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ملخص
هددددهذ هدددره الدراسدددة التعدددر لددد قددديم بعدددغ المتايدددرات الةيلماتيةيدددة لمرحلدددة البدددد
بإسددددلو المضددددمار لددددد سددددباحات الملتلدددد الددددوطلي هددددي سددددباحة ال دددددر (50م) ،كددددرل
العالقدددة بددديا هدددره المتايدددرات .ولتخقيددد لددد اسدددتلدم الباحثدددان المدددل الوصدددعي لددد يلدددة
تةوندددذ مدددا ( )6سدددباحات هدددي الملتلددد ا ردندددي للسدددباحة (العمدددر  0.6 ±19دددام ،ال دددول
 2 ±166سددددم ،الةتلددددة  2 ±61كاددددم ،سددددلوات اللبددددرة  0.58 ±6.5ددددام .وللخ ددددول لدددد
بيانددات الدراسددة تددم ت ددوير يلددة الدراسددة هددي المسددب ا ولمبددي هددي مديلددة الخسدديا للاددبا
باسدددددتلدام كدددددامرتيا هيدددددديو حددددددهما 60صدددددورة/ال ،وا دددددر 30صدددددورة/ال .حيدددددث تدددددم
اسدددتلدام برندددام ( )Kinoveaلتخليدددل العيدددديو اللدددال بعيلدددة الدراسدددة ،باإلضددداهة لبرندددام
الددددددرزم اإلح ددددددا ي ( )spssلمعالجددددددة البيانددددددات ح ددددددا ياا .وتلاولددددددذ الدراسددددددة بعدددددددغ
المتايدددرات الةيلماتيةيدددة لمرحلدددة البدددد هدددي سدددباحة ال ددددر مل دددا :زمدددا ا نجددداز ،زمدددا ()15
م  ،زمددددا مرحلددددة ال يددددران ،زاويددددة ا قددددال ود ددددول المددددا  .و ظ ددددرت نتددددا الدراسددددة ن
ددددا حيددددث كددددان هلددددا ()5
تةليدددد يلددددة الدراسددددة هددددي مرحلددددة البددددد ياددددوب بعددددغ ا
متايدددرات كيلماتيةيدددة ليسدددذ ضدددما اللتدددا المتخققدددة هدددي الدراسدددات السدددابقة ،كدددرل ظ دددرت
اللتددا ودددود القددة ارتبدداط دالددة اح ددا يا ا بدديا زمددا اإلنجدداز وزاويددة د ددول المددا  ،سددر ة
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 ويوصددددي الباحثددددان. مدددد للجسددددم تخددددذ المددددا

 سددددر ة د ددددول المددددا و ق دددد،ا ن ددددالر
.بضرورة ناا ملف كيلماتيةي لةل سباحة

