لقياس (متر).مكعب معيار بطول 1متر مصنوع من البالستيك كمرجعية للتصوير.برنام للتحليل الحركي نوع  Kinoveaيتمت بالصدص والثبات والموةوعية ،والمستخد في دراسة (López).et al., 2011
إجراءات الدراسة
ت إجراء الدراسة في مسب كلية التربية الرياةية بالجامعة األردنية بتاريخ  11/20بعد أن ت تعليميه سيباحةالفراشة التي تعتبر من ةمن متطلبات مسياص سيباحة ( )3والتيي يجيب ان ييت إتقانهيا ألنهيا مين ةيمن متطلبيات
المساص.
اإلحماء الخاص بواق 10دقيالص ،ثي تصيوير كيل طاليب أثنياء سيباحتت لمسيافة  25فراشية ،دون طسية البدايية
حتى يت استخراج أكبر عدد من ةربات ال راعين لتحقيص أهداا الدراسة.
إجراءات التصوير:
ت التصوير في محاةرات مساص سباحة ( ، )3وت استخدا كاميرا تصويرحيث كانت عليى بعيد  12.90مينناحية عمودية على مسار السباحة لتصوير المقط الجانبي للسباح ،وتبعد الكاميرا  12.5عين بدايية المسيب مين
ناحية أفقية ،لتصوير المقط الجانبي للسباح ،وبه ا ت تغطية مسار السباح بشكل كامل.
-في البداية ت تصوير مرجعية التصوير ،ث ت تصوير كل طالب أثناء سباحتت لمسافة  25فراشة.

ت استخدا برنام التحليل الحركي ( )Kinoveaالستخراج المتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة.المعالجات اإلحصائية:
ت استخدا برنام الحز اإلحصالية  SPSSالستخراج:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واقل واكبر قيمة ((Descriptive Statisticsمعامل االرتباط بيرسون ( )Personsالمعلمي.عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
ييينص (مييا هييي قييي القياسييات الجسييمية لييدى طييالب مسيياص سييباحة

لالجابيية علييى تسيياؤل الدراسيية االول وال ي

تخصص) .ت استخدا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واقيل واكبير قيمية .والجيدول رقي  2يوةي
لك
الجدول رق ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واقل واكبرقيمة
للقياسات الجسمية لدى افراد عينة الدراسة
أعلى قيمة
االنحراف المعياري
المتوسط
المتغير

أقل قيمة

الحسابي
طول الج ع س

50.9

4.2

56

44

طول ال راع س

74

3.2

79

70

طول الساص س

94

3.1

100

91

47.4

4.8

56

40

طول القد س

25.7

1.1

27

24

طول الكا س

19.8

22

18

1.2

مؤشر كتلة الجس كغ ² /

23.3

3.6

31

19

عر

المنكبين س

ولالجابية علييى تسياؤل الدراسيية الثياني والي

يينص (مييا هيي قييي بعي

المتغيييرات الكينماتكيية فييي سييباحة 25

فراشة لدى طالب مساص سباحة تخصص) .ت استخدا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واقل واكبير
قيمة .والجدول رق  3يوة

لك،حيث وينص بأهمية أن يسترشد المدربين بالقياسيات األنثربومتريية للسيباحين

الناشلين ومحاولة االسترشاد عند انتقاءالسباحين ،حيث أن سبب تفوص السباحين ،حييث أن سيبب تفيوص السيباحين
إنما يرج إلى اتباع األسلوب العلمي واالنتقاء الجيد للي ين يتمتعيون بالمواهيب والقياسيات الجسيمية التيي تيؤهله
لتحقيص التقد والتفوص الرياةي فعند مالحظة مثالً أن عدد قليل مين الي ين يمارسيون رياةية السيباحة هي الي ين
يحققون المستوى الرياةي العالمي(حسين ،كماش )2011

الجدول رق ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واقل واكبرقيمة
للقياسات الجسمية لدى افراد عينة الدراسة
أعلى قيمة
االنحراا
المتوسط
المتغير
المعيار
الحسابي
1.8
0.22
1.4
معيييييييدل طيييييييول ةيييييييربة
ال راعين( )
0.79
0.12
0.58
معييييييييدل تييييييييردد ةييييييييربة
ال راعين(ةربة/ثانية)
1.1
0.11
0.91
معييدل سييرعة سييباحة 25
فراشة( /ث)
1.56
0.26
1.27
معامل الفعالية ( /²ث)
32
3.3
27.8
زميييييييييييين سييييييييييييباحة 25
فراشة(ث)
ولالجابة على تساؤل الدراسة الثالث وال
وبع

