
 

 

1 

 

 

 كية بأستخدامكينيماتيال المتغيرات بعض على السحب قوة امتصاص أثر

 .م( 55) الصدر سباحة حوض في  عالمي نظام

 م.د   ممتازأحمد أمٌن

 العراق -أربٌل جامعة سوران -الرٌاضةسكول  /بٌةالتر فاكولتً

 

 

 

 البحث: وأهميةمقدمة  1-1

سبقػةا سبعةػػعاا  ةيس  سبتػ  تععػػي اايػضتعػ  ياضةػا سباػػ ضاا ةساػ ا رػف سبياضةػػضل ةسب عضباػضل  

سبتاػيؾ  سلػؿ  أثنػض سبجاـ رف سجؿ سبتغعي ععى سبرقضةرضل سبرااطا  ضبا ضح ا   ررازس ا  تاياؾ

اػػع اض اػػػ   تػػيثايسسبتاػػيؾ  سلػػؿ سبرػػػض  عػػ ا رقضةرػػضل ةسبتػػ  تػػؤثي  أثنػػض ةاةسجػػو سباػػ ضح اػػ   سبرػػض  

اػ  ساػػتل سـ سبقػػةا سبرايكػا سةاجض اػػا سبرترثعػػا ، بػػ س اعرػؿ سباػػ ضح جضىػػ س سألرػػضـ إبػىايكتػو ةسبتقػػ ـ 

اشػػعي  إ ةاقػػضةـ سبرػػض  ايكػػا سبجاػػـ،   ضبػػ يسعاف ةسبػػيجعاف رػػف سجػػؿ سبتغعػػي ععػػى تعػػؾ سبرقضةرػػضل 

ايكتو، ةتكةف ى ه سبرقضةرا  سئرػض اػ  ستجػضه عرػؿ ةػ  ستجػضه ايكػا سباػ ضح، بسبرض    إعضقاسبا ضح 

سبياػػ ية انضراك  سبرت ػػض ؿ  ػػاف جاػػـ  سبتػػيثايض رػػف ررػػض ااػػ  رػػف اػػيعتو  اػػ ي سبرقضةرػػا سبتػػ  تنشػػ

 (58: 2001، ةآليسف)عري   سبا ضح ةسبةاط سبرضئ  سب ي اتايؾ لالبو 

سبلعػػؼ   عػػؿ سبقػػةا سبرض ػػا  إبػػىسبجاػػـ قعػػاال  إزساػػارػػف لػػالؿ  ةتظيػػي  ةي تعػػؾ سبرقضةرػػا 

بػػػ س اػػػضف  ضح سباػػ ضح ةسبةػػػغط سبػػػةسطس لعػػؼ سباػػػ  أرػػػضـسباػػضا ا نتاجػػػا ةلػػػتالؼ سبةػػغط سبعػػػضب  

سباػػضب ا سبتػػػ  تاػػػاي  سإلزساػػػا يساػػا تاعاعاػػػا بعكشػػػؼ عػػف رقػػػ سي  إجػػػيس سب اػػػت تتاػػ   اػػػ   أىراػػا

  عػػػؿ  نشػػػيلسبقػػػةا سبرض ػػػا سباػػػضا ا بعلعػػػؼ ةسبتػػػ   بتػػػيثايسبلعػػػؼ ةسبتػػػ  تنشػػػض نتاجػػػا  إبػػػىسباػػػ ضح 

ض ععػػى سةنجػػضز، بغػػيض تةةػػااي تيثايىػػضسبترةجػػضل اػػةؿ سباػػ ضح لػػالؿ سبتاػػيؾ اػػ  سبرػػض  ةرػػ   
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سةنجػػػػضز  إبػػػػىرػػػػف سجػػػػؿ ساػػػػتثرضي نتػػػػضئ  سب اػػػػت بععػػػػضرعاف اػػػػ  رجػػػػضؿ سباػػػػ ضاا ة ػػػػةة ة يساػػػػتيض 

  سألاةؿ

 مشكمة البحث: 1-5

عػ ا رقضةرػضل تاػ   إبػىتايكػو اػ  سبرػض   أثنػض سباػ ضح اةسجػو  أف اػ تتا   رشكعا سب ات  

ررض اؤثي  بػؾ ععػى اػيعتو ة ضبتػضب  ععػى سةنجػضز، ةرػف ىػ ه ، سألرضـ إبىرف ايكتو ةتعاؽ تق رو 

  إزساػاقةا رض ا تااي جاػـ سباػ ضح  إا ستةسبت  تعرؿ ععى  سألرضر سبرقضةرضل رقضةرا سبشكؿ 

ةلعػؼ سباػ ضح ةايكػا سبترةجػضل، ررػض  أرضـسبلعؼ نتاجا بتلعؿ سبةغط سبعضب  ةسبةسطس  إبىاع اا 

ععػػى سباػػؤسؿ سبػػ ي اطػػيح ن اػػو )ىػػؿ بعقػػةا  سإلجض ػػااػػا بغػػيض  يساػػا تاعاع إجػػيس  إبػػى ضب ضاػػت اػػ س 

ة( بغػػػيض  أــ اػػػ ضاا 25سةنجػػػضز اػػػ  اػػػ ضاا  أةاػػػع اض ععػػػى سباػػػيعا  تػػػيثايسسبرض ػػػا سباػػػضا ا 

 تةةاح  بؾ بععضرعاف ا  را سف سبا ضاا ا  رجضؿ سبتععاـ ةسبت ياي 

 هدف البحث: 1-3

سبقػػةا سبرض ػػا  تػػيثايسبلعػػؼ   عػػؿ  إبػػىسباػػضب ا بجاػػـ سباػػ ضح  سإلزساػػاسبتعػػيؼ ععػػى رقػػ سي  