. الملتل ا ردني، سباحة ال در، بد المضمار،  الةيلماتي:الكلمات المفتاحية
Abstract
The aim of this study was to identify the kinematic parameters in
track start swimming, and the relationships between these kinematic
parameters among Jordanian Female Team. To achieve these six elite
female’s swimmers from the Jordanian Female Team participated in this
study performed the track start (age 19 ± 0.6 years; height 166 ± 2 cm;
mass 61± 2kg; training age 6.5±0.58 y). Subjects were filmed above
water at 60 Hz by one digital video camera (Nikon, D3400) and (sports
Cam, 1080p, H.264) for under water. The video data were analysis
performed with Kinovea analysis program. This study involved (8)
kinematic parameters: the achievement time (s), time to 15 m (s), flight
time (s), take-off angle (°), entry angle (°); Entry CoM velocity (m/s),
take of CoM velocity (m/s). According to the results obtained in this
research, we can conclude that there is (5) variables were less than the
results achieved in the previous studies, which constituted (62.5) % of the
variables of this study. In order to the results also showed a statistically
significant correlation between the achievement time and the take-off
angle, entry angle, Entry CoM velocity, take of CoM velocity (m/s), and
the maximum depth of the body under water. The researchers
recommend creating a kinematic file for each swimming.
Keywords: Kinematic, The Track Start, Breast Stroke, Jordanian
Female Team.
مقدمة الدراسة
هددددي رياضددددة السددددباحة هلددددا العديددددد مددددا السددددباقات ات المسدددداهات المتعددددددة (سددددباحة
 حيدددث تتةدددون هدددره السدددباقات بملتلدددف،) والعرا دددة، ال ددددر، الر دددر،الزحدددف لددد الدددب ا
 ددددم، ومرحلددددة الدددددوران، ومرحلددددة السددددباحة، نوا ددددا مددددا المراحددددل التاليددددة (مرحلددددة البددددد
 هالسدددباي هدددي هدددره الرياضدددة ي دددد لددد ق ددد.(Maglischo, 2003) المرحلدددة الل ا يدددة
 وهدددرا يت لددد القيدددام بمرحلدددة البدددد والتخدددول لددد السدددباحة،مسددداهة السدددبار بنقدددل زمدددا ممةدددا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2020 )9(34 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد
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بسدددر ة؛ ألن العدددا ز هدددي الملاهسدددة غالبدددا مدددا يدددتم تخديدددده بجدددز مدددا المردددة هدددي الثانيدددة ،وظ دددر
لددد دليدددا هدددي مسدددابقة السدددباحة الخدددرة ( )50م لللسدددا هدددي األلعدددا األولمبيدددة ( )2008حيدددث
ه ددددل ( )0.01ال بدددديا المركددددزيا األول والثدددداني ،وهددددي هددددرا المجددددال تاددددير الدراسددددات ن
زمدددا مرحلدددة البدددد ()15م تادددةل ( )%26مدددا الدددزما الةلدددي للسدددبار ،وبالتدددالي هدددإن دميددد
المتايددددرات الةيلماتيةيددددة لمرحلددددة البددددد ل ددددا دور كبيددددر بجاندددد العلاصددددر األ ددددر للسددددبار؛
ن تخسددديا زمدددا مرحلدددة البدددد هدددي مسدددابقات السدددباحة سددديلعة يجابدددا لددد مركدددز السدددباي
(.)Maglischo, 2003; Guimaraes and Hay, 2010
وتُعتبر مرحلة البد هي السباحة العل ر األول للسبار ،وتُقاس كميا ا ما الل الزما
المستارر بيا ارة البد حت لخرة ظ ور ر س السباي وتبلغ هره المساهة ( )15م مقاسة ما
الخاهة الدا لية لخوض السباحة ( (Cossor & Mason, 2001; Issurin & Verbitsky,
 .2002حيث يمثل هرا الزما ( % ).8-21.6ما الزما الةلي للسبار وتعتمد هره اللسبة المروية
ل مساهة السبار ( .)Mason & Cossor, 2000; Slawson, et al. 2011هلالل ب ولة
العالم التي قيمذ هي بر لونة ( )2013ةل زما مرحلة البد هي سبار ( )50م