أقل قيمة
1.1
0.37
0.8
0.85
22.9

ينص (هل هناك عالقية ات داللية احصيالية بيين القياسيات الجسيمية

المتغيرات الكينماتكية في سباحة  25فراشية ليدى طيالب مسياص سيباحة تخصيص) .تي اسيتخدا معاميل

االرتباط بيرسون والجدول رق  4يوص

لك
الجدول ()4

معامل االرتباط بيرسون بين القياسات الجسية والمتغيرات الكينماتيكية قيد الدراسة
المتغير

معدل طول
ةربة
ال راعين
*0.75
0.34
*0.74

معدل تردد
ةربة ال راعين
*0.730.3
0.39-

معدل سرعة
سباحة 25
فراشة
0.210.33
0.14

0.48
0.44
*0.69

0.25

0.09

0.09

0.25

0.06

طول القد

0.32

0.08

0.44

0.52

0.39

طول الكا
مؤشر كتلة الجس

0.09
0.59

0.22
0.58

0.46
0.35

0.31
0.24

0.45
0.36

طول الج ع
طول ال راع
طول الساص
عر

المنكبين

معامل
الفعالية

زمن سباحة
 25فراشة
0.18
0.31
0.15

*دال عند مستوى 0.05≥ α
يتةي ميين خييالل الجيدول رقي ( )4وجييود عالقية ايجابييية ات داالليية احصيالية بييين طييول الجي ع ومعييدل طييول
ةربة ال راعين ويعزى لك الى ان سيباحة الفراشية تعتميد عليى الحركية التموجيية للجي ع ،ان عةيالت منطقية
الجي ع و التيي تيؤثر عليى حركيية تقرييب الكتيا مين الجسي تسييتخد جميي انيواع السيباحات ،و العةيالت التييي
تساعد على تقريب الراع من الجس و التي تنشأ من منطقة الصيدر و الظهير عيي العةيلة الظهربية العريةية و
العةلة المدورة الكبير ة،و تتطلب فاعلية االداء في السباحة ان يت التركييز عليى العةيالت الكبييرة للجي ع اكثير
من الصغيرة حيث ان الكبيرة تمد بالد جيدا نتيجة لحجمها الكبير نسبيا(.عبد الفتاح،حاز |.)2011

وك لك كانت هناك عالقة سلبية ات داللة احصيالية بيين معيدل تيردد ةيربات الي راعين وطيول الجي ع ويعيزى
لك الى ان افرادعينة الدراسة كانت لديه عالقة ايجابية ات داللة احصيالية مي معيدل طيول ةيربة الي راعين
حيث ان هناك عالقة عكسية بين طول ةربة ال راعين وترددها عند ثبات السرعة حسب المعادلة التالية
السرعة =طول الةربة×ترددهيا حييث عنيد زييادة طيول الةيربة تقيل ترددهيا وعنيد زييادة تيرددد الةيربة يقيل
طولها.
وك لك اتة ان هناك عالقة ات داللة احصالية بين طول الساص ومعدل طول ةربة ال راعين وقد يعزى لك
الى عملية النقل الحركي التي تت من الج ع الى الساص والتي تعتمد عليها سباحة الفراشة .
وك لك ل توجد عالقة ات داللة احصالية بين باقي المتغيرات الجسمية والمتغيرات الكينماتيكية وقد يعيزى ليك
الى افراد عينة الدراسة تعلموا سباحة الفراشة في المساص وان ليس لديه ثبيات فيي التكنييك كي لك عيد اسيتغالل
المواصفات الجسمية في تطوير المتغيرات الكينماتيكية التي يمكن ان تكون ات ارتباط معها.
وقد اظهرت نتال الدراسة وجود عالقة ات داللة احصالية بين معامل الفعاليية وطيول السياص ويعيزى ليك اليى
ان طول الساص لها عالقة بطول ةربة ال راعين وان معامل الفعالية =السرعة  xطول ةربة ال راعين.
الجدول ()5
مصفوفة االرتباط بيرسون بين المتغيرات الكينماتكية قيد الدراسة
المتغير
معييييييدل طييييييول
ةيييييييييييييييييييييييربة
ال راعين
معييييييدل تييييييردد
ةيييييييييييييييييييييييربة
ال راعين
معييييدل سييييرعة
سيييييييييييباحة 25
فراشة
معامل الفعالية