    يـ 25ععى سةنجضز ا  ا ضاا  تيثايىضسباضا ا ةر   

 مجاالت البحث: 1-4

 ( ا ضااف 4سبرجضؿ سب شيي: ا ضاة رنتلي راضاظا نانة  ائا سبرتق راف ةع  ىـ ) -1

 سبرجضؿ سبركضن : را ح كعاا سبتي اا سبياضةاا/ جضرعا سبرة ؿ  -2

 2011/ 5/ 3:  أبزرضنسبرجضؿ  -3

 التعاريف والمصطمحات المستخدمة في البحث: 1-5

 :القوة الماصة الساحبة 
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ةىػػػػ  سبقػػػػةا سبتػػػػ  تعرػػػػؿ ععػػػػى اػػػػاي سبجاػػػػـ بعلعػػػػؼ عكػػػػ  ستجػػػػضه سبتقػػػػ ـ ةتتةبػػػػ  نتاجػػػػا  

كػضف  آلػيااػزس  إبػىسنتقضبو رف سبااز سبػ ي كػضف سبجاػـ اشػغعو،  أثنض بع ةسرضل سبت  اا ثيض سبا ضح 

سباػ ضح ةرنطقػا ةػغط رػنل ض لعػؼ  أرػضـتةب  رنطقا ةػغط ريت ػ   إبىسبرض  اشغعو، ررض اؤ ي 

سبلعػؼ، اتػى اػتـ رعػس  إبػىرض ػض اػضا ض سبجاػـ  تػيثايسسبا ضح، را ثض   بؾ  ةسرػضل رتعػ  ا تاػ ي 

 (63:2001، ةآليسف)عري   سب يسغ سبنضت  ععى تق ـ سبجاـ ا  سبرض  

 

  األماميمقاومة الشكل: 

ةسبتػ  تنشػػض اػ  سبةاػػط  سألرػػضـةىػ  تعػؾ سبرقضةرػػا سبرعضكاػا بايكػػا سباػ ضح اػػ  سبرػض  ناػة  

 (:329:911)ليا ط ةشعش، سبا ضح  أرضـسبرضئ  سبرتةسج  

 الدراسات النظرية: -5

 التحميل الفني لسباحة الفراشة: 1 -5

 وضع الجسم: -1

رػػ   أاةػػض أاقػػ ، ةسبكت ػػاف اػػ  راػػتة  أاقاػػضاتلػػ  ةةػػ  سبجاػػـ اػػ  اػػ ضاا سب يسشػػا ةةػػعض  

،  ػؿ سألاقػ  قضئيرض قيا اف اةؽ اطح سبرض ، كرض ةاالاظ سنو ةة  سبجاػـ ياػي ثض ػل اػ  سبرجػضؿ 

 إف، ةقػػ  بػػةاظ سنػػو ايكػػا سبجػػ ع سبترةجاػػا اجػػي ةسألاػػ ؿ سألععػػى إبػػىاػػ  ايكػػا ترةجاػػا راػػتريا 

ة بػػؾ بعراضاظػػا ععػػى سبةةػػ   رػػف سبعرػػة  سب قػػيي( سأللاػػيتتريكػػز اػػ  قاػػرو سباػػ ع  )أي سبجػػز  

( )ياػػػػػػػػػػػػاـ ::138:91)سبعطػػػػػػػػػػػػضي ةاعرػػػػػػػػػػػ ، سةناػػػػػػػػػػػاض   ةسبتقعاػػػػػػػػػػػػؿ رػػػػػػػػػػػف سبايكػػػػػػػػػػػػا سبترةجاػػػػػػػػػػػا 

 (::118:91ةياف،
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 حركات الذراعين: -5

تػؤ ي ايكػا سبػ يسعاف اػ  اػ ضاا سب يسشػا اػػةاا ةاػ  ةقػل ةساػ  رػف سبلعػؼ ةسبػى سبجضنػػي  

رػػض  ةأةؿراػػتة  سبكت ػػاف،  أرػػضـسبػػ يسعضف رعػػض  ضبػػ لةؿ اػػ  سبرػػض  رػػف نقطػػا  ت ػػ أ إ ، سألرػػضـ إبػػىثػػـ 

رعت ػػقا،ةاتل   سأل ػض  ةتكػةف ثػـ سبكػػؼ اعاػو سباػضع  اضبعةػ ،  سأل ػض   أطػيسؼاػ لؿ اػ  سبرػض  

، ة رجػػي   لػػةؿ سبكػػؼ اػػ  سبرػػض  تػػتـ رياعػػا راػػؾ سبرػػض  سألاػػ ؿ إبػػىةرتجيػػض سبكػػؼ شػػكال جضن اػػض 

برياعػػا  سألاضاػػاا عػػ   بػػؾ سبرياعػػا  ت ػػ أسبػػ سلؿ تجػػضه سباػػضع ، ثػػـ  إبػػىة بػػؾ  ثنػػ  سبياػػغاف قعػػاال 

سبلعػػػؼ ة ضتجػػػضه عكػػػ  ستجػػػضه سبتقػػػ ـ بعراػػػةي  إبػػػى، ة بػػػؾ  عرعاػػػا اػػػاي كعتػػػض سبػػػ يسعاف سبػػػ يسعاف

عنػ  سبلػط  أق ػضه إبػىسبلعػؼ اتػى ا ػؿ  إبػىسبطةب  بعجاػـ رػ  ثنػ  سبرػياقاف، ةااػتري سباػاي 

جضنػي  إبػىسبلعػؼ  اػيعا ةقػةا  إبػىعرعاػا  اػ  سبػ يسعاف  ت  أىض سبعرة ي سباضقط رف سبكت اف، عن 

سبرياعػػػا  ت ػػػ أتقتػػػيي سباػػػ سف رػػػف سبرقعػػػ  ة جػػػةسي سبجاػػػـ، عن ئػػػ   أف إبػػػىسب لػػػ اف ةتاػػػتري  ضبػػػ ا  

 سألععػى إبػىاػتـ سبلػيةج  كعتػض سبػ يسعاف  إ سبنيضئاا بايكا سب يسعاف ةى  ليةج سب يسعاف رػف سبرػض ، 