( % )24.84±.069ما الزما الةلي باللسبة لإلناال ( Arguelles-Cienfuegos, et al.
.)2014
ل الرغم ما المساهمة ال ايرة نسبيا ل ره المرحلة هي الزما الةلي للسبار ا ن األدا
الععال ل ره المرحلة يُعتبر دز ا ا ساسيا هي المسابقات و سيما الق يرة مل ا ،وان القا ما ل
تُعتبر هره المرحلة هرصة للسباي يمةا ما الل ا تخقي مةاس (زما) تساهم يجابا هي الزما
الةلي للسبار ما الل تقليل الزما الةلي للسبار بمقدار( ).10ال ،حيث يمةا ما الل هرا
التخسا ن يخق السباي العوز ;(Breed & McElroy, 2000; Breed & Young, 2003
.)Lyttle & Benjanuvatra, 2005; Blanksby, et al. 2002; Maglischo, 2003
ول را السب كان هلا العديد ما الدراسات التي تلاولذ مرحلة البد هي المسابقات الق يرة،
حيث ززت نتا هره الدراسات همية مرحلة البد هي السباحة .وتر ر اهميت ا باةل واض
ما الل استمرار تسجيل األرقام العالمية هي سباقات السباحة مما يجعل ا احد التقليات
الضرورة والم مة هي تخقي اإلنجاز (.)Cossor, et al. 2011
ن ا رتقا بندا السباي يت ل تقيم األدا ما الل دوان ملتلعة :كالزما الةلي،
ا ستراتيجية المتبعة هي السباحة ،تةلي السباي ،حيث يامل التةلي السر ة وميةانيةية
الضربة ،والبد والدوران والل اية ( .)Smith, et al. 2002حيث تسا د نتا وتخليل
المسابقات المدربيا والسباحيا والباحثيا ما الل الخ ول ل معلومات حول البيانات
العردية للسباحيا ،ومد هعالية األدا  ،باإلضاهة ل تخديد المتايرات الةيلماتيةية األكثر ارتباط
وتن ير ل زما ا نجاز .حيث ظ رت الدراسات ل ودود ارتباط مود تراوي ما بيا
( )r=.50-.87بيا زما مرحلة البد والزما الةلي لإلنجاز هي سبار ( )100 ،50م
( .)Arellano, et al. 2001; Bishop, et al. 2009; Vilas-Boas, 2010و لي هإن
تخسيا زما ا نجاز يعتبر ولوية لةل مدر ما الل التركيز ل المبادئ الميةانيةية م
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اآل ر بعيا ا تبار القياسات ا نثروبومترية للسباي ،والمتايرات الةيلماتيةية المؤ رة هي
األدا  ،باإلضاهة ل استلدام المعدات التقلية الخديثة هي مجال تخسيا العملية التدريبية وتةلي
السباي؛ ن ا تماد ل المدر و برت لم يعد هي كثير ما األحيان كا ا لتخديد ود
الق ور وتقديم التارية الرادعة الموضو ية ( .)Vavacek & Hardon, 2014وهلا يبرز
همية لم البيوميةاني هي ل ما الل اهتمام بدراسة التعا ل بيا القو الميةانيةية األساسية
هي حركة الجسم الباري ،ه و ي تم بت بي تل القو ل الج از الخركي بما يلسجم م هد
األدا  ،ه و يوهر األساس ال خي للمدر و المعلم هيما يتعل بتعليم و تدري الم ارات
الرياضية ما الل تقديم الخلول الملتلعة التي تساهم هي ت وير األدا وا نجاز الرياضي؛ لرل
يعتبر هرا العلم حجر األساس رتقا ال ال هي دا م الخركي سوا ما الل تخليل حركات
ل مسببات الخركة
ال ال با تماد ل الوصف العيزيا ي (الةيلماتيةي) و التعر
الرياضية (الةيلتي ) ( .)Al-Fadhli, 2010وتبرز همية التخليل الخركي هي كون العيا
البارية تست ي متابعة دمي التخركات لق ا ات الجسم والمعاصل الملتلعة هي نع الوقذ،
وهرا يت ل استلدام ا دوات واألد زة الملتلعة هي البخث العلمي مثل :كاميرات العيديو
وبرمجيات التخليل المخوسبة (.)Singh, 2013
وهي هرا المجال ياير ) Pereiva, et al. (2006ل ودود القة دالة اح ا يا بيا
م ي ل الي السباي ا لا ا نز ر وزما ( )15م .هي حيا ياير Benjanuvatra
ق
) (2007ن زاوية اإلقال ما مل ة البد بلاذ ( ،)°5.99 ±27.45بيلما ياير Tremblay
) & Fielder (2008ن زاوية اإلقال ( .)°5.59 ±21.25ما Welcher & George
) (2008هيايرا ان سر ة د ول الما بلاذ ( )0.32±5.31م/ال ،بيلما بلاذ زاوية د ول
الما ( ،)°3.9 ±40.9هي حيا بلغ زما ال يران ( )0.06 ±0.29ال .ما Tor, et al.
) (2014هياروا ن زما ال يران بلغ ( )0.04±0.29ال ،وزما مرحلة البد ()0.28 ±7.07
مساهة للزول الجسم تخذ الما ما بيا 100-90سم ( Houel, et al.
ال .وتراوي اق
 .)2013كرل ياير ) Ozeki, et al. (2012ان سر ة ا ن الر تراوحذ ما بيا (– 4.32