معامل
الفعالية

زمن سباحة
 25فراشة

معدل طول
ةربة
ال راعين
ــــ

معدل تردد
ةربة ال راعين
*0.77-

معدل سرعة
سباحة 25
فراشة
0.1

0.07

*0.75

*0.77-

ــــ

0.68

0.18-

0.66

0.1

0.68

ــــ

0.57

*0.99

*0.75

0.18-

0.57

ـــ

0.59-

0.07

0.66-

*0.99-

0.59-

ـــ

زمييييين سيييييباحة
 25فراشة
*دال عند مستوى 0.05≥ α
يتة من خيالل الجيدول رقي ( )5وجيود عالقية سيلبية ات داللية احصيالية بيين معيدل طيول ةيربة الي راعين
ومعييدل تييردد ةييربة ال ي راعين حيييث ان هنيياك عالقيية عكسييية بييين طييول ةييربة ال ي راعين وترددهييا عنييد ثبييات
السرعة حسب المعادلة التالية السرعة =طول الةربة×ترددها حيث عند زيادة طول الةربة تقل ترددهيا وعنيد
زيادة ترددد الةربة يقل طولها.
وك لك عالقة سلبية ات داللة احصالية بين زمن سباحة  25فراشة ومعدل سرعة سباحة  25فراشية ويعيزى
لك الى العالقة العكسية في حال ثبات السرعة والمعادلة التالية توة

لك السرعة=المسافة÷ الزمن.

االستنتاجات والتوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة تم استنتاج ما يلي:
-1هناك عالقة ايجابية بين طول الج ع ومعدل طول ةربة ال راعين في سباحة  25الفراشة لدى طالب مساص
سباحة تخصص.
-2هناك عالقة سلبية بين طول الج ع ومعدل تردد ةربة ال راعين في سباحة  25الفراشية ليدى طيالب مسياص
سباحة تخصص.
-3هناك عالقة ايجابية بين طول الساص ومعدل طول ةربة ال راعين في سباحة  25الفراشة لدى طالب مساص
سباحة تخصص.
 -4هناك عالقة سلبية بين معدل تردد ةربة ال راعين و معدل طول ةربة الي راعين فيي سيباحة  25الفراشية
لدى طالب مساص سباحة تخصص.
-5هنيياك عالقيية سييلبية زميين سييباحة  25فراشيية ومعييدل سييرعة سييباحة  25فراشيية لييدى طييالب مسيياص سييباحة
تخصص.
التوصيات:
في ضوء استنتاجات الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
-1االهتما بتدريب الطالب على تحسين المتغيرات الكينماتكية التي لها عالقة بمواصفاته الجسمية.
 -2االهتما بتحسين طول ةربة ال راعين وترددها لتحسين مستوى االنجاز في سباحة  25فراشة لدى طيالب
سباحة تخصص.
 -3دراسيية متغيييرات كينماتيكييية أخييرى مثييل التوافييص الييداخلي للعة يلة والتوافييص الخييارجي بييين العةييلة وجمي ي
العةالت.

المراجع:
López, J., Padullés, J., & Olsson, H. (2011). BIOMECHANICAL ANALYSIS
AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF D. ROBLES, WORLD
RECORD HOLDER AND OLYMPIC CHAMPION IN 110 M
HURDLES, Portuguese Journal of Sport Sciences 11 (Suppl. 2), 315318.
Santos, P., Soares, S., Figueiredo, P., VilasBoas, P., & Fernandes, R. (2011).
Assessment of the arm-leg coordination In young butterfly swimmers,
Master thesis, Faculty of sport, university or Porto.
Seifert, L., Delignieres, D., Boulesteix, L., & Chollet, D.(2007). Effect of
expertise on butterﬂy stroke coordination, Journal of Sports Sciences,
January 15th; 25(2): 131 – 141.
The biomechanics of sports techniques / Hay, James G- c1993.
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ا شضضضضضضضضضضا

رلااظادا ش ا،ساعاس 2005،ا
ا
ا ط او،خااض اااااا" رسلضضظاليل لضضظااض عياسال ضضاسواساك ناد ك ضضظافضضاالض ا ظا50اماد ضضاسالض ا ظا
اةاا ىاساش ا .افاساش ا اواسالشارك .افاا ائاا فرةالض ااسوفال ضا"ا رسلضاو،اساؤادعضظا
سور ظ،2004،ا اخاصا ا
ا
ش ،.كلاش\ ال  ،الضضضض اار ااضضضضظااساشضضضض ا ظ،اسال ضضضضا اسو سافد ا ضضضضظافااساسشضضضض ااا ظافا
سا ر ظ)ا سرا اسن،ا لان،اسور ن2011،ا ا
ا
اساس احا،لاا لاسبااساع ،ا ا م اسولؤا اواسالعاصاةافضاالض ر ااساشض ا ظ)ا سراساسكضااساعابضاا
،ساتا اة2011،ا ا