 أكثػي ضنثنػض  رنضاػي رػف ر  ػؿ سبرػياقاف، رػ  ريسعػضا عػ ـ ياػ  سبكت ػاف  سبجضنػي إبىثـ تطةاايرض 

، ة بػؾ رػف سجػؿ سبراضاظػا ععػى ةةػ  سبجاػـ قيا ػض رػف اػطح سبرػض ، ةتاػتري سبػ يسعضف  رف سبالـز

( )ياػػاـ 98:91:9) ػػالؿ، سبرػػض   إبػػىساػػتع س  بعػػ لةؿ ثضناػا  سألرػػضـ إبػىسبجضنػػي ثػػـ  إبػػى ػضبتطةاح 

 (::119:91ةياف،

 الرجمين: حركات -3

ثنػػى ار  ػؿ سبيك ػا  أفعػف طياػؽ ر  ػؿ سباػػةض، كرػض  سألاػػ ؿ إبػىايكػا سبػيجعاف  ت ػ أ 

اكػػػةف ر  ػػػال سبكػػػضاعاف  أفاجػػػي  سألاػػػ ؿ إبػػػىقعػػػاال نتاجػػػا برقضةرػػػا سبرػػػض ، ةعنػػػ  ايكػػػا سبػػػيجعاف 

 سب لػػػػػػ سف ةسباػػػػػضقضف ارن يجػػػػػػضف قعػػػػػػاال  أرػػػػػضسبػػػػػ سلؿ ةرتقػػػػػػضي اف،  إبػػػػػػىرػػػػػيتلااف ةرن ػػػػػػيجاف قعػػػػػاال 

 (::94:91( )يااـ ةياف،94:91:9) الؿ،



 

 

5 

 

  ػػةيا ريتلاػػػا ةرينػػػا تاػػضىـ اػػػ  سبا ػػضظ ععػػػى ةةػػػ   سألاػػػ ؿ إبػػىةػػي ضل سبػػػيجعاف  إف

 إف ة ضبتػػضب  سناػػاضي سبجاػػـ  شػػكؿ ترػػةج   سألاػػ ؿ إبػػىةعػػ ـ سباػػقةط  سألععػػى إبػػىسبجاػػـ ة اعػػو 

ايكػػا سبػػيجعاف تععػػي  ةيس ك اػػيس اػػ  اػػ ضاا سب يسشػػا، اكعرػػض كضنػػل سبػػيجالف رػػينتاف ةقػػةاتاف كضنػػل 

اػػػػػ   اػػػػػ  سبجاػػػػػـ، ةىنػػػػػض اجػػػػػي سبراضاظػػػػػا ععػػػػػى سباػػػػػعا سبناػػػػػ اا بةػػػػػي ضل  تػػػػػيثايس أقػػػػػة سبايكػػػػػا 

ترةجػػضل ك اػػػيا  إاػػ ستاػػطح رركػػف أي سبتقعاػػػؿ رػػف   يقػػؿسبيجعاف،ة بػػؾ رػػف سجػػؿ رةسجيػػا سبرػػػض  

 ة ضبتضب  سبتقعاؿ رف ا ا سبرقضةرا سبرااطا  ضبيجعاف اةؿ سبيجعاف، 

 

 التنفس: -4

اتـ سبشياؽ لالؿ سبايكػا سبلتضراػا )سبايكػا سبيجةعاػا( أي عنػ  ساػتع س  سبػ يسعاف بعلػيةج  

( با ػ ح سألاػ ؿ إبػى سألععػىرػف ) سأل ػعاارف سبرض  ةاكةف رػف سب ػـ، ةكػ بؾ عنػ  ايكػا سبػيجعاف 

نقطػا بػو، ةايسعػى  أععػىسبجاـ  كضرعو ا  ةة  رر ة  ترضرػض، ةاكػةف سبجػ ع اػ  ىػ ه سبعاظػا اػ  

كثايس اػةؽ اػطح سبرػض ، ةاػتـ سبزااػي عنػ  نيضاػا ايكػا سبشػ  ة  ساػا سبػ ا   ضبػ يسعاف  سبيأ ع ـ يا  

 (113:91:1( )عاضش،98:91:9) الؿ، سبلعؼ أي ا  سبقاـ سبيئاا  بايكا سب يسعاف  إبى

 القوة المقاومة والمحركة لحركة السباح في الماء: 5 -5

قػػةتاف تعرػػؿ كػػؿ رنيرػػض اػػ   إبػػىاتعػػيض جاػػـ سباػػ ضح نتاجػػا بتايكػػو اػػ  سبةاػػط سبرػػضئ   

 ، ةىػػػػػػػػػ  سبقػػػػػػػػػةا سبرايكػػػػػػػػػا ةسبقػػػػػػػػػةا سبرقضةرػػػػػػػػػا )سبرعاقػػػػػػػػػا( سأللػػػػػػػػػي ستجػػػػػػػػػضه عكػػػػػػػػػ  ستجػػػػػػػػػضه سبقػػػػػػػػػةا 

 (Consilman,1973:31)( 287:9111)سبيضشر ،

سبرايكػػػا  ضتجػػػضه ايكػػػا سباػػػ ضح ن اػػػيض اػػػ  اػػػاف تعرػػػؿ سبرقضةرػػػا عكػػػ  ستجػػػضه ايكػػػا ةتعرػػػؿ سبقػػػةا 

 (Luttgens, 1992:579) سبا ضح 
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ةاقػػةـ سباػػ ضح  ضاػػتل سـ سبقػػةا سبرايكػػا ةىػػ  سبنضتجػػا رػػف سبةػػي ضل سبتػػ  اؤ ايػػض  ةاػػضطا 

  اػػاف اةبػػ  سباػػ ضاا بالاػػتنض  ةسبايكػػا ةسبتقػػ ـ اػػ  سبرػػض ، اػػ أثنػػض )سبػػ يسعاف ةسبػػيجعاف( اػػ   أطيساػػو