 )4.84م/ال ،اما زاوية ا ن الر هبلاذ ( ،)°5.9 ±16و ( )°6.5 ±41.2لزاوية د ول الما ،
و( )0.34 ±6.92ال لزما مرحلة البد (15م) .وياير(Arguelles-Cienfuegos, )2014
 et alان زما ال يران بلغ ()0.04 ±0.20ال  ،و ( )°3.25 ±29.22لزاوية ا ن الر ،و
( )5.47 ±39.88لزاوية د ول الما  .وياير ) Ruschel, et al. (2007ان زما ال يران بلغ
( )0.03 ±0.34ال ،و( (°6.24 ±32.51لمتاير زاوية د ول الما  ،و ()0.18±1.10م لمتاير
م تخذ الما و()0.25 ±6.97ال لمتاير زما مرحلة البد  ،كرل يودد القة ارتباط
اق
م للجسم تخذ
دالة اح ا يا بيا متايرات زما مرحلة ال يران وزاوية د ول الما واق
الما م زما مرحلة البد ()15م .وياير ( Houel(2013ن زما ال يران بلغ (±0.29
م تخذ الما  ،و( )°6.09 ±44.6لمتاير زاوية
)0.06ال ،و()11 ±63سم لمتاير ق
د ول الما .
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مشكلة الدراسة
تتةون هعالية سباحة ال در ما مجمو ة ما المراحل العلية المعتمدة ل بعض ا البعغ،
و لي هإن دا هره المراحل باةل مترابط وانسيابي يت ل تخديد الاروط البيوميةانيةية
الملاسبة ألدا ا باةل ديد ،حيث ت ُعد مرحلة البد ما هم هره المراحل المؤ رة هي انجاز السباي
و سيما هي سباقات المساهات الق يرة ،حيث ي د السباي ل ق مساهة السبار بنقل زما
ممةا ،وهرا يت ل القيام بمرحلة البد والتخول ل السباحة بسر ة؛ ألن العا ز هي الملاهسة
غالبا ما يتم تخديده بجز ما المرة هي الثانية .و لي هإن هلا العديد ما المتايرات الةيلماتيةية
لمرحلة البد هي السباحة والتي تؤ ر ل الزما الةلي للسبار والتي يرا ي ا الةثير ما
القا ميا ل ملية التدري هي رياضة السباحة ،ومل ا :زما ( )15م ،زما ال يران ،زاوية
م للزول الجسم تخذ الما وسر ة د ول الجسم للما ،
ا ن الر ،زاوية د ول الما  ،اق
وبالتالي يؤ ر ل سلبا ا ل زما ا نجاز للسباي .وما الل الملاقاات التي تمذ م المدربيا
ودد الباحثان ان سجالت السباحيا تللو ما القيم الرقمية للمتايرات الةيلماتيةية المؤ رة هي
ا نجاز ،وبالتالي يست ي المدر التعر ل مواطا القوة والضعف لد السباحات،
ها تماد ل قدرة المدر و مةانيات العلية هقط بخيث يةون الم در األساس واألول هي
ملية التدري غير كا ٍ لمواكبة الت ورات العلمية ال ا لة .وما الل برة الباحثان و مل ما
هي مجال التدري هي السباحة وددا ن هلا قلة ما المدربيا ي تمون بالعوامل الةيلماتيةية
المؤ رة هي اإلنجاز الرياضي ،وبالتالي يبرل المدر الةثير ما الوقذ والج د هي ملية داد
السباي.
هما الل ما سب ينمل الباحثان ن تزودنا هره الدراسة بمعلومات لمية دقيقة ت تم بتقديم
البيانات الرقمية للمتايرات الةيلماتيةية لمرحلة البد مما قد يساهم ل باةل يجابي هي تخسيا
زما ا نجاز ،ما الل وض البرام التدريبية ب ريقة لمية وموضو ية بعيدا ا ا العاوا ية،
والتقليل ما استلدام التجربة والل ن.
أهمية الدراسة
ي د السباي هي رياضة السباحة ل ق مساهة السبار بنقل زما ممةا ،وهرا يت ل
القيام بمرحلة البد والتخول ل السباحة بسر ة؛ ألن العا ز هي الملاهسة غالبا ما يتم تخديده
بجز ما المرة هي الثانية لرل تةما همية الدراسة هي الجوان ا تية:
 .1تلاولذ هره الدراسة المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة البد هي السباحة ،وهي مرحلة ات
همية كبيرة و ات تن ير هعال هي الزما الةلي للسبار.
 .2قلة الدراسات هي المةتبات العربية التي حاولذ البخث هي مرحلة البد هي السباحة.
 .3توهير األساس اللرري للمدربيا ،وبالتالي العمل ل ت وير نجازات الال بيا هي هره
يست ي م ما بلاذ برت العلية ،ن يُعد ب ا ا هي هره الرياضة
الرياضة ،ألن المدر
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ما لم يتواهر لدي المعلومات العلمية الدقيقة حول القيم الرقمية للمتايرات الةيلماتيةية
المؤ رة هي األدا واإلنجاز.
 .4يسع الباحثان لتقديم الد م والمسا دة للمدربيا ما الل تاليص مرحلة البد لسباحات
الملتل األردني ،وبالتالي توهير ملف كيلماتيةي لةل سباي ،مما يسا د هي التعر ل
نقاط الضعف والقوة لدي م.
أهداف الدراسة
هدهذ هره الدراسة التعر

ل :

 .1قيم بعغ المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة بد المضمار لد سباحات الملتل
سباحة ال در ( )50م.

الوطلي هي

 .2العالقة بيا قيم بعغ المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة بد المضمار لد سباحات الملتل
الوطلي هي سباحة ال در (50م).
تساؤالت الدراسة
هدهذ هره الدراسة ا دابة ا التساؤ ت اآلتية:
 .1ما قيم بعغ المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة بد المضمار لد سباحات الملتل الوطلي هي
سباحة ال در ( )50م؟
 .2هل يودد القة بيا قيم بعغ المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة بد المضمار لد سباحات
الملتل الوطلي هي سباحة ال در (50م)؟
مصطلحات الدراسة
سباحة الصدر :هي قدم طرا السباحة التي مارس ا األنسان ،وقد تم وض قانون ال
ل ره الععالية حيث ان حركة الررا يا تتم هي وقذ واحد وهي المستو األهقي نعس ما دون
تلاو ودمي حركات الردليا تتم بوقذ واحد وهي المستو األهقي نعس (تعريف ادرا ي).
بدء المضمار :يقف السباي ل ةل دا ي 100م ،بخيث يض حد القدميا لد الخاهة
ا مامية لمل ة ا ن الر بيلما يض ا ر للللف م مس مقدمة المل ة بةلتا اليديا
( درا ي).
مرحلة البدء :هي المرحلة الممتدة ما الخاهة الدا لية لخوض السباحة حت لخرة ظ ور
ر س السباي وتبلغ هره المساهة ( )15م ( & (Cossor & Mason, 2001; Issurin
.Verbitsky, 2002
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الكينماتيك (" :)Kinematicهو العلم الري ي تم بدراسة الوصف اللاردي للخركة دون
الت رر ل القو المسببة ل ره الخركة ،وهو م ل يوناني ويعلي الخركة ( Blazevich,
.)2010
محددات الدراسة


المخدد البشري :تم درا هره الدراسة ل سباحات الملتل ا ردني للسباحة.



المخدد المكاني :تم درا هره الدراسة هي المسب ا ولمبي هي مديلة الخسيا للابا
مان.



المخدد الزماني :تم درا هره الدراسة بالعترة الممتدة ما بيا (.)2018/7/25-21

-

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
ستلدم الباحثان المل

الوصعي و ل لمال مت ل بيعة الدراسة و هداه ا.

مجتمع الدراسة
تةون مجتم الدراسة ما سباحات الملتل
ا ردني للسباحة والبالغ ددها (.)8

األردني والمسجالت هي سجالت ا تخاد

عينة الدراسة
تةوندددددذ يلدددددة الدراسدددددة مدددددا ( )6سدددددباحات مدددددا الملتلددددد ا ردندددددي للسدددددباحة ،وتدددددم
ا تيارهم بال ريقة العمدية ،والجدول رقم ( )1توصيف لعيلة الدراسة.
جدول ( :)1توصيف يلة الدراسة تبعا لمتايرات ال ول والةتلة والعمر التدريبي.
المتغيرات
ال ول/م
الةتلة /كام
العمر /سلة
العمر التدريبي /سلة

المتوسط الحسابي
1.66
60.50
18.75
6.50

االنحراف المعياري
0.02
1.73
0.50
0.58

معامل االختالف
1.20
2.86
2.67
8.92

تاير نتا الجدول ( ) 1ل قيم بعغ مؤ رات اإلح ا الوصعي لمتايرات ال ول
ا مقدار تجان دا هراد يلة الدراسة هي
والةتلة والعمر التدريبي ،ويُعبر معامل ا تال
المتايرات المبيلة .وما المعلوم ن معامل ا تال ياير ل نسبة ا نخرا المعياري ل
لدما تةون اقل ما %50
المتوسط الخسابي ،و ادة ما تةون القيم المعضلة لمعامل ا تال
وباستعراض القيم المدردة هي الجدول يتبيا ن كبر قيمة بلاذ ( )% 8.92لمتاير العمر
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التدريبي وهي قيمة مللعضة ددا ،و لي يمةا ا ستلتاج بتجان
المتايرات.

هراد يلة الدراسة هي هره

االدوات واالجهزة المستخدمة في جمع معلومات وبيانات الدراسة
 .1ميزان طبي لقياس الةتلة وال ول نو (.)RGZ-120
 .2كاميرا ت وير هيديو ( )Nikon, D3400ترددها  60صورة /ال ،و ل للخ ول ل قيم
المتايرات الةيلماتيةية هور الما .
 .3كاميرا ت وير هيديو ( )sports Cam, 1080p, H.264تددها  30صورة/ال ،و ل
للخ ول ل قيم المتايرات الةيلماتيةية تخذ الما .
 .4حامل متعدد ا رتعا ات تم تثبيذ الةاميرا لي ا.
 .5حاسو نو (.)Samsung Notebook 9
 .6المات هسعورية وضعذ ل معاصل الجسم المواد للةاميرا (الةتف والمره والرسغ
والخوض والركبة والةاحل) كرل امود الثقل ما د ة الةاميرا.
 .7برنام ( )kinoveaللتخليل الخركي.
 .8مقياس رسم ( )50x 50سم.
 .9استمارة تسجيل
إجراءات التصوير
 .1تم الت وير هي حد الوحدات التدريبية للملتل .
 .2بعد األحما قامذ السباحة بإدرا مخاولة تجريبية.
 .3تم وض كاميرا مثبتة ل حامل و ل ارتعا  1.20م وضعذ اموديا ا ل المستو
الجانبي للسباحة ،و ل بعد  4.70م ما الخارة رقم (.)6
 .4تم وض الةاميرا ا ر تخذ الما  ،باةل امودي ل المستو الجانبي و ل بعد 4م
ة للت وير.
ما الخارة المل
 .5تم ت وير مقياس الرسم بالةمرتيا.
 .6تم التنكد ما صالحية الةاميرتيا ما الل ت وير المخاو ت التي قامذ ب ا السباحات هي
ا حما .
 .7تم ت وير مخاولتيا للبد ب ريقة المضمار.
 .8تم التنكد ما المادة الم ورة قبل ماادرة يلة الدراسة.
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متغيرات الدراسة
ما دل تخديد متايرات الدراسة قام الباحثان با طال ل بعغ الدراسات ات العالقة
بموضو الدراسة كدراسة ;(Benjanuvatra, et al. 2007; Slawinski, et al. 2010
) Alptekin, 2014; Cossor & Mason, 2001; Vilas-Boas, et al. 2003والجدول
( )2يوض متايرات الدراسة.
جدول ( :)2توصيف متايرات الدراسة.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