ةتعترػ  اػيعا سباػ ضاا ععػى قػ يا سباػ ضح اػ   سبرض  قةا تعةؽ ةتقضةـ ايكا تق رو ا  سبةقل ن اػو 

اػ   ألقػؿسك ػي كراػا رػف سبقػةا سبرايكػا ةسبعرػؿ ععػى تقعاػؿ قػةا سبرقضةرػضل سبتػ  تعػةؽ تق رػو  إنتضج

 (229::58،ةآليسف)عري  سبايكا  أثنض رركف ا  

جاػرو اػ   أجػزس ساػ   أةايكػا جاػرو  أثنػض سبا ضح اةسجػو اػ   أفسب يساضل  أةةالبق  

 قة  تقضةـ ايكتو ةى : إبىسبرض  

 رقضةـ ساتكضؾ سبجع  )رقضةرا سباطح(  -

 )رقضةرا سبةغط(  سألرضر رقضةرا سبشكؿ  -

 رقضةرا سبترةج  -

( :330:911)لػػػػيا ط ةشػػػػعش، ةتشػػػكؿ ىػػػػ ه سبرقضةرػػػػضل اػػػػ  رجرةعيػػػػض سبرقضةرػػػػا سبكعاػػػػا بعاػػػػ ضح 

 (;214:911ااضـ سب اف،)

 :األماميمقاومة الشكل  1 -5-5

سبرقضةرػػضل سبرػػؤثيا اػ  ايكػػا سبجاػػـ سب شػػيي اػػ   أنػػةسعساػ   سألرػػضر تعت ػي رقضةرػػا سبشػػكؿ  

 أ عػػػض ةتنػػػت  ىػػػ ه سبرقضةرػػػا  ةاػػػضطا جاػػػـ سباػػػ ضح رػػػف لػػػالؿ  (229::62،ةآلػػػيسف)عرػػػي  سبرػػػض  

ةاعترػ  رقػ سي ىػ ه سبرقضةرػا  جارو ةر   سنتشضيىض ا  رةسجيا سبرض  لالؿ تق ـ سبا ضح ا  سبرػض  

)ااػػضـ  ععػى اجػـ ةشػكؿ سبجػز  سبرةسجػو رػف جاػػـ سباػ ضح ةتجػضه سبتقػ ـ ةسبايكػا ةاػيعا سبايكػا 

اكعرػػػػض زس ل راػػػػػضاا رق رػػػػا سبجاػػػػـ سبتػػػػ  تةسجػػػػػو  (242:9119( )سبيضشػػػػر ،;215:911سبػػػػ اف،

ب س اضف جاـ سبا ضح عنػ رض اتاػيؾ اػ   سبرقضةرا  أنةسع  ستجضه سبايكا زس  ى س سبنةع رف سباياضف ا

ركضنػػض كػػضف سبرػػض  اشػػغعو، ةاػػ  سبةقػػل ن اػػو اضنػػو  أةاضنػػو اػػةؼ ااتػػؿ ااػػزس  أرضرػػونقطػػا  إبػػىسبرػػض  



 

 

7 

 

تضيكػػض ااػػزس كػػضف سبجاػػـ اشػػغعو، اااػػ ت ت ياػػم باظػػ  اعرػػؿ سبرػػض  ععػػى شػػغعو،  سألرػػضـ إبػػىاتاػػيؾ 

 أرػػضـسباػػ ضح أي  أرػػضـا بػػ بؾ ة اػػ ي سبتقػػ ـ ةسبايكػػا اػػ  سبرػػض  تتكػػةف رنطقػػا ةػػغط ريت ػػ  ةنتاجػػ

ةاػػ  سبةقػػل ن اػػػو  سألرػػػضر بعجاػػـ ةىػػػة سبػػ ي ااػػ ي سبرقضةرػػػا سبلض ػػا  ضبشػػكؿ  سألرػػضر سباػػطح 

ة شػػػػػكؿ  أاػػػػيعاتاػػػػيؾ سبرػػػػض   إ تاػػػػ ت رنطقػػػػا ةػػػػغط رػػػػنل ض عنػػػػ  نيضاػػػػػا سبجاػػػػـ سبرتاػػػػيؾ، 

راػػ ثض  ةسرػػضل رتعػػ  ا تاػػ ي  سألرػػضـ إبػػىرةػػطيي ةىضئػػؿ برعػػس سب ػػيسغ سبنػػضت  عػػف ايكػػا سبجاػػـ 

سبلعؼ، اتى اتـ رعس سب يسغ سبنػضت  عػف تقػ ـ سبجاػـ  ضبرػض ، اااػ ت  إبىرض ض اضا ض سبجاـ  تيثايس

سبلعػػػؼ عكػػػ  ستجػػػضه سبتقػػ ـ ةبػػػ س تعػػػيؼ  رقضةرػػػا  إبػػىنتاجػػا بػػػ بؾ قػػػةا تعرػػؿ ععػػػى اػػػاي سبجاػػػـ 

 (229::63،ةآليسف)عري   Pressure Dragسبةغط 

 البحث: إجراءات -3

 منهج البحث: 1 -3

 سبرني  سبة     طياقا سبراح برال رتو ر  ط اعا سب ات  سب ضاتساتل ـ  

 عينة البحث: 5 -3

سب ات ععػى عانػا رػف اػ ضا  رنتلػي راضاظػا نانػة  ائػا سبرتقػ راف ركةنػا رػف  إجيس تـ  

 ( اةةح رةس  ضل عانا سب ات 1( ا ضااف تـ سلتاضيىـ  ضبطياقا سبعر اا ةسبج ةؿ )4)
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 سبكتعا )كغـ( سبطةؿ )اـ( سبعري )انا( سبقاضاضل سةاـ ل

 82 185 19 إ يسىاـعثرضف  1

 91 176 21 عع  عرض  2

 73 178 23 ااضف ر ط ى 3

 82 188 24 إ يسىاـعع   4

 82 181ة75 21ة75 - 

 7ة348 5ة679 2ة217 ع±

 