المتغيرات الكينماتيكية
زما اإلنجاز/ال
زما الـ 15م (ال)
زما مرحلة ال يران (ال)
زاوية ا قال ° /
زاوية د ول الما °/
سر ة ا ن الر (نق ة
الخوض) (م/ال)
سر ة د ول الما (نق ة
الخوض) (م/ال)
م للزول الجسم
ق
تخذ الما /م

توصيف المتغير
ا ارة البد حذ
هو الزما الممتد ما لخرة
لم السباي الخاهة الل ا ية للمسب
ا ارة البد حت
هو الزما الممتد ما لخرة
لخرة روج ر س السباي ()15م
هو الزما الممتد ما لخرة تر القدميا لمل ة
ا ن الر حت مالمسة يد السباي للما
هي الزاوية المخ ورة ما بيا اللط العامودي
الوهمي للجسم واللط ا هقي الوهمي لمل ة البد
هي الزاوية المخ ورة ما بيا اللط العامودي
الوهمي للجسم واللط ا هقي الوهمي لس المسب
هي مخ لة السر ة لمع ل الخوض لخرة تر
السباي لمل ة ا ن الر
هي مخ لة السر ة لمع ل الخوض لخرة مالمسة
يدي السباي للما
م للجسم
هو ا زاحة العامودية الممتدة ما اق
وس الما

الوسائل والمعالجات اإلحصائية المستخدمة
استلدم الباحثان برنام التخليل اإلح ا ي ( )spssولتخقي هدا الدراسة واإلدابة ا
تساؤ ت ا تم استلدام المتوس ات الخسابية وا نخراهات المعيارية ومعامل ا تال ومعامل
ا رتباط سبيرمان.
عرض ومناقشة النتائج
لإلدابة ا تساؤل الدراسة األول والري يلص ل  :ما قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية
لمرحلة البدء لدى سباحات المنتخب الوطني في سباحة الصدر(50م)؟ قام الباحثان بتخليل
مخاو ت يلة الدراسة باستلدام برنام التخليل ( )Kinoveaوتم الخ ول ل المتوس ات
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الخسابية وا نخراهات المعيارية للمتايرات الةيلماتيةية قيد الدراسة والجدول ( )3يوض هره
القيم.
جدول ( :)3يوض قيم المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة البد لد سباحات الملتل
سباحة ال در (50م).
المتغيرات الكينماتيكية
زما اإلنجاز(ال)
زما الـ 15م (ال)
زما مرحلة ال يران (ال)
زاوية اإلقال
زاوية د ول الما
سر ة ا ن الر (نق ة الخوض) (م/ال)
سر ة د ول الما (نق ة الخوض) (م/ال)
م للزول الجسم تخذ الما /م
ق

المتوسط الحسابي
43
8.16
0.23
26.75
42.50
2.73
3.23
0.56

الوطلي هي

االنحراف المعياري
2.58
0.04
0.03
3.50
6.61
0.13
0.11
0.03

يوض الجدول ( )3قيم بعغ المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة البد لد سباحات الملتل
الوطلي هي سباحة ال در (50م) .وباستعراض قيم المتوس ات يتبيا ان قيمة المتوسط الخسابي
لزما ا نجاز قد بلاذ ( )43ال ،وبلاذ ( )8.16ال لمتاير زما ال15م ،وهي اكبر ما اللتا
المتخققة هي الدراسات السابقة كدراسة ( (Ozeki, et al. 2012والتي بلاذ ()0.34 ±6.92
ال ،و( )0.25 ±6.97ال هي دراسة ) ،(Ruschel, et al. 2007و()8-7ال هي دراسة ( Tor,
 .)et al. 2014بيلما بلاذ قيمة متوسط متاير زما مرحلة ال يران ( )0.23ال ،وهو قل ما
اللتا المتخققة هي الدراسات السابقة كدراسة ( (Ruschel, et al. 2007والتي بلاذ (±0.34
 )0.03ال ،و( )0.40 – 0.30ال هي دراسة ( )0.06 ±0.26( ،)Maglischo, 2003ال هي
دراسة ( ،)Lee, et al. 2012و( (0.04 ±0.29هي دراسة ( .)Tor, et al. 2014هي حيا
بلاذ قيمة متوسط زاوية اإلقال ا مل ة البد ( ،°)26.75وهي ضما اللتا المتخققة هي
دراسة والتي ) (Benjanuvatra, 2007والتي بلاذ ( ،)°5.99 ±27.45هي حيا بلاذ
( )°5.59 ±21.25هي دراسة ) (Tremblay & Fielder, 2008كرل بلاذ (±23.33
 )°5.69هي دراسة) .(Bojan, et al. 2010ما متوسط قيمة متاير زاوية د ول الما هبلاذ
( ،°)42.50وهي ضما اللتا المتخققة هي الدراسات السابقة كدراسة (Arguelles-
 )Cienfuegos, et al. 2014والتي بلاذ ( ،)°5.47 ±39.81ا ن ا اكبر ما اللتا
المتخققة هي دراسة ) (Bojan, et al. 2010والتي بلاذ ( .)°5.13 ±29.33كرل بلاذ قيمة
متوسط سر ة ا ن الر (نق ة الخوض) ما مل ة البد ( )2.73م/ال و( )3.23م/ال
لمتايرسر ة د ول الما (نق ة الخوض) ،وهي قل ما اللتا المتخققة هي دراسة Welcher
) )& George, 2008والتي بلاذ ( )0.32 ±5.31م/ال ،و( )4.58-4.84م/ال هي دراسة
( )Ozeki, et al. 2012لمتاير سر ة د ول الجسم هي الما  ،بيلما بلاذ ()4.14 – 4.52
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م/ال هي دراسة ( )Ozeki, et al. 2012لمتاير سر ة ا ن الر .هي الل اية بلاذ قيمة
م للزول الجسم تخذ الما ( )0.58م .وهي ضما اللتا
المتوسط الخسابي لمتاير ق
المتخققة هي دراسة ( )Lee, et al. 2012والتي بلاذ ( )11 ±63سم ،لةل ا قل ما اللتا
المتخققة هي دراسة ( )Houel, et al. 2013والتي تراوحذ ما بيا ( )100- 90سم .بلا ا ل
العرض الساب نجد ن هلا ( )5قيم لمتايرات كيلماتيةية قيد الدراسة ليسذ ضما اللتا
المتخققة هي الدراسات السابقة ،بيلما كان هلا متايريا ضما اللتا المتخققة هي الدراسات
السابقة.
ولإلدابة ا تساؤل الدراسة الثاني والري يلص ل  :ما العالقة بين قيم بعض المتغيرات
الكينماتيكية لمرحلة البدء لدى سباحات المنتخب الوطني في سباحة الصدر(50م)؟ قام الباحثان
باستلدام معامل ا رتباط سبيرمان والجدول ( )4يوض ل .
جدول ( :)4يوض قيم معامل ارتباط سبيرمان للمتايرات الةيلماتيةية قيد الدراسة.