 وسائل جمع البيانات: 3 -3

 سبرالاظا سبععراا سبتقناا ةسبتاعاؿ ةسبقاض  ةاضئال بجر  سب اضنضل سب ضات ساتل ـ  

تـ تاقاؽ سبرالاظا سبععراػا سبتقناػا  ضبت ػةاي سب اػ اةي،   المالحظة العممية التقنية: 1 -3 -3

 ػةيا/ ثػض( تػـ ةةػػعيض  25( ة اػيعا )Sony Digitalت ػةاي اا اةاػا نػةع ) آبػاة بػؾ  ضاػتل سـ 

(ـ رػف نيضاػا سباػةض ةععػى  عػ  2ة5ةععػى  عػ  )(ـ رف سبجيا سبارنى بعا ضح 4ة60) ععى راضاا

، سأليض(اػػـ عػػف 45(اػـ رػػف سباضاػػا سبجضن اػػا بعاػػةض، ةكػػضف سيت ػضع  ػػؤيا ع اػػا سبت ػػةاي )65)

(ـ، بغػيض قاػض  رقػ سي 25رػف طػةؿ سبراػضاا سبكعاػا سب ضبغػا ) سأللايا(ـ 5تـ سبت ةاي براضاا ) إ 

نيضاػا سباػةض، ة عػ  سكتاػضي سباػ ضح  إبػى اسأللاػي (ـ 5سبرض ا سباضا ا بعجاـ رف   ساا ) سإلزساا

تػػػـ  إ (ـ اػػػ  سبعاظػػػا سبتػػػ   لعػػػل اايػػػض كػػػؼ سباػػػ ضح اػػػ  سبرػػػض ، 5سبتعجاػػػؿ، ةتػػػـ ااػػػضي راػػػضاا )

(ـ بااػػضي سبزاػػض ا ةسبنق ػػضف اػػ    ساػػا  لػػةؿ كػػؼ سباػػ ضح اػػ  5(ـ ق ػػؿ راػػضاا )1راػػضاا ) إعطػػض 
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اػ  سبرػض ، ةتػـ سبت ػةاي اػ  (ـ رػف   ساػا  لػةؿ كػؼ سباػ ضح 5سبرض  بةرضف ااضي زرف راضاا )

 را ح كعاا سبتي اا سبياضةاا/ جضرعا سبرة ؿ 

 القياسات الجسمية: 5 -3 -3

 الطول )سم(: 1 -5 -3 -3

 تـ ساتل سـ جيضز )سبياتضراتي( بقاض  سبطةؿ سبكع  بعجاـ 

 كتمة السباح )كغم(: 5 -5 -3 -3

(يػـ بقاػض  كتعػا سباػ ضح ريتػ اض ب ػض  سباػ ضاا )شػةيل( 50) ألقػييتـ ساتل سـ رازسف ط ػ  اقػا  

 اقط 

 المستخدمة في البحث: واألدوات األجهزة 4 -3

 (ـ 1رقاض  ياـ ) -

  1( ع   Sony Digitalت ةاي اا اةاا نةع ) آبا -

  1( ع   Sony 8mmشياط اا اة نةع ) -

  CDقيص بازيي  -

  LAB Top Acerنةع  إب اضاةي  -

 ياا طض عا باز  -

  2اضعا تةقال ع    -

 سبا ضااف  إلطالؽ ضايا  -

 سبا ضااف  أطةسؿجيضز )سبياتضراتي( بقاض   -

 سبا ضااف  أةزسفرازسف ط   بقاض   -

 االختيار: إجراءطريقة  5 -3
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ركعػػي سب ػػ    أاػػ ؿ ػػضايا سب ػػ   انطعػػؽ سباػػ ضح رػػف  سلػػؿ اػػةض سباػػ ضاا  إطػػالؽ عػػ   

تػػػػـ ااػػػػضي سبػػػػزرف رػػػػف باظػػػػا سةنطػػػػالؽ ةسبػػػػى نيضاػػػػا  إ (ـ، 25بقطػػػ  سبراػػػػضاا سبرقػػػػييا ةسب ضبغػػػػا )

 سألاةػػؿسبراػػضاا سبرقػػييا )نيضاػػا سباػػةض(، ةتػػـ رػػنح راػػضةبتاف بكػػؿ اػػ ضح ةتػػـ سلتاػػضي سبراضةبػػا 

  سألقؿععى ااضي سبزرف 

 طريقة استخالص البيانات: 6 -3

ت ةاي اا اةاا ععى شياط اا اة ةتػـ نقػؿ ىػ ه  آبا ةاضطا تـ تاجاؿ راضةةل سبا ضااف  

 ةاػػػضطا جيػػػضز  سآلبػػػ سبت ػػػةاي  ضباضاػػػةي  آبػػػاسبراػػػضةةل ععػػػى قػػػيص باػػػزيي عػػػف طياػػػؽ ي ػػػط 

رةنتػػضج،  عػػ   بػػؾ تػػـ عػػزؿ راػػضةةل سباػػ ضااف كػػؿ اػػ ضح  ر ػػي ه رػػف لػػالؿ ةةػػعيض ععػػى شػػكؿ 

اػػػ   سآلتاػػػا(، ععػػػى قػػػيص باػػػزيي بتاػػػياؿ عرعاػػػا سبتاعاػػػؿ، ةتػػػـ ساػػػتل سـ سب ػػػيسر  Folderرع ػػضل )

 سبتاعاؿ:

  سآلب سباضاةي  إبىسبت ةاي  آبا( بتاةاؿ سب اضنضل رف اعـ Studio Video ينضر  ) -1

 ( بغيض تا ا    ساا ةنيضاا سبايكا بكؿ ا ضح I Film ينضر  ) -2

 اعاعا  ةياا  إبىكا ( بغيض تقطا  سباي Image ready ينضر  ) -3

 ( بغيض ااضي سبقاضاضل سبرطعة ا max traq ينضر  ) -4

 :اإلحصائيةالوسائل  7 -3

 سبةاط سبااض    -1

 سةنايسؼ سبرعاضيي  -2

 عرض النتائج ومناقشتها: -4

 عرض النتائج 1 -4
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 (1الجدول )

 (ـ ايسشا 25سباضب ا بعلعؼ براضاا ) ةسإلزساابقاـ سبزرف ةع   سبةي ضل  سإلا ضئااا اف سبرعضبـ 

سبزرف  سبرتغايسل سبا ضح ل

 )ثض(

ع   سبةي ضل بع يسع 

 )ةي ا(

سباضب ا بعلعؼ  سإلزساا

 )اـ(

 4ة100 10 13ة40 إ يسىاـعثرضف  1

 5ة082 8 15ة47 عع  عرض  2

 5ة125 15 15ة50 ااضف ر ط ى 3

 4ة971 8 14 إ يسىاـعع   4

 4ة819 10ة25 14ة59 - 

 0ة484 3ة304 1ة059 ع± 

 

 الزمن:

قارػػا  أععػػى(ثػػض، اػػ  اػػاف اػػجعل 13ة40 عغػػل ) إ ( 1اػػجعل سقػػؿ قارػػا بعػػزرف بعاػػ ضح ) 

 (ثض 15ة50 عغل ) إ ( 3بعزرف بعا ضح )

 عدد الضربات لمذراع:

(ةػػػي ا، اػػػ  اػػػاف 15 عغػػػل ) إ ( 3باػػػ ضح )سقارػػػا بعػػػ   سبةػػػي ضل بػػػ يسع  أععػػػىاػػػجعل  

 ( ةي ا 8 عغل ) إ ( 4( ة)2اجعل سقؿ قارا بع   سبةي ضل بع يسع بعا ضح )

 الماصة الساحبة: اإلزاحة
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(اػػـ، اػػ  اػػاف 4ة100 عغػػل ) إ ( 1اػػجعل سقػػؿ قارػػا بازساػػا سباػػضب ا بعلعػػؼ بعاػػ ضح ) 

 (اـ 5ة125 عغل ) إ ( 3سباضب ا بعلعؼ بعا ضح ) بازسااقارا  أععىاجعل 

 مناقشة النتائج: 5 -4

 :ايت ( رض 1ت اف بنض رف سبج ةؿ )

 إ ( إ ػػيسىاـسباػػضب ا بعلعػػؼ بعاػػ ضااف كضنػػل بػػ   سباػػ ضح )عثرػػضف  سإلزساػػاقػػؿ قارػػا برقػػ سي أ أف -

زرػف  أاةػؿاػضف  ألػي (ـ، ةرػف جيػا 25(اـ، رف رجرةع سبراػضاا سبكعاػا سب ضبغػا )4ة100 عغل )

 ثض  (13ة40 عم ) إ ( إ يسىاـعثرضف ب   سبا ضح ) أاةضسنجضز اجؿ بعا ضااف كضف 

 :إبى بؾ سب ضات ةاعزة 

 ؿسألرثػػ سألاػػعةي( رػػف لػػالؿ ساػػتل سـ إ ػػيسىاـاػػؾ سبجاػػ  بػػ   سباػػ ضح )عثرػػضف سبتكن أف إبػػى

بايكضل سب يسعاف ةسبيجعاف ةسنااض اا سبايكا ةسبتقعاػؿ رػف اجػـ سبراػضاا سباػطااا بعجاػـ برةسجيػا 

رػػف اجػػـ سبػػ ةسرضل سبتػػ  تتةبػػ  اػػةؿ سبجاػػـ نتاجػػا بايكػػا سبجاػػـ اػػ  سبرػػض   سبرػػض  ةرػػف ثػػـ سبتقعاػػؿ

 سإلزساػاة ضبتضب  سبتقعاؿ رف رق سي رقضةرا سبرض  بعجاـ كعف بو سب ةي سبرػؤثي اػ  سبتقعاػؿ رػف رقػ سي 

سبجاػػ  ععػػى سةنجػػضز ةتقعاػػؿ سبػػزرف  سألثػػيررػػض كػػضف بػػو  سبلعػػؼ، ةىػػ س إبػػىسبرض ػػا سباػػضا ا بعجاػػـ 

 سبكع  رقضينا ر   قاا سبا ضااف 

سبلعػؼ بعاػ ضااف كضنػل بػ   سباػ ضح )ااػضف  إبػىسبرض ػا سباػضب ا  سإلزساػاسك ي قارا برق سي  إف -

 ألػػػي (ـ، ةرػػف جيػػا 25(اػػـ رػػف رجرػػةع سبراػػضاا سبكعاػػا سب ضبغػػا )5ة125 عغػػل ) إ ر ػػط ى(، 

 عغػػػل  إ بػػػ   سباػػػ ضح )ااػػػضف ر ػػػط ى(  أاةػػػضضااف كضنػػػل اػػػضف سك ػػػي قارػػػا بعػػػزرف اػػػجعل بعاػػػ 

 ثض  (15ة50)

 :إبى بؾ سب ضات ةاعزة 
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 إ اػػؾ سبلػػضص  ضباػػػ ضح )ااػػضف ر ػػط ى( كػػضف اتاػػػـ  كثػػيا عػػ   سبةػػػي ضل سبتكن أف إبػػى

رػػػػ   قاػػػػا عػػػػ   ةػػػػي ضل  ا(ـ رقضينػػػػ25( ةػػػػي ا رػػػػف رجرػػػػةع سبراػػػػضاا سبكعاػػػػا سب ضبغػػػػا )15 عغػػػػل )

سباػػع   ععػػى  سألثػػي، ةىػػ س ررػػض كػػضف بػػو ةػػي ا( 10 – 8اػػل رػػض  ػػاف )تيسة  إ سبػػ يسعاف بعاػػ ضااف 