تاير(*) ال ان قيمة ا رتباط دالة لد مستو 0.05

تاير نتا م عوهة ا رتباطات ال العالقة بيا المتايرات الةيلماتيةية لمرحلة بد
المضمار لد سباحات الملتل ا ردني هي سباحة ال در(50م) ،وباستعراض قيم معامالت
ا رتباط ير ر ان زما اإلنجاز ارتبط بعالقة دالة اح ا يا م زاوية د ول الجسم هي
الما ( ، )r=0.977و( )r=0.971-م متاير سر ة ا ن الر ما مل ة البد  ،و()r= 0.958
م للجسم تخذ
م متاير سر ة د ول الجسم هي الما و( )r=0.956-م متاير ق
الما  ،كرل ظ رت نتا الم عوهة ن اقو القة ارتباطية كانذ بيا متايري سر ة د ول
القة دالة
الما وزاوية د ول الجسم هي الما ( .)r=0.996باإلضاهة ل ل كان هلا
م للزول الجسم تخذ الما ومتاير سر ة د ول الجسم ال الما حيث
اح ا يا بيا اق
بلاذ قيمة هره العالقة ( ،)0.987-و( )0.981-م متاير زاوية د ول الما  .كرل ارتبط متاير
سر ة ا ن الر بعالقة دالة اح ا يا بمتاير زاوية د ول الما ( .(-0.964حيث تاير العالقات
السالبة ل ان كلما ازداد حد المتايريا قل ا ر وبلع الوقذ ا قل حد المتايريا ازداد
ا ر .بيلما كانذ اقل القة تم رصدها بيا متاير سر ة د ول الما ومتاير زما مرحلة
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ال يران ا كانذ قيمة العالقة بيا هريا المتايريا ( .)0.080وما اللتا الملعذ مد ودود
القة دالة اح ا يا بيا متاير زما مرحلة البد والزما الةلي للسبار ،وهره اللتيجة تتع
ودراسة ) ،)Arellano, et al. 2001; Bishop, et al. 2009; Vilas-Boas, 2010والتي
ا ارت ل ودود ارتباط مود تراوي ما بيا ( )r=.50-.87بيا زما مرحلة البد والزما
الةلي لإلنجاز هي سبار ( )100 ،50م.
بلا ا ل العرض الساب نجد ن زما اإلنجاز ارتبط بعالقة دالة اح ا يا ا م ( )4متايرات
همية هره المرحلة باللسبة للسباحيا .هما اللاحية
كيلماتيةية لمرحلة البد  ،وهرا يعة
ا
ا
الميةانيةية تلع مرحلة د ول الما دورا م ما هي الزما الةلي لإلنجاز ما الل تقلي قو
المقاومة التي تعي حركة السباي ،هزيادة مساحة س الجسم المالم للما سيؤدي ل زيادة
قو المقاومة ،وبالتالي تقليل سر ة انسيا دسم السباي دا ل الما مما يؤ ر سلبا ا ل زما
اإلنجاز لمرحلة البد وبالتالي زما السبار ( .)Alabody, 2003كرل تؤ ر زاوية د ول الما
ل زما اإلنجاز ،هالد ول بزاوية صايرة ( )°20-10يؤدي ل زيادة مساحة س الجسم
المالم للما  ،وبالتالي زيادة مقدار قو المقاومة التي تعي حركة السباي ،ما ا كانذ زاوية
الد ول كبيرة ( )°70-50هإن ل سيؤدي ل د ول الجسم باتجاه مي مما يت ل زما كبر
لتاير السباي تجاه دسم ل األ ل ( .)Taei, 2000وظ ر ل دليا ما الل ارتباط متاير
م للجسم تخذ الما بزما اإلنجاز.
ق
وهلا بد ما اإل ارة ن ان الر السباي بسر ة الية وبزاوية ان الر مثالية سيسا د
السباي هي الخ ول ل مساهة هقية كبر وبالتالي زما طيران طول نسبيا ا ( Mason, et al.
 .)2006كرل تؤ ر كمية الخركة الزاوية لد قال السباي ما مل ة البد  ،وحركة الدوران
لا مرحلة ال يران ل وض دسم السباي لد الد ول هي الما ( McLean, et al.
)Vantorre, et al. 2011 ;2000؛ و ل ألن كمية الخركة الزاوية حول المخور العامودي
لجسم السباي واللات لد اإلقال يخدد السر ة الزاوية للسباي الل مرحلة ال يران ،وبالتالي
زاوية الد ول وتودي الد ول هي الما ( .)McLean, et al. 2000حيث تعتمد سر ة اإلقال
األهقية ل قوة الده الري تولده السباحات ل الةتلة ما الل انتاج كبر قوة الل هترة زملية
طول ( .)Impulse = force × timeوم ل يلباي ل السباحيا يجاد توازن مثل بيا
طول وقذ لت بي القوة ،إليجاد قوة ده كبر و ق ر لتقليل التن ير ل الزما الةلي لمرحلة
البد (.)Seifert, et al. 2010; Vantorre, et al. 2010
االستنتاجات
هي ضو نتا
 .1تةلي

الدراسة مةا الباحثان استلتاج اآلتي:

يلة الدراسة هي مرحلة البد ياوب بعغ األ

ا .

 .2ضعف اهتمام المدربيا بمرحلة البد .
 .3زما مرحلة البد يرتبط باةل يجابي بالزما الةلي للسبار.
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التوصيات
:الدراسة مةا الباحثان التوصية باآلتي

هي ضو نتا

.  ضرورة اطال السباحات والمدربيا ل التخليل الةيلماتيةي لمرحلة البد.1
.يلة الدراسة

 ضرورة وض الل ط التدريبية المال مة لمعالجة نقاط الضعف لد.2
.بة

 ضرورة اناا ملف كيلماتيةي لةل.3
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