سناػاض اا سبايكػػا بعجاػـ رػػف لػػالؿ كثػيا تعػػيض رق رػػا سبجاػـ بعرػػض  لػػالؿ عرعاػا اػػاي ةريجاػػا 

 أ  ةسب ػػ ي اػػةؽ سبرػػض  ررػػض  سبػػيأ سبايكػػا سبيجةعاػػا بعػػ يسعاف ةسيت ػػضع  أثنػػض اػػ   بألرػػضـسبػػ يسعاف 

سبتاػيؾ  أثنػض كثيا سبترةجضل ا  سبرض  اةؿ سبجاـ ةرف ثـ زاض ا رقضةرا سبرض  بعجاػـ اػ   إبى بؾ 

 سإلزساػػاسبزاػػض ا رػف رقػ سي  إبػى بػؾ  أ  اػ  سبرػض  ةتةبػ  قػػةا ي  اعػؿ عكاػ  ةػ  سبجاػػـ ة ضبتػضب  

 نجػضز ةزاػض ا سبػزرفسباػع   ععػى سة سألثػيسبلعؼ نتاجا سبرقضةرا ررػض كػضف بػو  إبىسبرض ا سباضا ا 

))اػػؤ ي  ( 2001، ةآلػػيسفسبكعػػ  بعاػػ ضح رقضينػػا رػػ   قاػػا سباػػ ضااف، ةىػػ س ات ػػؽ رػػ   كػػيه )عرػػي 

 أرػػضـسبرػػض   اػ ي سيت ػػضع  عػػض سبرػػض  اػػ  اػػ ةت ترةجػػضل  إبػىتاػيؾ أي جاػػـ ععػػى اػػطح سبرػػض  

 سبػػيأ ، ةاركػػف يؤاػػا  بػػؾ سبترػػةج اػػ  اػػ ضاا سب يسشػػا عنػػ  ياػػ  أجزسئػػو أةرق رػػا سبجاػػـ سبرتاػػيؾ 

سيت ػضع سبجاػـ لػضيج سبرػض   أف إ ةك بؾ ايكضل سبيا   ضبيجعاف،  سألرضـ إبى  سب يسعاف ةسبتن   ةر

رقضةرػػا ترةجاػػا عضباػػػا  إاػػ ست إبػػػىةاػػؤ ي  بػػؾ اعػػيض اػػطح سبكت ػػاف بعيػػةس  ثػػػـ بعرػػض   ضبتنػػضةي 

 (73-222::72، ةآليسف)عري   تا ي تنضقص ايعا ايكا سبا ضح(( 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات. -5
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 :االستنتاجات 1 -5

( ةسبػ ي اػجؿ سقػؿ 1سبلعػؼ بػ   سباػ ضح ) إبػىسباضب ا بعجاـ  سإلزسااسقؿ قارا برق سي  ظييل -1

 سنجضز  ةأاةؿقارا بعزرف 

( ةسبػػ ي ااػػجؿ 3سبلعػػؼ بػػ   سباػػ ضح ) إبػػىسباػػضب ا بعجاػػـ  سإلزساػػاقارػػا برقػػ سي  أععػػىظيػػيل  -2

 سك ي قارا بعزرف ةسقؿ سنجضز 

( ةسبػػػ ي اػػػجؿ سك ػػػي قارػػػا 3قارػػػا برقػػػ سي عػػػ   سبةػػػي ضل بعػػػ يسع بػػػ   سباػػػ ضح ) أععػػػىظيػػػيل  -3

 ( 4)( ة2ةي ضل بع يسع ب   سبا ضااف )بعزرف ةسقؿ سنجضز،  انرض ظييل سقؿ قارا برق سي ع   سب

 سبتة اضل ةسبرقتياضل: 2 -5

 بػػؾ رػػف سبلعػػؼ، ة  إبػػىسباػػضب ا بعجاػػـ  سإلزساػػاععػػى سبتقعاػػؿ رػػف رقػػ سي  سإلركػػضفسبعرػػؿ قػػ ي  -1

زاػػض ا  إبػػىايكػػضل تزاػػ  رػػف راػػضاا اػػطح سبجاػػـ سبرةسجػػو بعرػػض  ةسبتػػ  تػػؤ ي  أي أ س لػػالؿ عػػ ـ 

  ضةرا ة  ضبتضب  زاض ا زرف سبا ضؽسبرق

اػػيس ةرق رػػا سب ػػ ي ةسبكت ػػاف اػػةؽ سبرػػض  لػػالؿ ثك سبػػيأ ععػػى عػػ ـ ياػػ   سإلركػػضفسبعرػػؿ قػػ ي  -2

سبلعػػؼ، ة بػػؾ بت ػػض ي ةسبتقعاػػؿ رػػف اجػػـ  ىإبػػسبايكػػا سبيجةعاػػا بعػػ يسعاف ة عػػ  عرعاػػا  اػػ  سبرػػض  

  ؽسبرقضةرا سبرةسجيا بعجاـ ةسبت  تؤثي ععى زرف سبا ض

سةات ض ا رف سبقة  سبرايكا سبت  تعرؿ  ضتجضه ايكا سباػ ضح، ةسبتقعاػؿ رػف سبقػة  سبرعاقػا سبتػ   -3

رنضاػػػ اف ةتػػػي   ةػػػي ا تعرػػػؿ عكػػػ  ستجػػػضه ايكػػػا سباػػػ ضح، ة ضبتػػػضب  سبا ػػػةؿ ععػػػى طػػػةؿ ةػػػي ا 

 ؿ ةبع يسع، ةسنجضز سا

 رف سبا ضاا سةةبر اا  ألي  أنةسع يساضل رشض يا ععى  إجيس  -4

 المصادر
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سب ناػػػػا بػػػػتععـ سباػػػػ ضاا،  سي سبكتػػػػي بعط ضعػػػػا ةسبنشػػػػي، جضرعػػػػا  سألاػػػػ  ػػػػالؿ، ةػػػػاض  ااػػػػف:  -1

   2002سبرة ؿ، 

  1993، سبقضىيا، 1ااضـ سب اف، طعاا: سبراكضناكض سبااةاا،  سي سب كي سبعي  ، ط -2

  1992ليا ط، يااضف ةنجضح ري ي شعش: سبتاعاؿ سبايك ، رط عا  سي سباكرا، سب  يا،  -3

ياػػاـ، رارػػػة  سباػػػا  ةنضىػػػ ا ياػػف: سباػػػ ضاا بطػػػالي كعاػػػا سبتي اػػا سبياضةػػػاا، رط عػػػا جضرعػػػا  -4

  1988سب  يا، 

سبععراػػػػػا بعاػػػػػ ضاا،  سي  سألاػػػػػ سبعطػػػػػضي، ن اػػػػػؿ رارػػػػػ  ةع ػػػػػضـ رارػػػػػ  اعرػػػػػ : رق رػػػػػا اػػػػػ   -5

  1977سبرعضيؼ، ر ي، 

،  سي سب كػػػي سبعي ػػػ ، 4اػػػ  سباػػػ ضاا، ط سأل س : ىاػػػ ية انضراكض ةآلػػػيسفعرػػػي، رارػػػ   ػػػ يي  -6

  2001ر ي، 

  1989عاضش، اا ؿ يشا : ياضةا سبا ضاا،  سي سبكتي بعط ضعا ةسبنشي،جضرعا سبرة ؿ،  -7

  2000 سي سباكرا بعط ضعا ةسبنشي،  غ س ، سبيضشر ، اراي راعط: سبراكضناكض سبااةاا، -8

سبيضشػػػػػر ، اػػػػػراي راػػػػػعط: سب ضاةراكضناػػػػػؾ سبياضةػػػػػ ،  سي سبكتػػػػػي بعط ضعػػػػػا ةسبنشػػػػػي، جضرعػػػػػا  -9

  1999، 1سبرة ؿ، ط

10- counsilman, E. James: The science of swimming Pelham books, New 

jersey, 2007. 
10- Luttgens Kathryn & others: scientific basic of Human Motion 8

th
 ed, 

2011.  

 ملخص باللغة العربية
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 كية بأستخدامكينيماتيال المتغيرات بعض على السحب قوة امتصاص أثر

 .م( 55) الصدر سباحة حوض في  عالمي نظام

 م.د   ممتازأحمد أمٌن

 العراق -أربٌل جامعة سوران -الرٌاضةسكول  /بٌةالتر فاكولتً

 
 السباحٌن من الوراء إلى السلبٌة من التحول حجم شرح فً الدراسة تهدف      

 خالل اإلنجاز على تأثٌرها مدى و القوة سحب أدى مما الجسم امتصاص من

 السباحٌن( 4) من عٌنة على الوصفي المنهج الباحث استخدم . متر( 25)

 للرصد علمٌة تقنٌة الباحث استخدم وقد الفرٌق مع نٌنوى فً المتقدمٌن 

عن  المتغٌرات بعض قٌم وتحدٌد البٌانات لجمع كوسٌلة والتحلٌل والقٌاس

 .عالمً كٌنٌماتً نظام باستخدام طرٌق التصوٌر الفدٌوي

 الباحث لخصو عالمي، كينيماتي نظام المتغيرات من عددا الدراسة وشملت
 : يلي ما إلى

 
 وقت أدنى سجل الذي( 1) السباح الوراء مع األقل إلى على السلبً التحول -1

 .إنجاز وأفضل

 .اإلنجاز مدة أدنى سجل الذي( 3) السباح مع التحول الوراء إلى نسبة اعلى -2

 وقت أقصى سجل الذى( 3) السباح مع كان دفعات على نقاط أعلىحصول  -3

 (.4) و( 2) سباح وقد دفعات على نقاط أدنى بٌنما إنجاز أقل و

 : يلي ما الباحث وأوصى
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 منع خالل من الجسم من الوراء إلى تحول السلبٌة لتقلٌل اإلمكان قدر العمل -1

 ذلك ألن المٌاه تواجه التً الجسم من أجزاء من مساحة زٌادة خطوات استخدام

 . السباق وقت المقاومة ٌزٌد

 .األولمبٌة األلعاب من أخرى أنواع على أخرى دراسات إجراء -2

 ( م.  100-50)  أطول مسافات استخدام -3

                                                                                              

 ملخص باللغة االنكليزية

 

The Impact of the Suction Dragging Force on some Kinematic 

variables of Breast Swimming (25) m. 

 

Dr .   Mumtaz ahmed ameen 

Soran University/  Faculty of  Education  - School  and  Sports  ,Erbil-  Iraq 

 

                                               

 
The study aimed at expounding the magnitude of backwards negative shift of 

the swimmers body resulting from suction dragging force and the range of its effect 

on accomplishment during the (25) m swimming event. The researcher used the 

descriptive method on a sample of (4) advanced swimmers in the Ninevah team while 

the researchers used scientific and technical observation,  measurement,  and analysis 

as means for gathering data and determining the values of some of the kinematic 

variables  by using video streaming .  
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The study included a number of kinematic variables and the researchers 

 

 concluded the following: 

  

1- The least negative backwards shift  was shown with the swimmer (1) who recorded 

minimum time and best accomplishment.  

2- The highest negative backwards shift was shown with the swimmer (3) who 

recorded maximum time and lowest accomplishment.  

3- The highest score for hand strokes was shown with the swimmer (3) who recorded 

maximum time and lowest accomplishment while the lowest score for hand strokes 

was shown for swimmers (2) and (4). 

 

The researchers recommended the following: 

 

1- Working as much as possible to decrease  the negative backwards shift of the 

body through preventing the use of moves that increase the surface area of the 

parts of e body that face the water because this increases the resistance and the 

time of the race .  

2- Carrying out other studies on other types of Olympic swimming.  

3-  Using longer distances as ( 50-100) m . 

 


